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Az általános iskolában már elsajátíthattátok a 
természettudományos tantárgyak alapjait. A kö-
zépiskolai kémiatanulás célja a kémiai szakis-
meretekkel (atomszerkezet, anyagszerkezet, 
reakciótípusok, kémiai egyenlet) történő mélyre-
hatóbb megismerkedés. A kémia belső logikáján 
alapuló szervetlen és szerves kémiai ismeretek 
részét képezik a tananyagnak, lehetővé téve ez-
által a kémiai ismeretek áttekinthető rendszerré 
való összeállását.

A kétkötetes, két tanévre szóló tankönyv 
nemcsak a 2020-ban kiadott Nemzeti alaptan-
tervben rögzített, mindenki számára kötelezően 

elsajátítandó ismereteket tartalmazza, de kü-
lön színnel megjelölve megjelennek az új NAT-
hoz kapcsolódó érettségi követelményrendszer 
emelt szintű témakörei is, így a tankönyv akár a 
fakultációs órákon is használható.

A tankönyv és a munkafüzet szoros egységet 
képez: mindaz, amiről a tankönyvben olvashat-
tál, a munkafüzetben kiegészül olyan feladatok-
kal, amelyek segítik a megszerzett ismeretek 
elmélyülését, fejlesztik a kreatív, kritikai és ana-
lógiás gondolkodást, a vitakészséget, a kommu-
nikációs és vállalkozói készségeket, a digitális 
és szociális kompetenciákat.

Az Emlékszel még? részben a korábbi 
ismereteket elevenítjük fel (zöld színű 
betűvel, ha emelt szintű).

Néhány leckében halványszürke háttérrel olyan  
témakörökre térünk ki, amelyek a kerettantervben  
megjelennek, de az érettségi követelményekben nem.

Hogyan használjuk ezt a tankönyvet?

fehér háttérrel 
a törzsanyag

zöld háttérrel emelt 
szintű ismeret

a tananyaghoz 
kapcsolódó 
érdekességek

fontosabb fogalmak
(zöld színű betűvel, 
ha emelt szintű)

a tananyag vázlatos  
összefoglalása  
(zöld színű betűvel,  
ha emelt szintű)

Kedves Diákok!

176 177

88. A kőolaj  
feldolgozása

Emlékszel még?

Az energiaforrásokat két nagy csoportba so-
roljuk: megújuló és nem megújuló energiafor-
rásokra.

A megújuló energiaforrások köré már új 
iparág épült az elmúlt néhány évben: a nap-, 
szél- és vízenergia, valamint a biomasszából 
eredeztethető energia egyaránt a figyelem kö-
zéppontjába került.

Iparágaink jelentősebb energiaigényét 
azonban még mindig a nem megújuló energia-
forrásokból fedezzük.. A szén, kőolaj és föld-
gáz feldolgozása több évtizedes múltra tekint 
vissza. A benzin, a dízelolaj, a repülőgép-haj-
tóanyagként használt kerozin és még számta-
lan szénhidrogén-származék előállítása, desz-
tillációja és finomítása a kőolajipar feladatai 
közé tartozik (88.1. ábra).

 
88.1. ábra: A kőolaj-feldolgozás 
helyszíne, a finomító

A földgáz és kőolaj nagy mennyiségű, nagyon 
régen elpusztult tengeri élőlények oxigén nélküli 
elbomlásának végeredményei.

A földgáz többnyire metánt, illetve kisebb 
mennyiségben telített, gáz-halmazállapotú szén-
hidrogéneket tartalmaz.

A kőolaj főként cseppfolyós telített és aromás 
szénhidrogénekből áll, de lelőhelyétől függően 

különböző mennyiségű oldott gáz- és szilárd 
halmazállapotú szénhidrogéneket is tartalmaz.

Hazánkban a kőolajipar, ezen belül a pet-
rolkémia többnyire import kőolaj feldolgozá-
sával foglalkozik, mivel a hazai kőolaj-kiterme-
lés az igények mindössze kb. 10%-át fedezi (a 
földgáz-kitermelésünk az ország szükséglete-
inek mindösszesen 25%-át).

Kőolajmezőink a Balaton délnyugati kör-
zetében (Nagylengyel, Kiscsehi, Sávoly, Lo-
vászi), Szeged, Dorozsma körzetében, illetve 
Eger körzetében (Demjén) találhatóak.

Számos ország jelentős kőolajtartalékkal 
rendelkezik (88.1. táblázat).

Ország Milliárd hordó

Venezuela 300,9

Szaúd-Arábia 266,5

Kanada 169,7

Irán 158,4

Irak 142,5

88.1. táblázat: Néhány ország 2019-ben 
becsült kőolajtartaléka

A kőolajat kitermelés után előkezelik, majd 
a nyersolajat felmelegítve a lepárlótoronyban 
frakcionált desztillációval (szakaszos lepárlás-
sal) párlatokra (frakciókra) választják szét (88.2. 
ábra és 88.2. táblázat).

A frakciók közül a benzin kiemelkedő jelen-
tőségű. Minősége az összetételének változtatá-
sával befolyásolható. Minőségét az oktánszám-
mal jellemezzük. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
a benzin kompressziótűrése annál jobb, minél 
több benne az elágazó láncú szénhidrogén, 
azaz minél nagyobb az izooktán aránya.

A frakció 
neve

Szénatom- 
száma

Lepárlási 
hőmérséklet

Közvetlen felhasználás

benzin C5−C10 50– 80 °C motorbenzin, oldószer, sebbenzin

petróleum C11−C12 150–250 °C repülőgépek, rakéták, traktorok üzemanyaga

gázolaj C13−C20 200–350 °C
gépkocsik, mozdonyok, hajók, teherautók üzem-
anyaga, háztartásban tüzelőolaj

88.2. táblázat: A kőolajlepárlás néhány fontosabb frakciója

nyersolaj- 
tartály

forró
gőz

csőkemence

gáz

benzin

petróleum

gázolaj

kenőolaj

bitumen

88.2. ábra: A kőolajlepárló berendezés és 
termékei

Az oktánszám értéke megegyezik egy olyan 
izooktán–n-heptán-elegy térfogatszázalékban 
kifejezett izooktán-tartalmával, amelynek robba-
nási sajátosságai a vizsgált benzinével azonosak 
(88.3. ábra).

Az oktánszámot lehet emelni aromás ve-
gyületek hozzáadásával, amit az alapbenzin-
ből kinyerhető alkánok és cikloalkánok dehid-
rogénezésével oldanak meg. Ez az eljárás a 
benzinreformálás.

A nyersbenzinből további kéntelenítéssel, fi-
nomítással petrolétert, sebbenzint, adalékok hoz-
zákeverésével motorbenzint állítanak elő. A kivon-
ható fontosabb szénhidrogéneket a műanyag- és 
gyógyszeripar alapszintéziseihez használják.

88.3. ábra: Az izooktán- (balra) és 
a n-heptán- (jobbra) molekulák 
molekulamodellje

Tudtad?

• Régebben a benzin oktánszámát a tetra-
etil-plumbán [Pb(C2H5)4] katalizátor hozzá-
adásával növelték. Ezt azonban környezet-
szennyező, egészségkárosító égésterméke 
miatt betiltották. 

• 2020. januárjától a benzinkutakon az E5-ös 
jelzésű 95-ös benzint E10-re módosították. 
Ez azt jelenti, hogy az eddiginél kétszer na-
gyobb mennyiségű ólommentes biokompo-
nens talál ható benne. 

Fontosabb fogalmak:

frakcionált desztilláció, oktánszám, benzin, 
benzinreformálás, dízelolaj, petróleum

A kőolaj feldolgozása

• a földgáz és kőolaj eredete, előfordulása hazánkban, a világ olajtartalékai
• a kőolaj frakcionált desztillációja és frakciói 

 − nyersbenzin, kerozin, petróleum, dízelolaj, háztartási fűtőolaj, kenőolaj, aszfalt
• oktánszám és benzinreformálás

Európai Szociális
Alap

OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   5OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   5 2021. 06. 29.   15:38:482021. 06. 29.   15:38:48



6

Tartalom

I. kötet

Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

A biztonságos kísérletezés szabályai . . . .  9

I.  Az anyagok szerkezete és tulajdonságai
1. Az atom felépítése  . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. A radioaktivitás és az atomenergia . . . 16
3. Az elektronburok szerkezete . . . . . . . . 20
4. A periódusos rendszer  . . . . . . . . . . . . 24
5.  A halmazállapotok jellemzése és 

a halmazállapot-változások  . . . . . . . . 28
6. Az ionkötés és az ionrács . . . . . . . . . . 32
7. A fémes kötés és a fémrács  . . . . . . . . 36
8. A kovalens kötés és az atomrács  . . . . 40
9–10.  A molekulák alakja és polaritása. 

A másodrendű kötés  
és a molekularács  . . . . . . . . . . . . . . . 44

11. Az oldatok és az oldódás  . . . . . . . . . . 54
12. Az oldatok összetétele  . . . . . . . . . . . . 60
13. A kolloid rendszerek  . . . . . . . . . . . . . . 62
14.  Összefoglalás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

II. A kémiai átalakulások 
15. A kémiai átalakulások és feltételeik  . . . 72
16. A sztöchiometriai számítások  

alapjai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
17.  A kémiai átalakulások  

energiaviszonyai  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
18.  A reakciók sebessége és  

befolyásolása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

19.  A kémiai egyensúly és  
befolyásolása  . . . . . . . . . . . . . . . . .   88

20. A sav-bázis reakciók  . . . . . . . . . . .   92
21.  A kémhatás és a pH.  

A közömbösítés és a semlegesítés  .   96
22. Összefoglalás  . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

III.  A nemfémes elemek és vegyületeik 
23. Az anyagok jellemzése  . . . . . . . . . .  106
24. A nemesgázok  . . . . . . . . . . . . . . . .  110
25. A hidrogén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
26. A halogénelemek  . . . . . . . . . . . . . .  116
27. A hidrogén-halogenidek  . . . . . . . . .  122
28. Az oxigén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126
29. A víz és a hidrogén-peroxid  . . . . . .  130
30. A kén és a kénhidrogén  . . . . . . . . .  134
31. A kén oxidjai és oxosavai  . . . . . . . .  138
32. A nitrogén és az ammónia  . . . . . . .  142
33. A nitrogén-oxidok és  

a salétromsav  . . . . . . . . . . . . . . . . .  146
34. A foszfor és fontosabb  

vegyületei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150
35–36. A szén, a szén oxidjai és  

a szénsav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154
37. A szilícium és a szilícium-dioxid  . . .  160
38. Összefoglalás  . . . . . . . . . . . . . . . . .  164

Az atomok periódusos rendszere  . . . . . .  168

Az elemek periódusos rendszere  . . . . . .  169

OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   6OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   6 2021. 06. 29.   15:38:482021. 06. 29.   15:38:48



7

II. kötet

Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5

A biztonságos kísérletezés szabályai . . .    9

IV. A szén egyszerű szerves vegyületei 
39. A szerves vegyületek csoportosítása . . .   12
40. A metán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16
41. Az alkánok és a cikloalkánok  . . . . . . .   20
42. Az etén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26
43. Az alkének  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30
44. A diének és a poliének  . . . . . . . . . . . .   34
45. Az etin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   38
46. A benzol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   42
47. Egyéb aromás szénhidrogének  . . . . . .   44
48.  A fontosabb halogénezett  

szénhidrogének  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   46
49. Az izoméria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50
50. Részösszefoglalás 1.  . . . . . . . . . . . . . .   52
51. Az alkoholok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54
52. A fenol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   58
53. Az éterek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60
54. Az aldehidek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   62
55. A ketonok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   66
56. A karbonsavak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   68
57. Az észterek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   72
58. Részösszefoglalás 2.  . . . . . . . . . . . . . .   76
59. Az aminok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   78
60. Az amidok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   82
61.  A nitrogéntartalmú   

heterociklusos vegyületek  . . . . . . . . . .   84
62. Részösszefoglalás 3.  . . . . . . . . . . . . . .   88

V. Az életműködések kémiai alapjai 
63. A lipidek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   92
64. Az aminosavak  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   94
65. A fehérjék  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   98
66. A szénhidrátok csoportosítása  . . . . . .  102
67. A szőlőcukor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
68. Egyéb monoszacharidok  . . . . . . . . . . .  108
69. A diszacharidok  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
70. A poliszacharidok  . . . . . . . . . . . . . . . .  116
71. A nukleinsavak  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
72. Összefoglalás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122

VI. A fémek és vegyületeik, az elektrokémia 
73.  A redoxireakciók és  

az oxidációs szám  . . . . . . . . . . . . . . . .  128
74. A galvánelemek  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
75. A redoxireakciók iránya  . . . . . . . . . . . .  132
76. Az elektrolízis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134
77. A korrózió  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138
78. Részösszefoglalás 1.  . . . . . . . . . . . . . .  140
79. A fémek általános jellemzése  . . . . . . .  142
80.  Az alkálifémek és vegyületeik  . . . . . . .  146
81.  Az alkáliföldfémek és vegyületeik  . . . .  150
82. Az alumínium és előállítása  . . . . . . . . .  154
83. A vas és előállítása  . . . . . . . . . . . . . . .  158
84. Egyéb fontos fémek  . . . . . . . . . . . . . .  162
85. Részösszefoglalás 2.  . . . . . . . . . . . . . .  166

VII. Kémia az ipari termelésben  
és a mindennapokban 
86. Az építőanyagok kémiája  . . . . . . . . . .  170
87. A növényvédő szerek és a műtrágya  . . .  174
88. A kőolaj feldolgozása  . . . . . . . . . . . . .  176
89. A műanyagok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178
90. Élelmiszereink és összetevőik  . . . . . . .  182
91.  Gyógyszerek, drogok, doppingszerek . .  186
92.  Veszélyes anyagok, mérgek,  

mérgezések  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190
93.  Mosó-, tisztító- és fertőtlenítőszerek  . . .  194
94. Tudomány és áltudomány  . . . . . . . . . .  196
95. Összefoglalás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198

VIII. Környezeti kémia és környezetvédelem 
96. A légkör kémiája  . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
97. A természetes vizek kémiája  . . . . . . . .  206
98. A talaj kémiája  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210
99. A hulladékok és  

a hulladékkezelés  . . . . . . . . . . . . . . . .  214
100.  Új kihívások: ember, társadalom, 

fenntartható fejlődés  . . . . . . . . . . . . . .  218
101. Összefoglalás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220

Az atomok periódusos rendszere  . . . . . .  222

Az elemek periódusos rendszere  . . . . . .  223

OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   7OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   7 2021. 06. 29.   15:38:482021. 06. 29.   15:38:48



OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   8OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   8 2021. 06. 29.   15:38:532021. 06. 29.   15:38:53



9

A biztonságos  
kísérletezés szabályai

„A vizsgálódás nélküli élet nem embernek való élet.”

A fenti szavakat Platón Szókratész védőbeszéde 
című művében olvashatjuk.

A természettudományos ismeretek egyidő-
sek az emberi kíváncsisággal. Minden, amiről 
ma tudjuk, hogy a természetben miért és hogyan 
működik, az annak köszönhető, hogy korábban 
feltevéseik ellenőrzésére a tudósok nagyon sok 
kísérletet végeztek.

Saját kísérleteink kivitelezése azonban szá-
mos veszélyt hordozhat magában, így tisztában 
kell lennünk a biztonságos vizsgálódás legfonto-
sabb szabályaival:
• A kísérletezés során csak a tanári utasítás és 

a leírás szerint végezzük el a vizsgálatot!
• Használjunk a vizsgált folyamatnak megfele-

lő védőfelszerelést (gumikesztyű, védőszem-
üveg, köpeny, a hosszú hajúak fogják össze 
a hajukat)!

• A kísérletezés céljára szolgáló helyiségben 
enni- és innivalót fogyasztani, illetve az ott ta-
lálható anyagokat megkóstolni szigorúan tilos!

• A helyiségből a vegyszerek és a laboratóriumi 
eszközök kivitele, illetve az oda bevitele tilos!

• A kémcsövet hevítéskor soha ne fordítsuk 
nyílásával magunk vagy társunk felé!

• A kémcső száját az ujjunkkal sosem fogjuk be!
• A kémcsövet melegítéskor legfeljebb félig 

tölthetjük anyaggal, a hevítés közben folya-
matosan mozgassuk a láng felső részében a 
kémcsövet!

• A forró eszközök csak lehűtve tárolhatók!
• Mérgező, szúrós szagú, köhögésre ingerlő 

gázok fejlődésével járó reakciókat csak vegyi-
fül kében végezzünk!

• Az edény tartalmából felszabaduló gázokat 
úgy szagoljuk meg, hogy kézzel a levegő ára-
mot az edény felől magunk felé legyezzük!

• Vegyszerek öntésekor és a kísérletezés köz-
ben sose hajoljunk az edény fölé, mert így el-
kerülhetjük az arcra vagy ruhára kerülő fröcs-
csenés lehetőségét!

• Tömény savakkal, illetve lúgokkal dolgozni 
csak tanári felügyelet mellett, a tanár utasítá-
sait betartva szabad!

A kémiai kísérletek során az egyik legnagyobb 
veszélyt a vegyszerekkel való munkavégzés je-
lenti. A biztonságos munkavégzést szolgálja, 
hogy a vegyszeres edényeket veszélyességi je-
lekkel, ún. piktogramokkal látják el. Ezek a kö-
vetkezők:

 

Robbanóanyagok, 
önreaktív anyagok  

és keverékek 

Tűzveszélyes anyagok  
és keverékek,  

szerves peroxidok, 
öngyulladó anyagok

Oxidáló anyagok  
és keverékek 

 

Fémekre maró hatású 
anyagok és keverékek,  
bőrmarás/bőrirritáció,  

súlyos szemkárosodás/
szemirritáció 

 

Akut toxicitás,  
bőrmarás/bőrirritáció,  

súlyos szemkárosodás/
szemirritáció, 

légzőszervi és/vagy 
bőrszenzibilizáció, az 
ózonrétegre veszélyes

Csírasejt-mutagenitás, 
rákkeltő hatás, 

reprodukciós toxicitás,  
célszervi toxicitás, 
aspirációs veszély 

 

Nyomás alatt  
lévő gázok 

Akut toxicitás A vízi környezetre 
veszélyes
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 I.  Az anyagok  
szerkezete  
és tulajdonságai 

 1. Az atom felépítése
 2. A radioaktivitás és az 
  atomenergia
 3. Az elektronburok 
  szerkezete
 4. A periódusos rendszer
 5. A halmazállapotok 
  jellemzése és a 
  halmazállapot-változások
 6. Az ionkötés és az ionrács
 7. A fémes kötés és a fémrács
 8. A kovalens kötés és 
  az atomrács
 9–10.  A molekulák alakja 
   és polaritása.  

 A másodrendű kötés  
 és a molekularács

 11. Az oldatok és az oldódás
 12. Az oldatok összetétele
 13. A kolloid rendszerek
 14. Összefoglalás
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1. Az atom felépítése

Emlékszel még?

A világegyetem anyagi halmazokból áll. A leg-
egyszerűbb anyagi halmazok egészen apró 
részecskékből épülnek fel. Az egyik ilyen 
apró részecske az atom. Ez egy olyan sem-
leges töltésű kémiai részecske, amely ké miai 
módszerekkel tovább már nem bontható. Az 
atomokat vegyjellel jelöljük, így például az 
alumíniumatom vegyjele az Al, míg a rézatom 
vegyjele a Cu.

Az atom két részből áll: középen az atom-
mag, körülötte pedig az elektronfelhő, vagy 
más néven az elektronburok található. Az 
atommagban protonok és neutronok, az elekt-
ronfelhőben az elektronok fordulnak elő. A pro-
tonokat, neutronokat és elektronokat elemi ré-
szecskéknek nevezzük.

A proton egységnyi pozitív töltésű, egy-
ségnyi tömegű részecske, jelölésére a p+ 
szolgál. A neutron semleges töltésű, egység-
nyi tömegű részecske. A neutront n0-val jelöl-
jük. Mivel az atommagban csak protonok és 
neutronok vannak, így az atommag egésze is 
pozitív töltésű.

A háromféle elemi részecske közül a leg-
kisebb tömegű az elektron, tömege az atom-
maghoz képest elhanyagolható. Az elektron 
egységnyi negatív töltésű (jele: e–), ennek meg-
felelően az elektronburok egésze is negatív töl-
tésű.

Az atom csak úgy lehet semleges, ha ben-
ne a pozitív és a negatív töltésű részecskék 
száma megegyezik. Ez akkor teljesülhet, ha 
egy atom esetében az atommagban található 
protonok száma egyenlő az elektronfelhőben 
előforduló elektronok számával.

Az atommagban található protonok szá-
mát a rendszám (jele: Z) adja meg. Az atom-
magban előforduló protonok és neutronok 
számának összege a tömegszám (jele: A).

Az elemi részecskék

Mai ismereteink szerint a világegyetemben há-
romféle kémiai részecske fordul elő: az atom, a 
molekula és az ion. A felépítésükben különböző 
elemi részecskék vesznek részt (1.1. ábra).

11 proton         12 neutron 11 elektron

1.1. ábra: Az elemi részecskék a nátrium
atomban

Az atom

Az atom középpontja az atommag. Az itt előfor-
duló elemi részecskéket, vagyis a protonokat 
és neutronokat összefoglalóan nukleonoknak 
is szokták nevezni. (Az elnevezés latin eredetű, 
a nucleus szóból származik, amelynek jelenté-
se: magocska.)

Az 1.1. ábrán látható nátriumatom rendszá-
ma 11, a tömegszáma pedig 23 (1.2. ábra). Ez 
azt jelenti, hogy a nátriumatom magjában 11 
proton és 12 neutron található.
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11
23

tömegszám
vegyjel

rendszám

Na
1.2. ábra: A nátriumatom jelölése

Az elektromosan semleges nátriumatom 
elektronfelhőjében 11 darab elektron található 
(1.1. ábra).

Az atom nagyon kicsi részecske, átmérője 
10–10 méteres nagyságrendű. Az atommag még 
ennél is sokkal kisebb, átmérője százezerszer ki-
sebb, mint magáé az atomé.

Természetesen a nagyon kicsi atomban még 
kisebb elemi részecskék fordulnak elő (1.1. táb-
lázat).

A kémiai számítások többségénél nincs szükség 
sem a valódi tömegre, sem a valódi töltésre. He-
lyettük a relatív tömegeket és töltéseket használ-
juk (1.2. táblázat).

Az izotópok

Ahogy azt már az előzőekben láttuk, az atomok 
protonszámát a rendszám adja meg. Ez a szám 
minden egyes stabilis atom esetében állandó. 
Például az oxigénatom rendszáma 8, vagyis az 
oxigénatom magjában mindig 8 darab proton 
fordul elő. De ez fordítva is igaz: ha egy atom 
magjában 8 proton fordul elő, akkor az biztosan 
egy oxigénatom.

Nem ilyen egyszerű azonban a helyzet a ne-
utronszám tekintetében. Még az azonos proton-
számú atomok esetében is gyakran előfordul, 
hogy az atommagjaikban eltérő számú neutron 
található (1.3. táblázat). Ezen atomoknak szük-
ségszerűen eltérő a tömegszámuk. Azokat az 
atomokat, amelyeknek a rendszáma megegye-
zik, de a tömegszáma eltérő, izotópoknak ne-
vezzük.

Az izotóp jelölése 16
8O

17
8O

18
8O

Rendszáma 8 8 8

A protonok száma 8 8 8

A neutronok száma 8 9 10

Tömegszáma 16 17 18

1.3. táblázat: Az oxigénizotópok jellemzői

Az izotópok fizikai tulajdonságai kisebb-na-
gyobb eltérést ugyan mutathatnak, a kémiai sa-
játságaik azonban megegyeznek.

Tudtad? 

Amennyiben az elektron tömegét nem a pro-
tonhoz, hanem a valamivel nehezebb neut-
ronhoz viszonyítjuk, úgy az elektron relatív 

tömegére 
1

1838
-at kapunk. Az eltérés annyira 

kicsi, hogy értékét számos könyvben 
1

1840
-re 

kerekítve adják meg.

Neve
Valódi 

tömege (kg)
Valódi 

töltése (C)

proton 1,673 · 10–27 1,602 · 10–19

neutron 1,675 · 10–27 0

elektron 9,109 · 10–31 –1,602 · 10–19

1.1. táblázat: Az elemi részecskék abszolút 
tömege és töltése

Az abszolút tömegeket  megvizsgálva azt 
láthatjuk, hogy a proton és a neutron tömege 
közel azonos, a neutron egy nagyon picivel 
nehezebb. A két nukleonhoz képest az elekt-
ron tömege elhanyagolható.

A proton és az elektron töltésének nagy-
sága megegyezik, az előjel viszont ellentétes.

Neve Jele
Relatív 
tömege

Relatív 
töltése

proton p+ 1 +1

neutron n0 1 0

elektron e–
1

1836
–1

1.2. táblázat: Az elemi részecskék jele, relatív 
tömege és töltése
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A relatív atomtömeg

A relatív atomtömeg megmutatja, hogy az adott 
elem egy atomja hányszor nagyobb tömegű, 
mint a 12-es tömegszámú szénizotóp tömegé-

nek 
1

12
-ed része. A relatív atomtömeg jele: Ar, 

mértékegysége nincs. A relatív atomtömegek ki-
olvashatók a periódusos rendszerből.

A természetben előforduló elemek nagy több-
sége valójában izotópjaik meghatározott arányú 
keveréke. A meghatározott arány kifejezés arra 

Az elem 
neve

Az 
izotóp 

jele

Gyakoriság
a természetben 

(anyagmennyiség%)

hidrogén

1H 99,9885

2H 0,0115

3H 7 · 10–16

szén

12C 98,93

13C 1,07

14C ~1 · 10–12

oxigén

16O 99,757

17O 0,038

18O 0,205

magnézium

24Mg 78,99

25Mg 10,00

26Mg 11,01

klór
35Cl 75,78

37Cl 24,22

1.4. táblázat: Néhány elem izotópjának 
előfordulási gyakorisága a természetben

Az egyes izotópok előfordulási gyakori-
ságának ismeretében kiszámíthatjuk az elem 
relatív atomtömegét. Például a magnézium 
izotópjainak tömegszámát és előfordulásuk 
gyakoriságát figyelembe véve a relatív atom-
tömege:

Ar (Mg)
78,99 10,00

100
11,01
100

� � � � � �
100

24 25 26,

amiből 

Ar(Mg) = 24,32.

Tudtad?

A számítások során kapott relatív atomtömeg 
kismértékben ugyan, de el szokott térni a pe-
riódusos rendszerekben szereplő adattól. En-
nek főként az az oka, hogy az egyes izotópok 
relatív tömege és tömegszáma csak kerekítve 
egyezik meg. A 24Mg tényleges relatív tömege 
például nem 24, hanem 23,985042. Ez az el-
térés a proton és neutron tömegének igen kis 
mértékű eltérésére vezethető vissza.

Az anyagmennyiség

Az elemi és kémiai részecskék tömege annyira 
kicsi, hogy mérleggel csak akkor tudjuk meg-
mérni azokat, ha nagyon sok részecskét mérünk 
egyszerre. Többek között ennek a problémának 
a feloldására vezették be az anyagmennyiség 
fogalmát. Jele: n, mértékegysége a mól. 1 mól 
annak az anyagi rendszernek az anyagmeny-
nyisége, amely pontosan annyi részecskét tar-
talmaz, mint ahány atom található 12 g tömegű 
12-es tömegszámú szénben.

A relatív atomtömeg értéke megegyezik az 
elem 1 móljának tömegével.

Az elektron tömege elhanyagolható a pro-
ton és a neutron tömegéhez képest. Így az 
elektronfelhő tömege is elhanyagolható az 
atommag tömegéhez viszonyítva. Ezért szok-
tuk azt mondani, hogy az atom adott izotópjá-
nak tömege megadható a nukleonok számá-
nak, vagyis a tömegszámnak az ismeretében. 

utal, hogy az egyes izotópoknak a természetben 
való előfordulása olykor igen jelentős eltérést 
mutat. Például az oxigénizotópok közül a 16-os 
tömegszámú izotóp (16O) igen gyakori, míg a má-
sik kettő (17O és 18O) szinte alig fordul elő (1.4. 
táblázat).
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Tudtad?

A kémiakönyvekben gyakran keveredve jele-
nik meg a mol és a mól írásmód. Az 1.5. táb-
lázat segít megérteni a problémát:

Az alap-
mennyiség neve

Az alapmennyiség 
mértékegységének

neve jele

tömeg kilogramm kg

idő másodperc s

anyagmennyiség mól mol

1.5. táblázat: Néhány SIalapmennyiség 
neve és jele Tudtad?

A fizikával foglalkozó könyvekben az elemi ré-
szecskék név alatt a protonon, neutronon és 
elektronon kívül számos más részecskével is 
találkozhatunk. Ilyenek a fermionok, bozonok, 
antirészecskék, neutrínók, kvarkok, gluonok, 
gravitonok, fotonok, müonok, leptonok stb.

Többek között ezeknek az  elemi részecs-
kéknek a vizsgálatával is foglalkoznak a CERN 
kutatói Svájcban, a Nagy Hadronütköztető-
ben (LHC).

Fontosabb fogalmak:

elemi részecskék, nukleonok, protonok, neutronok, elektronok, rendszám, tömegszám, izotópok, 
előfordulási gyakoriság, anyagmennyiség, relatív atomtömeg, moláris tömeg, Avogadro-állandó

Az atom felépítése

• atommag és elektronburok
• elemi részecskék: protonok (p+), neutronok (n0), elektronok (e–)

 − abszolút tömegük és töltésük kicsi, ezért relatív tömeggel és töltéssel számolunk
• rendszám (protonok száma; Z) és tömegszám (nukleonok száma; A)
• izotópok
• relatív atomtömeg (Ar)

 − számítható az izotópok előfordulási gyakoriságának ismeretében
• anyagmennyiség (n), mértékegysége: mol

• moláris tömeg (M), mértékegysége: g
mol

; M
m
n

= .

• Avogadro-állandó: 1 mol részecske = 6 · 1023 db részecske; NA = 6 · 1023 mol–1; N = n · NA

A moláris tömeg

A moláris tömeg a tömeg (m) és az anyagmeny-
nyiség (n) hányadosa. Jele: M, mértékegysége a 

g
mol

. A moláris tömeg egyszerűen kiszámítható 

a két mennyiség hányadosaként:

M
m
n

= .

Az Avogadro-állandó

Amedeo Avogadro olasz fizikus 1811-ben el-
sőként mutatott rá, hogy bármely elem 1 mól-
nyi mennyiségében 6 · 1023 db atom fordul elő. 
A róla elnevezett Avogadro-állandó pontos érté-
ke: NA = 6,02214076 · 1023 mol–1, amelyet kere-
kítve 6 · 1023 mol–1 formában szoktunk a számí-
tásokban használni. Segítségével kiszámíthatjuk 
adott anyagmennyiségű atom darabszámát:

N = n · NA, 

ahol 
n az anyagmennyiség, 
N pedig a részecskék száma.
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2. A radioaktivitás  
és az atomenergia

Emlékszel még?

Az atom a három kémiai részecske egyike. Két 
nagy részét különböztetjük meg: az atomma-
got és az elektronfelhőt. Az atommagban talál-
hatóak a protonok és a neutronok, az elektron-
burokban pedig az elektronok fordulnak elő.

Az atommagban jelen lévő protonok számát 
rendszámnak, a protonok és neutronok számá-
nak összegét pedig tömegszámnak nevezzük.

Egy adott elem atomjainak rendszáma 
azonos, a tömegszámuk azonban különbö-
ző lehet. Az azonos rendszámú, de eltérő tö-
megszámú atomokat izotópoknak nevezzük. 
A természetben található elemek nagy része 
nem más, mint a különböző tömegszámú izo-
tópok keveréke.

A radioaktivitás

A természetben előforduló izotópoknak csak 
egy része stabilis. Más izotópok viszont hosz-
szabb-rövidebb idő alatt átalakulnak egy másik 
elem atomjává. Az ilyen, átalakulni képes elemek 
izotópjait radioaktív izotópoknak nevezzük.

Az átalakulásokat sugárzások kísérik, ame-
lyeket radioaktív sugárzásoknak nevezünk.

Háromféle sugárzást különböztetünk meg 
az alapján, hogy hogyan viselkednek elekt-
romos és mágneses térben. Az a-sugárzás 
során héliumatommagok (ezek két protont és 
két neutront tartalmazó részecskék) szakad-
nak ki az eredeti izotópok atommagjából. Az 
a-sugarak a levegőben legfeljebb néhány tíz 
cm utat képesek megtenni, és már egy egy-
szerű papírlap is megakadályozza a tovább-
haladásukat.

A b-sugárzás tulajdonképpen egy elekt-
ronsugárzás. A sugárzás közben az atom-
magban az egyik neutron protonná és elekt-

ronná alakul, ez utóbbit pedig kisugározza. 
A b-sugárzás az a-sugaraknál valamivel hosz-
szabb utat képes megtenni a levegőben, de 
egy alumíniumlemez már ezt a sugárzást is 
megakadályozza az útjában.

A legnagyobb energiájú sugárzás a g-su-
gárzás (2.1. ábra). A g-sugarak a fénysugarak-
hoz hasonló elektromágneses hullámok, a le-
vegőben akár több méter hosszan is képesek 
terjedni. Csak egy több cm vastag ólomlemez 
vagy egy vastag betonfal képes leárnyékolni.

radioaktív anyagok
keveréke

2.1. ábra: A radioaktív sugárzások 
viselkedése az elektromágneses térben

A radioaktivitás felfedezésében elévülhetet-
len szerepe volt a Curie házaspárnak, különö-
sen Maria Salomea Skłodowska-Curie lengyel 
származású francia fizikokémikusnak (2.2. ábra). 
A radioaktivitással kapcsolatos kutatási eredmé-
nyeiket 1903-ban fizikai Nobel-díjjal ismerték el.
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2.2. ábra: Pierre és Marie Curie

A radioaktív izotópok 
felhasználása

A radioaktív izotópokat számos területen fel-
használják. Hevesy György (2.3. ábra) javasolta 
elsőként, hogy használják a radioaktív izotópo-
kat nyomjelzőként. 

Ezek az izotópok pontosan úgy vesznek részt 
a szervezetben végbemenő biokémiai folyama-

tokban, mint a stabilis izotópok, azonban az 
általuk kibocsátott sugárzással ki lehet mutatni 
a jelenlétüket. Megfigyelték, hogy a szervezet-
be juttatott radioaktív izotópok bizonyos rákos 
sejtekben könnyebben feldúsulnak. Megfele-
lő orvosi berendezés segítségével a feldúsulás 
helye pontosan körülhatárolható, így a kezelés 
célzottá és hatékonyabbá tehető.

2.3. ábra: Hevesy György 1943ban kémiai 
Nobeldíjat kapott a radioaktív nyomjelzés 
módszerének kidolgozásáért 

Tudtad?

A radioaktív bomlás egyik jellemzője a felezési 
idő. Ez azt az időtartamot mutatja meg, ameny-
nyi ahhoz szükséges, hogy a vizsgált radioaktív 
izotópatomok fele átalakuljon. Ez az időtartam 
nagyon változó lehet (2.1. táblázat).

Vegyünk az egyszerűség kedvéért 100 da-
rab 14-es tömegszámú szénizotópot. A felezé-
si idő alapján 5730 év szükséges ahhoz, hogy 
50  darab szénizotóp átalakuljon. Ekkor azon-
ban még mindig jelen lesz 50 darab változat-
lan szénizotóp. Ezután újabb 5730 év szüksé-
ges ahhoz, hogy a maradék 50 db izotóp fele, 
vagyis további 25 db izotóp átalakuljon. A fe-
lezési idő tehát nem jelenti azt, hogy ennek a 
kétszerese elegendő a teljes átalakuláshoz. 

A felezési idő segítségével határozzák meg 
a régészek a leletek korát. A módszert radio-
karbonos kormeghatározásnak nevezik. 

Ugyan a 14C-izotóp-atomok folyamatosan és 
egyenletesen bomlanak az élő szervezetben, 

Az izotóp jele Felezési idő

238U 4,5 · 109 év

14C 5730 év

3H 12,32 év

226Ra 1590 nap

214Bi 19,7 perc

216Po 0,16 másodperc

212Po 3 · 10–7 másodperc

2.1. táblázat: Néhány radioaktív izotóp 
felezési ideje
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amíg az élőlény anyagcsere-folyamatai mű-
ködnek, de a 14C aránya a szervezetben állan-
dó. Ennek az a magyarázata, hogy a 14C a ter-
mészetben folyamatosan keletkezik is, ezért a 
szervezetbe az anyagcsere révén folyamato-
san elegendő 14-es tömegszámú szén izotóp 
jut be az állandó érték fenntartásához. Az 

anyagcsere megszűnése után, vagyis az élő-
lény elpusztulását követően viszont kizárólag 
az izotópok bomlása megy végbe, utánpótlás-
ra már nem kerül sor. Mivel a bomlás egyen-
letes, a megmaradt izotópmennyiség alapján 
következtetni lehet az elpusztulás idejére, 
vagyis a lelet korára.

Az atomenergia

A radioaktív bomlás közben hatalmas meny-
nyiségű energia szabadul fel. Ennyi energiát 
– a mai ismereteink szerint – hagyományos 
módszerekkel (pl. égéssel) nem lehet termelni.

A radioaktív bomlás ráadásul láncreakció-
ként megy végbe, így folyamatosan képződik 
az energia. Ezen láncreakció lényege, hogy az 
első bomlás során keletkező részecskék to-
vábbi atommagok bomlását idézik elő.

A radioaktív bomlás során tehát az atom-
mag átalakul, amit maghasadásnak neve-
zünk. Ezt beindíthatja egy neutron is. A magha-
sadás során kiszakadó részecske (pl. neutron) 
egy újabb maghasadást idéz elő (2.4. ábra). 

Az atomerőművekben (2.5. ábra) magha-
sadással járó, szabályozott láncreakciók által 
nyerik az energiát. Az izotópok közé neutron-
befogásra alkalmas rudakat helyeznek. Ezek 
készülhetnek például kadmiumból.

Amennyiben lassítani kívánják a folyama-
tokat (például a kisebb fogyasztási adatok 
alapján az látszik, hogy nem szükséges annyi-
ra sok energiát termelni az atomerőműben), 
akkor a neutronbefogó rudakat mélyebben 
helyezik el a reakciótérben. Ezzel szemben a 
nagyobb mennyiségű energia termeléséhez a 
rudakat bizonyos szintig kihúzzák a reakció-
tér ből. Ezáltal kevesebb neutront fog be, a 
láncreakció intenzívebbé válik.

2.4. ábra: Egy maghasadással járó lánc re
akció részlete (a kis gömbök a mag hasadás 
során kiszakadó neutronokat jelölik)

2.5. ábra: A Paksi Atomerőmű

Tudtad?

Az atomerőművek nagyon szigorú előírások 
szerint működnek, teljesen biztonságosak. El 
kell azonban ismerni, hogy korábban a biz-
tonságos üzemeltetés előírásai nem voltak 
megfelelően kidolgozva, az előírások betartá-
sát pedig nem ellenőrizték annyira szigorúan, 
mint napjainkban.

Az egyik legismertebb reaktorbaleset a 
Pripjaty városa mellett működő Vlagyimir Iljics 
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Lenin atomerőműben történt. A köznyelv ezt 
a csernobili atomkatasztrófa néven szokta 
emlegetni (a szovjet Pripjaty városa Csernobil 
szomszédságában található). Az atomerőmű-
ben egy tesztet hajtottak végre, ami azonban 
gőzrobbanáshoz vezetett (2.6.  ábra). Ez szét-
vetette a reaktor falait, égő grafitot és nagy 
mennyiségű hasadóanyagot szórt szét a sza-
badban. A balesetben – a késve megkezdett 
mentés következtében – kb. 4 ezren haltak meg 
(az ott dolgozók egy része, illetve tűzoltók, ka-
tonák, orvosok stb.). A sugárzás hatására be-
következett elhalálozások száma nem ismert.

A környezetbe kiszabaduló sugárzás mér-
tékének csökkentése érdekében a felrobbant 
blokkot betonszarkofággal vették körbe.

A Fukusima Daiicsi atomerőműben (Ja-
pán) 2011-ben egy földrengés és az azt köve-
tő cunami miatt következett be baleset. Négy 
reaktorblokk szerkezetileg károsodott, a kiju-

Tudtad?

Sajnálatos módon a II. világháború során az 
atomenergia katonai célú felhasználása is 
megtörtént. 1945 augusztusában az amerikai 
légierő atombombát dobott le Hirosima és 
Nagaszaki japán városokra (2.7. ábra).

Az 1968-ban az ENSZ-közgyűlés által 
megfogalmazott, majd az atomhatalmak által 
1970-ben elfogadott atomsorompó-egyez-
mény értelmében tilos az atomfegyverek for-
galmazása, illetve az atombomba fejlesztése.

2.7. ábra: A hirosimai atomtámadásra 
emlékeztető templomrom

Fontosabb fogalmak:

stabilis és radioaktív izotópok, radioaktív sugárzás, láncreakció, maghasadás, atomenergia

A radioaktivitás és az atomenergia

• stabilis és radioaktív izotópok
• radioaktív sugárzás: a-, b-, g-sugárzás
• a radioaktivitás felfedezése: Curie házaspár
• a radioaktivitás felhasználása: pl. orvosi (Hevesy), radiokarbonos kormeghatározás
• radioaktív bomlás: maghasadás
• atomenergia:

 − atomerőművek: Paks, Csernobil, Fukusima
 − atombomba: Hirosima, Nagaszaki

tott radioaktív anyagok több tíz kilométeres 
környezetben okoztak szennyezést. 

A balesetet követően az egész világon 
igen jelentős szigorításokat vezettek be an-
nak érdekében, hogy az atomerőművek még 
biztonságosabbak legyenek.

2.6. ábra: A felrobbant 4. blokk, az eredeti 
szarkofágjában (2011 és 2016 között új 
szarkofágot építettek a sérült blokk köré)
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3. Az elektronburok 
szerkezete

Emlékszel még?

Az atom egy atommagból és a körülötte elhe-
lyezkedő elektronfelhőből áll. Az atommag pro-
tonokból és neutronokból áll, körülötte az elekt-
ronok egy elektronburokban helyezkednek el.

Az atom semleges töltésű kémiai részecs-
ke, mivel a benne lévő protonok és elektronok 
száma egyenlő.

Az elektronburok több elektronhéjból áll. 
Ezeket K, L, M, N, O, P és Q betűkkel jelöljük. 
Az atommaghoz legközelebb lévő héj, vagyis 
az első héj a K héj. Ezen a héjon legfeljebb ket-
tő elektron helyezkedhet el. A következő héj az 
L héj, amely 8 elektronnal válik telítetté. Az M 
héjra maximum 18 elektron kerülhet.

Az elektronok az energiaminimumra való 
törekvés elvét követve előbb a K héjra kerül-
nek. Amikor az 1. héj 2 elektronnal telítődik, 
a következő elektronok már az L héjra, majd 
azután az M héjra stb. kerülnek. Például a 
kén atom rendszáma 16, ami azt jelenti, hogy 
az atommagban 16 db proton található. Az 
atom semleges, így az elektronfelhőben 16 db 
elektron fordul elő. Az első két elektron a K 
héjon, további 8 elektron az L héjon, a mara-
dék 6 elektron pedig az M héjon helyezkedik 
el. Ezek alapján a kénatom elektronszerkeze-
te: 2, 8, 6 (3.1. ábra).

3.1. ábra: A kénatom elektronfelhője 
16 elektront tartalmaz, 
elektronkonfigurációja: 2, 8, 6.

Az atommagban található protonok pozitív tölté-
sűek. Közöttük, illetve az elektronburokban ta-
lálható negatív töltésű elektronok között vonzó 
kölcsönhatás alakul ki. Ezzel szemben az elekt-
ronok egymást taszítják. Ennek eredményekép-
pen az elektronok eloszlása az elektronburokban 
nem egyenletes. Az atommag körül nagyobb az 
elektronsűrűség, míg az atommagtól távolodva 
egyre inkább csökken (3.2. ábra).

3.2. ábra: Az elektronok tartózkodási 
valószínűségének eloszlása a 
lítiumatomban

Az elektronfelhőben található elektronok 
állandó mozgásban vannak. Pontos helyüket 
nem tudjuk megadni, de kiszámíthatjuk, hogy 
az adott elektron mekkora valószínűséggel 
fordul elő az adott helyen. Ezt nevezzük tar-
tózkodási valószínűségnek.

Az atompálya az elektronfelhőnek az a 
térrésze, ahol a vizsgált elektron 90%-os való-
színűséggel tartózkodik. Minden atompályához 
tartozik egy pályaenergia. Ez az az energia-
mennyiség, ami abban az esetben szabadul fel, 
ha az elektron az atomtól végtelen távolságból 
érkezve az adott atompályára kerül.

Az elektronfelhő elektronhéjakból épül fel. 
Ezeket K, L, M stb. betűkkel jelölik, de napjaink-
ban jellemzőbb, hogy 1. héjról, 2. héjról, 3. héjról 
stb. beszélünk.
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Az elektronburok szerkezete azonban sok-
kal összetettebb annál, mint amit az elekt-
ronhéjakkal le tudunk írni. Az elektronhéjakon 
belül alhéjak, azokon belül pedig atompályák 
találhatók.

Az elektronburok elemeit, illetve az egyes 
atompályákon található elektronokat a kvan-
tumszámokkal jellemezzük. Négyféle kvan-
tumszám szükséges a jellemzéshez: a fő-, a 
mellék-, a mágneses és a spinkvantumszám.

A főkvantumszám (n) az atompálya mé-
retét és energiaszintjét mutatja meg. Minél 
nagyobb az értéke, annál távolabb van az 
atompálya az atommagtól, így mérete annál 
nagyobb. A  főkvantumszám megegyezik az 
adott elektronhéj sorszámával (3.1. táblázat).

Főkvantumszám 1 2 3 4 5 6 7

A héj sorszáma 1 2 3 4 5 6 7

A héj betűjele K L M N O P Q

3.1. táblázat: A főkvantumszámok értéke  
és az elektronhéjak jelölése

A mellékkvantumszám (l) is kettős jelentés-
sel bír. Egyrészt megmutatja az adott atom-
pálya alakját és energiaszintjét, másrészt jelöli 
az alhéjakat (3.2. táblázat).

Mellékkvantumszám 0 1 2 3

Az alhéj jele s p d f

3.2. táblázat: A mellékkvantumszámok 
értéke és az alhéjak jelölése

A mágneses kvantumszámok (m) az atom-
pályák térbeli irányát adják meg. Lehetséges 
értékeik a mellékkvantumszámmal állnak ösz-
szefüggésben. Ezek alapján az s-alhéj 1 db, a 
p-alhéj 3 db, a d-alhéj 5 db, az f-alhéj pedig 
7 db atompályát tartalmaz (3.3. táblázat).

Az atommagtól fokozatosan távolodva, az 
egyre nagyobb méretű atompályák más és 
más alakot vesznek fel. Ezek a mágneses tér-
ben mindinkább változatos helyzetet foglalnak 
el (3.3. ábra).

A spinkvantumszám (ms) a vizsgált elektron 

mágneses sajátságaira utal. Értéke –
1
2

, illetve 

+
1
2

 lehet.

Az elektronburok felépítését három elv 
szabályozza.

Az elektronok az energiaminimumra való 
törekvés elve alapján előbb a K héjra épülnek 
be. Amikor ez a héj 2 elektronnal telítődik, a kö-
vetkező elektronok már az L héjra, majd azután 
az M héjra stb. kerülnek.

Főkvantum-
szám

A héjak 
betűjele

Mellék- 
kvantumszám

Az alhéj 
jelölése

Mágneses  
kvantumszám

Az atompályák 
jelölése

1 K 0 1s 0

2 L
0 
1

2s 
2p

0 
–1, 0, +1

3 M
0 
1 
2

3s 
3p 
3d

0 
–1, 0, +1 

–2, –1, 0, +1, +2

4 N

0 
1 
2 
3

4s 
4p 
4d 
4f

0 
–1, 0, +1 

–2, –1, 0, +1, +2 
–3, –2, –1, 0, +1, +2, +3

3.3. táblázat: A kvantumszámok értéke és az alhéjak jelölése
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Az első két elektron az 1s alhéjra kerül, 
amit 1s2 formában jelölünk. Az alhéj betűjelé-
nek jobb felső sarkába írt szám az adott alhé-
jon található elektronok számát jelöli.

A következő két elektron a 2s alhéjra kerül, 
amit 2s2 formában jelölünk. A maradék három 
elektron a 2p alhéjra kerül (2p3). Mivel a p al-
héj 3 atompályából áll, a Pauli-elv értelmében 
azon maximum 3 × 2 = 6 elektron fér el. Ebben 
az esetben tehát egy telítetlen alhéjról van szó.

A nitrogén elektronszerkezete kitevős 
jelöléssel: 1s2 2s2 2p3.

A Hund-szabály értelmében a telítetlen al-
héjakon az elektronok a lehetőség szerint a leg-
nagyobb számban párosítatlanul helyezkednek 
el. Ennek megfelelően a nitrogén elektron-
szerkezete cellás jelöléssel:

⥮    ⥮    ↿ ↿ ↿

Az energiaminimumra való törekvés elve 
az alhéjak feltöltődésére is hatással van. Elő-
ször az 1s alhéjra kerül elektron, majd sorban 
a 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 
5d, 6p, 7s stb. alhéjak következnek (3.4. ábra).

A Pauli-elv értelmében az atomon belül 
nem fordulhat elő két olyan elektron, amely-
nek mind a négy kvantumszáma megegyezik. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bármelyik 
atompályán legfeljebb két, ellentétes spinű 
elektron fordulhat elő.

Az atompályákat négyzetekkel szoktuk je-
lölni. Az üres négyzet azt jelenti, hogy az atom-
pálya nem tartalmaz elektront. Egy darab nyíl 
egy elektronra, a két ellentétes irányú nyíl pe-
dig a két elektron jelenlétére utal. Ez utóbbi te-
lített atompályát jelöl (3.5. ábra).

3.3. ábra: Az atompályák alakja és térbeli 
elrendeződése

en
er

gi
a

 
3.4. ábra: Az atompályák feltöltődésének 
sorrendje

   ↿    ⥮

3.5. ábra: Az atompályák telítettségének 
jelöléseA nitrogénatom rendszáma 7, vagyis a mag-

jában 7 darab proton található. Az atom semle-

ges töltését az elektronfelhőben található 7 da-
rab elektron biztosítja. A K héjra 2, az L héjra 
pedig 5 elektron kerül, elektronszerkezete: 2, 5.
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Látható, hogy a K-héj telített, a külső, vagyis je-
len esetben az L-héj viszont telítetlen. A külső 
elektronhéjat vegyértékhéjnak, az ezen talál-
ható elektronokat vegyértékelektronoknak ne-
vezzük. Ez utóbbiak száma a kémiai tulajdonsá-
gok tekintetében nagy jelentőséggel bír.

A kötések kialakulásának tekintetében az ún. 
nemesgáz-elektronszerkezet (2 vagy 8 vegy-
értékelektron) érdemel különös figyelmet.

Telítetlen belső alhéjjal rendelkező ato-
moknál a vegyértékelektronok a külső héjon 
és a belső telítetlen alhéjon találhatóak.

Az atomtörzshöz az atommag tartozik és 
azok az elektronok, amelyek nem vegyérték-
elek tronok. 

Az atompályák feltöltődése néhány atom ese-
tében eltér a szabályostól. Például a réz atom 
29 elektronja 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s1  3d10 
elektronkonfigurációt eredményez. Az eltérés 
energetikai okokra vezethető vissza. Az atom 
energetikailag stabilisabb állapotba akkor ke-
rül, ha a 3. héj teljesen telítődik még abban az 
esetben is, ha a szabály értelmében a 4s al-
héjnak hamarabb kellene telítődnie, mint a 3d 
alhéjnak. Hasonló eltérések jellemzik a króm 
vagy az ezüst elektronszerkezetét is.

Ha az atomban az elektronok az energiami-
nimumra való törekvés elvének megfelelően he-
lyezkednek el, alapállapotú atomról beszélünk. 
Azonban, ha az atomot megfelelő nagyságú 
energia éri, gerjesztett állapotba kerül. Ekkor a 
legkülső, vagyis a legkönnyebben gerjeszthető 
elektronja egy magasabb energiájú atompályára 
kerül. Az atom igyekszik ezt az energiafelesleget 
minél hamarabb leadni. Sok esetben az energia 
látható fény formájában távozik. Ez az elvi alapja 
az ún. lángfestésnek is (3.6. ábra).

3.6. ábra: A nátrium lángfestése

Tudtad?

A tűzijátékok során is lángfestés játszódik le. 
A tűzijátékbombában található fémvegyületek 
atomjai az égés során gerjesztődnek, majd az 
alapállapotra való visszatérés közben színes 
fényt bocsájtanak ki.

Fontosabb fogalmak:

energiaminimumra való törekvés elve, Pauli- 
elv, Hund-szabály, vegyértékhéj, atomtörzs, 
vegyértékelektron, alapállapotú atom, ger-
jesztett állapotú atom

Az elektronburok szerkezete

• 7 db elektronhéj → azokon belül 4 féle alhéj → azokat atompályák építik fel
 − kvantumszámok: fő-, mellék-, mágneses és spinkvantumszám

• az energiaminimumra való törekvés elve, a Pauli-elv, a Hund-szabály
• elektronszerkezet: kitevős és cellás ábrázolás
• vegyértékhéj, atomtörzs, vegyértékelektron
• alapállapot és gerjesztett állapot: lángfestés
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4. A periódusos rendszer

Emlékszel még?

A periódusos rendszer elődjeként számon 
tartott, az elemek rendszerezésére szolgá-
ló táblázatot Dmitrij Ivanovics Mengyelejev 
(4.1. ábra) orosz tudós 1869-ben alkotta meg.

4.1. ábra: 
Dmitrij 

Ivanovics 
Mengyelejev 

(18341907)

Ő vette észre elsőként azt a szabálysze-
rűséget, hogy amennyiben az elemeket az 
atomtömegek – amit akkoriban tévesen még 
atomsúlynak neveztek – szerint rendezzük 
sorba, lehetőség nyílik fizikai és kémiai tu-
lajdonságok szerinti csoportosításra, illetve 
a lehetséges reakciók megbecsülésére is. 
A tapasztalatai alapján, így a fizikai és kémiai 
tulajdonságok figyelembevételével attól sem 
zárkózott el, hogy egyes elemek helyét felcse-
rélje a táblázatban.

Bár a napjainkban használatos periódusos 
rendszer alapjait a Mengyelejev által megal-
kotott táblázat képezte, ránézésre is nagyon 
könnyű megkülönböztetni a kettőt egymástól.

A mai periódusos rendszerek vízszintes 
sorait periódusoknak nevezzük, míg a függő-
leges oszlopokat csoportoknak hívjuk. A pe-
riódusos rendszerben 7 periódus és 18 cso-
port található.

A periódusos rendszer 
felépítése

Napjainkban többnyire az úgynevezett hosszú 
periódusos rendszert használjuk. Ez jelenleg 
118 ismert elemet tartalmaz a rendszámuk sze-
rint elhelyezve.

A különböző kémiai tárgyú könyveket lapoz-
gatva azonban kétféle periódusos rendszerrel 
találkozhatunk. Az egyik változat az atomok pe-
riódusos rendszere. Ebben az atomokkal kap-
csolatos jellemző adatok jelennek meg. Ilyenek 
a rendszám, a relatív atomtömeg, az elektrone-
gativitás, az atomsugár, az elektronszerkezet, a 
vegyérték, az ionizációs energia.

A periódusos rendszerek másik változata az 
elemek periódusos rendszere. Ez az elemek 
legfontosabb adatait tartalmazza. Ezek a hal-
maz állapot, az olvadás- és forráspont, a sűrű-
ség, a kristályszerkezet, a fémes, félfémes és 
nemfémes jelleg.

A tankönyv végén mindkét típusú periódusos 
rendszerre láthatunk példát.

A periódusos rendszer 7 vízszintes sorát pe-
riódusoknak, a 18 oszlopot pedig csoportok-
nak nevezzük. Régebben a 8 magasabb oszlo-
pot, vagyis az 1–2., illetve a 13–18. csoportokat 
főcsoportoknak (jelük: A) nevezték. A 10 darab 
középen elhelyezkedő alacsonyabb oszlopot, 
vagyis a 3–12. csoportokat pedig mellékcso-
portoknak (jelük: b) hívták. A fontosabb csopor-
toknak saját nevük is van (4.1. táblázat).

Mind a periódusokat, mind a csoportokat 
arab számokkal jelöljük. Ettől eltérően a fő- és 
mellékcsoportok esetében a sorszámozás római 
számokkal történt.

Az elemek periódusos rendszerében elő szo-
kott fordulni még egy grafikai elem. Ez az ún. 
bór–polónium-vonal. A valóságban ez nem egy 
tényleges vonal, hanem a bór és alumínium kö-
zött induló lépcsőzetes jelölés, ami a polónium 
és az asztácium között ér véget. (Ezért is van az, 
hogy egyes könyvek bór–asztácium-vonalról ír-
nak.) Az ettől a vonaltól balra található elemek a 
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fémek (kivéve a hidrogént), a jobbra felfelé talál-
ható elemek a nemfémek, míg a vonal mentén 
találhatóak a félfémek.

Az elektronszerkezet  
és a periódusos rendszer

Az eredeti Mengyelejev-féle periódusos táblá-
zat alapja az a megfigyelés volt, hogy a növekvő 
atomtömeg függvényében az elemek tulajdonsá-
gai periodikusan változnak. A napjainkban hasz-
nált periódusos rendszer viszont már a rend-
szám szerinti sorrendben tartalmazza az egyes 
elemeket.

Mivel a rendszám atomok esetében nemcsak 
a protonok, hanem az elektronok számát is meg-
mutatja, a periódusos rendszer tulajdonképpen 
az elektronok száma szerint is sorba rendezett-
nek tekinthető.

Mindezek alapján okkal merülhet fel a kér-
dés, hogy van-e bármilyen kapcsolat az elekt-
ronburok felépítése és az atomnak a periódusos 
rendszerben elfoglalt helye között.

A nátriumatom rendszáma 11, vagyis az atom-
magjában 11 darab proton van, amit az elektron-
burokban található 11 darab elektron fog ellensú-
lyozni. Az elektronszerkezete: 2, 8, 1.

Ebből kiolvashatjuk azt, hogy 3 elektronhé-
jon vannak elektronjai. A legkülső elektronhé-
jon, vagyis a vegyértékhéjon mindössze 1 darab 
elektron található.

Új jelölés Régi jelölés Név

1. csoport I. főcsoport alkálifémek

2. csoport II. főcsoport alkáliföldfémek

11. csoport I. mellékcsoport a rézcsoport elemei

12. csoport II. mellékcsoport a cinkcsoport elemei

13. csoport III. főcsoport földfémek

14. csoport IV. főcsoport a széncsoport elemei

15. csoport V. főcsoport a nitrogéncsoport elemei

16. csoport VI. főcsoport az oxigéncsoport elemei (kalkogének)

17. csoport VII. főcsoport halogének

18. csoport VIII. főcsoport nemesgázok

4.1. táblázat: A periódusos rendszer fontosabb csoportjainak elnevezése

Ha a periódusos rendszerre tekintünk, lát-
hatjuk, hogy a nátrium a 3. periódus 1. csoport-
jában (I. főcsoportjában) található. A számok 
pedig ismerősek: 3 elektronhéj és 3. periódus, 
1 vegyértékelektron és I. főcsoport.

Vegyünk még egy példát, a nitrogénatomot. 
A rendszáma 7, így 7 darab proton van a mag-
jában, amely körül 7 darab elektron kering. Az 
elektronszerkezete: 2, 5. Ezek szerint 2 héjon 
vannak elektronjai, a vegyértékelektronok szá-
ma pedig 5. A nitrogénatom a 2. periódus V. fő-
csoportjának eleme.

Általánosságban kijelenthető, hogy az elekt-
ronszerkezet és a periódusos rendszerben el-
foglalt hely között kapcsolat áll fenn. A perió-
dus sorszáma megegyezik azon elektronhéjak 
számával, amelyikre került elektron, a főcsoport 
száma pedig a vegyértékelektronok számával.

A nagyobb rendszámú atomok, illetve a 
mellékcsoportok elemei esetében sajnos már 
nem ennyire egyszerű a helyzet.

Amennyiben az elektronszerkezetet a kite-
vős jelöléssel írjuk fel, egy még erősebb kap-
csolatot fedezhetünk fel az elektronszerkezet 
és a periódusos rendszerben elfoglalt hely 
között.

A brómatom rendszáma 35, vagyis az 
atom elektronfelhőjében 35 darab elektron ta-
lálható. Az elektronszerkezete:
1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d10  4p5. Összesen 
4 elek tron héjon helyezkednek el az elektronok. 
A 4. héj a vegyértékhéj, amelyen 2 + 5 = 7 da-
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rab vegyértékelektron található. Amennyiben 
az összeadást úgy módosítjuk, hogy az utolsó 
s alhéjtól kezdődően minden feltöltődő elekt-
ron számát összeadjuk, úgy 2 + 10 + 5 = 17 
elektront kapunk. Megfigyelhetjük azt is, hogy 
az utolsó elektron a 4p alhéjra került.

A periódusos rendszerre tekintve azt ol-
vashatjuk le, hogy a bróm a 4. periódus VII. 
főcsoportjának (illetve a 17 csoportjának) ele-
me. Szintén egy szabályszerűségről van szó: 
a periódus száma egyenlő a vegyértékhéj 
sorszámával, nagyobb rendszámú atomoknál 
a csoportok száma pedig az utolsó s alhéjtól 
kezdődően feltöltődött elektronok számával.

A periódusos rendszerben egy má-
sik szempont alapján négy nagy csoportot 
is megkülönböztetünk. Ezek az s-mező, a 
p-mező, a d-mező és az f-mező elemei. Azok 
az elemek kerültek azonos mezőbe, amelyek 
esetében az utolsó elektron ugyanolyan mel-
lékkvantumszámú alhéjra került. Vagyis s-me-
zőben van az összes olyan elem, amelyik ese-
tében az utolsó elektron s-alhéjra került.

A brómatom utolsó elektronja a 4p-alhéjra 
került. Ha ránézünk a periódusos rendszerre, 
akkor láthatjuk, hogy a bróm a p-mező eleme.

A periódusos rendszerben feltüntetett elekt-
ronszerkezeteket megvizsgálva azt vehetjük 
észre, hogy az egy csoportban elhelyezkedő 
elemek vegyértékelektron-szerkezete (ami 
tulajdonképpen a vegyértékhéj elektronszerke-
zete) nagy hasonlóságot mutat (4.2. táblázat).

A csoport 
neve

A csoport régi 
neve

A vegyérték- 
héj elektron- 
szerkezete

 1. csoport I. főcsoport ns1

 2. csoport II. főcsoport ns2

11. csoport I. mellékcsoport ns1(n – 1)d10

12. csoport II. mellékcsoport ns2(n – 1)d10

13. csoport III. főcsoport ns2 np1

14. csoport IV. főcsoport ns2 np2

15. csoport V. főcsoport ns2 np3

16. csoport VI. főcsoport ns2 np4

17. csoport VII. főcsoport ns2 np5

18. csoport VIII. főcsoport ns2 np6

4.2. táblázat: A fontosabb csoportok 
vegyértékhéj elektronszerkezete

A periodikusan változó 
tulajdonságok

Mengyelejev táblázatának nagyszerűsége ab-
ban állt, hogy az elemek elhelyezését a tulaj-
donságok periodikus ismétlődése alapján való-
sította meg. Mára azonban olyan tulajdonságok 
periodikus változására is példát tudunk adni, 
amelyek az eredeti periódusos táblázatban nem 
jelenhettek meg, ugyanis még nem voltak ismer-
tek az elemi részecskék.

A periódusos rendszerben periodikusan vál-
tozik a kötött vagy kötésben lévő atom elekt-
ronvonzó képessége, vagy más néven az elekt-
ronegativitás (EN). Értéke a csoporton belül a 
rendszám növekedésével csökken, a periódu-
son belül viszont nő (4.2. ábra).

F

Fr

elektronegativitás (EN)

4.2. ábra: Az EN növekedésének iránya 
a periódusos rendszerben

Napjainkban a Pauling-féle elektronegativi-
tás terjedt el leginkább. Az elmúlt évek korrek-
ciója után ezen skála legnagyobb értéke a fluo-
ré (ENF = 3,98), míg a legalacsonyabb értéke a 
franciumé (ENFr = 0,70).

Mivel a nemesgázokra nem jellemző a kö-
tések kialakítása, az esetükben nem szokás 
megadni elektronegativitás-értéket. Viszony-
lag újabb periódusos rendszerekben találkoz-
hatunk a xenon elektronegativitás-értékével.

Egy másik periodikusan változó tulajdonság 
az atomsugár, vagyis az atomi méret. Egy 
csoporton belül a rendszám növekedésével 
egyre nagyobb lesz az atomok mérete. Ez lo-
gikus, hiszen egyre több elektronhéja van a 
vizsgált csoport atomjainak. A perióduson be-
lül a rendszám növekedésével azonban csök-
ken az atomok mérete (4.3. ábra). Ez elsőre 
szokatlanul hangzik, de könnyen magyaráz-
ható. Az atomok rendszámának növekedé-
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sével egyre nagyobb számú proton vonzza 
az elektronfelhő elektronjait, miközben nem 
változik az elektronhéjak száma. A nagyobb 
számú proton erősebb vonzóerőt fejt ki, ezért 
kisebbre húzza össze az elektronfelhőt. Tudtad?

A nyelvújításkori magyar nyelven kitöltött pe-
riódusos rendszer sok olyan elemnevet tartal-
mazott, ami ma már nem használatos. Ilyen az 
iblany (jód), légeny (nitrogén), éleny (oxigén), 
folany (fluor) stb.

Fontosabb fogalmak:

atomok periódusos rendszere, elemek perió-
dusos rendszere, periódus, csoport, főcsoport, 
mellékcsoport, a vegyértékhéj elektronszerke-
zete, periodikusan változó tulajdonságok, elekt-
ronegativitás, atomsugár, ionizációs energia

A periódusos rendszer

• Mengyelejev, 1869
• ma: ún. hosszú periódusos rendszer
• atomok és elemek periódusos rendszere
• kapcsolat van az elektronszerkezet és a periódusos rendszerben elfoglalt hely között

 − héjak száma = periódus sorszáma, vegyértékelektronok száma = főcsoport száma
• periodikusan változó tulajdonságok: elektronegativitás, atomsugár, ionizációs energia

az atomi méret

4.3. ábra: Az atomi méret növekedésének 
iránya a periódusos rendszerben

ionizációs energia (Ei)

4.4. ábra: Az ionizációs energia értékének 
növekedési iránya a periódusos 
rendszerben

A harmadik periodikusan változó tulajdonság 
az ionizációs energia (Ei). Ez az az energia-
mennyiség, ami ahhoz szükséges, hogy 1 mol 
alapállapotú szabad atomból a legkönnyeb-
ben eltávolítható elektront kiszakítsuk. Értéke 
a csoporton belül a rendszám növekedésével 
csökken. Ez könnyen értelmezhető, hiszen a 
nagyobb rendszám több elektronhéjat jelent, 
vagyis a legkönnyebben eltávolítható elekt-
ron egyre távolabb van az atommagtól, így a 
vonzóereje egyre kevésbé érezhető. A perió-
duson belül a rendszám növekedésével egyre 
nő az ionizációs energia is, hiszen csökken 
az atomméret, ezért nehezebb leszakítani az 
elektronokat (4.4. ábra).

OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   27OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   27 2021. 06. 29.   15:39:102021. 06. 29.   15:39:10



28

5. A halmazállapotok 
jellemzése és a 
halmazállapot-változások 

Emlékszel még?

Anyagi halmaznak nevezzük a sok részecs-
kéből álló rendszereket. Ha az anyagi hal-
maz azonos protonszámú atomokból épül 
fel, akkor ezt az anyagot elemnek nevezzük. 
Elem például a szén és a hidrogén. Kémiai 
vegyületeknek nevezzük az olyan anyago-
kat, amelyeket kettő vagy több kémiai elem 
meghatározott arányban alkot. A vegyületek 
kémiai reakcióval bonthatók. Vegyület példá-
ul a víz, benne a hidrogén és oxigén anyag-
mennyiség-aránya mindig 2 : 1. Elektromos 
áram segítségével bontható hidrogéngázra és 
oxigéngázra, amelyek már elemek. A keverék 
olyan összetett anyag, amelyben az összete-
vők aránya adott tartományban változhat. Ke-
verék például a levegő, amelyben az oxigén, a 
nitrogén, a szén-dioxid mennyisége többféle 
lehet.

Az anyagi halmazok egyik fontos jellemzője 
a halmazállapot, amely függ a hőmérséklettől 
és a nyomástól. Ebben a leckében részlete-
sebben megismerkedünk a gáz-, folyadék- és 
szilárd halmazállapottal.

A halmazállapot-változások:
• olvadás: szilárdból folyadék,
• párolgás és forrás: folyadékból gáz,
• lecsapódás: gázból folyadék,
• fagyás: folyadékból szilárd,
• szublimáció: szilárdból gáz.

Folyamatok energiaváltozása:
Ha egy változás során a környezet energiája 
csökken, és a rendszer belső energiája nő, 
akkor hőelnyelő, azaz endoterm folyamat-
ról van szó. Ha a környezet energiája nő, és 
a rendszer belső energiája csökken, akkor a 
folyamat hőtermelő, azaz exoterm.

A kémiai rendszerek összetevőit komponen-
seknek nevezzük.

Fázis az anyagi rendszeren belül az a tér-
rész, amelynek minden pontjában megegyez-
nek a fizikai és kémiai tulajdonságok. A fázi-
son belül nincs határfelület.

Ha egy kémcsőben víz és olaj található, 
úgy, hogy az olaj úszik a víz felszínén, akkor a 
határfelület két oldalán egy-egy fázis van. Ha 
kiöntjük ezt egy nagy tálba, megkeverjük, és 
így sok-sok apró cseppecske lesz az olajból a 
vízben, akkor is két fázis lesz a rendszerben. 
Az olaj mindkét esetben egy fázist alkot.

Néhány példa anyagi rendszerekre kom-
ponensek és fázisok száma szerint:
• egyfázisú egykomponensű: víz, oxigén, 

higany;
• egyfázisú többkomponensű: cukoroldat, 

levegő;
• többfázisú egykomponensű: jeges víz;
• többfázisú többkomponensű: víz és olaj.

5.1. ábra: Az olaj, 
a víz és a homok 
egy háromfázisú 
heterogén  
rendszer

Az anyagi halmazok lehetnek homogén 
rendszerek, amelyekben sem szabad szemmel, 
sem mikroszkóppal nem figyelhető meg határ-
felület. Ekkor a részecskék mérete maximum 
1 nm. Homogén rendszer például a sóoldat.

Heterogén rendszerben a fázisok határa 
szabad szemmel vagy mikroszkóppal meg-
figyelhető (5.1. ábra). A részecskeméret na-
gyobb, mint 1000 nm. Heterogén például az 
olajból és vízből álló rendszer. 
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Szilárd Folyadék Gáz

Részecskék  
mozgása

rezgő-forgó mozgás
rezgő-forgó mozgás,  

a részecskék 
elgördülnek egymáson

rezgő-forgó mozgás, 
egyenes vonalú 

egyenletes mozgás  
az ütközések között

Részecskék közötti 
távolság

kicsi kicsi nagy

Diffúzió
nincs 

(amorf anyagoknál 
csekély mértékű)

van, 
a diffúzió sebessége 

kisebb, mint a gázokban

van, 
a diffúzió sebessége  

a legnagyobb

Részecskék közötti 
kötés erőssége

erős erős elhanyagolható

Alak állandó változó, 
felveszi az edény alakját

változó, 
kitölti a rendelkezésre 

álló teret

Térfogat adott 
hőmérsékleten

állandó 
(összenyomhatatlan)

állandó 
(összenyomhatatlan) változó

Főbb fizikai 
tulajdonságok

felületi feszültség, 
viszkozitás Avogadro törvénye

5.1. táblázat: A különböző halmazállapotú anyagok főbb jellemzői

A gázok

A gázok diffúziója a részecskék elkeveredését 
jelenti, amely a gázok hőmozgásából, illetve a 
koncentrációkülönbségekből adódik.

Avogadro gáztörvénye kimondja, ha gázok-
ból – anyagi minőségtől függetlenül – azonos 
térfogatot veszünk azonos nyomáson és hő-
mérsékleten, akkor azok azonos számú (azonos 
anyagmennyiségű) részecskét tartalmaznak.

Avogadro törvényéből következik, hogy adott 
nyomáson és hőmérsékleten a gázok térfogatá-
nak és anyagmennyiségének hányadosa állandó 
– az anyagi minőségtől függetlenül.

Ez a moláris térfogat. Számítása a

V
V
nm =

képlettel történik, mértékegysége: 
dm
mol

3

.

szilárd folyadék gáz

5.2. ábra: A halmazállapotok modelljei

Ideális gázok esetén Avogadro törvényé-
ből következik az alábbi, állapothatározók 
közötti összefüggés:

p · V = n · R · T,

amelyben
p – a gáz nyomása [Pa],
V – a gáz térfogata [m3],
n – a gáz anyagmennyisége [mol],

R – az egyetemes gázállandó 8,314 
J

mol K⋅
,

T – a gáz hőmérséklete [K].

Állapot
A gázok moláris 

térfogata

25 °C, standard  
légköri nyomás* 24,5 

dm
mol

3

standardállapot

0 °C, standard  
légköri nyomás 22,41 

dm
mol

3

normálállapot

*A standard légköri nyomás az IUPAC ajánlásában 100 000 Pa, 
a pontos értéke azonban 101 325 Pa.

5.2. táblázat: A gázok moláris térfogata adott 
hőmérsékleten és nyomáson
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A gázok abszolút sűrűsége kiszámítható 
a gáz tömegének és térfogatának hányadosa-
ként:

r = 
m
V

.

A gázok relatív sűrűségének értékét a két 
gáz sűrűségének hányadosából kapjuk meg. 
Belátható, hogy a gázok relatív sűrűségének 
értéke a körülményektől független állandó két 
adott gáz esetén. Értéke megegyezik a két gáz 
moláris tömegek hányadosával.

rel
m

m

M
V
M
V

M
M

= = =1

2

1

2

1

2




 .

Mivel a relatív sűrűség viszonyszám, ezért 
mértékegysége nincs.

Számítási feladat
Határozzuk meg annak a gáznak a moláris tö-

megét, amelynek az oxigéngázra  M ��
�
�

�
�
�32

g
mol

 

vonatkoztatott relatív sűrűsége 0,0625!

Mx = rrel · M(O2)

Mx = 0,0625 · 32 
g

mol
 = 2 

g
mol

.

A folyadékok

A folyadékok esetén a diffúziót, azaz a részecs-
kék önként történő elkeveredését a részecs-
kék egymáson történő elgördülése okozza (5.3. 
ábra).

5.3. ábra: A folyadékok diffúziója

A folyadékok egyik jellemzője a viszkozi-
tás. Minél erősebb a folyadékok belsejében 
a részecskék közötti kölcsönhatás, annál ne-

hezebben gördülnek el a molekulák egymá-
son, aminek következtében egyre nagyobb az 
anyag viszkozitása.

A nagy viszkozitásnak több oka lehet:
• a hosszú molekulák összegabalyodnak, 

mint például az olaj esetében;
• a molekulák között kialakuló sok erős kö-

tés akadályozza az elgördülést. Például 
ezért nagy viszkozitású a méz és a tömény 
kénsav.
A nagy viszkozitású anyagokra azt mond-

juk, hogy sűrűn folyó, de ez nem azonos a 
sűrűséggel. Például az olaj a víznél nagyobb 
viszkozitású, de kisebb sűrűségű. 

Folyadékok másik jellemzője a felületi feszült-
ség. Míg a folyadék belsejében a részecs-
kékre ható vonzó- és taszítóerők kiegyenlítik 
egymást, a felszínen lévő részecskékre a fo-
lyadék irányából nagyobb vonzóerő hat, mint 
a gáztér felől, ezért – ha más erő nem befo-
lyásolja (pl. adhézió) – a folyadék a legkisebb 
felületű alakzatot veszi fel. Ezért gömb alakú a 
szabadon eső esőcsepp (5.4. ábra).

5.4. ábra: A víz felületi feszültsége miatt 
gömbszerű alakúak a vízcseppek

A kristályos és amorf 
anyagok

A kristályos anyagok esetében a részecskék 
szabályos kristályrácsban, rendezetten helyez-
kednek el. Az amorf anyagok részecskéi szintén 
helyhez kötöttek, azonban nem, vagy csak kis-
mértékű rendezettséget mutatnak.

Melegítés hatására a kristályos anyagok az 
olvadásponton folyadékká alakulnak, az amorf 
anyagok fokozatosan lágyulnak, azaz nincs éles 
olvadáspontjuk.
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A halmazállapot-változások

A halmazállapot-változások során a kölcsönha-
tások felbontásához energia befektetése szük-
séges, ezért az olvadás, a párolgás és a forrás 
endoterm, hőelnyeléssel járó folyamat. A rend-
szer rendezetlensége ezekben az esetekben 
nő. Az ezzel ellentétes folyamatoknál kölcsön-
hatások jönnek létre, nő a rendezettség, így a 
lecsapódás és a fagyás exoterm, hőfejlődéssel 
járó folyamat (5.5. ábra).

en
d

ot
er

m
 v

ál
to

zá
s

olvadás fagyás

lecsapódás

szilárd

exoterm
 változás

folyadék

gáz

párolgás, 
forrás

5.5. ábra: Halmazállapotváltozások

Tudtad?

• A víz forráspontja standard légköri nyo-
máson 100 °C. A nyomás csökkenésével 
csökken a forráspont is, ezért a Himalája 
csúcsán már 70 °C-on forr, de kuktában, 
ahol nagyobb nyomás alakul ki, magasabb 
a forráspont (5.6. ábra).

5.6. ábra: A kuktában akár 140 °C is 
lehet a víz forráspontja

• A gyümölcsösöket tavasszal úgy védhetik 
meg a fagytól, hogy vizet permeteznek az 
ágakra. A fagyás hőtermelő folyamat, így 
megvédi az érzékeny rügyeket.

• Nyáron nagy melegben is hidegen lehet 
tartani az italokat, ha például egy vízzel teli 
tálba teszed a palackot, és ráborítasz egy 
mázatlan nedves virágcserepet. A párol-
gás hőelnyelő folyamat, így hűti az italt.

Fontosabb fogalmak:

komponens, fázis, homogén rendszer, heterogén rendszer, diffúzió, Avogadro törvénye, moláris 
térfogat, gázok abszolút és relatív sűrűsége, viszkozitás, felületi feszültség, kristályos anyagok, 
amorf anyagok

A halmazállapotok jellemzése és a halmazállapot-változások

• halmazállapotok jellemzése
 − gázok

 − diffúzió, Avogadro törvénye, moláris térfogat
 − állapothatározók közötti összefüggés, gázok sűrűsége, gázok relatív sűrűsége

 − folyadékok
 − diffúzió
 − viszkozitás, felületi feszültség

 − szilárd anyagok: amorf és kristályos anyagok
• halmazállapot-változások és jellemzésük
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6. Az ionkötés  
és az ionrács 

Emlékszel még?

Kémiai részecskék az atomok, az ionok és 
a molekulák. Az ion egy töltéssel rendelkező 
kémiai részecske.

Az egyszerű ionok atomokból alakulnak 
ki elektronleadással vagy elektronfelvétellel. 
Elektronleadással pozitív töltésű kationok ke-
letkeznek. Ilyenek pl. a Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+.

Az I. A csoport elemeiből egy elektron le-
adásával egyszeresen pozitív töltésű, a II.  A 
csoport elemeiből két elektron leadásával 
kétszeresen pozitív töltésű, az alumínium ese-
tében három elektron leadásával háromszo-
rosan pozitív töltésű nemesgáz-szerkezetű 
ion alakul ki.

Elektronfelvétellel negatív töltésű ionok, 
anionok keletkeznek. Ilyenek pl. a Cl–, O2–. 
A VII. A csoport elemei egy elektron felvéte-
lével, míg a VI. A csoport elemei két elektron 
felvételével képeznek nemesgázszerkezetű 
aniont.

Az ellentétes töltésű ionok között elekt-
rosztatikus vonzás, ionkötés alakul ki.

Az ionvegyületek semlegesek. Az ionve-
gyületek képletének helyességét úgy ellen-
őriz hetjük, ha megvizsgáljuk, hogy a töltések 
kiegyenlítik-e egymást (6.1. ábra). 

6.1. ábra: Az Na+ és Cl–ionokból alakul 
ki az NaCl összegképletű kősó

Az anyagi halmazok tulajdonságait a részecskék 
tulajdonságai, valamint a közöttük lévő kölcsön-
hatások együttesen határozzák meg.

Ionvegyület akkor jön létre, ha a reagáló ato-
mok elektronegativitása között nagy a különb-
ség. Az ionvegyület kialakulása úgy történik, 
hogy az az atom, amelyiknek kicsi az elektro-
ne gativitása, leadja az elektronját vagy elekt-
ronjait. Ezeket az elektronokat az az atom veszi 
fel, amelyiknek nagyobb az elektronegativitása 
(6.2. ábra).

Például: ENNa = 0,93, ENCl = 3,16.

6.2. ábra: A kation és az anion kialakulása

Első ionizációs energiának nevezzük azt 
az energiát, amely szükséges ahhoz, hogy 
1 mol szabad (gáz-halmazállapotú) alapállapo-
tú atomból a legkönnyebben leszakítható elekt-

ront eltávolítsuk. Jele: Ei, mértékegysége: kJ
mol

,  

az előjele mindig pozitív.
Az ionizációs energia változása a pe ri ó-

du sos rendszerben periodikus.
Egy csoporton belül a rendszám növeke-

désével csökken az ionizációs energia, mert 
az új héjak kiépülésével egyre távolabb kerül 
a külső elektron az atommagtól. Kisebb lesz 
a magvonzás, így könnyebb lesz az elektront 
leszakítani.

Egy perióduson belül a rendszám növe-
kedésével nő az ionizációs energia, mert a 
héjak száma azonos, de a több proton na-
gyobb magvonzást eredményez (6.3. ábra).

Ettől eltérő változás a p-alhéj első és ne-
gyedik elektronjának leszakításakor figyelhető 
meg.
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6.3. ábra: Az első ionizációs energia 
változása a rendszám függvényében

A d-mező egy-egy periódusában az ioni-
zációs energia nem változik számottevően, 
mert ugyanarról a belső héjról szakítjuk le az 
elektronokat.

Az elektronaffinitás fogalmát kétfélekép-
pen is megadhatjuk:

Elektronaffinitásnak nevezzük azt az ener-
giát, ami akkor szabadul fel vagy nyelődik el, 
ha 1 mol szabad (gáz-halmazállapotú) alapál-
lapotú atomból egyszeresen negatív töltésű 
ion képződik.

Vagy:

Elektronaffinitásnak nevezzük azt az ener-
giamennyiséget, ami akkor szabadul fel vagy 
nyelődik el, ha 1 mol szabad (gáz-halmazál-
lapotú) egyszeresen negatív töltésű ionból a 
töltést okozó elektront eltávolítjuk.

Jele: Ea, mértékegysége: kJ
mol

. Az elektron-

affinitás előjele lehet pozitív vagy negatív.

Az ionok mérete
Az elektronleadással kialakuló kation mére-
te mindig kisebb, mint annak az atomnak a 
mérete, amelyből keletkezett, mert kevesebb 
elektron jut ugyanannyi protonra, és sokszor 
megszűnik a külső elektronhéj.

Az elektronfelvétellel keletkező anion mé-
rete viszont mindig nagyobb, mint annak az 
atomnak a mérete, amelyből keletkezett, mert 
több elektron jut ugyanannyi protonra. 

Egy adott nemesgáz szerkezetével meg-
egyező elektronszerkezetű ionok mérete köny-
nyen összehasonlítható. Az elektronok száma 

megegyezik, de több proton esetén kisebb 
lesz a méret a nagyobb magvonzás miatt.

Például az 1s2 2s2 2p6 nemesgáz-szerke-
zetű részecskék csökkenő méret szerint:

O2–, F–, Ne, Na+, Mg2+, Al3+.

Az 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 nemesgáz-szer-
kezetű részecskék csökkenő méret szerint:

S2–, Cl–, Ar, K+, Ca2+, Sc3+.

Az ionvegyületek felépítésében összetett io-
nok is részt vehetnek. Ezek molekulákból ala-
kulnak ki, általában H+-ion leadásával vagy fel-
vételével. Az összetett ionok több atommagot 
tartalmaznak.

Például az oxóniumion képződése vízmole-
kulából:

H2O + H+ → H3O
+, 

míg a szulfátion képződése a kénsavból:

H2SO4 → SO4
2– + 2 H+

Néhány fontosabb összetett ion képletét és 
nevét a 6.1. táblázat tartalmazza.

Pozitív töltésű összetett ionok

NH4
+ ammóniumion

H3O
+ oxóniumion

Negatív töltésű összetett ionok

CO3
2– karbonátion

HCO3
– hidrogén-karbonát-ion

NO2
– nitrition

NO3
– nitrátion

PO4
3– foszfátion

OH− hidroxidion

SO3
2– szulfition

SO4
2– szulfátion

HSO4
– hidrogén-szulfát-ion

6.1. táblázat: Néhány összetett ion képlete  
és neve
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Az ionvegyületeknél egy kationt több 
anion, egy aniont pedig több kation vesz körül 
(6.4. ábra), ezért az ionvegyületeknél nem értel-
mezhető a molekulaképlet, csak az összegkép-
let, a tapasztalati képlet. A képlet a vegyületben 
szereplő ionok számának arányát fejezi ki. 

Például a Sc2O3 képlet azt jelenti, hogy a 
vegyületben a Sc3+-ionok és az O2–-ionok szá-
mának aránya 2 : 3, vagyis 1 mol Sc2O3 2 mol 
Sc3+-iont és 3 mol O2–-iont tartalmaz.

A nátrium-karbonát képlete Na2CO3, aminek 
jelentése, hogy a vegyületben a Na+- és a CO3

2–-
ionok számának aránya 2 : 1. Ennek megfelelő-
en 1 mol Na2CO3 2 mol Na+-iont és 1 mol CO3

2–-
iont tartalmaz.

Ahogy azt már említettük, az ionvegyületek 
semlegesek. Ennek megfelelően a képletüket a 
következőképpen szerkeszthetjük meg:
1. Az ionok helyes képletének felírása.
2. Ha az ionok töltésének összege nulla, azaz 

a töltések abszolút értéke megegyezik, akkor 
a két iont leírjuk egymás mellé úgy, hogy a 
kationnal kezdjük a képlet írását.

3. Ha az ionok töltésének összege nem nulla, 
akkor a „keresztbe írásos” módszert alkal-
mazhatjuk.

Sc3+   O2–

Sc2 O3

Megjegyzések:
• Az alsó indexben az 1-es számot nem írjuk ki, 

nem jelöljük, pl. MgCl2-ben a magnéziumion-
ból 1 van, de az 1-est nem jelöljük.

• Ha az összetett iont többszörözni kell, akkor 
az iont zárójelbe tesszük, mint például az 
(NH4)2CO3 esetében az ammóniumiont.

Az ionvegyületekben az ellentétes töltésű ionok 
vonzzák egymást. Ez a vonzás tartja össze a 

6.4. ábra: Az ionrács modellje

kristályrácsot. Az ellentétes töltésű ionok közötti 
elektrosztatikus vonzást ionkötésnek nevez-
zük. Az ionkötés elsőrendű, erős kémiai kötés. 
A kötés erőssége függ az ionok méretétől, vala-
mint a töltés nagyságától. Általában egy kisebb 
méretű ion erősebb kötést eredményez, illetve a 
nagyobb töltés esetén szintén erősebb a rács-
összetartó erő.

Az ionkötéssel kialakuló kristályrács az ion-
rács.

Az ionvegyületek tulajdonságait meghatá-
rozza, hogy a rácspontokban ionok találhatóak, 
és ezeket egy erős elsőrendű kötés, az ionkötés 
tartja össze.

Az ionrácsos anyagoknak magas az olvadás-
pontjuk, standardállapotban szilárdak, mert a rá-

A komplex ionok két részből állnak: 
• egy központi fémionból, például egy Cu2+-, 

Al3+-, Ag+-ionból és
• ligandumokból, amelyek nemkötő elektron-

párral rendelkező ionok vagy molekulák, 
mint például a H2O, NH3, Cl–, OH–.
A komplexben a központi ion és ligandum 

között kötés alakul ki. A komplex ion töltését 
a központi ion és a ligandumok töltéseinek 
összege adja meg.

A tetraammin-réz(II)-komplex kialakulása 
és jelölése:

Cu2+ + 4 NH3 → [Cu(NH3)4]
2+

nátrium-klorid-kristály
kloridion

nátriumion

hidrogén

oxigén

hidratált nátriumion hidratált kloridion

6.5. ábra: A nátriumklorid oldódása vízben
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csot összetartó erős elsőrendű kötés csak magas 
hőmérsékleten bontható. Az ionkötés a magya-
rázata annak is, hogy ezek az anyagok ridegek, 
törékenyek, kemények.

A vízben jól oldódó ionvegyületek esetében a 
poláris vízmolekulák körbe tudják venni az iono-
kat és ki tudják szakítani a rácsból, így hidratált 
ionok jönnek létre (6.5. ábra).

Az ionvegyületek az elektromos áramot szi-
lárd állapotban nem, de olvadékban és vizes 
oldatban vezetik. A szilárd ionrácsban az ionok 
a rácspontokban helyhez kötött rezgő mozgást 
végeznek, de nem tudnak kiszakadni a rácsból. 
Az ionvegyületek olvadékában viszont az ionok 
elgördülhetnek egymáson, ahogyan elmozdul-
hatnak a vizes oldatban lévő hidratált ionok is. 
Ezzel kialakulhat a töltéssel rendelkező részecs-
kék szabad áramlása, ami magyarázza azt, hogy 
az ionvegyületek miért csak olvadékban és vi-
zes oldatban vezetik az elektromos áramot.

Tudtad?

• A mellékcsoportokban lévő atomokból is 
képződnek egyszerű kationok, de ebben 
az esetben nem jön létre nemesgázszer-
kezet. Létre jöhet olyan ion, amelynek min-
den héja telített, ilyen például a Zn2+-ion.

• A kisgyerekek szobatisztaságra szokta-
tását szolgáló zenélő bili működése azon 
alapul, hogy a bili alján lévő két fém között 
elektromos vezetés jön létre, ha azokat vi-
zelet borítja, mivel a vizeletben is vannak 
ionok.

• A csapvíz sokféle iont tartalmaz, például 
klorid-, nátrium- vagy karbonátiont, ezért 
vezeti az áramot. Elektromos tüzet ezért 
tilos vízzel oltani! Vigyázni kell, nehogy 
áram ütés érjen bennünket!

Fontosabb fogalmak:

egyszerű ion, összetett ion, komplex ion, ionvegyület, ionkötés, ionrács, ionképlet, ionizációs ener-
gia, elektronaffinitás, hidratált ionok

Az ionkötés és az ionrács

• az ionok elektromos töltéssel rendelkező kémiai részecskék
• töltése alapján: anion (negatív) és kation (pozitív)
• összetétel alapján: egyszerű, összetett és komplex ion
• jelölése: képlettel
• képződése:

 − egyszerű ion: atomból elektron felvételével vagy leadásával
 − összetett ion: molekulából vagy összetett ionból hidrogénion felvételével vagy leadásával
 − komplex ion: központi ionból és ligandumokból

• ionkötés: ellentétes töltésű ionok között megvalósuló elektrosztatikus vonzás
• feltétele: nagy különbség az elektronegativitásban
• ionvegyület, ionrács
• az ionvegyületek tulajdonságai
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7. A fémes kötés  
és a fémrács 

Emlékszel még?

Az elemeket többféleképpen csoportosíthatjuk, 
így például fémekre és nemfémekre. A  fémek 
közé tartozik például a vas, az alumínium, a 
réz, az arany és az ezüst is. A nemfémek közé 
soroljuk például az oxigént, a szenet és a ként.

A fémek (7.1. ábra) a periódusos rendszer-
ben a bór-polónium-vonaltól balra helyez-
kednek el (kivéve a hidrogént), a nemfémek 
a bór-polónium-vonaltól jobbra találhatóak a 
hidrogénnel együtt.

7.1. ábra: Fémek

Az I. A csoportban található fémeket alkáli-
fémeknek nevezzük, a II. A csoportban vannak 
az alkáliföldfémek, a III. A csoportban lévők a 
földfémek.

Sok használati tárgy készül fémből.

Gondold át azokat a tulajdonságokat, ame-
lyek a fémeket jellemzik! Ezek alapján vajon me-
lyik fémmel kapcsolatos jelenséget szemléltet a 
7.2. ábra?

7.2. ábra: Egyes fémek mágnesezhetők

A fémeknek kicsi az elektronegativitásuk, ezért 
a fématomok könnyen leadják a külső elektron-
jaikat. A fémek rácspontjaiban pozitív töltésű 
fématomtörzsek vannak, a külső héjon találha-
tó elektronjaik delokalizálódnak. A fématomtör-
zsek és a delokalizált elektronok között vonzás 
alakul ki. Ezt nevezzük fémes kötésnek, amely 
egy erős, elsőrendű kötés. Az így kialakuló kris-
tályrácsot fémrácsnak nevezzük.

A fémek esetében is igaz, hogy a tulajdon-
ságaikat a részecskék tulajdonsága és a köztük 
lévő kötés határozza meg.

A fémek – néhány kivételtől eltekintve – ne-
hezen különböztethetők meg egymástól, ennek 
a nagyon hasonló szerkezet az oka. 

7.3. ábra: A higany
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A fémek – a higany kivételével (7.3. ábra) – 
szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotúak, 
mivel erős, elsőrendű fémes kötés tartja össze a 
fémrácsot.

A fémrácsban a delokalizált elektronok köny-
nyen elmozdulhatnak, ezért a fémek vezetik az 
elektromos áramot és a hőt (elsőfajú vezetők). 
Ennek megfelelően számos fémet használnak 
vezetékek előállítására.

A fémek sűrűségük szerint lehetnek könnyű-
fémek vagy nehézfémek. Ha a fém sűrűsége  

5 
g

cm3 -nél kisebb, akkor könnyűfémről beszé-

lünk. Ilyen például a nátrium, a kálium és az alu-

mí nium is. Az 5 
g

cm3 -nél nagyobb sűrűségű fé-

mek, mint például az ólom, a vas, a higany és az 
arany, a nehézfémek közé tartoznak.

7.4. ábra: A réz vörös színű fém

A fém neve vas alumínium réz

elektronszerkezete 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10

vegyjele Fe Al Cu

halmazállapota szilárd szilárd szilárd

színe szürke szürke vörös

sűrűsége
nehézfém 

7,87 
g

cm3

könnyűfém 

2,70 
g

cm3

nehézfém 

8,96 
g

cm3

rácstípusa  
szobahőmérsékleten

térben középpontos  
kockarács

lapon középpontos  
kockarács

lapon középpontos  
kockarács

megmunkálhatósága izzó állapotban jó jól megmunkálható jól megmunkálható

7.1. táblázat: A vas, az alumínium és a réz jellemzői

A fémeket csoportosíthatjuk elektronszerke-
zet alapján is, attól függően, hogy melyik alhéjuk 
épül ki utoljára, melyik mezőben találhatóak.

Az s-mező fémeihez tartoznak az alkáli- és 
alkáliföldfémek, a p-mező fémei a p-mező-
ben a bór-polónium-vonal alatt találhatóak, a 
d-mező fémei a mellékcsoportokban található 
átmenetifémek.

A fémek közül csak a vörös színű rezet és a 
sárga színű aranyat tudjuk megkülönböztetni rá-
nézésre a többi szürke színű, fényes fémtől. 

A szürke szín abból adódik, hogy a del-
okalizált elektronok könnyen gerjeszthetők. 
Ugyan minden hullámhosszúságú fényt el 
tudnak nyelni, de egy részüket visszaverik, így 
alakul ki ez a rájuk jellemző szín.

A 7.1. táblázat három fontosabb fém jellemző 
tulajdonságait mutatja be.
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A fémek keménysége és megmunkálható-
sága nagyon különböző lehet. Gondoljunk csak 
a késsel vágható nátriumra és a nagy kemény-
ségű volfrámra. Ez a tulajdonság a fémrács típu-
sától is függ. Többféle fémrácstípus létezik, ezek 
közül a középiskolában kizárólag a lapon közép-
pontos kockarács, a térben középpontos kocka-
rács és a hatszöges rács szerkezetéről tanulunk.

Az elemi cella a kristályrács szimmetriáját 
bemutató legkisebb olyan egység, amelyből 
felépíthető a teljes rács.

Az elemi cella ismeretében meghatározható 
a koordinációs szám, amely megmutatja, hogy 
a rácsban egy vizsgált részecske körül hány má-
sik részecske van közvetlenül.

A lapon középpontos kockarács
A lapcentrált kockarácsú fémek (7.5. ábra) 
elemi cellája egy kocka, amelynek csúcsain, 
valamint a lapok középpontjában van egy-egy 
fématomtörzs. A koordinációs szám ebben a 
rácsban 12.

7.5. ábra: A lapon középpontos kockarács 
elemi cellája

A lapon középpontos kockarácsban kristá-
lyosodó fémek jól megmunkálhatók, ilyen pél-
dául az arany, a réz, az ezüst és az alumínium 
(7.6. ábra).

7.6. ábra: Az arany lapon középpontos 
kockarácsban kristályosodik

A térben középpontos kockarács
A tércentrált kockarácsú fémek (7.7. ábra) ele-
mi cellája egy kocka, amelynek csúcsain, va-

lamint a kocka középpontjában van egy-egy 
atom. A koordinációs szám ebben a rácsban 8.

7.7. ábra: A térben középpontos 
kockarács elemi cellája

A térben középpontos kockarácsban kristá-
lyosodó fémek rosszul megmunkálhatók. Vagy 
nagyon puhák, mint például a nátrium és a káli-
um, vagy nagyon kemények, mint például a vas 
és a volfrám (7.8. ábra).

7.8. ábra: A térben középpontos rácsban 
kristályosodó volfrámot régebben izzók 
készítésére használták

A hatszöges rács
A hexagonális rácsú fémek (7.9. ábra) elemi 
cellája egy hatszög alapú hasáb, amelynek 
csúcsain van egy-egy atom. Emellett a hasáb 
alaplapjának és fedőlapjának a középpontján, 
valamint a hasáb belsejében három atom talál-
ható. A koordinációs szám ebben a rácsban 12.

7.9. ábra: A hatszöges rács elemi cellája

A hatszöges rácsban kristályosodó fémek 
rosszul munkálhatók meg, általában ridegek, 
mint például a magnézium és a cink.
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Fémek felhasználása

Egyes fémeket már az ókorban ismertek az em-
berek, mint például az aranyat, a vasat és a re-
zet. Később egyre több új fémet, illetve ezek öt-
vözeteit is elő tudták állítani.

Az így előállított fémeket nagy mennyiség-
ben és nagyon sokféleképpen alkalmazzuk 
mindennapjainkban. Így felhasználjuk például 
vezetékek, szerkezeti elemek, szerszámok, evő-
eszközök, járművek, repülőgépek és ékszerek 
előállítására is.

Tudtad?

• A fémek vezetők, vezetik az elektromos 
áramot. A hőmérséklet emelésével azon-
ban csökken a vezetőképességük. Azo-
kat az anyagokat, amelyek szintén vezetik 
az elektromos áramot, de a hőmérséklet 
emelésével nő a vezetőképességük, fél-
vezetőknek nevezzük. Félvezető például 
a grafit és a szilícium.

• Ha télen megfogjuk a busz fémből készült 
kapaszkodóját, hidegnek érezzük, hide-
gebbnek, mint más, buszon lévő tárgyat. 
A fém a kezünktől elvezeti a hőt, ezért 
érezzük hidegebbnek. Ha a forró levesbe 
fémkanalat teszünk és megfogjuk, akkor 
megégethetjük magunkat, annyira felforró-
sodhat. Mindkét jelenség magyarázata az, 

Fontosabb fogalmak:

fémes kötés, fémrács, könnyűfém, nehézfém, elemi cella, koordinációs szám, lapon középpontos 
kockarács, térben középpontos kockarács, hatszöges rács

7.10. ábra: A patkó készítéséhez a vasat 
vörösen izzó állapotba kell hozni

A fémes kötés és a fémrács

• a fémek helye a periódusos rendszerben
• a fémes kötés feltétele, kialakulása
• a fémek fizikai tulajdonságai

 − szín, 
 − halmazállapot, 
 − vezetőképesség, 
 − megmunkálhatóság

• a fémrács: fémrácstípusok és jellemzőik
• a fémek felhasználása

hogy a fémek a delokalizált elektronrend-
szer miatt nagyon jó hővezetők.

• Az élő szervezetek sokféle fémet tartal-
maznak, de csak ionos formában. Például 
a hemoglobin vasiont, a klorofill mag né-
zium iont tartalmaz.

• „Addig üsd a vasat, amíg meleg!” – Ezt a 
mondást ma már csak átvitt értelemben 
használjuk, de az eredete arra utal, hogy 
a vasat izzó állapotban lehet megmunkálni 
(7.10. ábra).

  A vas szobahőmérsékleten térben közép-
pontos kockarácsban kristályosodik, de 
izzó állapotban átalakul lapon középpon-
tos kockarácsúvá, így jól megmunkálható-
vá válik.
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8. A kovalens kötés  
és az atomrács 

Emlékszel még?

Az elsőrendű kémiai kötések közül már tanul-
tunk az ionkötésről és a fémes kötésről.

Fémes kötés akkor jöhet létre, ha a kö-
tésben részt vevő atomok elektronegativitá-
sa kicsi. A rácspontokban fématomtörzsek 
vannak, és közöttük delokalizált elektronok 
találhatóak. A fémes kötés a pozitív töltésű 
fématomtörzsek és a delokalizált elektronok 
közötti vonzás. A fémes kötéssel kialakuló 
kristályrács a fémrács.

Fémrácsban kristályosodik például a mag-
nézium (8.1. ábra).

Ionkötés akkor jön létre, ha a kapcsolódó 
részecskék elektronegativitása nagyon külön-
böző, azaz az egyik elektronegativitása kicsi, 
a másik elektronegativitása nagy. Ionkötés 
alakul ki például, ha magnézium és oxigén re-
agál egymással, miközben magnézium-oxid 
keletkezik (8.2. ábra).

A keletkező magnézium-oxidban az ion-
rácsot ionkötés tartja össze.

8.1. ábra: A magnézium fémrácsban 
kristályosodik

8.2. ábra: A magnéziumszalag égése

A kovalens kötés kialakulása

A kovalens kötés elsőrendű kémiai kötés, erős-
sége hasonló a fémes és az ionkötéséhez.

Két atom között akkor alakul ki kovalens 
kötés, ha a kötésben részt vevő atomok elekt-
ronegativitása nagy. Kovalens kötés alakul ki 
nemfématomok között, valamint a nagyobb 
elektronegativitású fématomok és nemfémato-
mok között.

Kovalens kötés található például a hidro-
gén-kloridban, a vízben és az ammóniában, de 
sok kovalens kötés található például a szőlőcu-
korban és a fehérjékben is.

A kovalens kötés közös elektronpárral ki-
alakított elsőrendű kémiai kötés.

hidrogén hidrogén hidrogénmolekula

8.3. ábra: A hidrogénmolekula kialakulása

Amikor két hidrogénatom elég közel kerül 
egymáshoz, akkor egyszerre fog érvényesülni 
a protonok és elektronok közötti vonzás, a pro-
tonok közötti taszítás, valamint az elektronok 
közötti taszítás is. Az elektronok sűrűsége a két 
atommag között megnő, és a kötő elektronpárral 
kialakul a kovalens kötés. A hidrogénatomokból 
kovalens kötéssel molekula alakul ki (8.3. ábra).
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A hidrogénatomok elektronjai a kötés kiala-
kulásakor molekulapályára kerülnek. A mole-
kulapálya a molekulán belül az a térrész, ahol 
a kötésben részt vevő elektronok 90%-os va-
lószínűséggel előfordulnak.

A gömb alakú atompályákból ellipszoid 
alakú molekulapálya alakul ki. A kialakuló mo-
lekulapályára is érvényes a Pauli-elv.

Kolligatív kötésnek nevezzük azt a kovalens 
kötést, amikor a kötést két különböző atomból 
származó egy-egy elektron alkotja.

Kovalens kötés azonban létrejöhet úgy is, hogy 
csak egy atomból származnak a kötő elektronpár 
elektronjai. Az így kialakuló kötést datív kötés-
nek nevezzük. Datív kötéssel alakul ki például a 
szén-monoxid-molekula egyik kötése, az oxóni-
umion a vízből és a hidrogénionból, valamint az 
ammóniumion az ammóniából és hidrogénionból.

Az ammóniumion kialakulásakor az ammó-
niamolekula nemkötő elektronpárjához kapcso-
lódik – az elektront nem tartalmazó – hidrogén-
ion. Az így kialakuló kötés mindkét elektronja az 
ammóniamolekulából származik, ezért ez – ki-
alakulását tekintve – datív kötés (8.4. ábra). A ki-
alakulás után a nitrogénhez kapcsolódó négy 
kötő elektronpár az ammóniumionban már 
nem különböztethető meg.

N

H

H

H

H2

+

8.4. ábra: Az ammóniumion kialakulása 
datív kovalens kötéssel. A datív kötést a 
szerkezeti képletekben egy nyíllal szoktuk 
jelölni.

Datív módon alakul ki a kötés a komplex 
ionokban a központi fémion és a ligandumok 
között. Ilyenkor a ligandum nemkötő elektron-
párja válik kötő elektronpárrá.

A többszörös kovalens 
kötés

A hidrogénmolekulában mindössze egy kötő 
elektronpár kapcsolja össze a két hidrogénato-
mot, de vannak olyan molekulák, amelyekben 
kettő vagy három kötő elektronpár is kialakulhat 
két atom között. Erre látunk példákat a 8.5. ábrán.

Az oxigénatomnak hat vegyértékelektronja 
van. Ahhoz, hogy elérje a nemesgázszerkezetet, 
még két elektronra van szüksége. Ezt a kétszeres 
kovalens kötés kialakítása biztosítja. Kétszeres 
kovalens kötés (vagy más néven kettős kötés) 
van még például a szén-dioxid-molekulában is.

A nitrogénatomnak öt vegyértékelektronja van. 
Ahhoz, hogy elérje a nemesgázszerkezetet, még 
további három elektronra van szüksége. Ezt a há-
romszoros kovalens kötés kialakítása biztosítja. 

8.5. ábra: Egyszeres és többszörös kötések 
kialakulása

A kovalens kötés polaritása

A kovalens kötés apoláris, azaz teljesen szim-
metrikus elektroneloszlású, amennyiben azonos 
elektronegativitású atomok kapcsolódnak ösz-
sze. Ezek az atomok egyenlő mértékben vonz-
zák a kötő elektronpárt. Apoláris kovalens kötés 
található például a hidrogénmolekulában, az oxi-
génmolekulában vagy a nitrogénmolekulában.

A kötés poláris, azaz nem szimmetrikus elekt-
roneloszlású, amennyiben különböző elektrone-
gativitású atomok kapcsolódnak össze. Ezek az 
atomok különbözőképpen vonzzák a kötő elekt-
ronpárt, ezért a nagyobb elektronegativitású atom 
közelében nagyobb lesz az elektronsűrűség. En-
nek megfelelően a hidrogén-klorid-molekulában 
vagy a vízmolekulában található kovalens kötés 
poláris lesz.
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A kovalens kötés 
szimmetriája

A két atom között kialakuló első kovalens kö-
tés – szimmetriáját tekintve – mindig a szig-
ma-kötés (s), az így kialakuló molekulapályá-
ja tengelyszimmetrikus. A szimmetriatengely 
a kötésben lévő atomok atommagjait össze-
kötő egyenes.

A második és harmadik kovalens kötést 
pi-kötésnek (p) nevezzük. Ezek a molekula-
pályák síkszimmetrikusak. A szimmetriasík il-
leszkedik a szigma-kötés tengelyére.

A második és a harmadik kovalens kötés, 
azaz a két pi-kötés merőleges egymásra.

A kovalens kötés 
lokalizációja

Lokalizált a kovalens kötés, ha a kötő elekt-
ronpár pontosan két atommag vonzása alatt áll. 
Lokalizált kovalens kötés található a hidrogén-
molekulában, az oxigénmolekulában és a vízben 
is.

Létrejöhet azonban olyan kovalens kötés is, 
amely esetében a kötő elektronpár kettőnél több 
atommag vonzása alatt áll. Ezeket delokalizált 
kovalens kötéseknek nevezzük.

A benzol molekulájában mind a hat szén-
atom három lokalizált kötést létesít. Kettőt szén-
atomokkal, egyet pedig hidrogénnel. A negyedik 
vegyértékelektronja több atommag vonzása alatt 
áll, delokalizálódik. Ezt a szerkezetet a benzol 
gyűrűjébe rajzolt körrel ábrázoljuk (8.6. ábra).

C

C

C

C

C

C

H

H

H

H

H

H

8.6. ábra: A benzol molekulájában 
delokalizált kovalens kötések is 
előfordulnak

A kötéstávolság  
és a kötési energia

A kovalens kötést jellemezhetjük a kötéstá-
volsággal és kötési energiával.

A kötéstávolság a kovalens kötéssel kap-
csolódó atomok atommagjainak távolsága.

A kötéstávolság függ a kötésben részt 
vevő atomok méretétől. Minél nagyobb az 
atom mérete, annál távolabb kerülnek az 
atommagok egymástól, így nagyobb lesz a 
kötéstávolság.

A kötéstávolság függ a kötések számától 
is. Minél több elektronpár létesít kapcsolatot 
a két atommag között, annál kisebb a kötés-
távolság.

A kötési energia megmutatja, hogy mennyi 
energia szükséges 1 mol (szabad) molekulában 
az adott kötés felszakításához. Jele: Ek, mér-

ték egysége: kJ
mol

, értéke mindig pozitív.

A kötési energia függ a kötésben részt vevő 
atomok méretétől. Minél nagyobb az atom 
mérete, annál távolabb kerülnek az atomma-
gok egymástól, ezért annál kisebb lesz a kötési 
energia.
A kötési energia függ a kötések számától is. 
Minél több elektronpár létesít kapcsolatot a két 
atommag között, annál nagyobb a kötési ener-
gia (8.1. táblázat).

Kötés

Kötési energia  
kJ

mol
�
�
�

�
�
�

Kötéstávolság  
(pm)

C‒C 348 155

C=C 612 134

C≡C 812 120

Cl‒Cl 243 198

Br‒Br 193 228

I‒I 151 266

8.1. táblázat: Kötési energia és 
kötéstávolság értékei különböző kötések 
esetén

OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   42OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   42 2021. 06. 29.   15:39:312021. 06. 29.   15:39:31



43

Az atomrács

A kovalens kötések nemcsak néhány atomot kap-
csolhatnak  össze, hanem nagyon sok atomot is. 
Ebben az esetben atomrács alakul ki. Az atom-
rács rácspontjaiban atomok találhatóak, amelye-
ket erős elsőrendű kovalens kötések kötnek össze.

Az atomrácsos anyagoknak magas az olva-
dáspontja, szobahőmérsékleten mind szilárdak, 
nagy keménységűek, fizikailag nem oldhatók 
semmiben, mert a rácsot erős, elsőrendű ko-
valens kötések tartják össze. Általában nem 
vezetik az elektromos áramot, mert bennük nin-
csenek elmozdulásra képes, töltéssel rendelke-
ző részecskék.

Legjellemzőbb példa atomrácsra a gyémánt 
(8.7. ábra).

A gyémánt rácsában egy szénatomhoz négy 
másik kapcsolódik tetraéderesen egy-egy ko-
valens kötéssel.

8.7. ábra: A gyémánt szerkezete

A szilícium-dioxid (SiO2) is atomrácsot al-
kot. Kristályrácsának szerkezete nagyon ha-
sonlít a gyémántéra. Egy szilíciumatomhoz 
négy oxigénatom kapcsolódik tetraéderesen, 
egy oxigénatomhoz pedig két szilíciumatom 
kapcsolódik kovalens kötéssel.

Tudtad?

• A természetben előforduló legkeményebb 
anyag a gyémánt (8.8. ábra). A gyémántot 
csak saját porával csiszolhatunk.

• A kvarcváltozatok közé tartoznak a követ-
kező nagyon szép ásványok: a hegyikris-
tály, az ametiszt, a füstkvarc, a citrin, a ró-
zsakvarc, a macskaszem, a sólyomszem, 
a tigrisszem, a kalcedon és az achátok.

8.8. ábra: A világ leghíresebb gyémántjai

Fontosabb fogalmak:

kovalens kötés, molekulapálya, kolligatív kö-
tés, datív kötés, szigma-kötés, pi-kötés, delo-
kalizált kovalens kötés, kötési energia, kötés-
távolság, kötéspolaritás, atomrács

A kovalens kötés és az atomrács

• a kovalens kötés csoportosítása
 − kialakulás szerint: kolligatív és datív
 − kötések száma szerint: egyszeres, kétszeres és háromszoros
 − polaritás szerint: poláris és apoláris
 − a kötés szimmetriája szerint: szigma- és pi-kötés
 − lokalizáció szerint: lokalizált és delokalizált

• a kovalens kötés további jellemzői:
 − kötéstávolság, kötési energia

• az atomrácsos anyagok jellemzői
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9–10. A molekulák alakja 
és polaritása
A másodrendű kötések  
és a molekularács

Emlékszel még?

A molekula semleges töltésű kémiai részecs-
ke. Az elemmolekulák azonos atomokból 
épülnek fel. Így például a hidrogénmolekula 
két hidrogénatomból, az oxigénmolekula két 
oxigénatomból áll. A vegyületmolekulákat 
különböző atomok alkotják. A vízmolekulá-
ban két hidrogénatom kapcsolódik egysze-
res kovalens kötéssel egy oxigénatomhoz, a 
szén-dioxid-molekulában egy szénatomhoz 
két oxigénatom kapcsolódik, mindkettő két-
szeres kovalens kötéssel.

A molekulákban az atomokat közös elekt-
ronpár, vagyis kovalens kötés kapcsolja ösz-
sze. A kovalens kötés egy erős, elsőrendű ké-
miai kötés. A kovalens kötés kialakulásának 
feltétele, hogy az atomoknak, amelyek között 
létrejön, nagy legyen az elektronegativitása.

A kovalens kötés csoportosítható:
• a kialakulása szerint: 

 − kolligatív és
 − datív kötés;

• a kötések száma szerint:
 − egyszeres,
 − kétszeres és
 − háromszoros kötés;

• a polaritása szerint:
 − poláris és
 − apoláris kötés;

• a lokalizációja szerint:
 − lokalizált és
 − delokalizált kötés;

• a szimmetriája szerint:
 − szigma- és
 − pi-kötés.

A kovalens kötést jellemezhetjük a kötési 
energiával és kötéstávolsággal.

A molekula olyan semleges töltésű ké miai ré-
szecske, amelyben meghatározott számú atom 
kapcsolódik össze kovalens kötéssel.

A molekulában az atomok vegyértékelektron-
jaiból kötő vagy nemkötő elektronpárok lesznek.

Kötő elektronpárok az atomnak azok a 
vegy értékelektronjai, amelyek részt vesznek a 
kovalens kötés kialakításában.

A nemkötő elektronpárokat az atomnak 
azok a vegyértékelektronjai alkotják, amelyek 
nem vesznek részt a kovalens kötésben.

A 9.1. ábrán piros színnel jelöltük a kötő és 
zöld színnel a nemkötő elektronpárokat.

A molekulában az adott atomhoz kapcsolódó 
kovalens kötések száma a kovalens vegyérték. 
A szén-dioxid-molekulában az oxigénatom ko-
valens vegyértéke 2, a szén kovalens vegyértéke 
pedig 4 (9.2. ábra).

kötő elektronpár nemkötő elektronpár

9.1. ábra: Kötő és nemkötő elektronpárok 
a molekulákban

CO O

9.2. ábra: A széndioxidmolekula 
szerkezete
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A molekulákban az egyes atomok vegyér-
tékét az határozza meg, hogy mennyi a ve-
gyértékelektronjainak a száma, valamint hogy 
van-e telítetlen alhéja. 

Ez alapján az egyes atomok lehetséges vegy-
értékei (9.1. táblázat):

Atom
Lehetséges kovalens 

vegyérték

hidrogénatom 1

halogénatomok 1 (3, 5, 7)

oxigénatom 2 (3)

kénatom 2, 4, 6

nitrogénatom 3 (4)

foszforatom 3, 5

szénatom 4 (3)

xenonatom 2, 4, 6, 8

9.1. táblázat: A fontosabb atomok lehetséges 
kovalens vegyértékei

Egy molekulában a legnagyobb vegyértékű 
atomot központi atomnak nevezzük. A közpon-
ti atomhoz kapcsolódó atomokat vagy atomcso-
portokat ligandumoknak hívjuk.

A kénsavmolekulában a kénatom vegyérté-
ke 6, az oxigéné 2, a hidrogéné pedig 1, így a 
kénatom a központi atom (9.3. ábra). A hozzá 
kapcsolódó oxigénatomok és –OH-csoportok a 
ligandumok.

A molekulák szerkezetének jellemző ada-
ta a kötésszög. A kötésszög a molekula egy 
adott atomjához kapcsolódó szigma-kötések 
által bezárt szög.

A molekulaképződés szabálya (vegyérték- 
elektronpár taszítási elmélet) kimondja, hogy 
a központi atomhoz kapcsolódó kötő és nem-
kötő elektronpárok taszítják egymást, ezért a le-
hető legtávolabb helyezkednek el egymástól. Ez 
határozza meg a molekula alakját.

A nemkötő elektronpár csak egy atom von-
zása alatt áll. Közelebb helyezkedik el az atom-
hoz, nagyobb lesz a térigénye.

Ezért a központi atomhoz kapcsolódó 
nemkötő elektronpár módosítja a kötésszö-
get. Azokban a molekulákban, amelyekben a 
központi atomnak van nemkötő elektronpárja, 
kisebb lesz a kötésszög, mint amilyen csak a 
kötő elektronpárok esetén lenne.

A molekula polaritását a kötések polaritá-
sa és a molekula szimmetriája határozza meg. 
Apoláris kötések esetén apoláris lesz a moleku-
la. Poláris kötések esetén, ha a molekula szim-
metrikus (a polaritásvektorok eredője nulla), ak-
kor apoláris, ha nem szimmetrikus, akkor poláris 
(dipólusos) lesz a molekula.

A tetraklórmetán (9.4. ábra) molekulájában 
négy kötő elektronpár kapcsolódik a közpon-
ti szénatomhoz. Különböző elektronegativitású 
atomok kapcsolódnak össze kovalens kötéssel, 
így a kötések polárisak. A négy kötő elektronpár 
a legtávolabb úgy helyezkedhet el egymástól, 
hogy a szénatom körül a szerkezet tetraéderes. 
Mivel a tetraéder csúcsain azonos atomok van-
nak, ezért ez elektronfelhő szimmetrikus eloszlá-
sú, a molekula apoláris.

A kötésszög 109,5°.

S
O

O

O
O

H

H

9.3. ábra: A kénsavmolekula szerkezete

C

Cl

Cl Cl

Cl

9.4. ábra: A tetraklórmetán (szén
tetraklorid) molekulájának szerkezeti 
képlete
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C

Cl

H H

H

9.5. ábra: A klórmetán molekula szerkezeti 
képlete

A klórmetán molekulájában szintén négy 
kötő elektronpár kapcsolódik a központi szén-
atomhoz (9.5. ábra). A kötések polárisak. A mo-
lekula alakja megközelítően tetraéderes. Mivel 
a tetraéder csúcsain különböző elektronegati-
vitású atomok vannak (egy klóratom és három 
hidrogénatom), ezért az elektronfelhő nem szim-
metrikus eloszlású, a molekula poláris, vagyis 
dipólusmolekuláról van szó.

A kötésszög ∼109,5°.

A molekulák és a nemesgázok atomjai között 
másodrendű kötés alakulhat ki. Ezek lényege-
sen gyengébbek az elsőrendű kötéseknél. 

Három típust fontos kiemelni: a diszperziós 
kölcsönhatást, a dipólus-dipólus kölcsönhatást, 
illetve a hidrogénkötést.

A diszperziós kölcsönhatás apoláris mole-
kulák között alakul ki. Az apoláris molekuláknak 
időlegesen torzul az elektronszerkezete, és így 
nagyon gyenge vonzás alakulhat ki a molekulák 
között. A diszperziós kölcsönhatás erőssége 
függ a molekula méretétől. Minél nagyobb mére-

tű a molekula, annál könnyebben polarizálódik, 
így annál erősebb a diszperziós kölcsönhatás.

A dipólus-dipólus kölcsönhatás és a hidro-
génkötés kizárólag poláris molekulák között ala-
kulhat ki (9.6. ábra). 

A dipólus-dipólus kölcsönhatás erősebb a 
diszperziós kölcsönhatásnál. A dipólus-dipólus 
kölcsönhatás során a molekulák polaritás sze-
rint rendeződnek, és így alakul ki a másodren-
dű kötőerő. A dipólus-dipólus kölcsönhatás is 
erősebb a közel azonos mértékben poláris, na-
gyobb méretű molekulák esetén.
A hidrogénkötés a legerősebb másodrendű 
kötés. Kialakulásának két feltétele van:
• legyen a molekulában nagy elektronegativitá-

sú, kis méretű atom (F, O, N) nemkötő elekt-
ronpárral,

• legyen a molekulában olyan hidrogénatom, 
amelyik nagy elektronegativitású atomhoz 
(F, O, N) kapcsolódik.

Az összetett ion képlete Szerkezete Alakja Kötésszöge

H3O
+ háromszög alapú  

piramis
<109,5°

NH4
+ tetraéder 109,5°

CO3
2– síkháromszög 120°

9.2. táblázat: Az összetett ionok szerkezetét és téralkatát is a vegyértékelektronpártaszítási 
elmélet határozza meg

9.6. ábra: Másodrendű kölcsönhatás poláris 
molekulák között
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A molekularácsos anyagok

A molekularács rácspontjaiban molekulák vagy 
nemesgázatomok vannak. A részecskék között 
gyenge, másodrendű kölcsönhatás alakul ki, ez 
a rácsösszetartó erő. A másodrendű kölcsönha-
tások határozzák meg a molekularácsos anya-
gok tulajdonságait.

A molekularácsos anyagok nem vezetik az 
elektromos áramot, mert nincs olyan töltéssel 

rendelkező részecske a rácsban, amely elmoz-
dulásra képes.

A molekularácsos anyagok oldódására a 
„hasonló a hasonlóban oldódik” elv érvényesül, 
azaz poláris anyagok poláris oldószerben, míg 
apoláris molekulájú anyagok apoláris oldószer-
ben oldódnak jól.

A molekularácsos anyagok kis keménységű-
ek és viszonylag alacsony olvadáspontúak. En-
nek az az oka, hogy a részecskéket csak gyenge 
kötőerő tartja össze. Már kisebb melegítés hatá-
sára is felbomlik a rács. 

Az olvadás- és forráspont értékét meghatá-
rozza a másodrendű kötés erőssége, valamint a 
részecskeméret (9.3. és 9.4 táblázat).

Azonos típusú a másodrendű kötőerő esetén, 
jellemzően a nagyobb moláris tömegű anyagnak 
magasabb az olvadáspontja.

A másodrendű kötések közül legerősebb 
a hidrogénkötés, így az ilyen kötéssel kapcso-
lódott anyagok esetén lesz legmagasabb az 
olvadás- és a forráspont közel azonos moláris 
tömeg esetén. Mivel a diszperziós kölcsönhatás 
a leggyengébb, így az ezzel a kölcsönhatással 
kapcsolódó molekulájú anyagoké lesz a legala-
csonyabb (9.5. táblázat).

A grafit rétegrácsos szerkezetű, rácstípusa  
átmenetet képez a rácstípusok között (9.7. ábra).

Egy rétegen belül egy szénatom másik há-
rom szénatomhoz kapcsolódik erős kovalens 
kötéssel. Ez atomrácsos jellegre utal. Ezért old-
hatatlan a grafit, és ezért magas az olvadás-
pontja. A szénatom negyedik vegyértékelektron-
ja viszont delokalizálódik, ami a fémes kötésre 
hasonlít. Ezért lesz a grafit szürke színű és ezért 
vezeti az elektromos áramot. A rétegek között 
gyenge, diszperziós kölcsönhatás van, amely a 
molekularácsos anyagokra jellemző. Ezért lesz a 
grafit puha és kenhető.

9.7. ábra: A grafit kristályrácsa

Molekula

Moláris tömeg 
g

mol

�
�
�

�
�
�

Olvadáspont 
(°C)

F2  38,00  –219,6

Cl2  70,90  –101,5

Br2  159,80  –7,2

I2  253,80  113,7

9.3. táblázat: A halogénelemek olvadáspont
jának változása a moláris tömeg függvényében

Molekula

Moláris tömeg 
g

mol

�
�
�

�
�
�

Forráspont 
(°C)

HF  20,00  19,5

HCl  36,45  –83,7

HBr  80,90  –67,0

HI  127,90  –35,5

9.4. táblázat: A hidrogénhalogenidek 
forráspontjának változása a moláris tömeg 
függvényében

Mole-
kula

Moláris 
tömeg 

g

mol

�
�
�

�
�
�

Másodrendű 
kölcsönhatás

Olvadáspont 
(°C)

O2 32
diszperziós 

kölcsönhatás
–218,8

H2S 34
dipólus- 
dipólus 

kölcsönhatás
–85,5

H2O2 34
hidrogénkö-

tés
–0,43

9.5. táblázat: A másodrendű kölcsönhatások 
szerepe az olvadáspont alakulásában közel 
azonos moláris tömegű anyagok esetében
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Tudtad?

• A nemesgázok molekularácsában nem ta-
lálható kovalens kötés. Ebben a molekula-
rácsban a rácspontokban nemesgázato-
mok vannak, és másodrendű diszperziós 
kölcsönhatás a rácsösszetartó erő. Ez a 
kölcsönhatás nagyon gyenge, így a nemes-
gázoknak nagyon alacsony az olvadás- és a 
forráspontja.

• A fulleréneket szénatomok építik fel, de nem 
atomrácsosak, mint a gyémánt, és nem is ré-
tegrácsosak, mint a grafit, hanem molekulá-
kat alkotnak. A legismertebb fullerénmoleku-
la hasonlít egy olyan futball-labdához, amely 
hat- és ötszögekből épül fel. 

• Amikor a víz megfagy, térfogata növekszik, 
mert a víz sűrűsége 4 °C-on a legnagyobb. 
Ez a jelenség a jégben lévő nagyszámú hid-
rogénkötés kialakulásával magyarázható. 
Az irányított hidrogénkötések miatt távo-
labb kerülnek a vízmolekulák egymástól, a 
térfogata nő, a sűrűsége csökken. 

  A jéghegy azért úszik a vízen, mert a sűrű-
sége kisebb, mint a cseppfolyós vízé. Egy 

ilyen úszó jéghegy okozta a Titanic kataszt-
rófáját is 1912. április 14-én.

• A reklámok sokszor tudományoskodnak és 
sokszor igen nagy butaságok hangzanak el 
bennük. Egyik ilyen a „baktériumölő ezüst-
molekulák”. Az igaz, hogy az ezüstnek van 
fertőtlenítő hatása, de fémrácsot alkot, és 
nem molekulát! 

• A citrom és narancs illatát okozó moleku-
láknak azonos az összegképletük (C6H8O7). 
A  különböző illatot a különböző molekula-
szerkezet okozza.

• A mikrohullámú sütő működésének az az 
alapja, hogy változó elektromos térben a 
poláris molekulák forgó mozgást végeznek, 
és a köztük fellépő súrlódás felmelegíti az 
ételt.

• A méz és a tömény kénsav is sűrűn folyó. 
Ezeknek az anyagoknak a nagy viszkozitása 
a molekulák közötti sok hidrogénkötéssel 
magyarázható, hiszen a hidrogénkötések 
gátolják, hogy a molekulák könnyen elgör-
düljenek egymáson.

Fontosabb fogalmak:

molekula, kötő és nemkötő elektronpárok, kovalens vegyérték, központi atom, ligandum, kö-
tésszög, vegyérték-elektronpár taszítási elmélete, diszperziós kölcsönhatás, dipólus-dipólus köl-
csönhatás, hidrogénkötés, molekulapolaritás, molekularács

A molekulák alakja és polaritása.  
A másodrendű kötések és a molekularács

• molekula:
 − kötő és nemkötő elektronpárok
 − kovalens vegyérték, központi atom, ligandum
 − kötésszög

• a molekula szerkezete:
 − vegyérték-elektronpár taszítási elmélet
 − molekulák jellemzése: összegképlet, szerkezeti képlet (kötő és nemkötő elektronpárok  

feltüntetésével), központi atom, atomok vegyértékei, molekulaalak, kötésszög,  
kötéspolaritás, molekulapolaritás

• másodrendű kölcsönhatások:
 − diszperziós kölcsönhatás
 − dipólus-dipólus kölcsönhatás
 − hidrogénkötés

• molekularácsos anyagok és jellemzésük
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11. Az oldatok  
és az oldódás

Emlékszel még?

Az oldat egy olyan folyékony halmazállapotú 
összetett anyag, amely oldott anyagból és 
oldószerből áll. Az oldószer általában csepp-
folyós halmazállapotú anyag, az oldott anyag 
viszont lehet gáz-, folyékony vagy szilárd hal-
mazállapotú is.

A természetben a leggyakoribb oldószer a 
víz. Vízben jól oldódik például a gáz-halmaz-
állapotú ammónia, a folyékony citromlé és a 
szilárd cukor (11.1. ábra).

11.1. ábra:  
A limonádé víz, 
citromlé és cukor 
felhasználásával 
készül

Oldódás során az oldószer és az oldandó 
anyag részecskéi elkeverednek egymással. Az 
oldószer részecskéi körbeveszik az oldott anyag 
részecskéit. Ha víz az oldószer, akkor a részecs-
kék körül vízburok (hidrátburok) alakul ki.

Vannak olyan anyagok, amelyek nem, vagy 
csak rosszul oldódnak vízben. Ilyen például a 
homok és az olaj (11.2. ábra).

11.2. ábra: A vízben nem oldódik sem  
a homok, sem az olaj

Az olaj más oldószerben, például benzin-
ben viszont jól oldódik.

Általánosan is kijelenthető, hogy az oldha-
tóság függ az anyagi minőségtől.

Telített oldatnak nevezzük azt az oldatot, 
amelyben adott hőmérsékleten több anyag már 
nem oldható fel. A telítetlen oldat ennél keve-
sebb oldott anyagot tartalmaz.

Ha szilárd anyagot oldunk (adott hőmérsék-
leten), és az edény alján feloldatlan anyag talál-
ható hosszan tartó kevergetés után is, akkor a 
fel nem oldott anyag felett telített oldat találha-
tó. Ekkor a szilárd fázis határán nemcsak oldó-
dás megy végbe, lesznek olyan részecskék is, 
amelyek kiválnak az oldatból. Az adott idő alatt 
kiváló és oldódó részecskék mennyisége meg-
egyezik, ezért szabad szemmel nem látunk vál-
tozást. Úgy is mondhatjuk, hogy az oldódás és 
a kiválás sebessége egyenlő. Ilyenkor dinami-
kus egyensúly alakul ki (11.3. ábra).

telített oldat

szilárd bárium-szulfát

11.3. ábra: A telített báriumszulfátoldat

A telített oldatnak nem feltétele az egyen-
súly kialakulása, de a telített oldat összetétele 
megegyezik az egyensúlyban lévő oldat ösz-
szetételével.

Az oldhatóság a telített oldat jellemző-
je. Ezt megadhatjuk tömegszázalékban vagy 
100  gramm oldószerre vonatkoztatott oldott 
anyag tömegével is.
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Az oldhatóság függ az anyagi minőségtől és 
a hőmérséklettől.

Az atomrácsos anyagok, mint a gyémánt, nem 
oldhatók semmilyen oldószerben. Az egész 
rács ra kiterjedő sok-sok kovalens kötés felbon-
tása túl nagy energiát igényel.

A fémek megfelelő hőmérsékleten egymás 
olvadékában oldódnak. Ez fizikai oldódás, ké-
miai reakció ilyenkor nem történik. Ezek a fém-
elegyek megszilárdulva homogén anyagot ké-
peznek, így ötvözetek jönnek létre.

A molekularácsos anyagok oldódásának 
alapelve a „hasonló a hasonlóban oldódik” elve. 
Eszerint a poláris anyagok poláris oldószerben, 
az apoláris anyagok apoláris oldószerben ol-
dódnak jól.

Az apoláris oldószerek közül a legfontosab-
bak a benzin, az olaj, az éter, a szén-tetraklorid, 
a ben zol. Jól oldódnak bennük az apoláris anya-
gok, mint például a jód, a metán, illetve az oxigén.

A szén-tetraklorid és a benzol erősen mérge-
ző, ezért használatuk csak megfelelő védőfelsze-
reléssel engedélyezett. Tanulók egyik anyaggal 
sem dolgozhatnak.

A legfontosabb poláris oldószer a víz. A víz-
ben a poláris molekularácsos anyagok oldódnak 
jól, mint például az ammónia, a hidrogén-klorid 
vagy a szőlőcukor. A vízben való oldhatóságot 
több tényező is elősegítheti:
• a nagyobb polaritás,
• a hidrogénkötés kialakításának lehetősége a 

vízmolekulával,
• kémiai reakció a vízzel (ekkor már kémiai ol-

dódásról is beszélünk).
Vannak olyan oldószerek, amelyek molekulá-

ja poláris és apoláris részt is tartalmaz, így a po-
láris és az apoláris anyagokat is oldják. Ezeket 
univerzális oldószereknek nevezzük. Ilyen pél-
dául a metil-alkohol, az etil-alkohol és az aceton. 
Széles körű a felhasználásuk, például az acetont 
sokáig körömlakklemosóként használták.

A jód egy apoláris molekulájú elem. A kü-
lönböző oldószerekben különböző mértékben 
és formában oldódik:
• benzinben jól oldódik, lila színű oldatot ka-

punk,
• etil-alkoholban jól oldódik, vörösbarna szí-

nű oldat keletkezik (jódtinktúra),
• vízben rosszul oldódik, halvány szalmasár-

ga színű oldat képződik,

• kálium-jodid-oldatban jól oldódik, az ol-
dat vörösbarna színű lesz (Lugol-oldat) 
(11.4. ábra).

11.4. ábra: A jód oldódása különböző 
oldószerekben (benzin, alkohol, víz, 
káliumjodidoldat)

Az apoláris jód a „hasonló a hasonlóban 
oldódik” elv miatt az apoláris benzinben és az 
univerzális etil-alkoholban jól oldódik, a polá-
ris vízben viszont alig oldható.

A kálium-jodid-oldatban azért oldódik jól, 
mert a jodidion a jóddal reagálva trijodidiont 
képez, elősegítve ezáltal az oldódást:

I– + I2  ⇌ I3–

A jódból készült oldatok színe az oldószer 
minőségétől függ. Apoláris, oxigénatomot 
nem tartalmazó oldószerben lila színnel oldó-
dik, mert nem torzul a jód elektronfelhője. 

Ha az oldószer tartalmaz oxigénatomot, ak-
kor ennek hatására torzul a jód elektronfelhője, 
és vörösbarnás-sárgás színű lesz az oldat.

A benzin különböző szénhidrogének elegye, 
molekulái oxigénatomot nem tartalmaznak, 
ezért lila színnel oldódik benne a jód.

Az etil-alkohol (C2H5OH) molekulája oxi-
génatomot tartalmaz, ezért a jódot sárga, tö-
ményebb oldat esetében (vörös)barna színnel 
oldja.
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A konyhasó vízben való oldódásának leírá-
sa ionegyenlettel:

NaCl(sz) + aq → Na+
(aq) + Cl–(aq)

Az oldódás során az ionrácsban kötött iono-
kat a vízmolekulák polaritásuktól függően kör-
beveszik. Az anionok köré a vízmolekula a po-
zitív részével, a kationok köré a negatív részével 
fordul. A sok vízmolekula kiszakítja a rácsból az 
ionokat, majd vízburokkal (hidrátburokkal) veszi 
körül (11.5. ábra). A hidrátburok kialakulását hid-
ratációnak nevezzük. 

11.5. ábra: A nátriumklorid oldódása 
vízben

Az oldáshő megmutatja, hogy mekkora az 
energiaváltozás, ha egy mol anyagból nagyon 
híg oldatot készítünk. Nagyon hígnak nevezzük 
az oldatot, ha további oldószer hozzáadása 
már nem jár energiaváltozással. Jele: ΔoH, mér-

tékegysége: kJ
mol

. Előjele exoterm oldódás ese-

tén negatív, endoterm oldódás esetén pozitív.

Az oldódás részfolyamatainak energiaválto-
zását mutatja a következő energiadiagram 
endoterm oldódás esetén:

 
  

E

kJ

mol

rE

hE

K NO víz+ −+ +(g) 3 (g)

+ −+(aq) 3 (aq)

3

K NO

(KNO -oldat)

+3 (sz)KNO víz

∆0H

Az energiadiagramból látható, hogy az ol-
dáshő értékét két részfolyamat energiája ha-
tározza meg. A rácsenergia (Er) befektetése 
szükséges az ionrács felbontásához, a vízburok 
kialakulásakor a hidratációs energia (Eh) sza-
badul fel. Ezek összegéből adódik az oldáshő.

│Er│ > │Eh│,

ezért ΔoH > 0 kJ
mol

, az oldódás endoterm.

Energiadiagram exoterm oldódás esetén:

 
  

E

kJ

mol

rE

hE

+ −+ +(g) (g)Na OH víz

+(sz)NaOH víz

∆0H

+ −+(aq) (aq)Na OH

(NaOH-oldat)

Vízben (H2O) a jód rosszul oldódik, szem-
mel látható változást alig tapasztalunk, hosz-
szabb idő után szalmasárga szín megjelenhet 
a kismértékű oldódás hatására.

A kálium-jodid-oldat is vizes oldat, ezért je-
lenik meg a vörösbarna szín. 

Az ionrácsos anyagok általában vízben ol-
dódnak jól. Ennek megfelelően például a kony-
hasó vízben oldódik jól.

Azt az energiaváltozást, amely egy mol 
anyag (szabad, gáz-halmazállapotú ion) hid-
ratációjakor bekövetkezik, hidratációs ener-
giának nevezzük. Jele: Eh, mértékegysége: 
kJ

mol
, előjele mindig negatív.

Az oldódás során bekövetkező energiavál-
tozás szerint a folyamat lehet endoterm vagy 
exoterm. Endoterm oldódás során az oldat hő-
mérséklete csökken, a kémcső lehűl, a környe-
zet energiája csökken. Exoterm oldódás esetén 
a kémcsőben lévő oldat felmelegszik, a felsza-
baduló hő a környezet energiatartalmát növeli. 
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Ha reggel gyorsan szeretnénk cukros teát 
készíteni, akkor meleg teába tesszük a cukrot 
és kavargatjuk, mert a cukor melegen „jobban” 
oldódik.

Ez a kijelentés több dolgot is jelenthet. Egy-
részt azt, hogy gyorsabban oldódik a cukor, 
másrészt azt, hogy több oldódik belőle melegen 
(11.6. ábra).

11.6. ábra: Tea készítése cukorral

Az oldódás sebességét növelhetjük, ha nö-
veljük a hőmérsékletet, ha kavargatjuk a teát, 
ha növeljük az oldandó anyag felületét (például 
kockacukor helyett kristálycukrot használunk). 
Ezekben az esetekben megnöveljük az időegy-
ség alatt oldatba kerülő cukormolekulák számát.

A cukorból több fog oldódni magasabb hőmér-
sékleten, így az oldhatóságot is növelhetjük a 
hőmérséklet emelésével. Vannak azonban olyan 
anyagok, amelyekből magasabb hőmérsékle-
ten kevesebb fog oldódni. Ilyenek például a gá-
zok. Gondoljunk csak arra, hogy a napra kitett, 
lezárt szénsavas üdítő egy idő után kevesebb 
szén-dioxidot fog tartalmazni, vagy nagy meleg-
ben a vízben oldott oxigén mennyisége is csök-
ken (pl. a halak a víz felszínére jönnek „pipálni”).

Telített oldat esetén dinamikus egyensúly 
alakulhat ki a fázishatáron. A legkisebb kény-
szer elve (Le Châtelier–Braun-féle elv – lásd 
részletesebben később) szerint, ha egy dina-
mikus egyensúlyi rendszert zavaró hatás ér, 
akkor az egyensúly abba az irányba tolódik el, 
az a folyamat erősödik fel, amely a zavaró ha-
tást csökkenteni igyekszik.

Az oldhatóság hőmérsékletfüggését ez 
alapján az alábbiak szerint magyarázhatjuk: 
ha egy telített oldatot – ami egy dinamikus 
egyensúlyi rendszer – melegítünk (a környe-
zetét), akkor olyan irányba tolódik el az egyen-
súly, ami hűteni igyekszik azt, azaz endoterm 
irányba tolódik el az egyensúly:
• endoterm oldódás esetén az oldódás irá-

nyába, azaz több anyag fog oldódni (ilyen 
anyag például a cukor vagy a kálium-nitrát),

• exoterm oldódás esetén a kiválás lesz az 
endoterm, tehát a kiválás irányába tolódik 
el az egyensúly, kevesebb anyag fog ol-
dódni (például gázok).
Ha egy telített oldatot – ami egy dinamikus 

egyensúlyi rendszer – hűtünk (a környezetét), 
akkor olyan irányba tolódik el az egyensúly, 
ami melegíteni igyekszik a környezetet, azaz 
exoterm irányba tolódik el az egyensúly:
• endoterm oldódás esetén a kiválás exoterm, 

így a kiválás irányába tolódik el az egyen-
súly, kevesebb anyag fog oldódni (ilyen 
anyag például a cukor vagy a kálium-nitrát),

• exoterm oldódás esetén az oldódás irá-
nyába tolódik el az egyensúly, több anyag 
fog oldódni (például gázok).
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11.7. ábra: Néhány anyag 
oldhatóságának hőmérsékletfüggése 
(oldáshőértékek kJ

mol
ban: 

ΔoH(KNO3(sz)) = 34,89   ΔoH(NaCl(sz)) = 3,88  
ΔoH(NH3(g)) = –30,5   ΔoH(HCl(g)) = –74,84)

Az energiadiagram egy exoterm oldódás 
energiaváltozásait mutatja. Az oldáshő érté-
két itt is ugyanannak a két részfolyamatnak az 
energiája határozza meg, de ebben az eset-
ben:

│Er│ < │Eh│,

ezért ΔoH < 0 kJ
mol

, az oldódás exoterm.
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A hétköznapi életben olyan fogalmakat is 
használunk, mint tömény vagy híg oldat. Tömény 
oldatnak – bár ez nem pontosan megfogalmaz-
ható – azokat az oldatokat nevezzük, amelyek-
ben sok oldott anyag található. Híg oldatnak pe-
dig azokat, amelyekben kevés oldott anyag van.

Képlet

Oldhatóság 0 °C-on 
g

100 g víz

O2 6,90 · 10–3

NH3 87,5

11.1. táblázat: Az oxigén és az ammónia 
vízoldhatósága 0 °C hőmérsékleten

A 11.1. táblázatból is jól látható, hogy a 
híg oldat nem azonos a telítetlen oldattal, és 
a tömény sem a telítettel. Például az oxigént 
tekintve a nagyon híg, 6,90 · 10–3 g / 100 g víz 
összetételű oldat már telített, míg ammóniából 
egy jóval töményebb, például 75,0 g / 100 g 
víz összetételű oldat még telítetlen.

Túltelített egy oldat, ha adott hőmérsékleten 
több oldott anyagot tartalmaz, mint a telített 
oldat.

Ez csak úgy lehetséges, hogy a túltelített 
oldat nem stabilis, míg a telített oldat stabilis 

11.8. ábra: Nagyon szép kristályos réz(II)szulfát is előállítható átkristályosítással

rendszer. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy 
túltelített oldatot bármilyen kis zavaró hatás 
ér, például beleesik egy kristály vagy megko-
cogtatják az edény falát, akkor kiválik az ol-
dott anyagból annyi, hogy a keletkező oldat 
már telített lesz.

Ebből következik, hogy túltelített oldatot 
nem lehet úgy készíteni, hogy az oldott anya-
got az oldószerrel egyszerűen összekeverjük.

Az oldhatóság hőmérsékletfüggését figye-
lembe véve túltelített oldatot készíthetünk te-
lített oldatból a következőképpen:
• Endoterm oldáshőjű anyagból először for-

rón telített oldatot készítünk, majd ezt óva-
tosan, rázkódásmentesen hűtjük. Ha min-
den körülmény megfelelő, akkor túltelített 
oldat keletkezhet.

• Exoterm oldáshőjű anyagból először hi-
degen telített oldatot készítünk, majd ezt 
óvatosan, rázkódásmentesen felmelegít-
jük. Ha minden körülmény megfelelő, ak-
kor túltelített oldat keletkezhet.
Az oldhatóság hőmérsékletfüggését gyak-

ran alkalmazzák az anyagok át kris tá lyo sí tás-
sal történő tisztítására. Ha a kristályos anyag 
szennyezett, és magasabb hőmérsékleten 
nagyobb az oldhatósága, akkor forrón telített 
oldatot kell készíteni, majd meg kell tisztítani a 
szennyeződéstől, végül a tiszta oldatot le kell 
hűteni (11.8. ábra).
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Tudtad?

• Az oldat neve olykor nem tartalmazza az ol-
dott anyag nevét (11.2. táblázat).

• Elegyről beszélünk, ha két egymással kor-
látlanul elegyedő folyadékot vagy gázt ke-
verünk össze. Ekkor nem értelmezhető az 
oldott anyag és az oldószer fogalma.

• Ha összekeverünk fél bögre diót és fél bög-
re mákot, az nem tölti ki a bögrét, mert a 
dió közé is kerül mák. Oldat készítésekor 
is előfordul, hogy a kiindulási folyadékok 
térfogatainak összegénél kevesebb lesz 
a keletkező oldat térfogata. Ezt térfogat-
kontrakciónak nevezzük. Ilyen jelenség 
figyelhető meg például etil-alkohol és a víz 
összekeverésekor.

• A paprika színét és ízét okozó anyag a 
kapszaicin. Ez jobban oldódik olajban, mint 
vízben, ezért célszerű az olajba tenni a piros 
paprikát, hogy szép színes és jó ízű legyen 

az étel. Ha nagyon csípős a paprika, hiába 
iszunk rá vizet, abban a csípős ízért felelős 
anyag csak rosszul fog oldódni, így nem fog 
enyhülni a kellemetlen érzés.

• A mosószerkapszulák vízoldható műanyag 
(PVA = poli-vinil-alkohol) borítással rendel-
keznek. Ezeknek sok-sok poláris oldalláncuk 
van, így a víz képes feloldani mosás közben.

Oldott anyag Oldószer Oldat

HCl víz sósav

NH3 víz szalmiákszesz

CO2 víz szódavíz

I2 etil-alkohol jódtinktúra

11.2. táblázat: Rendhagyó nevű oldatok

Fontosabb fogalmak:

telített oldat, túltelített oldat, telítetlen oldat, oldhatóság, oldáshő, rácsenergia, hidratációs energia, 
híg és tömény oldat

Az oldatok és az oldódás 

• telített, telítetlen oldat, az oldódás egyensúlya
• az oldhatóság függ:

 − anyagi minőségtől
 − hőmérséklettől

• az oldáshő
• az oldódás sebessége
• túltelített oldat készítése
• az átkristályosítás
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12. Az oldatok  
összetétele

Emlékszel még?

Telített oldatnak nevezzük azt az oldatot, 
amelyben adott hőmérsékleten az adott anyag-
ból több már nem oldható fel. A telítetlen ol-
dat ennél kevesebb oldott anyagot tartalmaz.

A telített oldat összetételét az adott anyag 
adott oldószerben való oldhatósága mutatja 
meg. Az oldhatóság függ az anyagi minőség-
től és a hőmérséklettől.

Az oldatok összetételét többféleképpen 
megadhatjuk, például tömegszázalékban vagy 
térfogatszázalékban. 

Az oldatok készítése otthon, a háztartásban 
és a laboratóriumi munka során is gyakori tevé-
kenység. 

Oldatot többféleképpen készíthetünk: 
• vízmentes anyagból és oldószerből ezek ösz-

szekeverésével,
• hígítással, amikor a töményebb oldathoz ol-

dószert adunk,
• töményítéssel, amikor a hígabb oldatból el-

párologtatjuk az oldószert, vagy a hígabb ol-
dathoz adunk még oldott anyagot,

• kristályvíztartalmú szilárd anyagból és oldó-
szerből, ezek összekeverésével.

A kristályvíztartalmú anyagok, mint pél-
dául a kristályos réz(II)-szulfát (CuSO4 · 5 H2O) 
szilárd anyagok. A kristályrácsukban kötötten 
tartalmaznak vizet, ami oldódás után az oldó-
szer része lesz. Számítási feladatokban meg-
határozzuk, hogy a kristályvizes szilárd anyag-
nak milyen a tömegszázalékos összetétele  
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��

m
m %, %

m
m
�
�
�
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�
� vagy w%

m
m
�
��

�
��
, és ezzel számolunk 

a feladat megoldása során. Így a rézgálic ese-

tében:

Az oldatok összetétele többféleképpen meg-
adható.

A tömegszázalék 
m
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�  vagy w%
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a w% = 
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 · 100

képlettel számítható ki, ahol az mo.a. az oldott 
anyag tömege, az mo. pedig az oldat tömege.

A tömegszázalék számértéke megmutat-
ja, hogy hány gramm oldott anyag található 
100 gramm oldatban.

Az anyagmennyiség-százalék 
m
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 · 100

képlettel számítható ki, ahol az no.a. az oldott 
anyag anyagmennyiségét, az no. pedig az ol-
dat anyagmennyiségét jelöli.

Az anyagmennyiség-százalék számértéke 
megadja, hogy hány mol oldott anyag találha-
tó 100 mol oldatban.
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A térfogatszázalék 
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összefüggéssel számítható ki, amelyben a Vo.a. 
az oldott anyag térfogata, a Vo. pedig az oldat 
térfogata.
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Az oldat térfogatának megadásakor figyelni 
kell arra, hogy a folyadékok összeöntésekor a 
térfogatok nem adhatók össze, gyakran tér-
fogatcsökkenés történik. Ez a térfogat-kont-
rakció. Ilyenkor az oldott anyag és az oldószer 
térfogatának és sűrűségének segítségével ki 
kell számítani az oldott anyag és az oldószer 
tömegét. Ezek a tömegek már összeadhatók, 
majd az oldat tömegéből az oldat sűrűségének 
segítségével megkaphatjuk az oldat térfogatát.

Az anyagmennyiség-koncentráció (cn)

a     cn = 
n

V
o.a.

o.

képlettel számítható, ahol az no.a. az oldott anyag 
anyagmennyisége, a Vo. az oldat térfogata. Mér-

tékegysége: 
mol

dm3 .

Az anyagmennyiség-koncentráció meg-
mutatja, hogy hány mol oldott anyag található 
1 dm3 oldatban.

A tömegkoncentráció (cm)

a     cm = 
m

V
o.a.

o.

összefüggéssel számítható, ahol az mo.a az 
oldott anyag tömege, a Vo. pedig az oldat tér-

fogata. Mértékegysége: 
g

dm3 .

A tömegkoncentráció megmutatja, hogy 
hány gramm oldott anyag található 1 dm3 ol-
datban.

Tudtad?

• Fiziológiás sóoldatot használnak infúziók-
ban, illetve a gyógyászatban egyes olda-
tok hígítására. A fiziológiás sóoldat ösz-
szetétele 0,9 g NaCl / 100 cm3 oldat, ami 
9 g/dm3 tömegkoncentrációjú nátrium-klo-
rid-oldatot jelent.

• A Holt-tenger a nevét onnan kapta, hogy a 
magas sókoncentrációja miatt nem élnek 
meg magasabb rendű élőlények benne. 
Nagyjából nyolcszor akkora a sótartalma, 
mint az óceánoknak.

• A vércukorszintet mmol/l-ben, vagyis 
mmol/dm3-ben, tehát anyagmennyiség- 
koncentrációban adják meg.

• A kereskedelmi forgalomban az italok össze-
tételét leggyakrabban térfogatszázalékban 
vagy tömegkoncentrációban adják meg.

Fontosabb fogalmak:

tömegszázalék, anyagmennyiség-százalék, 
térfogatszázalék, térfogat-kontrakció, anyag-
mennyiség-koncentráció, tömegkoncentrá-
ció, oldhatóság

Az oldatok összetétele

• az oldatok készítésének lehetséges módjai 
• számolás kristályvizes sóval
• az oldatok összetételének megadása:

 − tömegszázalék
 − térfogatszázalék
 − anyagmennyiség-százalék
 − anyagmennyiség-koncentráció
 − tömegkoncentráció

• az oldhatóság megadása

Az oldhatóságot, azaz a telített oldat össze-
tételét vagy tömegszázalékban adjuk meg, vagy 
100 gramm oldószerre vonatkoztatva. Ez utób-
bi azt mutatja meg, hogy adott hőmérsékleten 
legfeljebb hány gramm oldott anyag oldható fel 
100 gramm oldószerben.

A térfogatszázalék számértéke megadja, hogy 
100 cm3 oldatban hány cm3 oldott anyag talál-
ható.
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13. A kolloid rendszerek

Emlékszel még?

Nagyon sok kolloidot találhatunk a környeze-
tünkben, amelyek közül nézzünk most néhá-
nyat:
• a szappanoldat (13.1. ábra);
• a gyümölcszselé (13.2. ábra);
• a tej és a tejföl (13.3. ábra).

13.1. ábra: Szappanoldatos kézmosás

13.2. ábra: Gyümölcskocsonya

13.3. ábra: Tejtermékek

A több komponensből (összetevőből) álló 
rendszereket diszperz rendszereknek ne-
vezzük. A diszperz rendszerek egyik kompo-
nense a diszpergáló közeg, amelyben elosz-
latva található meg a diszpergált anyag. 

A diszperz rendszereket többféle szempont 
szerint csoportosíthatjuk. A diszpergált ré-
szecske mérete szerint megkülönböztetünk 
homogén, kolloid, illetve heterogén rendsze-
reket. A 13.1. táblázatban a részecskék mére-
te szerinti csoportosítás látható.

Homogén 
rendszer

Kolloid 
rendszer

Heterogén 
rendszer

< 1 nm 1–1000 nm > 1000 nm

13.1. táblázat: A diszpergált részecskék 
méretének változása a különböző anyagi 
rendszerekben

Amennyiben szabad szemmel ránézünk 
egy diszperz rendszerre, könnyen eldönthet-
jük, hogy a fentiek közül melyik csoportba tar-
tozik. A homogén rendszer átengedi a fényt. 
Ilyen például a cukoroldat. A kolloid rendszer 
szórja a fényt, „opálosnak” látszik, mint pél-
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A diszperz 
rendszer neve

A diszpergáló 
közeg 

halmazállapota

A diszpergált 
anyag 

halmazállapota
Példa

13.4. ábra: A felhő 
egy köd típusú 
diszperz rendszer

köd gáz folyadék
köd, felhő, 
aeroszol

13.5. ábra: A füst

füst gáz szilárd cigarettafüst

13.6. ábra: A tejszín
hab egy hab típusú 
diszperz rendszer

hab folyékony gáz
tejszínhab, 
borotvahab

13.7. ábra: A majonéz 
egy emulzió

emulzió folyékony

folyékony 
(nem elegyedik  
a diszpergáló  

közeggel)

majonéz, tej, 
tejföl, vaj

13.8. ábra: A kakaóital 
egy szuszpenzió

szuszpenzió folyékony szilárd
kakaóital,  

rostos  
gyümölcslé

13.2. táblázat: A kolloid rendszerek csoportosítása a diszpergáló közeg és a diszpergált anyag 
halmazállapota alapján
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dául a szappanoldat. A heterogén rendszer-
ben sok esetben szabad szemmel is láthatjuk 
a fázishatárt. Ilyen, ha például a víz felszínén 
olaj található.

A kolloid rendszer megnevezés tehát 
nem egy kémiai vagy egy fizikai tulajdonság-
ra, esetleg összetételre, hanem a diszpergált 
részecskék méretére utal.

A kolloid rendszereket a diszpergáló közeg 
és a diszpergált anyag halmazállapota sze-
rint csoportosíthatjuk. A 13.2. táblázatban ezt 
a csoportosítást láthatjuk.

A vizes alapú kolloidokat a diszpergált 
részecskék típusa szerint felosztjuk asszo-
ciációs és makromolekulás kolloidokra.

Az asszociációs kolloidokban, mint ami-
lyenek a szappanok vizes oldata, a diszpergált 
anyag részecskéi amfipatikusak. Ez azt jelen-
ti, hogy a diszpergált részecskéknek van egy 
poláris/ionos és egy apoláris része is. A polá-
ris/ionos rész „vízkedvelő”, azaz hidrofil, míg 
az apoláris rész „víztaszító”, azaz hidrofób. 
Ha kevés ilyen részecske található a vízben, 
akkor azok a felszínen úgy helyezkednek el, 
hogy a poláris rész található csak a vízben. 
Ha kellően nagy számú amfipatikus részecske 
kerül a vízbe, akkor azok micellát alkotnak, 
amelynek külső felén lesznek a részecske hid-
rofil részei, az apoláris részei pedig belül talál-
hatóak (13.9. ábra). Az így létrejött micella a 
kolloid mérettartománynak megfelelő méretű.

13.9. ábra: A micella kialakulása

A makromolekulás kolloidban már 
egyetlenegy molekula mérete eléri a kolloid 
mérettartományt. Ilyen például a fehérjeoldat.

A vizes alapú kolloidok a részecskék kö-
zött fellépő kölcsönhatás alapján lehetnek 
szolok vagy gélek.

A szol állapotú kolloidok folyékonyak. 
A  kolloid részecskéket önálló oldószerburok 
veszi körül, így könnyen elmozdulhatnak. Ilyen 
például a hígított tojásfehérje, a húsleves.

Gél állapotban a kolloid részecskék oldó-
szerburka részben átfedi egymást, térhálós 
szerkezet alakul ki, kocsonyás, zselés lesz 
a kolloid állaga. Ilyen például a kocsonya, a 
gyümölcszselé (13.10. ábra).

13.10. ábra: Kocsonya

Szol-gél átalakulás következhet be hő-
mérséklet-változás hatására. Amennyiben a 
szolt lehűtjük, gél lesz belőle, ha a gélt me-
legítjük, akkor szollá alakul. Másik lehetőség, 
ha oldószert vonunk el a szolból. Ilyenkor gélt 
kapunk, a gélből pedig oldószer hozzáadásá-
val képződik a szol.

Az adszorpció és 
deszorpció

Az adszorpció során anyag kötődik meg a 
szilárd anyag felületén. Minél nagyobb egy 
szilárd anyag fajlagos felülete (egységnyi tö-
megre jutó felülete), annál jobb adszorbens. 
Gyógyászati célra használt jó adszorbens az 
aktív szén (13.11. ábra), mert megköti a mér-
gező anyagokat, illetve a gázokat. Ha színe-
zett vízzel összekeverjük az aktív szenet, majd 
leszűrjük, akkor a szűrlet színtelen lesz, mert 
az aktív szén megköti a színanyagot.

13.11. ábra: Az aktív szenet a 
gyógyászatban is alkalmazzák
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Tudtad?

• Zsigmondy Richárd magyar származású 
osztrák kémikus 1925-ben Nobel-díjat ka-
pott kolloidkémiai kutatásaiért és az ult-
ramikroszkóp megalkotásáért.

• A Faraday–Tyndall-jelenség a kolloidokban 
lejátszódó fényszórási jelenség (13.12. ábra). 
A kék fény szóródik a legjobban, a vörös a 
legkevésbé. A napból érkező fehér fény a 
légkörben lévő nagyszámú kolloid részecs-
kén szóródik, ezért kék az ég. Ha szél van és 
sok kolloid méretű por jut a légkörbe, akkor 
csak a vörös szín jut el a szemünkbe a nap-
ból, ezért lesz vörös a naplemente.

13.12. ábra: A Faraday–Tyndalljelenség

Fontosabb fogalmak:

diszperz rendszer, diszpergáló közeg, disz-
pergált anyag, homogén rendszer, kolloid 
rendszer, heterogén rendszer, köd, füst, hab, 
emulzió, szuszpenzió, asszociációs kolloid, 
micella, makromolekulás kolloid, szol, gél, 
adszorpció, deszorpció, fajlagos felület

A kolloidok

• a diszperz rendszer részei: diszpergáló közeg, diszpergált anyag
• a diszperz rendszer csoportosítása részecskeméret szerint:

 − homogén, kolloid, heterogén rendszerek
• a kolloidok csoportosítása

 − halmazállapotok szerint: 
 − köd, füst, hab, emulzió, szuszpenzió

 − részecske típusa szerint: 
 − asszociációs kolloid, makromolekulás kolloid

 − fellépő kölcsönhatás alapján:
 −  szol, gél

• adszorpció és deszorpció

A kolloid rendszerek is igen jó adszorbensek.
A deszorpció az a jelenség, amikor az 

anyag leválik a szilárd anyag felületéről. Ha az 
előzőben leírt aktív szenet alkohollal átmossuk 
és szűrjük, akkor a szűrlet színes lesz, mert az 
alkohol leoldja a szén felületéről a színanyagot.

•  Miért piros a tilos? A közlekedésben nagyon 
fontos, hogy már távolról is észrevegyük a 
veszélyjelzést, például egy utcai keresz-
teződésben vagy egy vasúti sorompónál. 
Rossz látási viszonyok esetén, például nagy 
ködben a legnagyobb távolságból a piros 
színt látjuk meg, hisz az szóródik a köd ré-
szecskéin legkevésbé. Ezért piros a tilos.

• A szmog (füstköd) egy olyan kolloid rend-
szer, ahol a diszpergáló közeg gáz-hal-
mazállapotú, míg a diszpergált anyag 
folyékony, illetve szilárd halmazállapotú. 
A  szmog (13.13. ábra) a légkör szennye-
zésével keletkezik, nagymértékben egész-
ségkárosító hatású.

13.13. ábra: Szmogba burkolózott a 
Parlament épülete (2017. január 21., 
Budapest)
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14. Összefoglalás

Az atom felépítése

39
19K

79
35Br Megjegyzések

Atomszerkezet
(elemi részecskék  
száma az atomban)

19 p+

19 e–

20 n0

35 p+

35 e–

44 n0

p+-szám = e–-szám,
az atom semleges kémiai ré-

szecske

5 mol atomban az 
elemi részecskék 
száma

19 · 5 · 6 · 1023 p+

19 · 5 · 6 · 1023 e–

20 · 5 · 6 · 1023 n0

35 · 5 · 6 · 1023 p+

35 · 5 · 6 · 1023 e–

44 · 5 · 6 · 1023 n0

1 mol részecske = 
= 6 · 1023 db részecske

Elektronszerkezet 2, 8, 8, 1 2, 8, 18, 7
energiaminimumra való  

törekvés elve

Elektronszerkezet  
kitevős jelöléssel

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 
4s1

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
3d10 4p5

energiaminimumra való  
törekvés elve

Pauli-elv
Hund-szabály

Elektronhéjak száma 4 4 főkvantumszám

Alhéjak száma 6 8 mellékkvantumszám

Telítetlen alhéjak 4s 4p

Atompályák száma 10 18 mágneses kvantumszám

Vegyértékelektronok 
száma

1 7
külső elektronhéjon lévő  

elektronok száma

Vegyértékelektronok 
kitevős jelöléssel

4s1 4s2 4p5

vegyértékelektron  
fogalmaVegyértékelektronok  

cellás jelöléssel ↿ ⥮    ⥮ ⥮ ↿

Párosítatlan  
elektronok száma

1 1
az egyik atompályán csak egy 

elektron van

Periódus 4. periódus 4. periódus
héjak száma =  

= periódus sorszáma

Csoport
I. A csoport
(1. csoport)

VII. A csoport
(17. csoport)

csoportszám =  
= vegyértékelektronok száma

Mező s-mező p-mező kiépülő utolsó alhéj

Atomméret  
összehasonlítása

nagyobb, mint a 
brómatomé

kisebb, mint a káliuma-
tomé

perióduson belül rendszám nö-
vekedésével csökken

Ionképzés
K → K+ + e–

kation képződik
Br + e– → Br–

anion képződik
ionizációs energia,

elektronaffinitás

Ion mérete kisebb, mint az atom nagyobb, mint az atom
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A halmazállapotok jellemzése

Szilárd Folyadék Gáz

Szerkezete

A részecskék  
mozgása

helyhez kötött rezgő- 
forgó mozgás

rezgő-forgó mozgás,  
a részecskék  

elgördülnek egymáson

rezgő-forgó mozgás, 
egyenes vonalú 

egyenletes mozgás  
az ütközések között

A részecskék közötti 
távolság

kicsi kicsi nagy

Diffúzió nincs van, lassú van, gyors

A részecskék közötti 
kölcsönhatás

erős viszonylag erős elhanyagolható

Alak állandó
változó (felveszi az 

edény alakját)
változó (kitölti a rendel-

kezésre álló teret)

Térfogat adott 
hőmérsékleten

állandó állandó változó

A kristályrácstípusok jellemzői

Rácstípus Molekularács Atomrács Fémrács Ionrács

Példák elemek közül oxigén, neon gyémánt vas, alumínium nincs

Példák  
vegyületek közül

szőlőcukor, jég szilícium-dioxid
vegyület típusú 

ötvözetek
nátrium-klorid

Rácspontokban 
elhelyezkedő 
részecskék

molekulák vagy  
nemesgázatomok

atomok fématomtörzsek
ellentétes töltésű 

ionok

Rácsösszetartó erő
másodrendű  
kölcsönhatás

kovalens kötés fémes kötés ionkötés

Olvadáspont alacsony magas változó (magas) viszonylag magas

Standard 
halmazállapot

változó szilárd
szilárd  

(kivéve higany)
szilárd

Keménység kicsi nagy változó nagy

Elektromos  
vezetés

nem vezető
általában nem 

vezető, maximum 
félvezető

vezető
szilárd állapotban  

szigetelő, vizes olda-
ta és olvadéka vezető

Oldhatóság
„hasonló a hason-
lóban oldódik” elv 

alapján

nem oldódik  
semmiben

egymás  
olvadékában

poláris oldószerben 
(főleg vízben)

Átmenet a rácstípusok között a grafit rétegrácsos szerkezete.
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Az elsőrendű kötések

Kovalens kötés Ionkötés Fémes kötés

Atomok 
elektronegativitása

nagy
nagy különbség 

(egyik nagy, másik kicsi)
kicsi

Fogalma
közös elektronpárral  

kialakított

ellentétes töltésű ionok 
közötti elektrosztatikus 

vonzás

a fématomtörzsek és  
a delokalizált elektronok 

közötti vonzás

Példa

H2, CO2 
(a molekulán belül) 

gyémánt, SiO2 
(az egész rácsban)

MgCl2 (elem nincs) Mg

A másodrendű kölcsönhatások

Diszperziós  
kölcsönhatás

Dipólus-dipólus 
kölcsönhatás

Hidrogénkötés

A molekula 
polaritása

apoláris poláris poláris

Fogalma
pillanatnyi töltéseloszlásból 

adódó elektrosztatikus  
vonzás

állandó töltéseloszlás szerinti 
rendeződés és vonzás

egy elektronhiányos  
hidrogén és egy nagy  

elektronegativitású atom 
nemkötő elektronpárja  

közötti vonzás

Példa
H2, Ne, CO2 

(a molekulák között)
HCl, CH2O NH3, H2O

A molekulák térszerkezete

• Molekula szerkezetét meghatározza:
 − vegyértékelektron-pár taszítási elmélet

• A molekulák jellemzését a következő szempontok szerint végezzük: 
 − az összegképlet, 
 − a szerkezeti képlet (kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével), 
 − a központi atom és a ligandumok,
 − az atomok vegyértékei, 
 − a molekulaalak, 
 − a kötésszög, 
 − a kötések polaritása, 
 − a molekula polaritása.
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Az oldatok

oldat 

endoterm exoterm 

az oldódást kísérő 
energiaváltozás  

összetétele

telített telítetlen túltelített 

oldhatóság 

összetevői

oldott anyag  oldószer 

oldáshő 

energiadiagram 

φ% 

w%

x% 

cn

cm
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 16. A sztöchiometriai  
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 17. A kémiai átalakulások 
energiaviszonyai

 18. A reakciók sebessége  
és befolyásolása
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15. A kémiai átalakulások 
és feltételeik

Emlékszel még?

Az anyagi halmazokban végbemenő változá-
sokat két nagy csoportba soroljuk: fizikai és 
kémiai változások. A fizikai változás során 
kizárólag a halmaz szerkezete változik meg, 
az anyagot felépítő részecskék szerkezete 
nem. Ezzel szemben a kémiai változások – 
amelyeket kémiai átalakulásoknak vagy egy-
szerűen reakcióknak is nevezünk – során az 
anyagi halmaz és a részecskék szerkezete is 
megváltozik. A legfontosabb különbség tehát 
a két változástípus között az, hogy a kémiai 
reakció során új anyag jön létre, amíg a fizikai 
változás esetében ilyen nem következik be.

A kémiai változások jelölésére a reakció-
egyenlet szolgál. Ennek a legegyszerűbb for-
mája a szóegyenlet. Például a magnézium égé-
sét leíró szóegyenlet a következőképpen néz ki:

magnézium + oxigén →  
→ magnézium-oxid

A fenti reakció egy egyesülés, ugyanis két 
anyag reakciójával egy termék jön létre. Ez-
zel szemben egy bomlás során egy anyag-
ból kettő vagy több reakciótermék képződik. 
Ilyen folyamatra kiváló példa a mészégetés, 
amely során mészkövet (kalcium-karbonátot) 
hevítünk. A reakcióban szén-dioxid-gáz és 
égetett mész (kalcium-oxid) keletkezik:

kalcium-karbonát →  
→ szén-dioxid + kalcium-oxid

Az egyesülés és bomlás mellett igen gyakori-
ak a kicserélődési vagy más néven helyette-
sítési reakciók. Például:

kálium-jodid + ólom-nitrát →  
→ kálium-nitrát + ólom-jodid

A reakció

A kémiai változások során az anyagi halmaz 
szerkezete mellett a részecskék átalakulása is 
bekövetkezik. A folyamat során a reagáló anya-
gokban kémiai kötések szakadnak fel, miközben 
újak jönnek létre.

A kötések felszakadásához a kötés erős-
ségének megfelelő mennyiségű energia szük-
séges. Az aktiválási energia az a legkisebb 
energiamennyiség, amellyel a kiindulási anya-
goknak rendelkezniük kell ahhoz, hogy az 
adott reakció végbemehessen. Jele az Ea, 

mértékegysége a kJ
mol

.

Amikor az anyagi rendszer legalább ak-
kora energiát kap – például melegítés által –, 
ami fedezi a kötések felszakításához szüksé-
ges energiát, a rendszer az aktivált komplex 
állapotába kerül. Az új kötések kialakulásával 
létrejön a termék (15.1. ábra).

Ea

E
ne

rg
ia

 (
E

)

kiindulási
anyagok 

Δr H

termékek

aktivált komplex

15.1. ábra: Egy kémiai átalakulást 
bemutató energiadiagram
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A reakciót kísérő teljes energiaváltozást reak-
cióhőnek nevezzük, jele a ΔrH. A reakcióhőről 
részletesen a későbbiekben fogunk tanulni.

Ismerünk olyan anyagokat, amelyeket a ki-
indulási anyagokhoz keverve, csökkentik a re-
akció végbemeneteléhez szükséges aktiválási 
energia mennyiségét.

Pontosabban egy olyan új reakcióutat nyit-
nak meg ezek az anyagok, amelynek az akti-
válási energiája kisebb, ellenben a reakcióhő 
értéke változatlan (15.2. ábra).

Az ilyen anyagokat katalizátoroknak nevez-
zük. A hidrogén-peroxid bomlását például a man-
gán-dioxid katalizálja.

Ea

Ea

E
ne

rg
ia

 (
E

) eredeti

anyagok
kiindulási 

Δ r H

aktivált komplex 
katalizátorral

új

eredeti aktivált 
komplex

termékek 

15.2. ábra: A katalizátor és az aktiválási 
energia kapcsolata

Hasonlóan viselkednek az élőlények szerve-
zetében az enzimek, amelyeket biokatalizáto-
roknak is szoktunk nevezni.

Az enzimek nagyon specifikusak, csak bi-
zonyos kiindulási anyagok esetében tudják az 
aktiválási energiát csökkenteni.

Az enzimek kizárólag olyan esetben működnek, 
amikor a kiindulási anyagok szerkezetileg jól il-
leszkednek az adott enzim felületéhez (15.3. ábra).

A katalizátorok jellemzően gyorsabb reak-
ciót eredményeznek, mivel adott időegység alatt 

sokkal több részecske képes átalakulni a kisebb 
energiaigény miatt.

Ezzel szemben vannak olyan anyagok, 
amelyek hatására a kiindulási anyagok nehe-
zebben alakulnak át. Ezeket inhibitoroknak 
nevezzük. Az inhibitorok hozzákapcsolódnak 
az egyik kiindulási anyag részecskéihez, ami-
nek eredményeképpen olyan új részecske jön 
létre, ami már csak egy sokkal nagyobb akti-
válási energiájú reakcióban tudna az eredeti 
termékké alakulni.

A kémiai változások 
feltételei

A reakciók beindulásához számos feltételnek 
egyidejűleg teljesülnie kell. Az egyik feltételről már 
szót ejtettünk. Ez az eredeti kötések felszakítá-
sához szükséges energiamennyiség megléte.

Ellenben hiába áll rendelkezésre elegendő 
mennyiségű energia, ha a részecskék nem 
találkoznak egymással. A reakció beindulá-
sához természetesen szükséges az is, hogy 
a részecskék ütközzenek. Hatásos ütközés 
abban az esetben következik be, ha a ré-
szecskék megfelelő térbeli helyzetben talál-
koznak, miközben legalább az aktiválási ener-
giának megfelelő mennyiségű energia kerül 
felhasználásra.

A reakcióegyenlet

A lejátszódó kémiai átalakulások jelölésére a 
reakcióegyenlet szolgál. Ennek legegyszerűbb 
formája a szóegyenlet. Az előbb már említett re-

enzim

reagáló anyag

termékek

15.3. ábra: Egy átalakulás az enzimek 
felületén

OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   73OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   73 2021. 06. 29.   15:40:322021. 06. 29.   15:40:32



74

akció, a hidrogén-peroxid bomlása során víz és 
oxigéngáz keletkezik:

hidrogén-peroxid → víz + oxigéngáz

Az így felírt egyenlet pontos információt ad 
számunkra a folyamat végbemeneteléről. Ellen-
ben ebből egy magyarul nem értő olvasó jó esély-
lyel semmit nem ért. A nyelvi akadályok kiküszö-
bölésére vezették be a 19. század első felében az 
anyagok jelölésére a vegyjeleket és a képleteket. 
Ezek segítségével pedig a reakció egyenleteit is 
fel tudjuk írni, ami már informatív lesz bárki szá-
mára a világon, aki tanult kémiát.

A hidrogén-peroxid bomlásának egyenlete:

H2O2 → H2O + O2

A reakcióegyenletek helyes felírásához alkal-
mazni kell a tömegmegmaradás törvényét. Ez 
kimondja, hogy a kiindulási anyagok tömegeinek 
összege megegyezik a termékek tömegeinek 
összegével. Ez kizárólag akkor valósulhat meg, 
ha az egyes atomok száma is megegyezik a re-
akció kiindulási és termékállapota esetében.

A fenti reakcióegyenlet még nincs rendezve. 
Bár a hidrogénatomok száma 2-2 a kiindulási és 
termékoldalon, a kiindulási oldalon két oxigén-
atom van, a termékoldalon viszont három.

Így az egyenletet rendezni szükséges.

      2 H2O2  →  2 H2O   +  O2

     2 · 34 g  =  2 · 18 g + 32 g

A képletek elé beírt számok az ún. együtthatók. 
Ez a mögötte jelölt anyag minden atomjára vonat-
kozik. Így a kiindulási oldalon már 2 · 2 = 4 db és a 
termékoldalon is 2 · 2 = 4 db hidrogénatom van. 
A hidrogénatomok száma eddig is megegyezett, 
az oxigénatomoké viszont nem. Az együtthatók 
által a kiindulási oldalon 2 · 2 = 4 db, míg a termé-
kek oldalán 2 · 1 + 2 = 4, azaz szintén 4 db oxi-
génatom található. Ez az egyenlet így már rende-
zett, megfelel a tömegmegmaradás törvényének.

Az előző ionegyenlet ugyan a tömegmeg-
maradás törvényének megfelel, azonban a 
töltésmegmaradás törvényének nem. A ki-
indulási oldalon a töltések összege +2, míg a 
termékoldalon csak +1. Ennek megfelelően az 
egyenletet rendezni szükséges:

Fe2+ + 2 Na → Fe + 2 Na+

Az egyenletek rendezése 
láncszabállyal

Tekintsük az alábbi egyenletet:

Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

Az első rendezendő részecske a nátrium. Eb-
ből 2 darab van a kiindulási, 1 pedig a termékol-
dalon. Ezért a nátrium-klorid képlete elé beírunk 
egy 2-es együtthatót, hogy az egyenlet mindkét 
oldalán 2 db nátrium legyen:

Na2CO3 + HCl → 2 NaCl + CO2 + H2O

Az együttható beírásával a klórra is hatással 
voltunk, így azzal folytatjuk. A kiindulási oldalon 
1 darab van, míg a termékoldalon az együttható 
miatt már kettő. A rendezéshez a hidrogén-klo-
rid képlete elé is beírunk egy 2-es együtthatót:

Na2CO3 + 2 HCl → 2 NaCl + CO2 + H2O

Az együttható beírásával a hidrogének szá-
mára is hatással voltunk, így azzal folytatjuk. 
Látjuk, hogy így már abból is 2-2 van az egyenlet 
két oldalán.

A szénatomokkal folytatjuk a rendezettség 
vizsgálatát: mindkét oldalon 1-1 van belőle, így 
az egyenlet szénre is rendezett.

Végül az oxigének számát vizsgáljuk: 3-3 van 
a két oldalon, így az egyenlet oxigénre nézve is 
rendezett.

Mivel minden részecskére rendezett az egyen-
let, az egész egyenlet is rendezett.

A reakciók típusai

A reakciók igen sokfélék, így többféle csopor-
tosításuk ismert. Korábban már tanultatok az 
egyesülésről, a bomlásról, illetve a kicserélő-
désről. Ezek mellett beszélhetünk még gázfej-

Az egyenleteket olykor ionok segítségével 
írjuk fel. Ilyenre példa:

Fe2+ + Na → Fe + Na+

Az ionegyenletek a végbement reakciók lé-
nyegét mutatják be, nem tartalmazzák azokat 
a kiindulási részecskéket, amelyek érdemben 
nem vesznek részt a kémiai átalakulásban.

OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   74OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   74 2021. 06. 29.   15:40:322021. 06. 29.   15:40:32



75

egymással ütközik, és csak termék keletkezik 
(15.4. ábra).

Láncindító lépés (fény hatására): 
Cl–Cl → Cl ∙ + ∙ Cl

Láncvivő lépések: 
CH3–H + ∙ Cl → CH3∙ + H–Cl 
CH3∙ + Cl–Cl → CH3–Cl + ∙ Cl

Lánczáró lépések: 
CH3∙ + ∙ Cl → CH3–Cl 

Cl ∙ + ∙ Cl → Cl–Cl 
CH3∙ + ∙ CH3 → CH3–CH3

15.4. ábra: A metán és a klór reakciója is 
láncreakció

lődéssel, illetve csapadékképződéssel járó re-
akciókról, de megkülönböztetünk homogén és 
heterogén kémiai változásokat is.

Gázfejlődéssel jár a cink és sósav reakciója. 
Ilyenkor a reakcióban hidrogéngáz képződik:

Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2

Ha a nátrium-klorid-oldathoz ezüst(I)-nitrát- 
ol da tot adunk, fehér színű ezüst(I)-klorid csapa-
dék képződik. A csapadék keletkezését a víz-
ol dhatatlan vegyület képletének aláhúzásával 
szokás jelölni.

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

Homogén reakciók során a kiindulási anyagok 
és a termékek ugyanabban a fázisban vannak. 
Ilyen például a hidrogén- és a klórgáz reakciója:

H2 + Cl2 → 2 HCl

A heterogén reakciókban a kémiai átalaku-
lás két egymással érintkező fázis felületén megy 
végbe. Ilyen reakció szilárd cink felületén a 
cseppfolyós sósav hatására beinduló átalakulás.

A reakció lépései

A kémiai változás soha nem egyetlen ütközés 
eredménye. Számos átalakulás esetén beszél-
hetünk láncreakcióról, mert ezekben az ese-
tekben az átalakulás több lépésben játszódik 
le. Az első lépést láncindító lépésnek nevez-
zük. Ekkor az anyagi halmazban megfelelő 
mennyiségű energia hatására reaktív részecs-
ke jön létre. Ez a részecske fog azután más 
részecskéknek ütközni, amely során újabb re-
aktív részecskék, illetve termék képződik. Az 
így létrejött reaktív részecskék pedig folytatják 
a folyamatot. A reakciók ezen lépését láncvivő 
lépésnek nevezzük. A lánczáró lépés akkor 
következik be, amikor két reaktív részecske 

Tudtad?

A reakcióegyenletekben a nyilat gyakran egyen-
lőségjellel helyettesítik. Ez főként nyomdatech-
nikai kérdés: az egyenlőségjelet könnyebben 
meg tudják oldani, mint a nyilak rajzolását. Rá-
adásul az egyenlet kifejezés pontosan azt su-
gallja, hogy itt egyenlőség van a két oldal között. 
Ugyan ez a jelölés nem minden esetben helyes, 
nem számít hibának az egyenlőségjel használa-
ta, mivel a kiindulási anyagok és termékek össz-
tömege és töltése ténylegesen megegyezik.

Fontosabb fogalmak:

reakció, aktiválási energia, aktivált komplex, 
reakcióhő, katalizátor, inhibitor, enzim, reak-
cióegyenlet, tömegmegmaradás törvénye, 
töltésmegmaradás törvénye, láncreakció, 
bomlás, egyesülés, csapadékképződés, gáz-
fejlődés, homogén és heterogén reakció

A kémiai átalakulások és feltételeik

• fizikai és kémiai változások
• reakció feltételei: energiaszükséglet, hatásos ütközés, megfelelő térbeli helyzet
• energiadiagram: aktiválási energia és aktivált komplex
• egyenletrendezés alapja: tömeg- és töltésmegmaradás törvénye

 − szóegyenlet, reakcióegyenlet szimbólumokkal, ionegyenlet
• láncreakció
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16. A sztöchiometriai 
számítások alapjai

Emlékszel még?

A kémiai számítások alapjait a mennyiségi szá-
mítások jelentik. A tömeg (jele: m; mértékegy-
sége: g), az anyagmennyiség (jele: n; mérték-

egysége: mol), illetve a moláris tömeg 
g

mol
�
�
�

�
�
�jele: M; 

mértékegysége: 
g

mol
�
�
�

�
�
� között fennálló össze-

függés: m = n · M

Hasonló összefüggés írható fel a térfogat 
(jele: V; mértékegysége: dm3), az anyagmeny-

nyiség és a moláris térfogat között 
dm
mol

3�

�
�

�

�
�jele: Vm; 

mértékegysége: 
dm
mol

3�

�
�

�

�
�:

V = n · Vm

A reakciók sok esetben oldatok összeön-
tésével játszódnak le, amelyek összetételét a 
következőképpen számíthatjuk:

w% = 
m

m
(oldott anyag)

(oldat)
 · 100, 

és cn = 
n

V
(oldott anyag)

(oldat)
, ahol

w%: tömegszázalék 
m
m

%�
�
�

�
�
�a másik jele: m

m
%�

�
�

�
�
�,

m(oldott anyag): az oldott anyag tömege (g),
m(oldat): az oldat tömege (g),

cn: anyagmennyiség-koncentráció 
mol

dm3

�
�
�

�
�
�,

n(oldott anyag): az oldott anyag 
anyagmennyisége (mol),
V(oldat): az oldat térfogata (dm3).

A kémiai változásokkal kapcsolatos számítá-
sok alapját a rendezett reakcióegyenlet jelenti.

A reakcióegyenlet a kémiai szimbólumok segít-
ségével jelöli a végbement kémiai átalakulást. 
A tömeg- és a töltésmegmaradás alapján rende-
zett egyenlet az egymással maradéktalanul rea-
gáló kiindulási anyagok (más néven reagensek 
vagy reaktánsok) anyagmennyiség-arányáról is 
ad felvilágosítást.

Amennyiben a reaktánsokból pontosan a 
reakcióegyenlet szerinti arányú mennyiségeket 
reagáltatunk, akkor sztöchiometriai mennyisé-
gek lépnek egymással reakcióba.

Vegyük például a hidrogén és az oxigén reak-
cióját. Ennek a rendezett egyenlete:

2 H2 + O2 → 2 H2O

A reakcióegyenlet alapján akkor beszélünk sztö-
chi ometriai mennyiségű reaktánsokról, ha a 
hidrogént és az oxigént 2 : 1 anyagmennyiség- 
arány ban kevertük össze.

A meghatározó reagens

Sok esetben azonban a kiindulási anyagok nem 
sztöchiometriai mennyiségben vannak jelen. 
Ilyenkor kizárólag a sztöchiometrikus mennyi-
ségnél kisebb arányban lévő kiindulási anyag 
tud átalakulni teljes mértékben, a másik reaktáns 
egy része feleslegben marad. A teljes mértékben 
átalakuló kiindulási anyagot meghatározó rea-
gensnek nevezzük.
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Keverjünk össze a példa kedvéért 12 mol hid-
rogéngázt és 8 mol oxigéngázt. A reakcióegyenlet 
szerint a sztöchiometrikus anyagmennyi ség arány 
n(H2) : n(O2) = 2 : 1. A példában 12 : 8, vagyis 1,5 : 1 
arányban kevertük össze a két gázt. Látható, 
hogy a hidrogénből arányában kevesebb van, így 
az lesz a meghatározó reagens. Ennek megfele-
lően a 12 mol hidrogén elreagál, ami az egyenlet 
szerint feleannyi, vagyis 6 mol oxigént fogyaszt 
az égéshez. A folyamat végén a 8  – 6 = 2 mol 
oxigénfelesleg megmarad, feltételezve, hogy a 
hidrogéngáz teljes mennyisége vízzé alakul, ami 
ebben a reakcióban jó közelítéssel teljesül.

Kitermelés, hatásfok

Az ipari termelésben gyakorlatilag nincs 
100%-os kitermelés. Egy minimális veszteség 
minden folyamat esetében fennáll, bármeny-
nyire is jól beállított berendezésekben folyik a 
reakció. Ennek megfelelően a reakciók ese-
tében a hatásfokkal (vagy más néven haté-
konysággal, esetleg kitermelési százalékkal; 
jele: h) számolni kell.

Számítása:

h = 
m

m
(gyakorlati)

(elméleti)
 · 100, 

ahol az
m(gyakorlati): a ténylegesen keletkezett 
termék tömege (g), míg az
m(elméleti): a reakcióegyenlet alapján számolt 
termék tömege (g).

Egyszerű mintafeladatok

1. Hány mol és hány g alumínium-oxid keletke-
zik 134,9 g alumínium tökéletes égése során?

Mivel a reakcióegyenlet a reagensek és a termé-
kek anyagmennyiségeinek az arányát mutatja 
meg, első lépésben kiszámítjuk az alumínium 
anyagmennyiségét.

n
m

M(Al)
(Al)

(Al)

 
134,9 g

26,98
g

mol

5 mol= = =

A megoldás következő lépése a rendezett re-
akcióegyenlet felírása:

4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3

Azt látjuk, hogy 4 mol Al égésével 2 molnyi alu mí-
nium-oxid keletkezik. Ebből egy egyszerű arány-
pár felírásával kiszámíthatjuk a termék anyag-
mennyiségét:

 4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3  
 4 mol   → 2 mol  
 5 mol   → x mol 

ahol x = 
5 mol
4 mol

 · 2 mol = 2,5 mol Al2O3.

Az Al2O3 moláris tömege M  =  101,96 
g

mol
, így 

a termék tömege kiszámítható:

m(Al2O3)
 = n(Al2O3)

 · M(Al2O3)
 =

m(Al2O3)
 = 2,5 mol · 101,96 

g
mol

 =

m(Al2O3)
 = 254,9 g.

2. Hány g 10,0 w%-os sósav szükséges 25,0 g 
kalciummal való reakcióhoz?

n
m

M(Ca)
(Ca)

(Ca)

25,0 g

40,08
g

mol

0,624 mol= = =

 Ca + 2 HCl → CaCl2 + H2 

 1 mol →       2 mol  
  0,624 mol → 1,248 mol 

m(HCl) = n(HCl) · M(HCl) =

m(HCl) = 1,248 mol · 36,46 
g

mol
 =

m(HCl) = 45,48 g.

A sósav összetételét is figyelembe véve:

m
m

w(sósav)
(HCl) 100 45,48 g 100

10,0%

m(sósav) = 454,8 g.

3. Mekkora tömegű 20,0 w%-os nátrium-hid-
roxid-oldat segítségével közömbösíthető ma-
radéktalanul 400 g 10,0 w%-os kénsavoldat?

Először a kénsav tömegét, majd az anyagmeny-
nyiségét tudjuk kiszámolni. Ezek alapján a re-
akcióegyenlet segítségével a nátrium-hidroxid 
mennyisége is meghatározható.

m
m

(H SO )
(kénsavoldat) w% 400 g 10,0

2 4 100 100
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m(H2SO4)
 = 40 g

n
m

M(H SO )
(H SO )

(H SO )
2 4

2 4

2 4

40 g

98,08
g

mol

= = =

n(H3SO4)
 = 0,408 mol

 H2SO4  +  2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O 
     1 mol →        2 mol  
0,408 mol → 0,816 mol 

m(NaOH) = n(NaOH) · M(NaOH) =

m(NaOH) = 0,816 mol · 40,00 
g

mol  =

m(NaOH) = 32,63 g

m
m

( %oldat)
(NaOH) 100

w
32,63 g 100

20,0
�

�
�

�

m(NaOH-oldat) = 163,1 g.

4. 50,0 cm3 0,200  mol

dm3
 koncentrációjú CuI2- 

oldathoz fölös mennyiségű kálium-karbonát- 
oldatot öntöttünk. Hány g CuCO3 csapadék 
kiválása valósulhat meg 80,0%-os hatékony-
ságot feltételezve?

Először kiszámítjuk a CuI2 anyagmennyiségét, 
majd a reakcióegyenlet alapján a csapadék 
elméleti mennyiségét.

n(CuI2)
 = c(oldat) · V(oldat) =

n(CuI2
) = 0,200 

mol

dm3  · 0,050 dm3 =

n(CuI2)
 = 0,01 mol.

 CuI2 + K2CO3 → CuCO3 + 2 KI 
 1 mol    → 1 mol  
 0,01 mol   → 0,01 mol 

m(CuCO3 elméleti) = n(CuCO3)
 · M(CuCO3)

m(CuCO3 elméleti) = 0,01 mol · 123,56 
g

mol
m(CuCO3 elméleti) = 1,24 g.

A hatékonyság figyelembevételével:

m
m 

(gyakorlati)
(elméleti) 1,24 g 80,0

100 100
m(gyakorlati) = 0,988 g.

5. Mekkora térfogatú, normálállapotra  
visszahűtött kén-dioxid-gáz képződik egy 
15,0  g tömegű, 85,0  w%-os tisztaságú 
kéndarab égetése során, ha tudjuk, hogy a 
szennyeződés égésekor szilárd anyag ke-
letkezik?

Előbb kiszámítjuk a tiszta kén tömegét és 
anyagmennyiségét, amiből az egyenlet segít-
ségével a kén-dioxid-gáz mennyiségét hatá-
rozhatjuk meg. Ebből a moláris térfogat isme-
retében megkapjuk a gáz térfogatát.

m
m

m

(S)
(szennyezett darab)

(S)

w

15,0 g 85,0
12,75 

�
�

�

�
�

�

%

100

100
gg.

12,75 g

32,06
g

mol

0,398 mol(S)
(S)

(S)

n
m

M
� � �

 S + O2 → SO2  
 1 mol   → 1 mol  
 0,398 mol  → 0,398 mol 

A moláris térfogat értéke normálállapotban 

Vm = 22,41 
dm
mol

3

.

V(SO2)
 = n(SO2)

 · Vm =

V(SO2)
 = 0,398 mol · 22,41 

dm
mol

3

 

V(SO2)
 = 8,91 dm3.
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Tudtad?

A médiában gyakran olvasni arról, hogy kör-
nyezetvédelmi szempontból kedvezőbb, ha 
növeljük a benzin alkoholtartalmát. Az állítást 
azzal magyarázzák, hogy ezáltal csökkenthe-
tő a szén-dioxid-ki-
bocsájtás (emisszió). 
2019 végén, egy uniós 
egyezmény alapján ha-
zánkban is módosítot-
ták a benzin összeté-
telét. Az addigi előírás 
szerint csak 5 j% alko-
hol került bekeverésre 
a benzinbe (erre utalt 
az E5 kód), azóta azon-
ban az E10 jelű benzin 
van forgalomban, ami 
már 10 j% alkoholt 
tartalmaz (16.1. ábra).

A benzin számos cseppfolyós szénhidrogén 
keveréke, a fő komponense az izooktán (C8H18). 
A  szénhidrogéneken túl egyébként számos 
adalékanyagot is tartalmaz. Az alkohol alatt az 
etil-alkoholt (CH3–CH2–OH) értjük. Az autó mű-
ködésekor a motorba jutó üzemanyag elég.

Ahhoz, hogy az emissziócsökkenés iga-
zolható legyen, egyszerű számításokra van 
szükség. Ha valóban amiatt csökken a kibo-
csájtott szén-dioxid mennyisége, mert növel-
jük az alkoholtartalmat, akkor a legnagyobb 
csökkenés minden valószínűség szerint akkor 
következne be, ha tiszta alkoholt tankolnánk 
az autóba. (NE PRÓBÁLJUK KI, MERT ETTŐL 
AZ AUTÓK TÖBBSÉGE TÖNKREMEGY!)

A számítások során a benzin helyett pedig 
tisztán izooktánnal célszerű kalkulálni.

C2H6O + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O ΔrH = –1236 
kJ

mol

C8H18 + 12,5 O2 → 8 CO2 + 9 H2O ΔrH = –5071 
kJ

mol

Ha elvégezzük a sztöchiometriai számításo-
kat tiszta alkohol és tiszta izooktán égése ese-
tében, igencsak meglepő eredményt kapunk: 
azonos energiamennyiség felszabadulása 
mellett közel azonos a keletkező CO2 anyag-
mennyisége. (Sőt! Az alkoholból egy kicsit több 
szabadul fel.)

Vagyis az egyszerűsített számítás alapján 
nem indokolt az alkohol benzinbe történő be-
keverése.

Persze a számítások során az adalékanya-
gokkal nem számoltunk, de elvben az alko-
holmennyiség növelésekor a szénhidrogének, 
így az izooktán aránya csökken, nem az ada-
lékoké. A motorok működése is meglehetősen 
bonyolult, így ennyire egyszerű számítással 
természetesen nem lehet nagy bizonyossággal 
kijelenteni semmit, de mindenesetre elgondol-
kodtató a kérdés.

A probléma más szemszögből is kérdése-
ket vet fel. A bioe tanol mellett leggyakrabban 
hangoztatott érv az, hogy megújuló energia-
forrás, míg a benzin fosszilis energiahordozó. 
A bioetanol előállítása azonban egyéb célra is 
hasznosítható, jó minőségű termőföldet vesz el 
a mezőgazdaságtól.

16.1. ábra: 2019 
óta a benzin 
10% alkoholt 
tartalmaz

Fontosabb fogalmak:

sztöchiometriai mennyiségek, meghatározó reagens, kitermelés, hatásfok

A sztöchiometriai számítások alapjai

• rendezett reakcióegyenlet: sztöchiometrikus mennyiségek
• meghatározó reagens
• kitermelés, hatásfok
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17. A kémiai átalakulások 
energiaviszonyai

Emlékszel még?

A fizikai és kémiai változások végbemenetele 
során energiaváltozás következik be. Ameny-
nyiben a folyamat során a vizsgált anyagi 
rendszer belső energiája csökken, a környeze-
té pedig nő, exoterm folyamatról beszélünk. 
Ilyenkor a rendszer a változás végbemenetele 
során hőenergiát bocsájt ki, a környezetét me-
legíti. Ha azonban a folyamat során a rendszer 
belső energiája energiafelvétel során nő, amíg 
a környezeté csökken, endoterm változásról 
beszélünk (17.1. ábra).

Exoterm fizikai változás a fagyás, a le-
csapódás, illetve például a gázok vízben tör-
ténő oldódása. Endoterm fizikai változás az 
olvadás, a forrás, a szublimáció, illetve a káli-
um-nitrát oldódása vízben.

Hő

Exoterm Endoterm

Hő

17.1. ábra: Exoterm és endoterm 
változások

A termokémia

A kémiai változások során bekövetkező energia-
változásokkal a termokémia foglalkozik.

A reakciók szintén lehetnek endoterm vagy 
exoterm folyamatok. Endoterm reakció során a 
rendszer hőt nyel el, exoterm átalakulás során 

pedig hőt bocsájt ki. A reakciók végbemenete-
le során bekövetkező energiaváltozás jellem-
zésére használjuk a reakcióhőt. Ez annak az 
átalakulásnak az energiaváltozása, amely a reak-
cióegyenletben feltüntetett minőségű és meny-
nyiségű anyagok reakciójakor következik be. Ez 
lehet hőfelszabadulás vagy hőelnyelés. A  re ak-
ció hő (vagy más néven reakcióentalpia) jele a 

ΔrH, mértékegysége a 
kJ

mol
.

A termokémiában termokémiai egyenletet 
használunk. Ez olyan reakcióegyenlet, amelyben 
az anyagok állapotát és a reakcióhőt is feltüntet-
jük. A hidrogén égésének termokémiai egyenlete:

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(f)

 ΔrH = –572 
kJ

mol

A 
kJ

mol
 mértékegységet azon termokémiai egyen-

le tek esetében alkalmazhatjuk, amelyek a lehető 
legkisebb, egész számú együtthatókat tartalmaz-
zák. Minden egyéb esetben kJ a mértékegység.

A reakcióhő értéke pozitív, amennyiben a 
rendszer belső energiája nő, vagyis endoterm át-
alakulások esetében. A negatív előjelű reakció hő 
exoterm folyamatokat jelöl, amely során a rend-
szer energiája csökken.

A termokémiai egyenlet tartalmazza az állapotok 
jelölését is. Ez azért fontos, mert a különböző álla-
potú anyagok esetében eltérő reakcióhő-értékeket 
kapunk. Így, ha a fenti egyenletben a vízgőzzel szá-
molunk, akkor a reakcióhő is más értéket mutat:

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g)

 ΔrH = –484 
kJ

mol

Bár ez a folyamat is exoterm, az energiavál-
tozás a gőz képződésekor lesz kisebb (csepp-

folyós víz képződésekor –572 
kJ

mol
 a reakcióhő).
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Amennyiben a folyamatot megfordítjuk, és a 
víz elektromos áram hatására történő bontását 
vizsgáljuk, a reakcióhő értéke is megváltozik:

2 H2O(f) → 2 H2(g) + O2(g) 

 ΔrH = +572 
kJ

mol

A reakcióhő abszolút értéke ugyanannyi, az 
előjele azonban megváltozik. Ez minden eset-
ben így van, vagyis bármely reakciónak ismerjük 
a reakcióhőjét, az azzal ellentétes irányú folya-
matnak a reakcióhője az eredeti hő ellentettje 
(–1-szerese).

A reakcióhő előjele attól függ, hogy a kiindulá-
si anyagok és a termékek energiaszintje milyen 
viszonyban áll egymással. Endoterm reakciók 
esetében a termékek energiaszintje a magasabb 
(17.2. ábra), míg az exoterm folyamatok eseté-
ben a kiindulási anyagoké (17.3. ábra).

Ea

E
ne

rg
ia

 (
E

)

kiindulási
anyagok

ΔrH

termékek

aktivált komplex

17.2. ábra: Egy endoterm folyamat 
energiadiagramja

Ea

E
ne

rg
ia

 (
E

)

kiindulási 
anyagok

ΔrH

aktivált komplex 

termékek

17.3. ábra: Egy exoterm folyamat 
energiadiagramja

A termokémiai számításokhoz általában 
szükséges a képződéshő (vagy más néven 
képződési entalpia) ismerete. Ez annak a fo-
lyamatnak a reakcióhője, amelyben 1 mol 
vegyület standardállapotú, stabilis elemeiből 

képződik. Jele a ΔkH, mértékegysége a 
kJ

mol
.

A szén-dioxid képződéshője –394 
kJ

mol
, mi-

vel 1 molnyi CO2 képződésekor, vagyis a szén 
és oxigén reakciója során ilyen mértékű hővál-
tozás következik be.

C(sz) + O2(g) → CO2(g)

 ΔrH = –394 
kJ

mol

A különböző halmazállapotú anyagok kü-
lönböző képződéshő-értékekkel rendelkez-
nek. Így a cseppfolyós víz képződéshője  

–286 
kJ

mol
, míg a vízgőzé –242 

kJ
mol

.

Megállapodás szerint a standardállapotú, 

stabilis elemek képződéshőjét 0 
kJ

mol
-nak vesz-

szük.
A reakcióhő a képződéshőértékek isme-

retében kiszámítható:

ΔrH = ΣΔkH(termékek) – ΣΔkH(reaktánsok).

Tudtad?

A szén két fontosabb megjelenési formája a 
grafit és a gyémánt. A kettő közül a grafit a 

stabilisabb, így a képződéshője 0 
kJ

mol
. A gyé-

mánt kevésbé stabilis forma, annak képző-

déshője ΔkH = +1,90 
kJ

mol
.

Egyszerű mintafeladat

Mekkora hő szabadul fel 100 g szőlőcukor 
tökéletes égése közben, ha a folyamatban 
cseppfolyós víz képződésével számolunk?

Az első lépésben ki kell gyűjteni a számítás-
hoz szükséges képződéshő-értékeket:
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A legegyszerűbb az égéshez használt ele-
mi oxigén helyzete. Stabilis elemről van szó, 

így ΔkH(O2) = 0 
kJ

mol
.

A többi adatot a Négyjegyű függvénytáblá-
zatokból keressük ki:

ΔkH(C6H12O6) = –1271 
kJ

mol
,

ΔkH(CO2) = –394 
kJ

mol
,

ΔkH(H2O,f) = –286 
kJ

mol
.

A következő lépésben fel kell írni a rendezett 
egyenletet, és ki kell számítani a kiindulási 
anyagok, illetve a termékek képződéshőinek 
összegét (figyelembe véve a sztöchiometriai 
együtthatókat):

      C6H12O6  +  6 O2   →    6 CO2  +   6 H2O

1 · (–1271)    6 · 0

 

6 · (–394)   6 · (–286)

    –1271  –4080

A termékek képződéshőinek összegéből ki-
vonva a kiindulási anyagok képződéshőinek 
összegét, megkapjuk a reakcióhő értékét.

ΔrH = –4080 – (–1271) = –2809 
kJ

mol
.

Ezek szerint 1 mol szőlőcukor égésével 
2809 kJ hő szabadul fel.

A 100 g szőlőcukor anyagmennyisége:

n
m
M

n

(szőlőcukor)
(szőlőcukor)
(szőlőcukor)

(szőlőcukor)

= =

=
100  g

180,18
g

mol

0,555 mol.=

Ha 1 mol szőlőcukor égésekor 2809 kJ hő 
szabadul fel, akkor 0,555 mol szőlőcukor ese-
tében a felszabaduló hő mennyisége:

0,555 mol · 2809 kJ = 1559 kJ.

(A negatív előjelet nem tesszük ki, mert szöve-
gesen jelöltük, hogy felszabaduló hőről van szó).

A termokémiai számítások esetében az égési 
folyamatok reakcióhőjét égéshőnek is szo-
kás nevezni. Az égéshő értéke mindig negatív.

A Hess-tétel

Szinte minden reakcióra igaz, hogy többféle úton 
is végbemehet.

Például a szén égésével szén-dioxidot ka-
punk:

C(sz) + O2(g) → CO2(g)

 ΔrH1 = –394 
kJ

mol

Azonban úgy is eljárhatunk, hogy előbb a sze-
net szén-monoxiddá égetjük, majd a szén-mo-
noxidot tovább égetve kapjuk a CO2-ot.

C(sz) + 1
2

 O2(g) → CO(g)

 ΔrH2 = –111 
kJ

mol

CO(g) + 1
2

 O2(g) → CO2(g)

 ΔrH3 = –283 
kJ

mol

(Megjegyzés: Az égési reakciók esetében az oxi-
gén együtthatójának nem kötelező egész számú-
nak lennie.)

Megfigyelhetjük, hogy a

ΔrH1 = ΔrH2 + ΔrH3.

Általánosságban kijelenthető, hogy amennyi-
ben egy reakció több lépésben is végbemehet, 
a lépéseket követő energiaváltozások összege, 
vagyis a reakcióhő független a lépések számától, 
sorrendjétől. A reakcióhő csak a kiindulási anya-
gok és a termékek anyagi minőségétől és ener-
giatartalmától (vagyis halmazállapotától és hő-
mérsékletétől) függ. Ez a szabály a Hess-tétel.

Valójában a Hess-tétel alkalmazásával szá-
mítottuk ki a reakcióhőt a képződéshőkből. 
Ilyenkor a részlépések a reakcióegyenletben 
szereplő anyagok képződése, illetve felbom-
lása.

A Hess-tétel alkalmazásával lehetőség van 
az ún. körfolyamatokkal is számolni. Ameny-
nyiben egy körfolyamatban az egyik átalakulás 
reakcióhője nem ismert, a ciklus többi lépé-
sének reakcióhőit felhasználva az ismeretlen 
reakcióhő is meghatározható (17.4. ábra).
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E
Cl(g) e Cl (g)

kJ
351

mol

− −+ →

−

NaCl(sz) Na (g) Cl (g)

kJ
787

mol

+ −→ +

2
1

Na(sz) Cl (g) NaCl(sz)
2

kJ
mol

x

+ →

Na(g) Na (g) e

kJ
498

mol

+ −→ +

2
1

Cl (g) Cl(g)
2

kJ
122

mol

→

Na(sz) Na(g)

kJ
107

mol

→

17.4. ábra: A Hesstétel felhasználásával 
a körfolyamatban az x értéke, vagyis a 
nátriumklorid rácsenergiája kiszámítható 
(–411 kJ

mol
)

Ugyanígy a Hess-tétel segítségével magyaráz-
ható, hogy a katalizátorok alkalmazása nem vál-
toztatja meg a reakcióhő értékét (lásd: 15.2. ábra).

Tudtad?

A tüzelőanyagok fűtőértékét és égéshőjét a 

hétköznapokban 
kJ

mol
 mértékegység helyett 

kJ
kg

 vagy 
kW h

kg
⋅

 mennyiségben adják meg (17.1. 

táblázat). Ennek az az oka, hogy a tüzelőanya-
gok tömegét meg lehet mérni, viszont – mivel 
változó összetételű keverékekről van szó – az 
anyagmennyiségüket szinte lehetetlen meg-
határozni. Az 1 kW · h 3600 kJ-nak felel meg.

A fűtőérték annyiban különbözik az égés-
hőtől, hogy az összes víz gázhalmazállapot-
ban van. Ezt úgy valósítják meg, hogy a mért 
égéshőből kivonják a keletkező víz tömegé-
nek és párolgáshőjének szorzatát.

Tüzelőanyag

Fűtőérték 
kJ

kg

�

�
�

�

�
�

Égéshő 
kJ

kg

�

�
�

�

�
�

Barnaszén 20 725 28 470

Fa 14 277 18 841

Faszén 28 596 30 564

Kőszén 28 973 32 238

Tőzeg 14 528 22 609

17.1. táblázat: Néhány tüzelőanyag fűtő
értéke és égéshője (forrás: Ražnjević, 1964)

Fontosabb fogalmak:

reakcióhő, termokémiai egyenlet, exoterm 
és endoterm reakció, képződéshő, égéshő, 
Hess-tétel, körfolyamatok

A kémiai átalakulások energiaviszonyai

• exoterm és endoterm reakciók

• reakcióhő, jele: ΔrH, mértékegysége: 
kJ

mol
 − exoterm reakció esetében negatív
 − endoterm reakció esetében pozitív

• képződéshő, jele: ΔkH, mértékegysége: 
kJ

mol
• a reakcióhő számítható a képződéshők ismeretében:

 − ΔrH = ΣΔkH(termékek) – ΣΔkH(reaktánsok)
• égéshő
• Hess-tétel

 − a reakcióhő független a részlépések számától és sorrendjétől
 − a reakcióhő függ az anyagi minőségtől és az energiatartalmától
 − a katalizátor nincs hatással a reakcióhő értékére
 − alkalmazható a körfolyamatokra is
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18. A reakciók sebessége 
és befolyásolása

Emlékszel még?

A fizikatanulmányaid kezdetén az elsők kö-
zött a sebesség fogalmával ismerkedtél meg. 
A mechanikában a sebesség számértéke 
megegyezik a test által megtett út és az út 
megtételéhez szükséges idő hányadosának 
számértékével. Tehát ha ismerni akarjuk, 
hogy valamely test mennyire gyorsan vagy 
lassan mozog, szükség van egy mennyiségre 
(ez esetben az út hosszára), amelynek az idő 
függvényében való változását vizsgáljuk.

Ha a kémiában akarjuk a „mozgást” nyo-
mon követni, szintén szükség van valamilyen 
mennyiségre, amelyet az idő elteltével tudunk 
vizsgálni. Ez kézenfekvő módon a kiindulá-
si anyagok vagy a belőlük keletkező anyagok 
koncentrációinak változása. Az eddigi ké miai 
tanulmányaid során találkozhattál nagyon 
gyors lefolyású reakciókkal, mint például a rob-
banások, illetve időben hosszabban lejátszódó 
reakciókkal, például a rozsdásodás (18.1. és 
18.2. ábrák). 

18.1. ábra: A robbanás egy pillanatszerű 
reakció

18.2. ábra: A rozsdásodás nagyon lassú 
folyamat

A kémiai folyamatok időben történő lefolyásának 
jellemzésére a reakciósebességet használjuk. A 
reakciósebesség a kiindulási anyagok vagy a 
termékek koncentrációinak egységnyi idő alatt 
bekövetkező változását írja le.

Az összefüggés képlettel kifejezve:

v
c
t

�
�
�

,   

ahol v a reakció sebességét, Δc a koncent-
ráció változását, Δt pedig az eltelt időt jelöli. 

A reakciósebesség mértékegysége: 
mol

dm s3 ⋅
.

Az idő fontos tényező a kémiai átalakulások-
ban, így abból a szempontból nézve, hogy mi-
lyen gyorsan játszódnak le a folyamatok, három 
csoportba sorolhatjuk a reakciókat:
• pillanatszerű,
• közepes sebességű,
• nagyon lassú reakciók.

Pillanatszerű reakcióként megemlíthetők 
a robbanások, láncreakciók, a rendkívül gyors 
égések (pl. a hidrogén égése) vagy a csapadék-
képződéssel járó reakciók jelentős része (példá-
ul az ezüst(I)-klorid keletkezése).

A közepes sebességű reakciók közé sorol-
hatjuk a hangyasav reakcióját brómmal (amely-
ben szemmel láthatóan halványodik, majd tűnik 
el az oldat sárgásbarna színe), a kénkiválással 
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járó reakciókat vagy néhány égést (például a 
magnézium égését).

A nagyon lassú folyamatok közül a rozsdá-
sodást említhetjük, de idetartozik a fák korhadá-
sa is (18.3. ábra).

18.3. ábra: A fa korhadása is nagyon lassú 
folyamat

Az egyes reakciók sebességének köny-
nyebb értelmezése érdekében használjuk a 
reakciósebességi egyenletet is. Ennek értel-
mezése során abból indulunk ki, hogy ha a ki-
indulási anyagok egyenletesen elkeverednek, 
akkor a reakció sebessége egyenesen ará-
nyos a reakcióba lépő anyagok koncentrációi-
val. Nézzük ezt a következő általános példán:          

A + 3 B → 2 C.

A fenti reakció sebessége egyenesen arányos 
az A és a B anyagok koncentrációival:

v ~ [A]      és       v ~ [B]3,

így ezek szorzatával is:

v ~ [A] ∙ [B]3.

A matematikában tanultakból tovább gondol-
va, ha két mennyiség arányos egymással, a 
hányadosuk mindenképpen állandó: 

v

[A] [B]�
�

3
k

A k-val a reakciósebességi állandót jelöljük, 
amely adott hőmérsékleten adott reakcióra 
vonatkozóan állandó.

Tudtad?

Az arányosságban a sztöchiometriai egyenlet-
ben szereplő együtthatókat a sebességi egyen-
letben hatványkitevőként tüntetjük fel, ezek az 
úgynevezett részrendek. A részrendek össze-
ge adja meg egy reakció rendűségét.

A reakciók sebessége számos körülménytől 
függ. Az anyagok átalakulásának sebessége el-
sősorban az anyagi minőség függvénye. Egyes 
anyagok könnyebben reagálnak, mások nehe-
zebben, így ez hatással van a teljes folyamat 
lejátszódásának idejére, ezáltal a sebességére.

A reakcióba lépő anyagok (reaktánsok) pilla-
natnyi koncentrációja is hatással van a reakció-
sebesség nagyságára. Időben a kiindulási anya-
gok részecskéinek egyre több időbe kerül, hogy 
megtalálják a reakciópartner részecskét, így az 
adott pillanatban mérhető sebesség mindig ki-
sebb lesz bármely korábbi sebességértékekhez 
képest. Az aktuális sebességet a pillanatnyi reak-
táns koncentrációja határozza meg (18.4. ábra).

mérések nélkül kell megadnunk, hogyan és 
hányszorosára növekszik vagy csökken egy 
konkrét folyamat sebessége, ha megváltoz-
tatjuk például a kiindulási anyagok koncent-
rációját.

A 
re

ak
ci

ó
se

be
ss

ég

Az idő

18.4. ábra: Az egyirányú reakciók 
reakciósebességének változása az idő 
függvényében

A vizsgált reakció teljes sebességi egyen-
lete ezek alapján:

v = k ∙ [A] ∙ [B]3.

A reakciósebességi egyenlet hasznos sze-
repet tölt be olyan esetekben, amikor gyorsan, 
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A kémiai változások sebessége függ a hő-
mérséklettől. Amennyiben egy egyszerű reak-
ció nem indul be magától, gyakran melegítjük a 
rendszert, hogy elkezdődjön az átalakulás. Ez 
azon a tényen alapul, hogy magasabb hőmérsék-
leten a reaktáns részecskék sokkal gyorsabban 
mozognak, ezáltal gyorsabban is találkoznak a 
partner részecskékkel. Másrészt magasabb hő-
mérsékleten a részecskék eleve sokkal nagyobb 
energiatartalommal rendelkeznek, ami elegendő 
a reakció lejátszódásához.

A 18.5. ábrán az látható, hogy alacsonyabb 
hőmérsékleten a részecskék többsége nem ren-
delkezik a reakcióba lépéshez szükséges mini-
mális energiával. A hőmérséklet emelésével azon-
ban ez megváltozik, ugyanis egyre több olyan 
részecske lesz a rendszerben, amely rendelkezni 
fog az átalakuláshoz szükséges energiával.

18.5. ábra: A részecskék energiaeloszlása 
alacsony és magas hőmérsékleten

A korábbi leckék során már szó esett arról, 
hogy a reakciók sebessége megfelelő katalizá-
torral megnövelhető, ellenben az inhibitorokkal 
akár csökkenthető is.

Katalizátorok szabályozzák az élőlények szer-
vezetének különböző folyamatait is. Az élő szer-
vezet specifikus katalizátorait, vagyis a „biokata-
lizátorokat” enzimeknek nevezzük. Az enzimek 
működése során a reaktánsok az enzimek felszí-
nén lépnek reakcióba egymással. Az enzimek kü-
lönlegességét az adja, hogy csak olyan anyagok 
(reaktánsok) reakciósebességét képesek megvál-
toztatni, amelyek tökéletesen illeszkedni tudnak 
az enzimek aktív helyéhez. Ez azt jelenti, hogy 
nem egy „véletlenszerű találkozás”, hanem egy, a 
18.6. ábrán szemléltetett irányított folyamat vezet 
a termék(ek) kialakulásához.

Az enzimek működése abban is specifikus, 
hogy csak adott körülmények között valósulhat 
meg. A kémhatás (pontosabban a pH), valamint 
a hőmérséklet döntően meghatározzák az en-

18.7. ábra: Napjainkban egyre többször 
következik be nagy kiterjedésű erdőtűz. 
A tűzoltást nagymértékben az is 
megnehezíti, hogy folyamatos az égést 
tápláló gáz (az oxigén) utánpótlása.

Tudtad?

• Amennyiben a levegő oxigéntartalma a kb. 
21  térfogatszázalékról 25  százalékra nö-
vekedne, még a nedves fa is elégne. Egy 
erdő- vagy bozóttűznél gyakorlatilag addig 
tartana az égés, amíg csak éghető anyag 
van jelen (18.7. ábra).

• A lőgyapot a cellulóz-nitrát egyik formá-
ja. A 19. században fedezték fel, hogy a 
feketelőporra helyezve olyan gyorsan lob-
ban el begyújtásakor, hogy a lőport nem 
gyújtja be.

zimek megfelelő működését. A legtöbb enzim 
működéséhez például az ideális hőmérséklet 
35–40  °C között van. Amennyiben valamelyik 
körülmény ehhez képest eltérő értéket vesz fel, 
mint amikor például az ember lázas lesz (40-
42  ºC), az enzimek tartós sérülést szenvedhet-
nek, elveszíthetik az aktivitásukat.

kulcs (reaktánsok) zár (enzim) helyes illeszkedés, 
reakció megy végbe

nem megfelelő kulcs 
(reaktáns)

zár (enzim) nincs reakció

18.6. ábra: Az enzimek működése 
meglehetősen specifikus
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• Nagyon látványos és magával ragadó, 
amikor egy kémiai reakció lejátszódása ze-
nével is kombinálható. Ilyenre példa a kö-
zepes sebességgel lejátszódó oszcillációs 
reakció, a Belouszov–Zsabotyinszkij-reak-
ció, vagy röviden BZ-reakció.

• Az elmúlt évtizedek egyik újdonsága az 
enzimes mosószerek megjelenése. A ha-
gyományos mosószerek, mint amilyenek 
a szappanok, főként a zsírok és olajok 
által okozott foltok eltávolítására alkalma-
sak. Az új típusú mosószerekbe azonban 
olyan enzimeket tettek, amelyek a nehe-
zen eltávolítható, fehérjealapú szennyező-
déseket is kisebb részekre tudják bonta-
ni, elősegítve ezzel a tisztítási folyamatot 
(18.8. ábra).

18.8. ábra: A tisztítóhatás eredményes
ségének növelése céljából a mosószer
kapszulák („pod”ok) is tartalmaznak 
enzimeket. A kapszulákat a gyermekektől 
elzárva kell tartani, mert lenyelésük súlyos 
egészségkárosodáshoz vezet!

Fontosabb fogalmak:

reakciósebesség, pillanatszerű reakció, közepes sebességű reakció, nagyon lassú reakciók, reak-
ciósebességi egyenlet, reakciósebességi állandó, katalizátor, enzim

A reakciók sebessége és befolyásolása

• a reakciók különböző sebességgel mennek végbe: reakciósebesség
• a reakciósebességi egyenlet, a reakciósebességi állandó
• a reakciósebesség függ:

 − az anyagi minőségtől,
 − a kiindulási anyagok pillanatnyi koncentrációjától,
 − a hőmérséklettől,
 − illetve az alkalmazott katalizátortól.
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19. A kémiai egyensúly  
és befolyásolása

Emlékszel még?

Már egészen kicsi gyerekkorod óta hallhattad 
a szüleidtől, illetve a médiából, hogy mennyi-
re fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás, mert 
bármelyik fontos ásványi anyag huzamosabb 
hiánya vagy többlete betegséghez vezethet. 
Arról is biztosan hallottál, hogy a gyümölcs- 
és zöldségfogyasztást előnyben kell része-
síteni a gyorsételekkel, édességekkel stb. 
szemben (19.1.  ábra). Amennyiben erősen 
túlzásba visszük a hamburgerfogyasztást, a 
szervezetünk úgy válaszol rá, hogy zsír for-
májában raktározni kezdi a felesleges bevitt 
ételeket, vagyis elhízunk.

Az egyensúly fogalma megjelenik testneve-
lésórán is, például gerendagyakorlatnál, ami-
kor a súlypontodat próbálod a gerenda fölött 
tartani. Ha egy kicsit több jut a testtömeged-
ből a gerenda egyik oldalára, mint a másikra, 
a súlypont áthelyeződik, emiatt az egyensúlyi 
állapotából kibillen a tested. Ha ez jelentős ki-
billenés, akkor le fogsz esni. A kötéltáncos is 
folyamatos, pici mozdulatok segítségével tart-
ja egyensúlyban magát a cirkuszban.

19.1. ábra: A kiegyensúlyozott étrend 
nagyon fontos

A körülöttünk lejátszódó folyamatok elméletileg 
mind megfordíthatóak (kétirányúak), de a gya-
korlatban a reakciók jelentős része egyirányúnak 
tekinthető. A kémiában egyirányú reakciónak te-
kintjük például az erős savak és erős bázisok kö-
zött lejátszódó kémiai változásokat, a csapadék-
leválással járó reakciókat, valamint a nyitott térben 
lejátszódó gázfejlődéssel járó folyamatokat is. 

A 19. században már több tudós foglalkozott az 
egyensúlyra vezető reakciók vizsgálatával. Ber-
thelot például ecetsav és etil-alkohol egyensúlyi 
reakcióját vizsgálta:

ecetsav + etil-alkohol ⇌ etil-etanoát + víz

A vizsgálat során rájött, hogy bármilyen  mennyi-
ségben is reagáltatja a kiindulási anyagokat, a 
reakció sohasem játszódik le teljesen. A kiindu-
lási anyagok és termékek adott mennyiségeinek 
hozzáadására a reakcióelegyben a többi részt-
vevő mennyisége is változott, a teljes átalakulás 
azonban mégsem következett be.

Ezekben a reakcióelegyekben a reakció úgy 
játszódik le, hogy bizonyos anyagmennyiség-
arány nál olyan állapotba kerül a rendszer, 
amelyben a kiindulási anyagok és a termékek 
egyaránt jelen vannak. Bármelyik mennyiségé-
nek megváltoztatása a többi anyag mennyiségét 
változtatja addig, mígnem az elegy ismét egy 
„állandó összetételű” új állapotba nem kerül.

Ezek a tapasztalatok vezettek a későbbi-
ekben a tömeghatás törvényének megfogal-
mazásához.

Az egyensúlyi rendszerben a termékképződés, 
valamint a termék visszaalakulásának sebessé-
ge egy idő után kiegyenlítődik, így a részecskék 
szintjén ugyan van változás, de az anyagok kon-
centrációja nem változik. Ezt az állapotot dinami-
kus egyensúlyi állapotnak nevezzük.
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A tömeghatás törvénye szerint egy el-
szigetelt egyensúlyi rendszerben, állandó 
hőmérsékleten a reakciótermékek egyensúlyi 
koncentrációinak megfelelő hatványon vett 
szorzatának, valamint a kiindulási anyagok 
egyensúlyi koncentrációinak megfelelő hatvá-
nyon vett szorzatának aránya állandó értéket 
ad. Ez az állandó pedig nem más, mint a hő-
mérsékletfüggő egyensúlyi állandó. 

Az egyensúlyi állandóhoz meg kell adni az 
egyensúlyi reakció rendezett egyenletét. 
Amennyiben nem adjuk meg, akkor a legki-
sebb egész együtthatókkal rendezett egyen-
letet használjuk a számításokhoz. Fontos ki-
emelni, hogy az egyensúlyi állandóban minden 
esetben az aktuális egyensúlyi koncentrációk 
jelennek meg. Egy példaegyenleten végigve-
zetve:

A + 3 B ⇌ 2 C.

A C anyag előállítására (odaalakulás, →) és 
bomlására (visszaalakulás, ←) felírt reakcióse-
bességi egyenletek a következők:

v→ = k→ ∙ [A] ∙ [B]3,    

illetve

v← = k← ∙ [C]2.

Mikor a rendszer eléri a dinamikus egyensúlyi 
állapotot, a két folyamat sebessége egyenlő 
lesz, így a fenti egyenletek jobb oldala is egyen-
lővé válik:

k→ ∙ [A] ∙ [B]3 = k← ∙ [C]2.

Az egyenletet átrendezve:

K � �
�

�

�

k

k
[C]

[A] [B]

2

3
.

Az egyenletben a K az egyensúlyi állandó, 
amely részecskeszám-változással járó reakci-
ók esetén mértékegységgel is rendelkezik. Az 
általunk vizsgált egyenlet esetében az egyen-

súlyi állandó mértékegysége 
mol

dm3

2
�
�
�

�
�
�
�

.

A részecskeszám-változással nem járó re-
akciók esetén az egyensúlyi állandónak nincs 
mértékegysége.

A dinamikus egyensúlyi rendszerekben ki-
alakuló koncentrációviszonyokat több állapot-
jelző is befolyásolja. Az egyik ilyen állapotjelző 
a hőmérséklet. Ennek megváltoztatása az oda- 
és visszaalakulás sebességét is megváltoztat-
ja, aminek eredményeképpen egy új egyensúlyi 
összetétel alakul ki (19.2. ábra).

Ugyanígy befolyásolhatja a gázfázisú egyen-
súlyi rendszerekben az oda- és visszaalakulás 
sebességét a nyomás megváltoztatása. Ilyenkor 
az egyensúly eltolásával szintén egy új egyen-
súlyi állapot áll be, teljesen más egyensúlyi kon-
centrációkkal.

Le Châtelier–Braun-elv, vagy más néven a leg-
kisebb kényszer elve kimondja, hogy amennyi-
ben egy dinamikus egyensúlyi rendszer valame-
lyik állapotjelzőjét külső hatással (melegítéssel, 
hűtéssel, nyomás- vagy térfogatváltozással) meg-
változtatjuk, akkor az újra kialakuló egyensúlyi 
rendszerben olyan folyamatok indulnak be, ame-
lyek a zavaró külső hatás mértékét csökkentik 
vagy megszüntetik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy egy már beállt egyensúlyi állapotban meg-
változtatva bármelyik rendszerre jellemző állapot-
jelzőt, például növeljük a hőmérsékletet, akkor a 
rendszerben a hőelvonással járó folyamat sebes-
sége nő meg. Ezúton a rendszer ismét egyensú-
lyi állapotba kerül, de ez már egy új egyensúlyi 

Idő

R
ea

kc
ió

se
b

es
sé

g

v←1

az új 
egyensúlyi 

állapot

v→2

v←2

v→1

a régi egyensúlyi 
állapot 

19.2. ábra: Az egyensúly megzavarásakor  
új egyensúlyi állapot jön létre (A piros  
szaggatott vonal a rendszer megzavarásá
nak pillanatát jelöli. Ekkor a rendszer egy 
igen rövid időre elszigeteltből nyitottá válik, 
mert felmelegítik, aztán ismét lezárják.)
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állapot, az állapotjelzők értékei eltérnek az előző 
állapotban meghatározottaktól.

Az alábbi általánosan felírt reakcióegyenlet 
segítségével megvizsgálhatjuk a körülmények 
változtatásának hatását:

2 A + 4 B ⇌ 3 C

A kiindulási anyagok (A, B) koncentrációját 
megnövelve a termékképződés folyamatát se-
gítjük. Ekkor ugyanis a kiindulási anyagok sokkal 
több részecskéje tud ütközni, gyorsítva ezzel a 
termékképződést. A termék (C) koncentrációját 
csökkentve viszont nem marad elég termékré-
szecske a visszaalakuláshoz, vagyis az a folya-
mat szinte teljesen leáll. Mivel a termékképző-
dés továbbra is működik, az egyensúly abba az 
irányba fog eltolódni. Fordított esetben, vagyis a 
kiindulási anyagok (A, B) koncentrációját csök-
kentve, vagy a termék (C) koncentrációját meg-
növelve a termék visszaalakulását segítjük.

A részecskeszám megváltozásával járó gáz-
reakciók esetén a nyomás megváltoztatása 
(vagy a zárt rendszer térfogatának megváltozta-
tása) az egyensúly eltolását is jelenti. A nyomás-
növelés hatására a rendszer úgy reagál, hogy a 
részecskeszám-csökkenés irányába tolódik el 
az egyensúly, mert ezáltal csökken a rendszer-
ben a nyomás. Ezzel szemben a nyomás csök-
kentése a részecskeszám-növekedésével járó 
reakciót gyorsítja, előidézve ezáltal a rendszer-
ben a nyomás növekedését.

Nagyon kevés olyan egyensúlyi rendszer van, 
amely független a hőmérséklet változásától.

Az exoterm egyensúlyi reakció lejátszódását 
a hőmérséklet csökkentése kevésbé lassítja, 
mint az endoterm reakciót, ezáltal az exoterm 
reakció irányába tolódik el az egyensúly. A hő-
mérséklet emelése mind az exoterm, mind az 
endoterm reakciót gyorsítja, azonban az endo-
term reakció sebességét sokkal jobban megnö-
veli. Emiatt a melegítés az endoterm reakciók 
irányába tolja el az egyensúlyi rendszert. 

Azt, hogy milyen jellegű energiaváltozással 
járó reakciót értelmezünk a reakcióegyenletben 
balról jobbra nézve, abban segít a reakcióhő 
előjele. Ennek ismeretében könnyen eldönthető, 
hogy a hőmérséklet megváltoztatása milyen irá-
nyú folyamatnak kedvez.

Ezek az ismeretek lehetővé teszik, hogy az ipar-
ban is megfelelő hatékonysággal tudják a reak-
ciókat különböző termékek előállítására használ-
ni annak ellenére, hogy az egyensúlyi reakciók 
nehezen optimalizálhatók.

A reakciósebesség befolyásolásával kapcsolat-
ban felmerült a katalizátor szerepe is. Feltehet-
jük a kérdést, hogy egy katalizátorral működő 
egyensúlyi folyamat esetén a katalizátor befo-
lyásolja-e az egyensúlyhoz tartozó részfolyama-
tokat, és ha igen, hogyan.

A katalizátor megnöveli ugyan a reakcióse-
bességet, de az egyensúlynak megfelelő álla-
potban mindkét irányú reakcióét ugyanolyan 
mértékben. Ennek megfelelően az egyensúly el-
tolásában a katalizátor nem vesz részt.

Tudtad?

• A tapasztalatok alapján sokan úgy látják, 
hogy ha a cinkdarabkát sósavba tesszük, 
az benne feloldódik, hidrogéngáz fejlődik, 
vagyis a folyamat egyértelműen egyirányú. 
Azonban van olyan körülmény, amikor 
még az ilyen egyirányúnak látszó folyama-
tok is megfordíthatóak. Például, ha nagy 
nyomással cink-klorid-oldatba hidrogén-
gázt préselünk, cink fog kiválni, miközben 
sósav keletkezik.

• A desztilláció a kőolajipar, illetve az alko-
holgyártás egyik alapművelete (19.3. és 
19.4. ábrák). Ezen elválasztási művelet a 
párolgó folyadék gőze és a folyadék kö-
zötti dinamikus egyensúlyon alapszik.
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19.3. ábra: Egy egyszerű desztilláló 
berendezés rajza
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• Az egészségügyben használt kontraszt- 
anyagok alkalmazásában is jelentős sze-
rep jut az egyensúllyal kapcsolatos isme-
reteinknek, ugyanis bár ezek az anyagok 
mérgező fémionokat tartalmaznak, ám 
olyan rosszul oldódnak, hogy mégis ártal-
matlanok.

19.4. ábra: Desztillálóoszlop a kőolajiparban

Fontosabb fogalmak:

egyirányú és megfordítható reakciók, dinami-
kus egyensúlyi állapot, tömeghatás törvénye, 
egyensúlyi állandó, legkisebb kényszer elve

A kémiai egyensúly és befolyásolása

• kémiai reakciók: egyirányú és kétirányú (megfordítható) folyamatok
• dinamikus egyensúlyi állapot
• tömeghatás törvénye: az egyensúlyi állandó és mértékegysége
• a legkisebb kényszer elve
• az egyensúlyt befolyásoló tényezők:

 − az alkalmazott koncentráció,
 − a hőmérséklet,
 − részecskeszám-változással járó gázreakciók esetében a nyomás

• a katalizátor nem befolyásolja az egyensúlyi rendszert
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20. A sav-bázis  
reakciók

Emlékszel még?

A mindig nagyon várt nyári szünetek folyama-
tos kellemetlenkedője a szúnyog és a hangya. 
Mindkettő csípése viszkető, fájdalmas érzés-
sel jár, amelynek kellemetlen hatása akár több 
napon át is tarthat (20.1. ábra). A szúnyog és 
hangya csípésekor a bőrbe fecskendezett 
savas anyag hatásának enyhítésére a lúgos 
kémhatású sütőporos víz használható.

  
20.1. ábra: A szúnyog és a hangya „akció 
közben”

Az elmúlt években számos, a háztartásban 
is előforduló savas és lúgos anyaggal ismer-
kedhettél meg. Ilyen a háztartási sósav, az 
étel ecet, a citromsav, a szappan vagy a mo-
sószóda (20.2. ábra).

Az autók akkumulátorával kapcsolatban 
már bizonyára hallottad azt a kifejezést, hogy 
„lemerült”. Az akkumulátor működéséhez pél-
dául híg kénsavoldatra van szükség (20.3. ábra).

20.2. ábra: 
Kapcsolat van 
a citrom savanyú 
íze és a savas 
kémhatása között

20.3. ábra: A savas 
ólomakkumulátor

Az anyagok savas és bázikus tulajdonsá-
gának értelmezésére számos elmélet született. 
Brønsted elmélete szerint a savak proton(ok) 
leadására, míg a bázisok proton(ok) felvételére 
képes kémiai részecskék. Az ilyen protonátme-
nettel (vagyis hidrogénion-átmenettel) járó reak-
ciókat gyűjtőnéven protolitikus reakcióknak, 
más néven sav-bázis reakcióknak nevezzük.

A már említett savak és bázisok molekulái 
például a vízzel reakcióba lépve a savasságért 
(H3O

+, oxóniumion) vagy bázikusságért (OH–, 
hidroxidion) felelős részecskék keletkezését 
eredményezik.

HCl(g) + H2O(f) ⇌ H3O
+(aq) + Cl‒(aq)

NH3(g) + H2O(f) ⇌ NH4
+ (aq) + OH–(aq) 

A sav-bázis reakciók egyensúlyra vezet-
nek, vagyis megfordítható reakciók. Ennek az 
a következménye, hogy a bázisként viselkedő 
részecske a visszafelé lejátszódó reakcióban 
savként, míg a kezdetben savként viselkedő 
részecske bázisként viselkedik. Ezeket konju-
gált sav-bázis pároknak nevezzük. 

A fenti reakciókban ilyen konjugált sav- 
bázis párok:  
• a HCl konjugált sav, míg a Cl– a konjugált 

bázis párja,
• az első reakcióban a H2O a konjugált bá-

zis, míg a H3O
+ a konjugált sav párja,

• az NH3 a konjugált bázis, míg az NH4
+ a 

konjugált sav párja,
• az alsó reakcióban a H2O a konjugált sav, 

míg az OH– a konjugált bázis párja.

Minél erősebb a savforma, annál gyengébb 
lesz a bázisforma. Például a hidrogén-klorid 
erős sav, azonban a belőle származó savma-
radékion, a kloridion egy gyenge bázis.
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Brønsted elméletét eddig kizárólag vizes kö-
zegben néztük. Az elmélet azonban nem vizes 
közegben is helytálló, például gázfázisú sav-bá-
zis reakciók esetén ugyanúgy értelmezhető: 

HCl(g) + NH3(g) ⇌ NH4Cl(sz) 
                  sav        bázis           só

A só egy olyan ionvegyület, amelyben a kat-
ion lehet fémion vagy ammóniumion, az anion 
pedig egy savból származó savmaradékion. 
A  savmaradékion valamely sav protonjának/
protonjainak leadásakor kialakuló, negatív tölté-
sű, egyszerű vagy összetett ion.

A folyadékfázisban végbemenő reakcióknál a 
sav és a bázis reakciója közben só mellett víz is 
keletkezik.

SAV + BÁZIS → SÓ + VÍZ

A víz ammóniával és hidrogén-kloriddal le-
játszódó reakciója során megfigyelhető, hogy 
a vízmolekula aszerint változik meg a reakció 
során, hogy milyen karakterű partnermolekulá-
val lép reakcióba. Amennyiben a víznél erősebb 
savként viselkedik a molekula (erre példa a HCl), 
akkor a víz veszi fel a leadott protont, vagyis bá-
zisként viselkedik. Ha a víznél erősebb bázis a 
reakciópartner (erre példa az NH3), a vízmolekula 
savként viselkedik. Ezt a különleges tulajdonsá-
got nevezzük amfotériának. A víz a fentiek ér-
telmében egy amfoter vegyület.

Kettős tulajdonságának köszönhetően a víz-
molekulák egymás között is protont tudnak cse-
rélni, vagyis sav-bázis reakciót mutatnak. Ezt a 
folyamatot nevezzük a víz autoprotolízisének 
(20.4. ábra).

20.4. ábra: A víz autoprotolízise

Az autoprotolízis jelensége más anyagoknál 
is megfigyelhető, illetve értelmezhető. Ilyen pél-
dául a kénsav vagy a salétromsav is.

Az előzőekben példaként említett hidrogén- 
klorid erős sav, az ammónia pedig gyenge bá-
zis. Az anyagok „erőssége” vagy „gyengesége” 
azzal áll kapcsolatban, hogy milyen mértékben 

A disszociáció mértéke információt szol-
gáltat a sav vagy a bázis erősségéről. 

A disszociációfok (a) megmutatja, hogy a 
kezdeti anyagmennyiség hányad része disz-
szociált. Összefüggéssel való megadása az 
alábbi módon történik:

= =
n

n
c
c
n

n

(átalakult)
(kezdeti)

(átalakult)
(kezdeti)



Ha az a = 1, akkor erős savval vagy bá-
zissal kell számolnunk, ha a = 0, akkor nem 
disszociál az anyag. A nullához közeli érték 
esetén gyenge savról/bázisról van szó.

A disszociációfok függ a hőmérséklettől, 
valamint az aktuális koncentrációtól is.

Számos esetben szükség van arra, hogy 
számszerűen is megadjuk egy anyag sav-
erősségét vagy báziserősségét.

Legyen egy erős sav képlete: HA, ahol az 
A– a savmaradékiont jelöli. Ezen sav vízzel le-
játszódó reakciójának egyenlete:

HA + H2O ⇌ H3O
+ + A–

Egyensúlyi rendszer alakul ki, ezért felírha-
tó rá a tömeghatás törvénye, megadható az 
egyensúlyi állandója:

K �
�

�

� �[H O ] [A ]
[HA] [H O]

2

2

Ha a vizes oldat híg, akkor az oldott sav-
mennyiséghez képest a víz mennyisége olyan 
nagy, hogy koncentrációja állandónak tekint-
hető, még akkor is, ha tudjuk, hogy a víz egy 
része a savval reakcióba lép.

Mivel a víz koncentrációja állandónak te-
kinthető, az beolvasztható a K egyensúlyi ál-

képesek vizes közegben „ionjaikra szétesni”. Ezt 
a szétesést disszociációnak nevezzük. Az a sav 
vagy bázis, amely vízben teljes mértékben képes 
ionjaira disszociálni, erős savnak vagy erős bá-
zisnak számít. Ezzel szemben, amennyiben egy 
sav vagy egy bázis molekuláinak csak nagyon 
kis része disszociál, miközben a többi molekula 
változatlan formában megmarad, gyenge sav-
ról, illetve gyenge bázisról beszélünk. A fentie-
ken túl megkülönböztetünk középerős savat és 
bázist is. 
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landóba, ami egy új állandót, a savi disszo-
ciációs állandót (más néven a savállandót) 
(Ks) eredményezi:

 K ∙ [H2O] = Ks, 
ami alapján

Ks
[H O ] [A ]

[HA]
�

�� �
2 .

A savállandó értéke információt ad a sav 
erősségéről:

• erős savak esetén Ks > 1 
mol

dm3
,

• középerős savak esetén 

1 
mol

dm3
 > Ks > 10–5 

mol

dm3
, 

• gyenge savak esetén Ks < 10–5 
mol

dm3
.

A bázisok erőssége hasonló módon adható 
meg.

 B + H2O ⇌ HB+ + OH–, 

ami alapján

K �
�
�

� �[HB ] [OH ]
[B] [H O]2

.

A víz koncentrációja ebben az esetben is 
állandó, így annak beolvadása az egyensúlyi 
állandóba elvezet a bázisállandóhoz (Kb):

 K ∙ [H2O] = Kb, 
ami alapján

Kb
[HB ] [OH ]

[B]
�

�� �

.

A savak és bázisok erősségének mércéje 
tehát a savállandó, illetve a bázisállandó.

Az erősség szerinti csoportosítás mellett a 
savak és bázisok csoportosíthatók értékűség 
szerint is. Savak esetén az értékűséget a leadott 
protonok száma, míg bázisok esetében ugyan-
ezt a reakció során megjelenő hidroxidionok 
száma adja meg. A többértékű sav vagy bázis 
esetén a második, illetve harmadik lépésben 

történő protonátadás már nem olyan mértékű, 
mint az előzőben. Ezt mutatja az első, második 
és harmadik savállandóban, illetve a bázisállan-
dóban mutatkozó különbség is (20.1. és 20.2. 
táblázatok). Például a kénsav disszociációjakor 
első lépésben erős savként, de második lépés-
ben már csak középerős savként viselkedik:

1. lépés:  H2SO4 + H2O ⇌ HSO4
– + H3O

+

A HSO4
–-részecske a hidrogén-szulfát-ion, 

vagy más néven „savanyú szulfátion”. Ez egy 
következő lépésben savként viselkedik, bár be-
látható, hogy mivel negatív töltésű részecske-
ként ad le protont, disszociációs hajlama már 
messze nem olyan erős, mint magának a kén-
savmolekulának. Ez a savállandó-értékekben is 
jól látszik.

2. lépés:  HSO4
– + H2O ⇌ SO4

2– + H3O
+.

Ettől függetlenül gyakran előfordul, hogy az 
egyszerűbb megközelítés kedvéért a kénsavat 
kétértékű erős savként kezeljük.

Sav Ks1 Ks2 Ks3

HCl 1,0 · 107

CH3COOH 1,8 · 10–5

H2SO4 1,0 · 102 1,2 · 10–2

H2CO3 4,3 · 10–7 4,8 · 10–11

H3PO4 7,5 · 10–3 6,2  ·10–8 2,2 · 10–13

20.1. táblázat: Néhány sav savállandója  
mol

dm3mértékegység a Ks1 esetében: 
mol

dm3

Bázis Kb1 Kb2

NH3 1,8 · 10–5

CH3NH2 (metil-amin) 4,4 · 10–4

C6H5NH2 (anilin) 3,8 · 10–10

Ca(OH)2 4,3 · 10–2 3,7 · 10–3

20.2. táblázat: Néhány bázis bázisállandója  
mol

dm3mértékegység Kb1 esetében: 
mol

dm3
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Tudtad?

• A legerősebb savnak a karboránsavat tart-
ják, a szakirodalom szerint egymilliószor 
erősebb a kénsavnál. Hasonló szupersa-
vakkal Oláh György (1927–2017) magyar 
Nobel-díjas kémikus is foglalkozott.

• A legerősebb savkeverék a hidrogén-fluo-
rid és antimon-pentafluorid 2 : 1 arányú 
elegye, amit fluor-antimonsavnak nevez-
nek.

• Többféle erős, úgynevezett szuperbázis 
létezik attól függően, hogy szerves, szer-
vetlen, avagy fémorganikus. Példa rá az 
n-butil-lítium, metil-lítium.

• Gyakran találkozhatsz a bázis fogalom he-
lyett a lúg fogalmával. A lúg kifejezést az 
erős bázisok vizes oldataira használjuk.

Fontosabb fogalmak:

sav, bázis, protolitikus reakció, konjugált sav-bázis pár, só, savmaradékion, disszociáció, disszociá-
ciófok, amfotéria, autoprotolízis, savállandó, bázisállandó, erős sav és bázis, gyenge sav és bázis, 
egyértékű sav, többértékű sav

 
20.5. ábra: A gyomorfekély oka a 
mucinréteg elvékonyodása, a gyomorfalat a 
sósavas pepszin irritálja

A sav-bázis reakciók

• Brønsted-féle sav és bázis
• protolitikus reakciók (sav-bázis reakciók)
• konjugált sav-bázis párok
• savmaradékion
• só
• amfotéria: a víz autoprotolízise
• disszociáció:

 − disszociációfok
 − erős sav és erős bázis
 − gyenge sav és gyenge bázis
 − savállandó és bázisállandó
 − többértékű savak és bázisok

• A gyomorsav savas közege segíti a fehérje-
bontó enzimek működését. Fő komponen-
se a sósav. A gyomor belső felületén talál-
ható védőréteg akadályozza meg, hogy a 
sav a gyomorfalat irritálja (20.5. ábra).
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21. A kémhatás és a pH. 
A közömbösítés  
és a semlegesítés

Emlékszel még?

Az egyik legegyszerűbb módszer a kémhatás 
meghatározására az univerzális indikátorpa-
pírral történő kimutatás, amely általában pi-
ros színnel jelzi az anyagok savasságát, kék 
vagy lila színnel pedig az anyagok bázikussá-
gát (21.1. ábra).

A másik lehetőség az indikátoroldatokkal 
történő vizsgálat. Az általános iskolákban a 
leggyakrabban a lakmusz és a fenolftalein in-
dikátorokat használják.

A savas, a semleges vagy a bázikus tulaj-
donság a pH-skálával számszerűsíthető. Szá-
mos indikátor a kémhatás mellett a pH közelí-
tő értékét is megadja (21.2. ábra).

   
21.1. ábra: A savas és bázikus kémhatás 
kimutatása citrom és szappan esetében

    
21.2. ábra: Az indikátorok színskáláján 
gyakran a pHértékeket is jelölik

A kémhatás az anyagok egy olyan jellemzője, 
amely alapján megkülönböztetünk savas, sem-
leges és lúgos kémhatású anyagokat. A kém-
hatásért felelős részecskék az oxónium- és 
hidroxidionok. Amelyik oldatban az oxóniumion 
a hidroxidionnál nagyobb koncentrációban van 
jelen, az savas kémhatású. Lúgos kémhatá-
sú az az oldat, amelyikben az oxóniumion-kon-
centráció kisebb a hidroxidion-koncentrációnál. 

Semleges kémhatású oldatokban az oxónium- 
és hidroxidionok koncentrációja megegyezik. 
Ilyen semleges kémhatású anyag a víz is. A ké-
miailag tiszta vízben a vízmolekulák mellett oxó-
nium- és hidroxidionok is vannak. Ennek oka a 
víz autoprotolízise.

H2O + H2O ⇌ H3O
+ + OH–

A reakcióegyenlet alapján látszik, hogy a tisz-
ta vízben a két ion azonos mennyiségben fordul 
elő, aminek következtében a víz semleges kém-
hatású.

A víz autoprotolízise egy egyensúlyra vezető 
reakció, ezért felírható rá a tömeghatás törvénye:

K �
�
�

� �[H O ] [OH ]

[H O] [H O]
3

2 2

.

A víz koncentrációja állandó, így beolvaszt-
ható az egyensúlyi állandóba. A kapott új állan-
dó a vízben található ionok koncentrációinak 
szorzata, amit vízionszorzatnak (Kv) nevezünk:

Kv = [H3O
+] ∙ [OH–].
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25 °C hőmérsékleten a vízben a két ion 

koncentrációja egyaránt 1 · 10–7 
mol

dm3
. Ezek 

alapján a vízionszorzat értéke ezen a hőmér-
sékleten:

Kv
mol

dm

mol

dm
� ��
��

�
��
� ��
��

�
��

� �1 10 1 107
3

7
3

,

amiből

Kv = 1 ∙ 10–14 
mol

dm3

2
�
�
�

�
�
� .

Mivel az egyensúlyi állandók függnek a 
hőmérséklettől, a belőle származtatott vízion-
szorzat is függ tőle. A 21.1. táblázat adatai 
alapján azt jelenthetjük ki, hogy a vízionszor-
zat értéke és ezzel együtt a disszociáció mér-
téke is nő a hőmérséklet növekedésével.

Hőmérséklet  
(°C)

Kv 
mol

dm3

2

  0  0,11 · 10–14

 25  1,00 · 10–14

 50  6,00 · 10–14

 75 19,41 · 10–14

100 59,00 · 10–14

21.1. táblázat: A vízionszorzat változása  
a hőmérséklet függvényében

A pH az oxóniumion-koncentráció mérő-
számának tízes alapú logaritmusának mínusz 
egyszerese, azaz:

pH = –lg [H3O
+]. 

A pH 25 °C hőmérsékleten 0 és 14 közötti 
értéket vehet fel (21.3. ábra).

SAVAS SEMLEGES LÚGOS

21.3. ábra: A pHskála 25 °C hőmérsékleten

25 °C hőmérsékleten a savas kémhatású 
oldatok pH-ja 7-nél kisebb, a lúgos kémhatású 
oldatok pH-ja 7-nél nagyobb, míg a semleges 
kémhatású oldatok pH-ja pontosan 7.

A kémhatás kimutatására vizes oldatokban in di-
ká torokat használunk. A sav-bázis indikátorok 
többnyire olyan nagy méretű szerves moleku-
lákból álló anyagok, amelyeknek szerkezete a 
hidro gén ion felvételekor vagy leadásakor meg-
változik, miközben megváltozik a színük is. 
A  leggyakrabban használt indikátorok az uni-
verzál indikátor (keverékindikátor), a lakmusz, 
a fe nolftalein, a metilvörös és metilnarancs. Az 
egyes indikátorok színeit a különböző kémhatá-
sú vizes oldatokban a 21.2. táblázat mutatja be.

Indikátor

színe

savas semleges lúgos

közegben

lakmusz piros lila kék

fenolftalein színtelen színtelen rózsaszín

univerzál piros sárgászöld kék

metilnarancs piros
vöröshagy-

mahéj
sárga

metilvörös vörös sárga sárga

brómtimolkék sárga zöld kék

antocián (pl. vö-
röskáposzta-lé)

piros kék
zöld/ 
sárga

21.2. táblázat: Néhány indikátor színe 
különböző kémhatású vizes oldatban

Egy oldat kémhatásának vizsgálatakor tehát 
figyelembe kell vennünk az oldott anyag (sav 
vagy bázis) disszociációjából származó oxóni-
um- és hidroxidionok mennyisége mellett ese-
tenként a vízből származó oxónium- és hidro-
xidionok mennyiségét is. Ez leginkább nagyon 
híg oldatok esetén fontos.

Az oxóniumionok és hidroxidionok koncent-
rációja nagyon kicsi ezekben az oldatokban, 
ezért a könnyebb számolás érdekében Søren 
Peter Lauritz Sørensen (1868–1939) dán kémi-
kus javaslatára bevezették a pH fogalmát.

Ugyanezzel a logikával további összefüg-
gések is megadhatók:

pOH = –log [OH–],

25 °C hőmérsékleten: pH + pOH = 14.
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Amikor egy savat reagáltatunk egy bázissal, 
akkor a savban található oxóniumionok és a bá-
zisban található hidroxidionok reakciójából víz 
keletkezik:

H3O
+(aq) + OH–(aq) ⇌ H2O(f) + H2O(f)    

 
Ezt a folyamatot közömbösítésnek nevez-

zük. A közömbösítést követően az oldat kémha-
tása attól függ, hogy milyen savat milyen bázis-
sal és milyen mennyiségben reagáltattunk. 

Amennyiben a közömbösítés során egy erős 
sav és egy erős bázis sztöchiometrikus arányú 
reakciója valósul meg, a kémiai változás leját-
szódása után a közeg kémhatása semleges 
lesz. Az ilyen közömbösítést semlegesítésnek 
nevezzük.

Mind a közömbösítési, mind a semlegesí-
tési folyamat lejátszódásakor a víz mellett só 
is keletkezik. Az összetételtől függően a ke-
letkező só anionja vagy kationja, néha mind-
kettő, további reakcióba léphet a jelen levő 
vízzel. Ilyenkor a vízmolekula protont ad át 

a só anionjának, vagy protont vesz fel a só 
kationjától. Ezt a folyamatot hidrolízisnek 
nevezzük. A sóhidrolízis többféle lehet, attól 
függően, hogy a só alkotói erős vagy gyenge 
savak, illetve erős vagy gyenge bázisok:
• Az erős savak és erős bázisok reakciójából 

keletkező sók (pl. a KCl) nem hidrolizálnak, 
a vizes oldatuk semleges.

• Az erős savak és gyenge bázisok reakció-
jából keletkező sók (pl. az AlCl3) savasan 
hidrolizálnak, vagyis vizes oldatuk savas 
kémhatású. A hidratált alumíniumion vízzel 
való reakciója:

[Al(H2O)6]
3+ + H2O ⇌

⇌ [Al(H2O)5(OH)]2+ + H3O
+

• Egy gyenge sav és erős bázis reakciójá-
ból a só (pl. a NaHCO3) lúgosan hidrolizál, 
a vizes oldat lúgos kémhatású. A hidro-
gén-karbonát-ion vízzel való reakciója:

HCO3
– + H2O ⇌ H2CO3 + OH–.

semlegesített oldat

az indikátor
megváltoztatta

a színét

elzárt
csap

megnyitott
csap

elzárt
csap

büretta

lúgoldat

végső
leolvasás

kezdeti
leolvasás

cseppentő

pipetta

indikátor

savoldat

21.4. ábra: A titrálás menete vázlatosan. A pipetta végét érintsük a lombik belső falához,  
majd desztillált vízzel mossuk le a falról a végigfolyt oldatot! 
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A savak és bázisok között lejátszódó reak-
ciók alkalmasak ismeretlen koncentrációjú ol-
datok pontos koncentrációjának meghatározá-
sára. Ez a térfogati analízis egyik formájának, a 
titrálásnak az alapja. Ilyenkor például az isme-
retlen koncentrációjú sav ismert térfogatú rész-
lelét ismert koncentrációjú bázissal titráljuk egy 
térfogat-leolvasásra alkalmas eszközzel, a bü-
rettával (21.4. ábra). A mintához adott indikátor 
átcsapási pontjának elérésekor a bürettáról leol-
vashatjuk, mennyi lúgoldat fogyott, és ebből ki-
számítható a sav koncentrációja.. A pontosabb 
eredmény megadása érdekében páratlan számú 
párhuzamos mérést végzünk (általában 3 vagy 5 
mérést), a mérések eredményeit átlagoljuk.

Fontosabb fogalmak:

kémhatás, pH, indikátor, vízionszorzat, kö-
zömbösítés, semlegesítés, hidrolízis, titrálás

A kémhatás és a pH.  
A közömbösítés és a semlegesítés

• kémhatás: savas, semleges, lúgos
• a vízionszorzat értéke és hőmérsékletfüggése
• a pH és a pH-skála

 − számítása
• a pOH
• indikátorok: lakmusz, fenolftalein, metilnarancs, metilvörös, univerzál indikátor
• közömbösítés
• semlegesítés
• a sók hidrolízise

 − erős sav és erős bázis sója: nem hidrolizál
 − erős sav és gyenge bázis sója: savasan hidrolizál
 − gyenge sav és erős bázis sója: lúgosan hidrolizál
 − gyenge sav és gyenge bázis sója: a Ks és a Kb függvényében hidrolizál

• a titrálás

Tudtad?

• A savak és bázisok közötti reakciók le-
játszódása a megfelelően kiválasztott 
sav-bázis indikátor segítségével könnyen 
nyomon követhető. Az indikátort úgy vá-
lasztjuk ki, hogy a folyamat ekvivalencia- 
(vég)pontja az indikátor átcsapási tartomá-
nyába essen (21.3. táblázat). Az átcsapási 
tartomány egy általában két pH-egységnyi 
széles tartomány, amelyben átmeneti szín 
mutatja, hogy a savas és bázikus forma 
egyaránt jelen van.

Indikátor Átcsapási pH-tartomány

lakmusz 6,0 –  8,0

fenolftalein 8,0 – 10,0

metilnarancs 3,2 –  4,4

metilvörös 4,2 –  6,2

21.3. táblázat: Néhány indikátor 
átcsapási tartománya

• A közegek hirtelen kémhatásváltozásá-
nak megakadályozására pufferoldatokat 
használunk. Ezek kiegyenlítő működése 
azon alapul, hogy a pufferoldat pH-ja ki-
sebb mennyiségű erős sav vagy bázis 
hozzáadására alig változik.

• A gyenge savak és gyenge bázisok reak-
ciójából kialakuló sók hidrolízisét a savál-
landó (Ks) és bázisállandó (Kb) egymáshoz 
viszonyított nagysága dönti el. Például az 
(NH4)2CO3 esetén az ammónia bázisállan-
dója nagyobb, mint a szénsav savállandó-
ja, ezért az ammónium-karbonát vizes ol-
data gyengén lúgos kémhatású lesz.
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22. Összefoglalás

A kémiai változások

• új anyag kialakulásához vezetnek
• a reakciókat minden esetben fizikai változás is kíséri
• végbemenetelükhöz több feltételnek kell egyidejűleg teljesülnie:

 − a részecskék rendelkezzenek elegendő mennyiségű energiával ahhoz, hogy a kötések  
felszakadjanak, és

 − a részecskék közötti ütközések legyenek hatásosak (a részecskék megfelelő térbeli  
helyzetben ütközzenek egymással)

• a reakcióegyenletek típusai:
 − szóegyenlet (pl. magnézium + bróm → magnézium-bromid);
 − szimbólumokkal felírt reakcióegyenlet (pl. 2 Al + 3 I2 → 2 AlI3)
 − ionegyenlet [pl. Zn(sz) + Cu2+(aq) → Zn2+(aq) + Cu(sz)]

• a reakciótípusok:
 − bomlás (pl. CaCO3 → CaO + CO2)
 − egyesülés (pl. 2 H2 + O2 → 2 H2O)
 − gázfejlődéssel járó reakciók (pl. Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2)
 − csapadékképződéssel járó reakciók (pl. NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3)
 − homogén reakciók [pl. N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g)]
 − heterogén reakciók [pl. Ca(sz) + 2 H2O(f) → Ca(OH)2(aq) + H2(g)]
 − egyirányú reakciók (pl. S + O2 → SO2)
 − megfordítható, egyensúlyra vezető reakciók (pl. 2 SO2 + O2 ⇌ 2 SO3)
 − sav-bázis reakciók (pl. NaOH + HCl → NaCl + H2O)

• a reakciók energiaváltozással járnak:
 − termokémiai egyenlet: szimbólumokkal felírt reakcióegyenlet + reakcióhő + halmazállapotok
 − exoterm reakciók: hőleadás, endoterm reakciók: hőfelvétel
 − reakcióhő: a folyamat során bekövetkező energiaváltozás
 − képződéshő: az anyag standardállapotú stabilis elemeiből történő képződése során  

bekövetkező energiaváltozás
 − égéshő: az anyag tökéletes égése során bekövetkező energiaváltozás
 − Hess-tétel:

 − a reakcióhő függ a kiindulási anyagok és a termékek anyagi minőségétől és állapotától
 − a reakcióhő független a reakciók lépéseinek számától és sorrendjétől, az alkalmazott  

katalizátortól
 − a reakcióhő kiszámítható a folyamatban részt vevő reaktánsok és termékek  

képződéshőinek ismeretében
 − a Hess-tétel alkalmas a körfolyamatok részfolyamatai reakcióhőinek meghatározására
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A reakciók sebessége

• csoportosítás:
 − pillanatszerű reakciók (pl. a hidrogén égése, a robbanások)
 − közepes sebességű reakciók (pl. a bróm reakciója a hangyasavval)
 − nagyon lassú reakciók (pl. a vas rozsdásodása)

• a reakciósebességi egyenlet:
 − csak egyszerű reakciók esetében könnyű felírni, egyébként mérés útján határozzák meg
 − reakciósebességi állandó: a reakcióra jellemző állandó, hőmérsékletfüggő
 − a kiindulási anyagok koncentrációjától függ

 − egy általános, A + 2 B → C + D egyszerű reakció esetén: v = k · [A] · [B]2

• a sebesség befolyásolása: katalizátorok, enzimek, inhibitorok

A dinamikus egyensúlyi rendszerek

• egyensúlyra vezető folyamatok:
 − az átalakulás és a visszaalakulás reakciósebessége egyenlővé válik
 − a rendszerben található részecskék koncentrációja állandóvá válik

• a tömeghatás törvénye
• az egyensúlyi állandó

 − pl. N2 + 3 H2 ⇌ 2 NH3 reakció esetén 

K
[NH ]

[N ] [H ]
3

2

2 2
3

• a legkisebb kényszer elve

N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g)       ΔrH < 0 
kJ

mol

a külső hatás a válaszreakció

melegítjük a reakcióelegyet
az endoterm reakció válik hangsúlyossá,  
az egyensúly a visszaalakulás (←) felé tolódik el

hűtjük a reakcióelegyet
az exoterm reakciót kevésbé lassítja a hőelvonás, 
ezért az ammónia szintézis (→) felé tolódik el az 
egyensúly

növeljük a nyomást (vagy csökkentjük  
a térfogatot)

a gázreakcióban a részecskeszám-csökkenés  
(→) felé tolódik el az egyensúly

csökkentjük a nyomást (vagy növeljük  
a térfogatot)

a gázreakcióban a részecskeszám-növekedés  
(←) felé tolódik el az egyensúly

növeljük valamelyik reaktáns mennyiségét  
(vagy csökkentjük a termékét)

a termékképződés (→) irányába tolódik el az 
egyensúly

növeljük a termék mennyiségét  
(vagy csökkentjük valamelyik reaktánsét)

a kiindulási anyagok képződése irányába tolódik  
el (←) az egyensúly

katalizátort adunk az elegyhez
mindkét irányú folyamat azonos mértékben gyorsul,  
az egyensúly nem tolódik el egyik irányba sem
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Savak és bázisok, protolitikus reakciók

• Brønsted-féle elmélet:
 − savak: proton leadása
 − bázisok: proton felvétele

• a savak reakciója a bázisokkal: protolitikus reakciók
 − konjugált sav-bázis párok

• sav + víz ⇌ savmaradékion + oxóniumion
• sav + bázis ⇌ só + víz
• amfotéria

 − a víz autoprotolízise
• erős és gyenge savak, illetve bázisok

 − a disszociációfok határozza meg
 − savállandó és bázisállandó

• savak és bázisok értékűsége: a leadható/felvehető protonok száma
• kémhatás: savas, semleges, lúgos

• vízionszorzat 
mol

dm3

2

25 °C-on: Kv = 1 · 10–14 
mol

dm3

2

 − hőmérsékletfüggő: magasabb hőmérsékleten nagyobb az értéke
• a pH és a pOH

 − pH = –lg [H3O
+]

 − pOH = –log [OH–]
 − 25 °C-on: pH + pOH = 14

• pH-skála: 25 °C-on 0–14 között
• indikátorok:

 − színváltozással jelzik a kémhatás változását (lakmusz, fenolftalein, metilnarancs,  
metilvörös, univerzál, természetes indikátorok)

• közömbösítés: sav és bázis közötti reakció sztö chiometriai arányban
• semlegesítés: olyan közömbösítés, amelynek a végeredménye pH = 7
• a sók hidrolízise

 − erős sav és erős bázis sója: nem hidrolizál (pl. NaCl)
 − erős sav és gyenge bázis sója: savasan hidrolizál (pl. NH4Cl)
 − gyenge sav és erős bázis sója: lúgosan hidrolizál (pl. Na2CO3)
 − gyenge sav és gyenge bázis sója: a Ks és a Kb függvényében hidrolizál  

(pl. a (NH4)2CO3 lúgosan hidrolizál, mert Kb > Ks)
• titrálás: ismeretlen koncentrációjú oldat koncentrációjának meghatározása  

ismert koncentrációjú oldat segítségével
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23. Az anyagok 
jellemzése

Emlékszel még?

Kémiai részecskék közé soroljuk az atomot, 
az iont és a molekulát. Közöttük kémiai kö-
tések alakulhatnak ki. A kötéseket erősségük 
szerint csoportosítjuk. Ennek alapján megkü-
lönböztetünk erős elsőrendű és gyengébb, 
másodrendű kötéseket. 

Az elsőrendű kötések közé tartozik a ko-
valens kötés, az ionkötés és a fémes kötés. 
A kovalens kötés nagy elektronegativitású 
atomok között alakul ki elektronpár(ok) kö-
zössé tételével. Amennyiben nagy az atomok 
elektronegativitása közötti különbség, az ato-
mok között elektronátadás következik be. Az 
így keletkező ionok között elektrosztatikus 
vonzás lép fel, amit ionkötésnek nevezünk. 
A fémes kötés a kis elektronegativitású ato-
mok között alakul ki. A fémes kötés tulajdon-
képpen a delokalizált elektronok, valamint a 
rácspontokban található pozitív töltésű fém-
atomtörzsek közötti elektrosztatikus vonzás.

A sokkal gyengébb másodrendű köl-
csönhatások közé tartozik az apoláris mo-
lekulák és nemesgázatomok között kialakuló 
diszperziós kölcsönhatás, a poláris moleku-
lák között kialakuló dipólus-dipólus kölcsön-
hatás, valamint a hidrogénkötés.

A fizikai tulajdonságok vizsgálatánál fel-
soroljuk és anyagszerkezeti ismereteink alap-
ján magyarázzuk az olvadás- és a forráspont 
értékét, az ebből következő halmazállapotot, 
a vizsgált anyag színét, szagát, oldhatósá-
gát apoláris és poláris oldószerben, valamint 
egyes esetekben a levegőhöz vagy a vízhez 
viszonyított sűrűséget, a keménységet, az 
áramvezetést, a diffúziós készséget, a felületi 
feszültség nagyságát és a viszkozitást is.

Az általános kémiai ismereteket követően 
anyag ismerettel fogunk foglalkozni. Ennek kere-
tében szervetlen és szerves anyagokat fogunk 
megvizsgálni és megismerni.

Az anyagok jellemzésére többnyire az alábbi 
szempontsort használjuk:
• szerkezeti sajátságok

 − a halmazát felépítő részecske típusa
 − a részecskék közötti kötések
 − elsőrendű vagy másodrendű kötések
 − kristályrácstípus szilárd halmazállapotban

• fizikai tulajdonságok
 − szín
 − szag
 − halmazállapot standardállapotban
 − olvadás- és forráspont
 − oldhatóság vízben
 − oldhatóság egyéb oldószerekben
 − egyéb, a vizsgált anyag szempontjából 

fontos fizikai tulajdonság
• kémiai tulajdonságok

 − reakciókészség
 − kémiai reakciók (a reakció típusa, reak-

cióegyenlet, körülmények)
 − égés
 − reakció vízzel, savakkal, lúgokkal
 − egyéb reakciók

• előfordulás
• előállítás

 − laboratóriumban
 − iparban

• felhasználás és biológiai jelentőség
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A kémiai kötések  
és rácstípusok

Kovalens kötés
• ha a kovalens kötés molekulában található, 

akkor szilárd állapotban a molekulák mole-
kularácsot alkotnak

 − példa elemekre: hidrogén, halogének, 
oxigén, kén

 − példa vegyületekre: ammónia, hidro-
gén-klorid, metán, víz, szén-dioxid, sző-
lőcukor

• ha a kovalens kötések nagyon nagy számú 
atomot kapcsolnak össze, akkor atomrács 
jön létre

 − példa elemre: gyémánt
 − példa vegyületre: szilícium-dioxid (23.1. 

ábra)

23.1. ábra: Kvarckristály (szilíciumdioxid
kristály)

Ionkötés
• az ionkötéssel kapcsolódó ionok ionrácsot 

alkotnak
 − csak vegyület lehet!
 − példák: nátrium-klorid, kálium-fluorid, 

magnézium-nitrát

Fémes kötés
• a fémes kötéssel kapcsolódó fématomtör-

zsek fémrácsot alkotnak
 − példa elemekre: vas, alumínium, réz, 

cink, arany, ezüst
 − példa vegyületekre: vegyülettípusú ötvö-

zetek, mint a nyersvas

A másodrendű kötések
• molekulák vagy nemesgázatomok között 

alakulnak ki szilárd állapotban

• a másodrendű kötésekkel kapcsolódó mo-
lekulák vagy nemesgázatomok molekula-
rácsot alkotnak

 − példa elemekre: hidrogén, neon, argon, 
kripton, oxigén

 − példa vegyületekre: ammónia, szén-
dioxid, hidrogén-klorid

Természetesen az is előfordul, hogy standard-
állapotban nincs számottevő kémiai kötés az 
anyag részecskéi között.

Néhány példa:
 − elemekre: nemesgázok, nitrogén, klór 

(gázhalmazállapotban)
 − vegyületekre: hidrogén-klorid, ammónia, 

szén-dioxid (gázhalmazállapotban)

A fizikai tulajdonságok

Az anyagok fizikai tulajdonságait meghatároz-
za a részecskék típusa, a részecskék közötti 
kölcsönhatás, illetve a kristályrács típusa.

Az olvadás- és forráspont
Standardállapotban gáz-halmazállapotú egy 
anyag, ha forráspontja 25 °C alatt van, folya-
dék, ha forráspontja 25°C felett, de olvadás-
pontja 25 °C alatt van, és szilárd, ha olvadás-
pontja magasabb 25 °C-nál.

Az atomrácsos anyagoknál erős elsőrendű 
kötés, a kovalens kötés a rácsösszetartó erő, 
így ez magas olvadáspontot eredményez. Ezek 
az anyagok standardállapotban szilárd halmaz-
állapotúak.

Az ionrácsos anyagoknál erős elsőrendű kö-
tés, az ionkötés a rácsösszetartó erő. Ezért az 
ionrácsos anyagoknak viszonylag magas az ol-
vadáspontjuk, standardállapotban szilárd hal-
mazállapotúak.

A fémek esetében változó erősségű elsőren-
dű kötés, a fémes kötés a rácsösszetartó erő. 
A változó kötéserősség változó olvadáspontot 
eredményez.

Az olvadáspontot a fémrács típusa is befo-
lyásolja.

Standardállapotban szilárd halmazállapotú-
ak, kivéve a higanyt.
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A molekularácsos anyagok esetében – bár 
molekulán belül a legtöbb esetben kovalens 
kötés található – a részecskék (molekulák és 
nemesgázatomok) között csak gyenge, másod-
rendű kölcsönhatás van. Ennek erőssége hatá-
rozza meg az olvadás- és a forráspontot, így a 
halmazállapotot is. Erősebb másodrendű köl-
csönhatás magasabb olvadás- és forráspontot 
eredményez.

A korábban megismert másodrendű köté-
sek közül (azonos moláris tömeg esetén) leg-
gyengébb a diszperziós kölcsönhatás, legerő-
sebb a hidrogénkötés.

A másodrendű kötés erőssége azonban a 
molekula méretétől (a moláris tömegtől) is függ. 
Minél nagyobb az anyagi halmazt felépítő mo-
lekula mérete, vagyis minél nagyobb az anyag 
moláris tömege, általában annál erősebb a má-
sodrendű kölcsönhatás.

Az anyagok oldhatósága
Az atomrácsos anyagok atomjai között erős 
kovalens kötés található, aminek felszakításá-
hoz nagyon nagy energia szükséges, ezért az 
ilyen rácsban kristályosodó anyagok nem ol-
dódnak semmilyen oldószerben.

A fémrácsos anyagok egymás olvadékában 
oldódnak, ez fizikai oldódás. Ezekből a homo-
gén elegyekből, ha megszilárdulnak, ötvözetek 
jönnek létre.

Amennyiben az oldódás során kémiai reak-
ció is lejátszódik, akkor kémiai oldódásról be-
szélünk. A fémek kémiailag oldódnak például, 
amikor savval, lúggal vagy vízzel reagálnak.

Az ionrácsos anyagok általában jól oldódnak 
vízben. A kristályrács rácspontjaiban ellentétes 
töltésű ionok találhatóak. Az oldódás során a 
dipólusos vízmolekulák körbeveszik az iono-
kat, kiszakítják a rácsból, és hidrátburkot ala-
kítanak ki körülötte. Ennek eredményeként az 
oldatban hidratált ionok találhatóak.

A molekularácsos anyagok oldódása a „ha-
sonló a hasonlóban oldódik” elv alapján megy 
végbe.

Az apoláris anyagok apoláris oldószerben 
oldódnak jól. Gyakran alkalmazott apoláris ol-
dószer például a benzin, a benzol, a toluol, a 
szén-tetraklorid, illetve az éter. 

A poláris anyagok poláris oldószerben ol-
dódnak jól. A leggyakrabban alkalmazott poláris 

oldószer a víz. A vízben való oldódást elősegítik 
a következő tényezők: erősebb polaritás, hid-
rogénkötés kialakításának lehetősége, kémiai 
reakció vízzel (ez azonban már kémiai oldódást 
is eredményez).

Univerzális oldószerekben az apoláris és a 
poláris anyagok is jól oldódnak. Ilyen oldószer 
például az etil-alkohol, a metil-alkohol és az 
aceton (23.2. ábra).

Az anyagok színe
Az anyagok színét az határozza meg, hogy a 
látható színtartományból milyen hullámhosszú 
fény jut el a szemünkbe az adott anyagról.

A színt befolyásolhatja az anyagban esetle-
gesen előforduló delokalizált elektronrendszer 
is. Például ezért szürkék a fémek, vagy ezért 
piros a paradicsom (23.3. ábra).

23.2. ábra: Az univerzális oldószerként 
viselkedő acetont korábban 
körömlakklemosóként is használták

23.3. ábra: A paradicsom piros színét 
a benne található likopin delokalizált 
elektronrendszere adja
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Tudtad?

• Allotrop módosulatnak nevezzük egy elem 
különböző molekulaszerkezetű, vagy külön-
böző kristályrács-szerkezetű módosulatait. 
 Ezekben az esetekben jól megfigyelhető, 
hogy az eltérő szerkezet eltérő fizikai tulaj-
donságokat eredményez.
 A szén két allotrop módosulata a grafit és 
a gyémánt. A gyémánt atomrácsos, ezért 
nagy keménységű, magas olvadáspon-
tú, oldhatatlan anyag, amely nem vezeti az 
elektromos áramot. Ezzel szemben a grafit 
rétegrácsos szerkezetű, amely átmenetet 
képez az atomrács, a fémrács és a moleku-

larács között. Ezért magas az olvadáspont-
ja, nincs fizikai oldószere, ám puha, valamint 
a delokalizált elektronoknak köszönhetően 
vezeti az elektromos áramot, illetve szürke 
színű (23.4. ábra). 

• A forráspont értékét a nyomás is megha-
tározza. Minél nagyobb a nyomás, annál 
magasabb a forráspont értéke. A víz for-
ráspontja egy magas hegyen, ahol a légköri 
nyomás alacsonyabb a szokásosnál, kisebb 
lesz. Ezzel szemben a kuktában, amelyben 
a légkörinél nagyobb nyomás uralkodik, 
magasabb lesz a forráspont.

Fontosabb fogalmak:

elsőrendű kötések, másodrendű kölcsönhatások, kristályrácstípusok, fizikai tulajdonság, kémiai 
tulajdonság

Az anyagok jellemzése

• anyagok jellemzésének szempontsora
• a kémiai kötések és rácstípusok
• a fizikai tulajdonságok

 − az olvadás- és forráspont
 − az anyagok oldhatósága
 − az anyagok színe

23.4. ábra: A gyémánt és a grafit a szén két allotrop módosulata. Fizikai tulajdonságaik igen 
eltérők
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24. A nemesgázok

Emlékszel még?

A nemesgáz-elektronszerkezet a hélium ese-
tében 2 (külső), míg a többi nemesgáz eseté-
ben 8 külső elektront jelent.

A nemesgázatomok között szilárd halmaz-
állapotban gyenge másodrendű kötés, a disz-
perziós kölcsönhatás alakul ki.

A nemesgázok helye a periódusos 
rendszerben és elektronszerkezete
A nemesgázok VIII. A csoportban (18. cso-
portban) találhatóak. Idetartozó elemek a hé-
lium, a neon, az argon, a kripton, a xenon és 
a radon.

A hélium elektronszerkezete 1s2, a többi ne-
mesgáz vegyértékhéjának elektronszerkezete 
ns2 np6, ahol n az elektronhéjak számát, ennek 
következtében a periódus sorszámát, illetve az 
elektronszerkezet legnagyobb főkvantumszá-
mát jelenti. Például az argon esetében 3s2 3p6.

A nemesgázok közül kizárólag a hélium és 
a neon esetében telített minden elektronhéj.

A nemesgázok rácstípusa
A nemesgázatomok között szilárd halmazálla-
pot ban diszperziós kölcsönhatás alakul ki. A 
rácstípus meghatározásánál elsődleges szem-
pont a rácsot egyben tartó erő típusa. Mivel 
szilárd halmazállapotban a rácsösszetartó erő 
egy gyenge másodrendű kölcsönhatás, ezért 
molekularácsban kristályosodnak, függetlenül 
attól, hogy a rácspontokban nem molekulák, 
hanem atomok vannak. Azért érdekes az így 
létrejött a molekularács, mert a rácspontokban 
lévő részecskéken belül nincs kovalens kötés.

Fizikai tulajdonságaik
Színtelen, szagtalan gáz-halmazállapotú anya-
gok. Az olvadás- és forráspontjuk nagyon ala-

csony (a hélium olvadáspontja –269 °C), emiatt 
igen nehezen cseppfolyósíthatók. Ez utóbbi 
tulajdonságoknak az az oka, hogy az atomok 
között csak igen gyenge másodrendű kölcsön-
hatások alakulhatnak ki, amelyeket viszonylag 
könnyen fel lehet szakítani.

A nemesgázok atomjai apolárisak, ezért a 
nemesgázok apoláris oldószerben oldódnak 
jól, például a cseppfolyós levegőben.

Kémiai tulajdonságaik
A nemesgázok legtöbbször nem lépnek re-
akcióba más anyagokkal, csak nagyon rit-
kán képeznek vegyületeket. A nemesgázokat 
inert gázoknak nevezzük, mert nagyon kicsi 
a reakciókészségük. A stabilis elektronszer-
kezettel és a kedvező, alacsony energiaszint-
tel magyarázható ez a kis reakciókészség.

Előfordulásuk
A hélium a Föld légkörében csak nyomokban 
fordul elő, de a világegyetemben nagy meny-
nyiségben található meg, a hidrogén után 
a második leggyakoribb elem. A hélium a 
földgázban is megtalálható, és ha megfelelő 
mennyiségben van jelen, akkor gazdaságosan 
előállítható.

A többi nemesgáz a levegőben található 
meg. Legnagyobb mennyiségben (0,93 j%) 
az argon van jelen, a többi sokkal kisebb mér-
tékben.

Ipari előállításuk
A héliumot földgázból, a többit cseppfolyós 
levegő desztillációjával állítják elő.

Felhasználásuk
A héliumot lufik megtöltésén kívül használják 
még a búvárpalackok mesterséges levegőjé-
ben, illetve cseppfolyós formában hűtésre is.

A többi nemesgázt fénycsövekben, illetve 
védőgázként használják (24.1. ábra).
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24.1. ábra: A nemesgázok az elektromos 
feszültség hatására eltérő színnel kezdenek 
el világítani

Tudtad?

• A léggömbök és léghajók töltésére régeb-
ben hidrogént használtak, amelynek sű-
rűsége sokkal kisebb a levegőénél, ezért 
felfelé száll. A hidrogén azonban a levegő-
vel olyan elegyet képez, amely rendkívül 
robbanásveszélyes, így ma már a sokkal 
biztonságosabb héliummal töltik a lufikat.

• A búvárok mesterséges levegőjében azért 
található a nitrogén helyett hélium, mert ez-
zel csökkentik a keszonbetegség kialakulá-
sának veszélyét.

• A nagyobb rendszámú nemesgázelemek-
nek ma már ismertek nagy elektronegativi-
tású elemekkel képzett vegyületei. Ilyenek 
például a KrF2, XeF4, XeF6, XeO4, XeO2.

• A volfrámszálas izzólámpa hatásfokának je-
lentős növelése Bródy Imre magyar fizikus 
nevéhez fűződik. Az ő javaslatára használ-
nak ma is kriptont töltőgázként az izzókban.

• Természetes környezetünkben a radon 
forrása a kőzetekben található rádium, 
amelyből radioaktív bomlás során kelet-
kezik. A  belélegzett radont általában ki is 
lélegezzük, így közvetlen élettani szerepe 
elhanyagolható. Ha azonban bomláster-
mékei megtapadnak a levegőben található 
részecskéken, majd a tüdő falán, akkor ve-
szélyessé válhat. A veszély rendszeres szel-
lőztetéssel jelentősen csökkenthető.

24.2. ábra: Az izzókat kriptonnal töltik

Fontosabb fogalmak:

inert gáz

A nemesgázok

• 18. csoport elemei, vegyérték-elektronszerkezetük: 1s2, illetve ns2 np6

• rácstípus: molekularács
• fizikai tulajdonságaik: színtelen, szagtalan gázok
• kémiai tulajdonságaik: inert gázok
• előfordulásuk: főként a levegőben és földgázban
• előállításuk: cseppfolyós levegőből
• felhasználásuk: inert gázként, fénycsövek töltőgázaként
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25. A hidrogén

Emlékszel még?

A hidrogénatom a legkisebb rendszámú atom. 
Felépítésében mindössze 1 proton és 1 elekt-
ron vesz részt. Ez az egy elektron az első hé-
jon található, legközelebb az atommaghoz.

Elektronszerkezete 1s1.
A hidrogénatomnak a stabilis nemesgáz-

szerkezet eléréséhez egy további elektronra 
van szüksége. Ezt a leggyakrabban egy kö-
zös elektronpár, azaz kovalens kötés kiala-
kításával éri el. Kétatomos molekulát alkot, 
amelyben egyszeres kovalens kötés található 
az atomok között (25.1. ábra).

H H

25.1. ábra: A hidrogénmolekula 
szerkezete és modellje

Mivel ebben az esetben a molekulában két 
azonos atom kapcsolódik össze kovalens 
kötéssel, mindkét atom ugyanolyan mérték-
ben vonzza a kötő elektronpárt, így nem jön 
létre töltéseltolódás, a kovalens kötés apolá-
ris lesz. Kétatomos molekula esetén a kötés 
polaritása egyértelműen meghatározza a mo-
lekula polaritását. Ennek megfelelően a hidro-
génmolekula is apoláris lesz.

Szilárd halmazállapotban, a molekularács-
ban elhelyezkedő apoláris molekulák, így a 
hidrogénmolekulák között is csak az igen 
gyenge diszperziós kölcsönhatás alakul ki.

A hidrogénatom izotópjai  
és elektronszerkezete
A hidrogénnek összesen három izotópját is-
merjük, amelyek jellemzőit a 25.1. táblázat mu-
tatja be.
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jelölése 1
1H

2
1H, D 3

1H, T

p+-szám 1 1 1

e–-szám 1 1 1

n0-szám 0 1 2

25.1. táblázat: A hidrogén izotópjai

A hidrogénatom egyetlen elektronja az 
első héjon található, elektronszerkezete 1s1.

A hidrogénmolekula kialakulása  
és szerkezete

A hidrogénmolekula kétatomos. A két hidro-
génatom egy-egy atompályájából egy mole-
kulapálya jön létre, ezért a kötés kialakulása 
szerint kolligatív. A kialakuló molekulapálya 
tengelyszimmetrikus, azaz szigma-kötés jön 
létre. A kialakuló kötés egyszeres apoláris ko-
valens kötés.

Amennyiben a hidrogént megfelelő nyomáson 
lehűtjük, előbb folyékony, majd szilárd halmaz-
állapotú lesz. Szilárd halmazállapotban moleku-
larácsot alkot. A rácspontokban hidrogénmole-
kulák találhatóak, a rácsösszetartó erő az igen 
gyenge diszperziós kölcsönhatás.
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Fizikai tulajdonságok
A hidrogén standardállapotban színtelen, szagta-
lan gáz. A hidrogénmolekula apoláris, és a legki-
sebb moláris tömegű molekula. Így a molekulák 
között létrejövő igen gyenge diszperziós kölcsön-
hatást nagyon könnyű felbontani. Ez alacsony ol-
vadás- és forráspontot eredményez.

Mivel a hidrogén a legkisebb moláris tömegű 
gáz, emiatt egyben a legkisebb sűrűségű gáz. 

A levegőhöz viszonyított sűrűsége nagyon 
kicsi:

rel

M


M
= = =H

levegő

g
mol

g
mol

14,5
2

2

29

1
.

Ezért száll felfelé a hidrogéngázzal töltött 
léggömb, illetve emiatt a hidrogéngáz csak a 
szájával lefelé fordított edényben fogható fel.

A hidrogénnek kis moláris tömege miatt 
nagy a diffúziósebessége. Ezt a tulajdonságát 
jól szemlélteti a mázatlan agyaghengeres kí-
sérlet (25.2. ábra).

mázatlan
égetett
agyaghenger

színes oldat

hidrogén

25.2. ábra: A hidrogén diffúzióját 
bemutató kísérlet

A kísérletben egy mázatlan agyaghengert 
egy U alakú csővel kapcsolunk össze, amely-
ben színezett folyadék található. Egy szájával 
lefelé tartott főzőpohárban hidrogéngázt fo-
gunk fel. Hirtelen ráborítjuk az agyaghengerre 
a hidrogénnel telt főzőpoharat.

Azt tapasztaljuk, hogy az U alakú cső nyi-
tott végében megemelkedik a folyadék szintje. 
A jelenség magyarázata, hogy a hidrogén nagy 
diffúziósebessége miatt nagyobb mennyiségű 
hidrogén áramlik be az agyaghengerbe, mint 
amennyi levegő áramlik ki abból. Ennek követ-
keztében az agyaghengerben megnő a nyo-
más, a beáramolt gáz elkezdi a folyadékot az 
U alakú csőből kipréselni.

A hidrogén – apoláris molekulái miatt – az 
apoláris oldószerekben jól oldódik, poláris oldó-
szerekben azonban nem oldódik, ezért a hidro-
géngáz víz alatt felfogható.

Kis méretű molekulája miatt fémekben, 
például a nikkelben vagy a platinában is „oldó-
dik”. A platina nagy méretű atomjai közé be tud 
ékelődni a hidrogén molekulája. Ebben a hely-
zetben a hidrogénmolekula kovalens kötése 
könnyebben felszakad, ezért a platinát katali-
zátorként alkalmazzák a hidrogén reakcióiban. 

Kémiai tulajdonságok
A reakciókészséget leginkább a molekulában 
található kötés erőssége határozza meg. A hidro-
génatomok kis mérete miatt a hidrogénmoleku-
lában előforduló egyszeres kovalens kötés igen 
nehezen szakítható fel. Emiatt a hidrogén közön-
séges körülmények között kevéssé reakcióképes 
anyag. A hőmérséklet emelésével vagy katalizá-
tor alkalmazásával azonban a reakciókészség 
jelentősen nő.

A hidrogén számos reakcióban redukálószer-
ként viselkedik, miközben a részecskéi oxidá-
lódnak.

Reakciói nemfémekkel
A hidrogén- és az oxigéngáz közönséges kö-
rülmények között nem lép reakcióba egymás-
sal, mert a hidrogénben és az oxigénben is erős 
kovalens kötés található, amit nehéz felbontani. 
Magasabb hőmérsékleten vagy szikra hatására 
azonban robbanásszerűen egyesülnek.

2 H2 + O2 → 2 H2O

A durranógázpróbát az előállított hidrogén 
tisztaságának (oxigénmentességének) ellenőr-
zésére használják. 
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A kísérletben az előállított hidrogént víz alatt 
felfogjuk egy kémcsőben. A kémcső száját az 
ujjunkkal elzárjuk, és nyílt lánghoz közelítjük.  
Amennyiben az előállított hidrogéngáz tartalmaz 
oxigéngázt is, azt tapasztaljuk, hogy sivító, vi-
sító hang kíséretében játszódik le a reakció. Ha 
az előállított gáz oxigént nem tartalmaz, akkor 
nagyon halk pukkanás kíséretében ég el a hidro-
gén. A kémcső fala párás lesz. Ennek az a ma-
gyarázata, hogy a tiszta hidrogén szinte hangta-
lanul ég el, míg oxigénnel robbanóelegyet alkot.

A halogénekkel való reakcióját leíró egyenletek 
nagyon hasonlóak, a reakció körülményei azon-
ban különbözőek. 

A hidrogén a fluorral sötétben és alacsony 
hőmérsékleten is robbanásszerűen reagál.

H2 + F2 → 2 HF

Klórgázzal fény vagy hő hatására robbanás-
szerűen megy végbe a reakció.

Emiatt is nevezzük a hidrogén- és klórgáz 
1 : 1 térfogatarányú elegyét klórdurranógáz-
nak.

H2 + Cl2 → 2 HCl

Brómmal és jóddal magasabb hőmérsék-
leten (800 °C) egyensúlyi reakció megy végbe.

H2 + Br2 ⇌ 2 HBr

H2 + I2 ⇌ 2 HI

A nitrogénnel lejátszódó egyensúlyi reakció 
az ammónia ipari előállításának folyamata.

N2 + 3 H2 ⇌ 2 NH3

Az iparban optimális, közepes hőmérsékle-
ten (~ 500 °C), nagy nyomáson (25–30 MPa) és 
vaskatalizátor alkalmazásával érik el a megfelelő 
hatásfokot.

Reakciói fém-oxidokkal
Amennyiben egy szájával lefelé fordított, enyhén 
ferdén rögzített kémcsőbe fekete színű réz(II)-oxi-
dot teszünk és hevítjük, majd a kémcsőbe hidro-
géngázt vezetünk, azt tapasztaljuk, hogy a fekete 
színű szilárd anyag vörös színűvé válik, miközben 

a kémcső fala bepárásodik. A  jelenség magya-
rázata az, hogy a folyamat során a fekete színű 
réz(II)-oxidból vörös színű réz és víz keletkezett.

CuO + H2 → Cu + H2O

A hidrogén redukálószerként viselkedett, re-
dukálta a réz(II)-oxidot.

Reakciói fémekkel
A hidrogén a nála erősebb redukálószerekkel 
szemben redukálódik, azaz oxidálószerként 
viselkedik. Ilyen következik be az alkáli- és 
alkáliföldfémek hidrogénnel történő reakciója 
során.

2 Na + H2 → 2 NaH

Ca + H2 → CaH2

A keletkező hidridek ionrácsosak, bennük 
a pozitív töltésű fémionok mellett –1 töltésű 
nemesgáz-szerkezetű hidridionok találhatóak.

Előfordulás
Elemi állapotban a világegyetem leggyakoribb 
eleme, a csillagok fő alkotója. Kötött állapotban 
a vízben és a szerves vegyületekben fordul elő 
nagy mennyiségben.

Előállítás
Laboratóriumi előállítása leggyakrabban só-
savból történik cink segítségével.

Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2

Az ipari előállítás többféleképpen lehetsé-
ges. Megvalósulhat a metán hőbontásával:

CH4 → C + 2 H2,

a metán és vízgőz reakciójával:

CH4 + H2O → CO + 3 H2,

illetve vízbontással is:

2 H2O → 2 H2 + O2.

Felhasználás
A hidrogéngázt felhasználják az ammónia gyár-
tására, rakéták üzemanyagaként, margarinké-
szítéshez, illetve egyes fémek előállítására.
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Tudtad?

• A Hindenburg egy Zeppelin-léghajó volt, 
amelyet hidrogénnel töltöttek meg. Eddig 
tisztázatlan körülmények között felrobbant 
(25.3. ábra).

25.3. ábra: A Zeppelinléghajó

• A nehézvíz a hidrogén egyik izotópját, a de-
utériumot tartalmazza. Képlete: D2O. Egyes 
atomerőművekben igen nagy mennyiséget 
használnak a nehézvízből a neutronok be-
fogására. Másutt, így Pakson is, más neut-
ronelnyelőket használnak.

• Henry Cavendish (1731–1810) fedezte fel 
1766-ban a hidrogént. Cavendish a gázok 
előállítására és vizsgálatára sok új megol-
dást vezetett be, többek között gázfejlesztő 
készüléket is alkalmazott, így módja volt a 
tiszta gázok tanulmányozására. Cavendish 
a „gyúlékony levegőnek” nevezett hidrogént 
új módszerrel, tisztán állította elő.

• A lítium-hidrid vízzel érintkezve hidrogén-
gázt fejleszt:

LiH + H2O → LiOH + H2

  Ezt a reakciót alkalmazva használtak elő-
ször a II. világháborúban mentőmellényeket 
az amerikai pilóták.

Fontosabb fogalmak:

prócium, deutérium, trícium, hidrid

A hidrogén

• a hidrogénatom és izotópjai
• a kétatomos hidrogénmolekula
• fizikai tulajdonságok: színtelen, szagtalan gáz, vízben rosszul, apoláris oldószerben jól oldódik, 

nagy diffúziós készség
• kémiai tulajdonságok

 − kis reakciókészség
 − reakciói nemfémekkel (redukálószerként)
 − reakciói fémekkel (oxidálószerként)

• a világegyetem leggyakoribb eleme
• előállítás:

 − laboratóriumban: cink és sósav
 − iparban: pl. a metán hőbontásával, metán vízgőzzel való reakciójával

• felhasználás: pl. margarinkészítés, ammóniagyártás, fémek előállítása
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26. A halogénelemek 

Emlékszel még?

Számos olyan elem van, amely tiszta, ele-
mi állapotban akár veszélyes is lehet az élő 
szervezetre, ugyanakkor átalakulásukat kö-
vetően létfontosságú vegyület jön létre. Pél-
dául az emberi szervezetre igen veszélyes 
nátriumot és a mérgező klórgázt reagáltatva 
az élő szervezet számára kiemelt jelentőségű 
nátrium-klorid, vagyis konyhasó keletkezik 
(26.1. ábra).

Cl2 Na égése Cl2-banNa NaCl

2 Na + Cl2 → 2 NaCl
  

26.1. ábra: A nátrium és klórgáz reakciója 
nátriumkloridot eredményez

A periódusos rendszer 17. csoportját (VII. A fő-
csoportját) alkotó elemeket halogénelemeknek 
nevezzük. A szó jelentése „sóképző”, utalva igen 
gyakori előfordulási formájukra.  A csoport elemei 
közé tartozik a fluor, a klór, a bróm, a jód és az 
asztácium. Amíg az első négy elem nagyon ha-
sonló kémiai tulajdonsággal rendelkezik, az asz-
tácium számos tekintetben különbözik ezektől.

Tudtad? 

A fontosabb halogénelemek neve a görög 
vagy latin nevükből származtatható:
• fluor (F): fluere = folyni (latin)
• klór (Cl): chloros = zöld (görög)
• bróm (Br): bromos = bűzlő (görög)
• jód (I): iodeies = ibolyaszín (görög)

A klór

A klóratom izotópjai és elektronszerkezete
A klór két izotóp, a 35Cl és a 37Cl keveréke. A ter-
mészetben a 35Cl-izotóp nagyjából háromszor 
nagyobb mennyiségben fordul elő, mint a 37-es 
tömegszámú izotóp.

A klóratom vegyértékhéjának elektron-
szerkezete 3s2 3p5.

A klórmolekula szerkezete
A klóratom hét vegyértékelektronnal rendelke-
zik. Ebből hat elektron párosítva helyezkedik el, 
míg a hetedik elektron párosítatlan. Két klóratom 
az egy-egy párosítatlan elektronját közössé téve 
kétatomos elemmolekula jön létre (26.2. ábra).

A klór apoláris molekulákat képez. A szilárd 
halmazállapotban kialakuló molekularácsot a mo-
lekulák között működő gyenge diszperziós köl-
csönhatás tartja egyben. 

Fizikai tulajdonságok
A klór egy sárgászöld színű, szúrós szagú, köhö-
gésre ingerlő gáz. Az apoláris molekulákat gyen-
ge másodrendű kölcsönhatás tartja egyben, 

Cl Cl

26.2. ábra: A klórmolekula szerkezete és 
modellje
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ezért azokat nagyon könnyű eltávolítani egymás-
tól, így alacsony olvadás- és forráspont jellemzi.

Az apoláris klórgáz az apoláris oldószerek-
ben (például benzinben) jól, poláris oldószerek-
ben viszont rosszul oldódik. A vízben való kis-
mértékű oldódását reakció segíti.

A levegőnél sokkal nagyobb sűrűségű gáz, 
ezért lefelé száll. Ha klórgázt szeretnénk felfogni, 
azt szájával felfelé tartott edényben tehetjük meg.

Kémiai tulajdonságok
A klórmolekulában található egyszeres kovalens 
kötés már a látható, pontosabban a kék fény ha-
tására is könnyen felbontható. A klór a második 
legnagyobb reakcióképességű halogénelem a 
fluor után.

A reakciói eredményeképpen számos eset-
ben halogenidion (kloridion) keletkezik:

Cl2 → 2 Cl– + 2 e–

Emellett azonban a reakciói változatos ösz-
szetételű molekulákat, illetve összetett ionokat 
eredményeznek (26.1. táblázat).

A reakcióban képződő részecskék

kémiai jele neve

HCl hidrogén-klorid-molekula

CH3–Cl klórmetán-molekula

OCl– hipoklorition

ClO2
– klorition

ClO3
–  klorátion

ClO4
–  perklorátion

26.1. táblázat: Néhány konkrét példa a klór 
reakciói során képződő részecskékre

A klór a reakcióiban erélyes oxidálószerként 
viselkedik.

Reakció nemfémes elemekkel
A klór oxigénnel nem lép reakcióba, éghetetlen 
gáz.

A hidrogénnel keveredve a klórgáz sötétben, 
szobahőmérsékleten nem reagál. Láng, szikra 
hatására azonban robbanásszerű sebességgel 
megy végbe az átalakulás:

H2 + Cl2 → 2 HCl

A hidrogén- és a klórgáz 1 : 1 térfogatará-
nyú elegyét klórdurranógáznak nevezzük. 

Reakció fémekkel
A megolvasztott vagy felhevített fémek többsé-
gével heves, olykor tűzjelenség által kísért reak-
ció játszódik le:

2 Na + Cl2 → 2 NaCl  
 (nátrium-klorid, fehér)

Mg + Cl2 → MgCl2  
 (magnézium-klorid, fehér)

2 Fe + 3 Cl2 → 2 FeCl3  
 (vas(III)-klorid, barna)

Cu + Cl2 → CuCl2  
 (réz(II)-klorid, zöld)

Az atomos állapotú (más néven nasz-
censz) klór reakciókészsége olyan nagy, hogy 
az inert fémekkel, így az arannyal és a platiná-
val is reakcióba léphet. 

Reakció vízzel
Vízzel egyensúlyi reakcióban lép kölcsönha-
tásba, klóros víz keletkezése közben:

H2O + Cl2 ⇌ HCl + HOCl

A reakcióban keletkező hipoklórossav már 
kevés fény hatására is elbomlik:

HOCl → HCl + ’O’

A bomlás során hidrogén-klorid és nasz-
censz oxigén (vagyis atomos oxigén) keletke-
zik, amely igen erélyes oxidálószer.

Reakció lúgokkal
A klórgáz nátrium-hidroxid-oldatban való el-
nyeletésekor nátrium-hipoklorit (NaOCl) állítha-
tó elő, ami a háztartási hipó hatóanyaga:

2 NaOH + Cl2 → NaCl + NaOCl + H2O

Reakció halogenidekkel
A klórgáz olyan erélyes oxidálószer, hogy a 
bromidokból, illetve a jodidokból elemi halo-
gént állít elő. A fluoridokkal azonban nem ké-
pes reakcióba lépni.

Cl2 + 2 KBr → 2 KCl + Br2

Cl2 + 2 KI → 2 KCl + I2
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Előfordulás
Nagy reakcióképessége miatt elemi állapotban 
csak nagyon ritkán fordul elő a természetben. 
Egyes vulkáni gázok összetevőjeként jelenik meg.

Ionos vegyületei viszont annál gyakoribbak. 
A kloridjai közül a nátrium-klorid igen nagy meny-
nyiségben fordul elő a természetben, főleg ten-
gerek, óceánok oldott anyagaként, illetve kősó-
telepeken.

A kovalens vegyületei sokkal ritkábbak.

Előállítás
Laboratóriumi előállítása mangán-dioxid 
vagy kálium-permanganát sósavval való reak-
ciójával történik. Mindkét esetben redoxireak-
cióban, a sósav oxidációjából fejlődik a klórgáz:

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + 2 H2O + Cl2

2 KMnO4 +16 HCl →

→ 2 MnCl2 + 2 KCl + 8 H2O + 5 Cl2

Az iparban a klórgázt nátrium-klorid-oldat 
elektrolízisével állítják elő. A folyamat során 
hidrogéngáz és nátrium-hidroxid-oldat is ke-
letkezik.

2 Cl–(aq) → Cl2(g) + 2 e–

Felhasználás és jelentőség
Felhasználása igen széles körű. Baktériumölő, 
fertőtlenítő hatása miatt a vezetékes vizek keze-
lésekor alkalmazzák. A festékeket roncsolja, így 
a textilipar is használja. Emellett felhasználják 
számos szerves klórvegyület előállítására.

A klórgáz nagyon mérgező, a nyálkahártyát 
ingerlő gáz, belélegezve tüdővizenyőt okoz.

Tudtad?

Az „anyák megmentőjeként” ismert Semmel-
weis Ignác Fülöp (1818–1865) gyer me kek és 
anyák százainak életét mentette meg annak 
felismerésével, hogy a sok élet kioltásáért fe-
lelős gyermekágyi láz a baktériumölő hatású 
kéz mosás hiánya miatt lép fel (26.3. ábra). Ő 
adott utasítást az orvosoknak a klórmeszes 
kéz mosásra, minden szülőszobára való belé-
pés előtt.

A fluor, a bróm és a jód

Elektronszerkezet és elektronegativitás
A klóratomhoz hasonlóan minden halogén-
atom hét külső elektronnal rendelkezik. 
A vegy értékhéjuk elektronszerkezete ns2 np5, 
ahol az n a főkvantumszámot, azaz a perió-
dus sorszámát jelöli.

A halogénatomok elektronvonzó képessé-
ge a legnagyobb értékű abban a periódusban, 
amelyikben a halogénelem található. A  fluor 
elektronegativitása az összes elemet figye-
lembe véve is a legnagyobb értékű.

A halogénmolekulák szerkezete
A halogének kétatomos, apoláris molekulá-
kat alkotnak (26.2. táblázat). Szilárd halmaz-
állapotban gyenge diszperziós kölcsönhatás 
tartja egyben a molekularácsot. A molekulák 
méretének növekedésével a diszperziós köl-
csönhatás fokozatosan erősebbé válik az 
egyre növekvő polarizálhatóság miatt.

Fizikai tulajdonságok
A molekulák méreteinek növekedésével a ha-
logénelemek színe egyre sötétebb lesz, az 
olvadás- és forráspontjuk egyre inkább nő 
(26.2. táblázat). Ennek megfelelően a fluor és 
a klór gáz-halmazállapotú, a bróm folyékony, 
míg a jód szilárd halmazállapotú. A jód megfe-
lelő körülmények között szublimációra képes, 
míg a bróm már közönséges körülmények kö-
zött is erőteljesen párolog.

26.3. ábra: 
Semmelweis Ignác 

Fülöp, az „anyák 
megmentője”
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Képlet Szerkezet Szín

F2 zöldessárga

Cl2 sárgászöld

Br2 vörösbarna

I2
szilárd: szürke 

gőze: lila

26.2. táblázat: A halogénelemek molekulái  
és az elemek színe

Mindegyik halogénelem szúrós szagú, apolá-
ris oldószerben (pl. benzinben) jól oldódó anyag.

A jód oldódására jellemző, hogy különböző 
színnel oldódik annak megfelelően, hogy az ol-
dószer molekulái tartalmaznak-e oxigénatomot 
vagy sem. A jód lila színnel oldódik azokban 
az oldószerekben, amelyek molekulái oxigén-
atomot nem tartalmaznak. Ezzel szemben az 
oldat vörösesbarna, ha az oldószer molekulái 
oxigént is tartalmaznak. Az előbbi esetre példa 
a benzin és a szén-tetraklorid, míg utóbbira az 
etil-alkohol és az éter.

A jód vízben rosszul, azonban a kálium-jo-
did vizes oldatában nagyon jól oldódik. Az így 
kapott vörösbarna színű kálium-jodidos jódol-
datot Lugol-oldatnak nevezzük. Az oldódás 
közben kémiai változás is bekövetkezik: a jód-
molekulák a jodidionokkal reagálnak, miközben 
vízben jól oldódó trijodidionok keletkeznek:

I2 + I– ⇌ I3
–

Kémiai tulajdonságok
A fluor a legnagyobb reakciókészséggel bíró 
elem. A reakcióiban erélyes oxidálószerként vi-
selkedik. 

A mindössze néhány kivételtől eltekintve 
(He, Ne, Ar, O2, N2, nemesfémek) az elemek 
többségével reakcióba lép.

A bróm és a jód valamivel kisebb reakció-
készségű, mint a fluor és a klór. A reakcióikban 
szintén főként oxidálószerként viselkednek.

A hidrogénnel való reakció a halogénatomok 
rendszámának növekedésével egyre lassúbb.

A fluor sötétben és alacsony hőmérsékleten 
is robbanásszerűen reagál.

H2 + F2 → 2 HF

A bróm és a jód a hidrogénnel csak maga-
sabb hőmérsékleten (800  °C) lép reakcióba, 
miközben egyensúlyi reakció megy végbe.

H2 + Br2 ⇌ 2 HBr

H2 + I2 ⇌ 2 HI

A fémekkel történő reakció során haloge-
nidek (fluoridok, bromidok, illetve jodidok) ke-
letkeznek. A fémekkel való reakció gyakran 
igen hevesen megy végbe.

A nátrium a fluorral igen heves reakcióban 
nátrium-fluoriddá alakul:

2 Na + F2 → 2 NaF

Vízmentes körülmények között egyes fémek 
(pl. az ólom) felületén kialakuló fluoridréteg gá-
tolja a további reakciót.

Amennyiben egy brómot tartalmazó kémcsőbe 
egy kis méretű alufóliából készült golyót do-
bunk, igen heves, gyakran tűztünemény köz-
ben végbemenő átalakulást figyelhetünk meg. 
A fejlődő hő miatt a bróm egy része elpárolog, 
ezért a kísérletet kizárólag jól szívó vegyifülke 
alatt szabad elvégezni.

2 Al + 3 Br2 → 2 AlBr3  
 alumínium-bromid

Az alumínium és a jód közötti reakció ennél 
sokkal lassabban indul be. A kísérlet során elő-
ször a jódot alaposan elporítjuk, majd óvato-
san, egyenletesen összekeverjük finom elosz-
lású alumíniumporral. Ezután egy-két csepp 
vizet cseppentünk a porkeverékre, elősegítve 
a reakció beindulását. Ekkor azt tapasztaljuk, 
hogy a reakciótérből lila színű gőzök távoz-
nak, a porkeverék pedig tűztünemény közben 
alakul át. A látottak magyarázata, hogy a víz 
elősegíti az alumínium- és jódszemcsék talál-
kozását, segítségével heves reakció indul be. 
A lila jódgőz képződése a magas hőmérséklet 
hatására bekövetkező szublimáció eredménye 
(26.4. ábra).

2 Al + 3 I2 → 2 AlI3  
 alumínium-jodid
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26.4. ábra: Az alumínium és a jód reakciója

A vízzel történő reakciójuk különbözőkép-
pen megy végbe.

A fluor a vízzel történő reakciója során oxi-
géngázt és ózont is képez:

2 F2 + 2 H2O → 4 HF + O2

3 F2 + 3 H2O → 6 HF + O3

A bróm a vízzel a klórhoz hasonlóan reagál, 
hidrogén-bromid és hipobrómossav képződé-
se közben:

H2O + Br2 ⇌ HBr + HOBr

A jód a vízzel nem lép reakcióba.

A lúgoldatokkal végbemenő reakciók közül a 
bróm és a jód reakciója bír nagyobb jelentő-
séggel.

2 NaOH + Br2 → NaBr + NaOBr + H2O

2 NaOH + I2 → NaI + NaOI + H2O

A halogenidekkel való reakció esetében 
általános szabályként írható fel, hogy a kisebb 
rendszámú halogénelem reagálni képes a na-
gyobb rendszámú halogénelem ionjával. For-
dítva viszont nem megy a reakció.

F2 + 2 KCl → 2 KF + Cl2

F2 + 2 KBr → 2 KF + Br2

F2 + 2 KI → 2 KF + I2

Br2 + 2 KI → 2 KBr + I2

Előfordulás
A fluor csak vegyületei formájában fordul elő 
a természetben. Ilyen például a folypát vagy 
fluorit (CaF2). A bróm szintén csak vegyületei, 
főleg bromidok formájában fordul elő a termé-
szetben. A jód a vegyületek mellett elemi ál-
lapotban is előfordul. Így kis mennyiségben a 
tengervízben is megtalálható, míg a tengeri nö-
vények, algák nagy mennyiséget képesek fel-
halmozni a szervezetükben.

Előállítás
Ezeket a halogénelemeket az iparban állítják 
elő. A fluort kizárólag a vegyületei olvadék-
elektrolízisével lehet előállítani. A brómot és a 
jódot főleg a bromidokból, illetve a jodidokból 
állítják elő klór segítségével. Viszonylag ritkán 
alkalmazzák az elektrolízist az előállításra.

Felhasználás és jelentőség
A fluort főleg különböző fluortartalmú vegyüle-
tek előállítására használjuk. Ilyen termék példá-
ul a teflon nevű műanyag.

A brómot főleg a gyógyszeripar használja 
különböző készítmények előállítására. Emellett 
a szerves minőségi analízis egyik fontos rea-
gense.

A jódot főként az egészségügyben haszná-
latos fertőtlenítőszerek előállítására (pl. jódtink-
túra, Betadine) használják.
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Fontosabb fogalmak:

sóképző, klórdurranógáz, klorid, klóros víz, 
hipoklórossav, naszcensz oxigén, hipó, fluo-
rid, bromid, jodid, Lugol-oldat

A halogénelemek

• A klór:
 − vegyérték-elektronszerkezete: 3s2 3p5

 − kétatomos, apoláris molekula
 − a molekularácsot diszperziós kölcsönhatás tartja egyben
 − fizikai tulajdonságok: sárgászöld színű, szúrós szagú gáz, vízben reakció miatt oldódik,  

a levegőnél nehezebb
 − kémiai tulajdonságok:

 − reagál hidrogénnel, fémekkel, vízzel, nátrium-hidroxiddal
 − oxidálószerként viselkedik

 − előfordulás: vegyületeiben
 − előállítása: laboratóriumban KMnO4 + sósav, iparban elektrolízissel
 − élettani hatása: mérgező gáz
 − felhasználás: pl. PVC-gyártás

• A fluor, a bróm és a jód:
 − kétatomos, apoláris molekulák, molekularács, diszperziós kölcsönhatás
 − fizikai tulajdonságok: fokozatosan mélyülő szín, jól oldódnak benzinben
 − kémiai jellemzőik: oxidálószerként viselkednek
 − előállításuk: csak az iparban
 − felhasználásuk: pl. teflongyártás, gyógyszergyártás, jódtinktúra

A fluor egy mérgező gáz, belélegezve sú-
lyos egészségkárosodáshoz vezet. A bróm 
bőrre kerülve fekélyes sebet okoz, a gőzét 
be lélegezve akár halálhoz is vezethet. A jód 
baktériumölő, fertőtlenítő hatású. A jódsze-
gény táplálkozás golyvás megbetegedések-
hez vezethet.

Tudtad?

A klórgáz igen hatékony harci gáznak bizo-
nyult az I. világháborúban. Első alkalommal 
1914-ben, Ypres-nél (egy belga kisváros, 
amit németül Ypern-nek neveznek) vetették 
be. Az ötlet szellemi atyja Fritz Haber német, 
Nobel-díjas vegyész volt. A gáztámadás több 
ezer halott katonát hagyott maga után.

Mivel a klórgáz nehezebb a levegőnél, 
meg lehetett vele tölteni a lövészárkokat. Az 
árokban megbúvó katonáknak esélye sem 
volt: vagy megfulladtak a gáztól, vagy kimász-
tak és lelőtték őket. Sajnos ekkor még nem 
ismerték a gázálarcokat, így azokat nem is 
használhatták a támadás kivédésére. 
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27. A hidrogén-
halogenidek

Emlékszel még?

A sósav az egyik leggyakrabban használt la-
boratóriumi vegyszer, a kémiaórák szinte ál-
landó résztvevője. A sósav nem más, mint a 
hidrogén-klorid-gáz vizes oldata.

A sósav számos fémmel reakcióba lép, mi-
közben hidrogéngáz keletkezik. Ilyen fém a cink, 
a magnézium, az alumínium, illetve a vas is.

Tudtad?

A sósav elnevezés eredete: „sóból előállított 
sav”. Az előállítást Rudolph Glauber német 
vegyész végezte el először, amikor átkristá-
lyosított kősóra (vagyis konyhasóra) tömény 
kénsavat csepegtetett, így fejlesztve hidro-
gén-klorid-gázt (27.2. ábra). A reakció mel-
léktermékeként nátrium-szulfát keletkezett, 
ami a későbbi vizsgálatok során hatékony 
hashajtónak bizonyult. A sót sokáig „Glauber 
csodálatos sója”-ként emlegették, azaz „sal 
mirabile Glauberii”. Manapság ezt a sót glau-
bersónak nevezzük. 

  
27.2. ábra: A hidrogénkloridgáz előállítása 
gázfejlesztő készülékben

A hidrogén-klorid a klór- és hidrogéngáz re-
akciójából keletkezett vegyület. Ahogy a klór, 
úgy a többi halogénelem is képez hidrogénnel 
vegyületeket, amelyeket összefoglaló néven 
hidrogén- halogenideknek nevezünk. Ilyen hid-
rogén-halogenid a hidrogén-fluorid (HF), a hid-
rogén-klorid (HCl), a hidrogén-bromid (HBr) és 
a hidrogén-jodid (HI). A hidrogén-halogenidek 
számos tulajdonságban hasonlóak.

A hidrogén-klorid a mindennapi életben, illet-
ve az iparban is kiemelkedő jelentőséggel bír.

A hidrogén-klorid

A hidrogén-klorid-molekula szerkezete
A poláris hidrogén-klorid-molekula lineáris alakú 
(27.1. ábra). A molekulán belül a hidrogén- és a 
klóratom között poláris kovalens kötés működik. 
Szilárd halmazállapotban molekularácsot képez, 
amit a dipólus-dipólus kölcsönhatás tart össze. 

H Cl

27.1. ábra: A hidrogénkloridmolekula 
szerkezete és modellje
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Fizikai tulajdonságok
A hidrogén-klorid színtelen, szúrós szagú, a le-
vegőnél nagyobb sűrűségű gáz. Az olvadás- és 
forráspontja a moláris tömegnek megfelelő ér-
tékű. Kellően nagy nyomás hatására akár szoba-
hőmérsékleten is cseppfolyósítható.

Vízben kiválóan oldódik, miközben az oldó-
dást kémiai változás is kíséri. A hidratált ionok 
kialakulása közben kismértékű hőfejlődés ta-
pasztalható.  

Az oldódási folyamat mértéke jól szemléltet-
hető a sósavszökőkút nevű kísérlettel. A frissen 
előállított, száraz hidrogén-klorid-gázt egy szá-
raz lombikba vezetjük. Ezután a lombikot lezár-
juk egy olyan gumidugóval, amelyen egy vékony 
üvegcső van átvezetve. Az üvegcső lombikba 
lógó vége összeszűkül. Pár csepp vizet juttatunk 
a lombikba, befogjuk az üvegcső szabad végét, 
és összerázzuk a lombik tartalmát. 

Ezt követően a lombikot lezáró dugóban ta-
lálható üvegcső még mindig zárva tartott végét 
az indikátorral festett víz felszíne alá helyezzük, 
majd az üvegcső nyílását szabaddá tesszük.  

Azt tapasztaljuk, hogy a víz szökőkútszerű-
en áramlik a lombikba, miközben az indikátorral 
megfestett víz színe megváltozik (27.3. ábra).

A jelenség a hidrogén-klorid-gáz kiváló víz-
old hatóságával, illetve a savas kémhatású sósav 
képződésével magyarázható. A gáz nagy része 
ugyanis beoldódik a néhány csepp vízbe, ezáltal 
a lombikban a belső nyomás lecsökken. Mivel 
a légköri nyomás nagyobb, mint a lombikban 
uralkodó nyomás, az indikátoros vizet szökő-
kútszerűen a lombikba préseli. Az indikátoros 
víz semleges kémhatású, a lombikban található 
hidrogén-kloridot oldva sósav keletkezik, az in-
dikátor savas kémhatást jelez.

A sósav jellemzően 38 w%-os, tömény oldat-
ként kerül forgalomba, azonban megfelelő kö-
rülmények között akár 42 w%-os oldatot is ké-
szíthetünk a hidrogén-kloridból. A tömény savból 
párolgó hidrogén-klorid-gáz a levegő víztartalmá-
val ködöt képez, ezért a füst megjelenése miatt 
tévesen füstölgő sósavnak is szokás nevezni.

Kémiai tulajdonságok
A hidrogén-klorid gázhalmazállapotban nehezeb-
ben, míg oldatformában könnyen reakcióba lép.

Oxigénnel nem lép reakcióba, éghetetlen ve-
gyület.

Reakció fémekkel
A reakcióképes fémekkel, mint amilyenek az al-
kálifémek, az alkáliföldfémek, az alumínium vagy 

a cink, a sósav hidrogéngáz fejlődése közben 
reagál:

Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2

2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2

A sósav a kis reakciókészségű fémekkel nem 
lép reakcióba. Így nem reagál például rézzel, 
ezüsttel, arannyal, illetve higannyal.

Amennyiben a réz és sósav környezetében 
egy erélyes oxidálószer is jelen van, mint az 
oxigén vagy például a hidrogén-peroxid, igen 
lassan, de bekövetkezik egy átalakulás. Ilyen-
kor azonban az első lépésben az oxidálószer 
a rézből réz(II)-oxidot képez, és csak ez reagál 
a sósavval.

A tömény sósav és salétromsav 3 : 1 tér-
fogatarányú elegye a királyvíz, ami oldani ké-
pes a fémek királyát is, az aranyat.

Reakció vízzel
A hidrogén-klorid vízben történő oldódása köz-
ben sav-bázis reakció is végbemegy, miközben 
savas kémhatású oldat keletkezik. A hidro-
gén-klorid erős savként viselkedik.

HCl + H2O ⇌ Cl– + H3O
+

Reakció bázisokkal
Minden esetben erős savként viselkedik:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

NH3 + HCl → NH4Cl

27.3. ábra: A sósavszökőkút
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Reakció fém-vegyületekkel
A sósav könnyen reakcióba lép számos oxiddal, 
szulfiddal, szulfittal, karbonáttal és hidrogén-kar-
bonáttal. Ez utóbbi négy vegyülettípus esetében 
gázfejlődés megy végbe:

MgO + 2 HCl → MgCl2 + H2O

FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S

Na2SO3 + 2 HCl → 2 NaCl + SO2 + H2O

CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + H2O + CO2

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

Előfordulás
A hidrogén-klorid egyes vulkanikus gázok ösz-
szetevőjeként fordul elő. Sokkal fontosabb azon-
ban, hogy az emlősök, így az ember gyomorned-
vének is a fő komponense.

Előállítás
A laboratóriumi elállítása Glauber módszerével 
történik. Hígabb savat alkalmazva 1 : 1 arány-
ban, míg tömény kénsavval és melegítés közben 
2 : 1 arányban reagál a nátrium-klorid:

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl

Az iparban régebben sósavszintézissel, 
vagyis a hidrogén- és a klórgáz megfelelően 
szabályozott reakciójával állították elő. 

Napjainkban a vegyiparban véghez vitt 
szerves kémiai folyamatok során olyan nagy 
mértékben keletkezik melléktermékként hidro-
gén-klorid, aminek oldásával teljes mértékben 
fedezhető a világ sósavigénye.

Felhasználás és biológiai jelentőség
Felhasználása igen sokrétű. Az egyik legfon-
tosabb laboratóriumi reagens, de használják 
fémipari, gyógyszeripari és festékipari alap-
anyagként is. A háztartásban vízkőmentesítésre 
szokás alkalmazni.

A hidrogén-klorid mérgező, köhögésre inger-
lő gáz. A sósav maró hatású folyadék, a meg-
mart bőrfelszínt pirossá teszi.

Napjaink egyik népbetegsége a gyomorégés, 
amely a megnövekedett sósavmennyiség ered-

Tudtad?

A háztartási tisztítószerek között egyaránt 
megtalálható a háztartási sósav és a hipó 
is. A sósavat vízkőoldóként, a hipót fertőtle-
nítőszerként alkalmazzuk. A kettő együttes 
alkalmazása azonban életveszélyes is lehet, 
ugyanis reagálnak egymással:

HCl + NaOCl → NaCl + H2O + Cl2

A fejlődő klórgáz belélegzése halálos lehet! 
Jegyezd meg, hogy nemcsak sósav, de más 
savas kémhatású anyag (pl. ecet) használata-
kor is fejlődhet klórgáz!

A hidrogén-halogenidek

A molekuláik és a halmazuk szerkezete
Kétatomos, lineáris alakú, poláris molekulákat 
képeznek. A HF molekuláit hidrogénkötés, a 
HCl, a HBr és a HI molekuláit dipólus-dipólus 
kölcsönhatás tartja egyben. Szilárd állapot-
ban molekularácsot képeznek.

Fizikai tulajdonságok
Mindegyik hidrogén-halogenid színtelen, szú-
rós szagú, a levegőnél nagyobb sűrűségű 
gáz. A HF a hidrogénkötések miatt kiugróan 
magas olvadás- és forrásponttal rendelkezik, 
míg a többi hidrogén-halogenid esetében a 
molekuláik méretének növekedésével foko-
zatosan nő az olvadás- és forráspont (lásd 
9.4. táblázat). Vízben kiválóan oldódnak.

Kémiai tulajdonságok
A hidrogén-halogenidek vizes oldatban igen 
könnyen reakcióba vihetők.

A saverősségük a molekulák méretének 
növekedésével párhuzamosan nő. A legki-

ménye. A tünetek enyhítése a gyomorban felhal-
mozódott sósav mennyiségének csökkentésén 
alapul. Adott mértékű sósavra azonban szükség 
van, mert elősegíti a pepszin (egy lebontó en-
zim) működését, így a savmennyiséget egy adott 
szintre állítják be a kezelés során.
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sebb méretű molekulával rendelkező HF még 
csak középerős sav, a másik három viszont 
már erős. A legerősebb sav a hidrogén-halo-
genidek közül a HI (27.1. táblázat).

Savállandó 

K
mol

dm
s,

3

A saverősség 
változása

HF 3,5 · 10–4

HCl 1,0 · 107

HBr 1,0 · 109

HI 1,0 · 1011

27.1. táblázat: A hidrogénhalogenidek 
savállandói és saverősségük fokozódása

Fontosabb fogalmak:

hidrogén-halogenid, sósavszökőkút, füstölgő sósav, királyvíz, folysav

A hidrogén-halogenidek

• A hidrogén-klorid 
 − kétatomos, lineáris, poláris molekula, dipólus-dipólus kölcsönhatás
 − fizikai tulajdonságai: színtelen, szúrós szagú gáz, vízben jól oldódik (sósavszökőkút)
 − kémia tulajdonságai:

 − vizes oldata reagál a reakcióképes fémekkel (pl. Zn, Fe, Al, Mg)
 − vízzel szemben erős savként viselkedik
 − reagál bázisokkal
 − vizes oldata reagál számos fémvegyülettel

 − előfordulása: vulkanikus gázokban, gyomorsavban
 − előállítás: laboratóriumban (konyhasó + kénsav), iparban (melléktermék)
 − felhasználása széles körű (pl. vízkőoldás)

• Egyéb hidrogén-halogenidek
 − fizikai tulajdonságok: az olvadás- és forráspont a másodrendű kölcsönhatások  

függvényében, illetve a molekulák méretének növekedésével változik
 − kémiai tulajdonságok: a saverősség a molekulák méretének növekedésével nő

A hidrogén-fluorid-oldat (hétköznapi ne-
vén a folysav) egyik legérdekesebb tulajdon-
sága, hogy képes a szilícium-dioxiddal (ez 
van a homokban is), illetve az üvegben talál-
ható szilíciumtartalmú vegyületekkel is rea-
gálni. Ez utóbbi miatt lehet a folysavat üveg-
maratásra használni:

4 HF + SiO2 → SiF4 + 2 H2O

Előfordulás, előállítás, felhasználás
A HF, HBr és HI a természetben tiszta állapot-
ban nem fordul elő, a sóik azonban igen.

Előállításuk az iparban a sóikból történő fel-
szabadítással, illetve szintézissel valósul meg.

A folysavat üvegmaratásra használják.
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28. Az oxigén  
és az ózon

Emlékszel még?

A levegő egyik fő összetevője az oxigén, amely 
létezésünk egyik feltétele. A természetben a 
zöld növények fotoszintézise során keletkezik 
(28.1. ábra).

Fontos résztvevője számos biológiai és ké-
miai folyamatnak. Szinte minden kémiai válto-
zását égésnek nevezzük (28.2. ábra).

A legtöbb gyors és lassú égés során szük-
ség van az oxigén jelenlétére (28.3. ábra). 

28.1. ábra: A zöld 
növények a fotoszintézis 
során oxigént állítanak elő

28.2. ábra: Az oxigén egy 
égést tápláló gáz

28.3. ábra: A rozsdásodás 
egy lassú égés

Az oxigén

Az oxigénatom izotópjai és elektronszerkezete
Az oxigén a 16. csoport (VI. A főcsoport), vagyis 
a kalkogének (jelentése: ércképzők) első eleme. 
A természetben háromféle izotóp formájában 
fordul elő: 16O, 17O és 18O. Ezek közül a leggya-
koribb a 16O-izotóp.

Az oxigénatom elektronfelhőjében előforduló 
8 elektron közül 6 darab helyezkedik el a vegy-
értékhéján.

A vegyértékhéj elektronszerkezete: 2s2 2p4.

Az oxigénmolekula szerkezete
Az oxigénatomban a 6 darab vegyértékelekt-
ron közül négy párosított formában, kettő pedig 
pár nélkül helyezkedik el. Két oxigénatom a 2-2 
pár nélküli elektronját közössé téve kétszeres 

kovalens kötést hoz létre, miközben létrejön az 
oxigénmolekula. A párosítatlan elektronokból 
4 darab nemkötő elektronpár lesz (28.4. ábra).

O O

28.4. ábra: Az oxigénmolekula szerkezeti 
képlete és molekulamodellje

A kétatomos, apoláris molekula lineáris ala-
kú. A   szilárd halmazállapotban kialakuló mo-
lekularácsot gyenge diszperziós kölcsönhatás 
tartja össze.
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Fizikai tulajdonságok
Színtelen, szagtalan, a levegőnél valamivel na-
gyobb sűrűségű gáz. Olvadás- és forráspontja 
igen alacsony, emiatt cseppfolyósítása megle-
hetősen nehéz.

Folyékony és szilárd halmazállapotban 
halványkék színű.

Az apoláris molekulájú oxigéngáz a vízben 
csak nagyon kis mértékben oldódik (25 °C-on és 
légköri nyomáson 1 liter víz kb. 0,04 g oxigént 
old). A halak és más, oxigénigényes állatok ezt a 
vízben oldott oxigént használják fel. A hőmérsék-
let emelésével az oldhatóság tovább csökken.

Kémiai tulajdonságok
Közönséges körülmények között az oxigén nem 
reakcióképes. Ez leginkább a molekulában ta-
lálható erős kétszeres kötés következménye. 
Magasabb hőmérséklet, például szikra hatására 
azonban az oxigén igen gyorsan reakcióba vihe-
tő. Ebben természetesen közrejátszik az is, hogy 
az oxigén elektronegativitása igen nagy.

Reakció nemfémekkel
Durranógázt kapunk, ha a hidrogénnel 2 : 1 tér-
fogatarányban keverjük össze. Ezt meggyújtva 
vízzé ég el:

2 H2 + O2 → 2 H2O

A hidrogén mellett reagál a szénnel, a fosz-
forral és a kénnel is:

C + O2 → CO2 (szén-dioxid)

4 P + O2 → 2 P2O5 (difoszfor-pentaoxid)

S + O2 → SO2 (kén-dioxid)

A nitrogén csak magasabb hőmérséklet (ív-
fény, villámlás, kb. 3000 °C) hatására lép reakci-
óba oxigénnel:

N2 + O2 → 2 NO (nitrogén-monoxid)

Reakció fémekkel
A fémek különböző összetételű oxidokat, per-
oxidokat, illetve szuperoxidokat képeznek az 
oxigénben történő égésük során.

Az alkálifémek már levegőn, szobahőmér-
sékleten is viszonylag gyorsan oxidálódnak:

4 Li + O2 → 2 Li2O (lítium-oxid)

2 Na + O2 → Na2O2 (nátrium-peroxid)

K + O2 → KO2 (kálium-szuperoxid)

Az alkáliföldfémek is könnyen meggyújtha-
tók (28.4. ábra):

2 Ca + O2 → 2 CaO (kalcium-oxid)

2 Mg + O2 → 2 MgO (magnézium-oxid)

Más fémek kizárólag por alakban égnek el 
(28.5. ábra):

   
28.4. ábra: A magnéziumszalag égése  

    
28.5. ábra: Az alumíniumport tartalmazó 
csillagszóró égése

OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   127OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   127 2021. 06. 29.   15:41:452021. 06. 29.   15:41:45



128

4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3 (alumínium-oxid)

4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3 (vas(III)-oxid)

Ugyanakkor a levegő oxigéntartalma hatásá-
ra az alumínium és a vas is képes oxidréteget 
kialakítani felületén. Ha az oxidréteg tömör, mint 
az alumínium, króm és cink esetén, a keletkező 
oxid meggátolja a további oxidációt, passziválja 
a fémet. Ezzel szemben a vas felületén létrejövő 
oxidréteg szerkezete viszonylag laza, lyukacsos 
szerkezetű, így az oxidáció a fém teljes egészén 
végbemehet. Ez egy specifikus korrózió, a vas 
rozsdásodása. 

Reakciók vegyületekkel
Az oxigén számos vegyület égésében vesz részt. 
Ezek közül kiemelt jelentőségű a szerves ener-
giahordozókkal végbemenő reakció. A földgáz, 
kőolaj vagy a bioetanol égése jelentős hőfejlő-
déssel jár. A földgáz nagy részét kitevő metán 

oxigénnel való reakciója során ΔrH = – 803 
kJ

mol
 

energiaváltozás következik be.

CH4(g)+ 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g) 

Előfordulás
Az oxigén a Föld leggyakoribb eleme.

Elemi állapotban a légkör második leggya-
koribb alkotója, átlagosan 21 térfogatszázalékos 
mennyiségben.

Vegyületei szintén gyakoriak. Ilyen a víz, az 
élő szervezetekben előforduló szerves vegyü-
letek, illetve a szilikátok, karbonátok, szulfátok, 
nitrátok.

Előállítás
Az oxigén laboratóriumi előállítása többféle 
módon is megvalósítható. Az egyik gyakran al-
kalmazott eljárás a hidrogén-peroxid katalitikus 
bontása:

2 H2O2 → 2 H2O + O2

Szintén gyakran alkalmazzák a kálium-per-
manganát hevítésével történő előállítást, mi-
közben kálium-manganát és mangán-dioxid 
is keletkezik:

2 KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Az ipar gazdaságossági szempontok miatt a 
levegő cseppfolyósítását, majd annak frakcio-
nált desztillációját használja az oxigén előállí-

tására. Eközben a nitrogén és a nemesgázok is 
elkülöníthetők.

Felhasználás és biológiai jelentőség
Az ipar nagy mennyiségű oxigént használ külön-
böző oxidációs folyamatok kivitelezéséhez, illet-
ve az acélgyártáshoz a kohászatban. Az orvos-
tudomány szintén jelentős mennyiségű oxigént 
használ a lélegeztetésekhez (28.6. ábra).

Az ózon
Bizonyos elemek a külső hőmérséklet és/vagy 
nyomás függvényében több különböző kristály-
szerkezetű formában jelennek meg. Ezeket az 
előfordulási formákat allotrop módosulatok-
nak, a jelenséget allotrópiának nevezzük. Az 
oxigén allotrop módosulatai az előzőekben meg-
ismert oxigén és az ózon.

Az ózon háromatomos, V alakú molekulá-
kat képez (28.7. ábra).  

Az UV-sugárzás hatására az oxigénmoleku-
lák atomjaikra bomlanak. Ezek az atomok újabb 

28.7. ábra: Az ózonmolekula molekula
modellje

     
28.6. ábra: A hegesztéshez, illetve a 
lélegeztetéshez szükséges oxigént kék 
színű palackban hozzák forgalomba
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oxi gén molekulákkal reagálva ózont képeznek. 
A létrejött ózon azonban további sugárzás hatá-
sára el is bomlik:

O2 → 2 ’O’

O2 + ’O’ → O3

O3 → O2 + ’O’

Az ózon a földfelszíntől körülbelül 30 km ma-
gasságban 10-25 km-es változó vastagságú ré-
teget képez (28.8. ábra).

Az emberiség által intenzíven használt freo-
nok, halonok, illetve egyéb anyagok a bomlás 
erőteljesebbé válásához vezettek. Az ózonkép-
ződés és a lebomlása között fennálló egyensúly-
ból történő kimozdítás vezetett a Földet a káros 
UV-sugárzástól védő ózonpajzs helyenkénti el-
vékonyodásához.

EXOSZFÉRA

TERMOSZFÉRA

MEZOSZFÉRA

SZTRATOSZFÉRA
TROPOSZFÉRA

28.8. ábra: Az ózon főleg a sztratoszférában 
fordul elő

Tudtad?

• Miért kék az ég? Sokakat foglalkoztató kér-
dés. Az égnek valójában nincs saját színe. 
A légkör prizmaként viselkedik, így a rajta 
áthaladó fény a levegő részecskéi segítsé-
gével többféle módon szóródik. A  kis hul-
lámhosszú kék fény jobban szóródik, így a 
szemünkbe érkező kék fény lesz a dominán-
sabb, ami miatt kék színűnek látjuk az eget.

• Az oxigénpalack csapját, illetve nyomásmé-
rőjét szigorúan tilos megolajozni vagy bezsí-
rozni, mert a kiáramló oxigéngáz begyújtja 
azt, illetve akár be is robbanhat. Isaac Asi-
mov A halál fuvallata című könyvében így 
akarnak egy gyilkosságot elkövetni.

• Az oxigénnek van egy másik allotrop mó-
dosulata is. Ennek a nem túl stabilis módo-
sulatnak a neve oxozon vagy tetraoxigén. 
A tulajdonságainak vizsgálata napjainkban 
is folyik.

Fontosabb fogalmak:

égés, kalkogének, oxidok, peroxidok, szuper-
oxidok, oxidréteg, ózonpajzs

Az oxigén és az ózon

• Az oxigén:
 − vegyérték-elektronszerkezet: 2 s2 2 p4

 − kétatomos, apoláris, lineáris molekula, molekularács, diszperziós kölcsönhatás
 − színtelen, szagtalan gáz, alacsony olvadás- és forráspont, vízben csak nagyon  

kis mértékben oldódik
 − kémiai tulajdonságok:

 − reakciói többségét égésnek nevezzük
 − az elemekkel reagálva oxidok keletkeznek

 − előfordulás: a leggyakoribb elem a Földön 
 − előállítás: laboratóriumban KMnO4 bontásával, iparban a levegőből desztillációval
 − felhasználás: oxidáció, hegesztés, lélegeztetés

• Az ózon:
 − előfordulása: a légkör felső rétegeiben
 − szerepe: az ózonréteg védelmet nyújt a Napból érkező káros UV-sugarak ellen
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29. A víz és  
a hidrogén-peroxid

Emlékszel még?

A víz a legnagyobb jelentőséggel bíró oxi-
génvegyület. Jelenlegi ismereteink alapján 
minden élőlény számára életfeltétel. Ez a ma-
gyarázata annak, hogy a Földön kívüli élet le-
hetőségeinek vizsgálata során többek között 
a víz nyomait keresik az adott égitesten.

A víz meglehetősen szokatlan tulajdonsá-
gokkal rendelkező folyadék. Például a legtöbb 
cseppfolyós anyagtól eltérően a fagyása so-
rán a térfogata megnő (29.1. ábra). A fagyás 
során bekövetkező térfogat-növekedés fele-
lős a kőzetek mállásáért is.

A víz a természetben folyamatos körfor-
gásban van (29.2. ábra).

29.1. ábra: A fagyasztóban felejtett 
ásványvizet tartalmazó üveg darabjaira 
törhet a víz fagyása során bekövetkező 
térfogatnövekedés következtében

csapadék

leszivárgás
felszín alatti vizek

kilégzés

lecsapódás

párolgás

29.2. ábra: A víz körforgása

A víz

A vízmolekula szerkezete
A poláris, háromatomos vízmolekulán belül erő-
sen poláris kovalens kötések alakulnak ki. Az 
oxigén atom nemkötő elektronpárjai miatt a mo-
lekula V alakú (29.3. ábra).

A molekulában 104,5°-os kötésszög mér-
hető.

A szilárd halmazállapotban kialakuló mole-
kularácsot erős hidrogénkötések tartják egyben 
(29.4. ábra).

Fizikai tulajdonságok
A víz színtelen, szagtalan folyadék. Az olvadás- 
(0 °C) és forráspontja (100 °C) a molekulák kö-
zött ható hidrogénkötések miatt jóval magasabb 
annál, mint amekkora a moláris tömeg alapján 
várható volna.

A víz a leggyakrabban alkalmazott poláris 
oldószer. Kiváló oldószere a poláris molekula-

O
HH

29.3. ábra: A vízmolekula szerkezeti képlete 
és molekulamodellje
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rácsos anyagoknak, illetve az ionrácsos vegyü-
letek többségének. Apoláris oldószerekkel (pl. a 
benzinnel és az éterrel) azonban nem elegyedik.

A sűrűsége megközelítőleg 1 g

cm3
. A legna-

gyobb sűrűségérték 4 °C-on mérhető. A jég sű-

rűsége ennél jóval kisebb, 0,92 g

cm3
 körüli érték. 

Ezért is úszik a jég a cseppfolyós víz felszínén 
(29.5. ábra).

A jég kisebb sűrűségének magyarázata a 
szerkezetében működő hidrogénkötésekkel kap-
csolatos. Hidrogénkötések ugyan már a csepp-
folyós vízben is jelen vannak, de sokkal kisebb 
mennyiségben, mint szilárd halmazállapotban. 
A hidrogénkötéseknek nagy a térigénye, így ami-
kor a cseppfolyós víz fagyása közben további 
hidrogénkötések jönnek létre, a vízmolekulák 
egymástól távolabb kerülnek. A jég ezért lesz 
nagyobb térfogatú és kisebb sűrűségű, mint a 
cseppfolyós víz.

A víz felületi feszültsége nagy. Emiatt pél-
dául a vizet könnyen át lehet önteni egy má-
sik edénybe. Ez ismét egy olyan tulajdonság, 
amiben a víz eltér a legtöbb folyékony anyag-
tól, mint például a benzintől vagy az étertől.

Kémiai tulajdonságok
A vizet nemcsak kiváló oldószerként, de számos 
reakció kiindulási anyagaként is ismerjük.

Reakció nemfémekkel
A víz közönséges körülmények között a nemfé-
mes elemek közül csak a halogénelemekkel lép 
reakcióba:

2 F2 + 2 H2O → 4 HF + O2

3 F2 + 3 H2O → 6 HF + O3

H2O + Cl2 ⇌ HCl + HOCl

H2O + Br2 ⇌ HBr + HOBr

A víz a szénnel csak igen magas hőmérsék-
leten reagál:

C + H2O → CO + H2

Ez az ún. vízgázreakció, amely ipari szem-
pontból kiemelt jelentőségű átalakulás.

Reakció fémekkel
A víz csak a nagyon reakcióképes fémekkel ké-
pes elreagálni. Ilyenek az alkálifémek, az alkáli-
földfémek, illetve a védőoxidrétegtől megtisztított 
alumínium. Egyes esetekben (pl. a Mg eseté-
ben) a folyamat csak melegítés hatására megy 
végbe számottevő sebességgel. A reakciókban 
fém-hidroxidok és hidrogéngáz keletkeznek:

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2

Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2

Reakció oxidokkal
A víz a fém-oxidokkal bázisokat, a nemfém-oxi-
dokkal savakat képez:

CaO + H2O → Ca(OH)2

CO2 + H2O ⇌ H2CO3

SO3 + H2O → H2SO4

29.4. ábra: Minden vízmolekula négy 
másik vízmolekulához kapcsolódik 
hidrogénkötéssel (zöld színnel jelölve)

29.5. ábra: Az úszó jéghegy érdekessége, 
hogy a teljes jéghegy mindössze 10%a 
látszik ki a vízből
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A víz amfoter tulajdonságú, mert savakkal 
szemben bázisként, bázisokkal szemben pedig 
savként viselkedik:

HCl + H2O ⇌ H3O
+ + Cl–

               sav   bázis 

NH3 + H2O ⇌ NH4
+ + OH–

                  bázis    sav

Előfordulás
A Föld felszínének több mint 2/3-át víz borítja. 
Emellett a víz jelen van a levegőben, az élőlé-
nyekben, illetve egyes ásványokban is.

Az ionrácsos vegyületek kristályrácsába be-
épült vizet kristályvíznek nevezzük. A kristályvíz 
melegítéssel eltávolítható a szerkezetből. A kris-
tályvizes vegyületek képletének írásakor jelöljük, 
hogy 1 mol kristályvizes só mellett hány mol víz 
van a szerkezetben (29.1. táblázat és 29.6. ábra).

A kristályvizes só 
képlete

A kristályvizes só 
hétköznapi neve

CuSO4 · 5 H2O rézgálic

MgSO4 · 7 H2O keserűsó

Na2CO3 · 10 H2O szóda, sziksó

CaSO4 · 2 H2O gipsz

Na2SO4 · 10 H2O glaubersó

29.1. táblázat: Néhány kristályvizes só képlete 
és neve

29.6. ábra: A rézgálic rácsában is van 
kristályvíz 

Előállítás
A víz akkora mennyiségben fordul elő a termé-
szetben, hogy nem indokolt az előállítása, csak 
a tisztítása. Ha mégis szükségessé válna az elő-

állítása, akkor nagyon sok lehetőség áll előttünk, 
mert számos kémiai változás eredményez vizet. 
Így víz keletkezik a hidrogén és a szerves vegyü-
letek égésekor vagy a sav-bázis reakciók több-
ségében.

Felhasználás és biológiai jelentőség
A víz felhasználása igen széles körű. Az ipar 
nagy mennyiségben használja oldószerként, re-
akciópartnerként, illetve hűtő- és fűtőközegként.

A hétköznapi életben főzéshez, mosáshoz, 
tisztálkodáshoz, illetve növénytermesztéshez 
hasz nálunk nagyobb mennyiségű vizet. A legfon-
tosabb azonban a folyadék-utánpótlásként törté-
nő felhasználása.

A hidrogén-peroxid

A hidrogén és oxigén által képzett vegyületek 
másik jeles képviselője a hidrogén-peroxid.  

A molekula szerkezete
A hidrogén-peroxid-molekula különlegessége 
a két oxigénatom között kialakuló, könnyen fel-
bomló peroxo-kötés. A poláris molekula egy 
térbeli V alakot vesz fel (29.7. ábra).

O

O

H

H

29.7. ábra: A hidrogénperoxidmolekula 
szerkezeti képlete és molekulamodellje

Fizikai tulajdonságok
Színtelen, szagtalan, a víznél nagyobb sűrű-
ségű és nagyobb viszkozitású folyadék. Me-
legítés hatására bomlik, ezért a forráspont 
ebben az esetben nem értelmezhető. Az olva-
dáspontja a vízéhez közeli. A vízzel korlátlanul 
elegyedik.

Kémiai tulajdonságok
A könnyen bomló peroxo-kötés miatt a hidro-
gén-peroxid könnyen reakcióba lép. Különle-
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ges tulajdonsága, hogy oxidáló- és redukáló-
szerként is viselkedhet.

Bomlása során víz és oxigén keletkezik. 
A bomlását a fény, a hő, számos fémion és 
fémvegyület katalizálja. A bomlás egyik leg-
ismertebb katalizátora a barnakőpor (a man-
gán-dioxid, MnO2).

2 H2O2 → 2 H2O + O2

Ugyanez a folyamat játszódik le, amikor 
a patikában kapható 3 w%-os vizes oldatát 
sebtisztításra használva a hemoglobinban 
lévő vas katalizátorként működik.

Kénsavas közegben reakcióba lép a káli-
um-permanganáttal:

2 KMnO4 + 5 H2O2 + 3 H2SO4 →

→ 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O + 5 O2

Tudtad?

Az ember hetekig képes étlen túlélni, folya-
dékbevitel nélkül viszont mindösszesen más-
fél napig bírja. Egy 70 kg-os felnőtt átlagos 
napi vízszükséglete 2,0–2,5 liter, ami a nyári 
hőségben akár 3,0–3,5 liter is lehet. Amennyi-
ben az ember a testsúlyának 12%-át kitevő 
vizet veszít, életveszélybe kerül.

Fontosabb fogalmak:

kristályvíz, amfotéria, peroxo-kötés

A víz és a hidrogén-peroxid

• A víz:
 − V alakú, poláris molekula, molekularácsos, hidrogénkötés
 − fizikai tulajdonságok:

 − színtelen, szagtalan folyadék, OP: 0 °C, FP: 100 °C, kiváló poláris oldószer,  

sűrűsége 1  g

cm3
, fagyás közben kitágul, nagy felületi feszültség

 − kémiai tulajdonságok:
 − reakció nemfémekkel: pl. halogénekkel
 − reakció fémekkel: pl. Na, K, Ca, Mg
 − reakció fém- és nemfém-oxidokkal: bázisok és savak keletkeznek
 − reakció savakkal és bázisokkal: amfoter sajátságú

 − előfordulás: a természetben jelentős mennyiségben jelen van, körforgásban van
 − felhasználás: oldószerként, hűtő- és fűtőközegként, tisztítás, élőlények

• A hidrogén-peroxid:
 − könnyen bomló, színtelen, szagtalan, vízzel korlátlanul elegyedő folyadék
 − oxidáló- és redukálószerként is viselkedik
 − fertőtlenítőszerként és színtelenítőszerként használják

Előfordulás, előállítás, felhasználás
A hidrogén-peroxid mesterségesen előállított 
vegyület. Laboratóriumban a sóiból, a peroxi-
dokból történik az előállítása.

Fertőtlenítőszerként (gyógyászat) és szín-
telenítő anyagként (fodrászat), illetve oxidáló-
szerként használják.
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30. A kén és  
a kén-hidrogén

Emlékszel még?

A kén a nemfémes elemek közé tartozik. A pe-
riódusos rendszer 16. csoportjának (VI. A fő-
csoportjának) második eleme, vagyis az oxi-
génhez hasonlóan egy kalkogén elem.

Elektronszerkezete: 2, 8, 6.
A kén közönséges körülmények között szi-

lárd halmazállapotú (30.1. ábra).

30.1. ábra: Egy indonéz bányából kinyert, 
vulkanikus eredetű terméskéndarab

S

S

S
S

S
S

S

S

30.2. ábra: A kénmolekula szerkezeti 
képlete és molekulamodellje

A kén

A kénatom elektronszerkezete
A kénatom elektronszerkezete az oxigénéhez ha-
sonlít, vagyis hat darab vegyértékelektronja van.

A vegyértékhéj elektronszerkezete: 3s2 3p4.

A molekula- és halmazszerkezet
A kén nyolcatomos, apoláris elemmolekulájában 
minden kénatom két darab egyszeres kovalens 
kötéssel kapcsolódik két másik kénatomhoz, 
korona alakot formálva (30.2. ábra).

Szilárd halmazállapotában molekularácsot 
képez, amelyet gyenge diszperziós kölcsönhatás 
tart össze.

rombos kén monoklin kén    
30.3. ábra: A rombos és a monoklin kén 
szerkezete

Az oxigénhez hasonlóan a kénnek is több 
allotrop módosulata van. Ezek azonban nem 
a molekulák felépítésében különböznek egy-
mástól, hanem a molekulák rácsban történő 
elhelyezkedésében (30.3. ábra).

A harmadik módosulat a kristályszerkezet 
nélküli, képlékeny, amorf kén.

Fizikai tulajdonságok
A kén egy sárga színű, tiszta állapotban szag-
talan szilárd anyag. Olvadás- és forráspontja vi-
szonylag alacsony.
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A közönséges körülmények között előfor-
duló rombos ként melegítve, 95,5 °C fölött 
átalakul a másik kristályos formába, monoklin 
kénné. A melegítést tovább folytatva azt ta-
pasztaljuk, hogy előbb egy igen hígan folyó, 
sárga színű folyadékká alakul. További me-
legítés hatására a sárga folyadék sötétbarna 
színű, közepes viszkozitású folyadékká alakul, 
majd magasabb hőmérsékletet elérve egy sű-
rűn folyó, viszkózus, sötétbarna anyag kelet-
kezik. Ha a melegítést nem fejezzük be ezen 
a ponton, akkor a megolvasztott kén ismét 
könnyen folyóvá válik.

Amennyiben ezt az olvadékot hirtelen hi-
deg vízbe öntjük, a kén megdermed, és egy 
gumiszerű anyag jön létre.

Az egymást követő furcsa változások ma-
gyarázata a gyűrűs, korona alakú molekulá-
val kapcsolatosan bekövetkező változásokra 
vezethető vissza. A molekularácsos, immáron 
monoklin kén 119  °C-on megolvad, a gyen-
ge diszperziós kölcsönhatások megszűnnek. 
A gyűrűs molekulák elgördülnek egymáson, az 
anyag hígan folyóvá válik. További melegítés-
re a nyolcatomos molekulák felszakadnak, és 
nyolcatomos, egymásba gabalyodó láncokká 
alakulnak. Emiatt a rendszer viszkozitása nő. 
A melegítés folytatása a nyolcatomos kénlán-
cok felaprózódását eredményezi, 2–4 atomos 
molekulák képződnek. Ezek a részecskék már 
nem tudnak egymásba gabalyodni, így a fo-
lyadék viszkozitása csökken.

A hideg víz hatására képződött anyag 
nem más, mint az amorf kén, ami állás köz-
ben igen lassan rombos kénné alakul át. Az 
amorf kénnek, ellentétben a rombos és mo-
noklin kénnel, nincs meghatározott, konkrét 
olvadáspontja, csak egy lágyulási hőmérsék-
let-tartománya van. 

A kén vízben nem, bizonyos szerves oldósze-
rekben (például benzinben) kismértékben, míg a 
szén-diszulfidban (CS2) jól oldódik.

Kémiai tulajdonságok
A kén kis reakciókészségű elem.

Égése
Meggyújtva kék lánggal történő égés közben 
kén-dioxiddá alakul:

S + O2 → SO2

Reakció fémekkel
Fémek többségével reakcióba lép, miközben 
szulfidok keletkeznek. Ez alól kivételt képez az 
arany, illetve a platinafémek egy része.

Az ezüsttel és a higannyal már szobahő-
mérsékleten képes elreagálni, bár az átalaku-
lás lassan megy végbe.

A hagyományos lázmérőkből esetlegesen 
kiömlő higany összegyűjtése a rászórt kén-
porral történik. Ez három-négy óra alatt fe-
kete színű, nem mérgező higany(II)-szulfiddá 
alakul:

Hg + S → HgS.

Magasabb hőmérsékleten a vas-, illetve a 
cinkpor is igen heves reakcióba lép a kénnel:

Fe + S → FeS (vas(II)-szulfid)

Zn + S → ZnS (cink-szulfid)

Előfordulása
A kén elemi állapotban terméskén formájában 
található meg a természetben, főleg vulkanikus 
eredetű telepeken, bányákban.

A vegyületei közül leginkább a szulfidok (pl. 
ZnS, FeS), illetve a szulfátok (CaSO4  ·  2 H2O, 
MgSO4 · 7 H2O) fordulnak elő a természetben. Az 
élő szervezetek szintén tartalmaznak kötött álla-
potú ként, a fehérjék felépítésében vesz részt.

Előállítás
Az ipar a helyi adottságok alapján valósítja 
meg az előállítást. Amennyiben az országban 
vannak kénbányák, úgy a terméskén kibá-
nyászásával, majd tisztításával nyerik a ként.

Ha az adott régióban nincsenek ilyen bá-
nyák, akkor az ásványi szenek vagy a szulfi-
dos ércek kéntartalmának kinyerésével állítják 
elő a ként.

Tudtad?

A Pompejiben feltárt képeken jól látható a kel-
mefehérítő ketrec, amely alatt a kén égetésé-
vel keletkező gázzal fehérítették a ruhák anya-
gát. A kén égésével keletkező kén-dioxid-gázt 
a boroshordók fertőtlenítésére is használják. 
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Kémiai tulajdonságok
A dihidrogén-szulfid számos anyaggal már kö-
zönséges körülmények között is elreagál.

Égése
Oxigénnel viszonylag alacsony hőmérsékleten 
reagál, de levegővel képzett elegye is robba-
nékony.

2 H2S + 3 O2 → 2 SO2 + 2 H2O

Sav-bázis sajátság
Gyenge, kétértékű savként viselkedik:  

H2S + H2O ⇌ HS– + H3O
+

HS– + H2O ⇌ S2– + H3O
+

Bázisokkal sókat (szulfidokat) képez:

H2S + 2 NaOH → Na2S + 2 H2O

Reakció fémionokkal
A kén-hidrogén gáz és/vagy oldat formában 
számos fémionnal jellegzetes, olykor könnyen 
beazonosítható színű szulfidot választ le:

Fe2+ + H2S → FeS + 2 H+ [vas(II)-szulfid]

Pb2+ + H2S → PbS + 2 H+ [ólom(II)-szulfid]

2 Ag+ + H2S → Ag2S + 2 H+ [ezüst(I)-szulfid]

Reakció halogénekkel
A kén-hidrogén könnyen oxidálható, mivel jó 
redukálószer. A brómot és jódot is redukálja:

H2S + Br2 → S + 2 HBr.

A reakció jól követhető, mivel a színes olda-
tok, a brómos, illetve a jódos víz színe fokoza-
tosan elhalványul, végül elszíntelenedik.

Előfordulás, előállítás, felhasználás
A kén-hidrogén vulkánok gőzeiben és gyógy-
vizekben is előfordul (30.6. ábra). Emellett a 
kéntartalmú fehérjék bomlásának környékén is 
megtalálható. Rendkívül mérgező gáz.

A gyógyfürdőkben olyan kis koncentrá-
cióban van jelen, ami még nem mérgező, sőt 
kedvező hatással van a fürdőzőkre.

Előállítása laboratóriumban vas(II)-szulfid 
és sósav reakciójából történhet egyszerűen:

FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S

Felhasználás
A ként legnagyobb mennyiségben a gumiipar a 
vulkanizáláshoz használja. Emellett fontos fel-
használási terület a kénsavgyártás is. A gyógy-
szeripar kenőcskészítéshez, az agrárium pedig 
permetezőszer előállításához használja.

A kén-hidrogén

Molekula- és halmazszerkezet
A dihidrogén-szulfid, vagy más néven a kén-
hidrogén, a vízhez hasonlóan V alakú, poláris 
molekulákból áll (30.4. ábra).

S

HH

30.4. ábra: A dihidrogénszulfidmolekula 
szerkezeti képlete és modellje

A molekulában 92,3°-os kötésszög mérhető.
Szilárd halmazállapotban molekularácsot 

képez, amelyet dipólus-dipólus kölcsönhatás 
tart össze.

Fizikai tulajdonságok
Színtelen, kellemetlen, záptojásszagú gáz 
(30.5.  ábra). Olvadás- és forráspontja a mo-
láris tömegnek megfelelő értékű. A levegőnél 
nagyobb sűrűségű. Vízben jól oldódik, vizes 
oldatát kénhidrogénes víznek nevezzük.

 
30.5. ábra: A „kénes” fürdőkben 
ugyanolyan záptojásszag van, mint  
a torjai büdös barlangban
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30.6. ábra: Magyarország egyik 
legismertebb kéntartalmú gyógyvize 
Parádon (Szent Istváncsevicekút) tör fel 
a felszínre

Tudtad?

A nem kellően friss tojásokat megfőzve a to-
jássárgája és -fehérje találkozásánál zöldes 
színű réteg fedezhető fel. Ez a vas(II)-szulfid, 
ami a főzés során elbomló kéntartalmú fehér-
jék bomlástermékeként megjelenő kén-hid-
rogén, illetve a sárgájában levő vastartalom 
találkozásával jön létre.

Fontosabb fogalmak:

rombos kén, monoklin kén, amorf kén, szulfi-
dok, kén-hidrogén

A kén és a kén-hidrogén

• A kén:
 − nyolcatomos, korona alakú molekula, rombos kén, monoklin kén, amorf kén
 − fizikai tulajdonságok: sárga színű, szilárd anyag, a kén olvasztása
 − kémiai tulajdonságok: égésével kén-dioxid, fémekkel való reakciójában szulfidok  

keletkeznek
 − előfordulás: bányákban, ércekben, ásványokban, fehérjékben
 − felhasználás: vulkanizálás, kénsavgyártás

• A dihidrogén-szulfid:
 − fizikai tulajdonságok: színtelen, záptojásszagú gáz, vízben oldódik
 − kémiai tulajdonságok: gyenge sav, jó redukálószer, szulfidcsapadékokat képez
 − „kénes” vizekben, vulkanikus gázokban fordul elő, mérgező

Az ipari előállítása a szulfidos ércekből 
erős savval történő felszabadításával valósul 
meg.

Ma már ritkán használják, régebben azon-
ban a fémionok kimutatására használták.
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31. A kén oxidjai  
és oxosavai

Emlékszel még?

Az Egri csillagok című regény fantasztikus tör-
ténetében sorsdöntő szerepe volt Bornemissza 
Gergely főhadnagy „tüzes kerekének” (31.1. 
ábra). Amióta ismerik a ként, azóta használják az 
emberek egymás ellen az égéstermékét. A régi 
malomkerékbe rakott kénnel töltött puskacsö-
vek nemcsak izzó ként fröccsentettek szét, de 
az égésterméke mérgező gázként további áldo-
zatokat szedett.

Elavult technológiák alkalmazása során, az 
intenzív ipari tevékenység következtében a le-
vegőbe környezetkárosító gázok is kijuthatnak. 
A légkörbe kerülő kén-dioxid-gáz a csapadék-
vízzel reagálva savas eső formájában vissza-
hullva eredményez károkat az élőlényekben, a 
kültéri emlékművekben, szobrokban, dombor-
művekben (31.2. ábra).

31.1. ábra: A „tüzes kerék”

A kén-dioxid és a kén-trioxid

A molekulák és a halmazok szerkezete
A kén oxidjai a kén-dioxid (SO2) és a kén-
trioxid (SO3).

A kén-dioxid V alakú, poláris molekulákból áll. 
Szilárd halmazállapotban molekularácsot képez, 
amelyet dipólus-dipólus kölcsönhatás tart össze.

A molekulában 119,5°-os kötésszög mérhető.

A kén-trioxid síkháromszög alakú, apoláris 
molekulákból áll (31.3. ábra). Szilárd halmazálla-
potban molekularácsot képez, amelyet gyenge 
diszperziós kölcsönhatás tart össze.

A molekulában 120°-os kötésszög mérhető.

S
O O

S

O

O O

31.3. ábra: A kéndioxid és a kéntrioxid
molekulák szerkezeti képlete és modellje

31.2. ábra: A savas esők főként a tűlevelű 
erdőkben okoznak komoly károkat 

OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   138OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   138 2021. 06. 29.   15:41:572021. 06. 29.   15:41:57



139

Fizikai tulajdonságok
A kén-dioxid egy színtelen, szúrós, fojtó szagú, 
a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz. Az olvadás- 
és forráspontja a moláris tömegnek megfelelő. 
Könnyen cseppfolyósítható. Vízben jól oldódik.

A kén-trioxid szobahőmérsékleten nagy sű-
rűségű, színtelen, könnyen párolgó folyadék. 

Kémiai tulajdonságok
A kén mindkét oxidja viszonylag könnyen reak-
cióba lép.

Reakció nemfémekkel
A kén-dioxid az oxigénnel kb. 500 °C hőmér-
sékleten, vanádium-pentaoxid (V2O5) katalizátor 
mellett (kontakt katalízis) reagál, miközben kén-
trioxid keletkezik:

2 SO2 + O2 ⇌ 2 SO3

A kén-dioxid a reakcióiban redukáló- és 
oxidálószerként is viselkedhet. Például a jód-
dal szemben redukálószerként viselkedik:

SO2 + I2 + 2 H2O → 

→ H2SO4 + 2 HI

A kén-hidrogénnel szemben viszont oxi-
dálószerként viselkedik: 

SO2 + 2 H2S → 2 H2O + 3 S

Ez a reakció az alapja a füstgázok kén-
mentesítésének.

Reakció vízzel
A kén-dioxid-gáz a vízzel egyensúlyi reakcióban 
reagál, miközben a bomlékony kénessav kelet-
kezik:

SO2 + H2O ⇌ H2SO3

A kénessav (H2SO3) csak vizes oldatban 
létezik. Sói a szulfitok (pl. Na2SO3) és hid-
rogén-szulfitok (pl. NaHSO3), amelyek a ké-
nessavnál stabilabbak.

A kén-trioxid vízzel hevesen reagál, de a 
reakcióban keletkező kénsavköd nehezen 
cseppfolyósodik:

SO3 + H2O → H2SO4

Előfordulás
A kén-dioxid főként vulkanikus eredetű gázok-
ban fordul elő, míg a kén-trioxid mesterséges 
vegyület.

Előállítás
A kén-dioxidot az iparban kétféleképpen állítják 
elő. Ahol rendelkezésre áll terméskén, ott a kén 
égetésével történik az előállítás:

S + O2 → SO2

Terméskén hiányában jellemzően szulfi-
dos ércek pörkölésével történik az előállítás. 
Az egyik leggyakrabban alkalmazott érc erre 
a feladatra a pirit (FeS2) (31.4. ábra):

4 FeS2 + 11 O2 → 2 Fe2O3 + 8 SO2

Laboratóriumi körülmények között szin-
tén kétféle módszer használatos. Az egyik 
előállítás során szulfitokat reagáltatnak erős 
savval. Eközben az erős sav felszabadítja a 
sójából a gyengébb kénessavat, aminek a 
bomlásából kapjuk a kén-dioxidot:

Na2SO3 + 2 HCl → H2O + 2 NaCl + SO2

31.4. ábra: A „bolondok aranyának” is 
nevezett pirit

A kén-dioxid előállítható még forró, tö-
mény kénsav és réz reakciójával:

Cu + 2 H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2 H2O

A kén-trioxidot kizárólag az iparban állítják 
elő, mégpedig a kén-dioxid égésével.
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Felhasználás és jelentőség
Mindkét oxidot az ipar elsősorban a kénsavgyár-
tásra használja. Emellett a kén-dioxidot használ-
ják még fehérítésre (papírgyártás), fertőtlenítésre 
(borászat), konzerválásra (élelmiszeripar).

A kénsav

A molekula- és halmazszerkezete
A kénsav torzult tetraéderes alakú, poláris mo-
lekulákból áll (31.5. ábra). Szilárd halmazállapot-
ban molekularácsot képez, amelyet erős hidro-
génkötés tart össze.

S
O

O

O
O

H

H

31.5. ábra: A kénsavmolekula szerkezeti 
képlete és molekulamodellje

Fizikai tulajdonságok
Színtelen, szagtalan, olajszerű, víznél nagyobb 
sűrűségű, nem illékony folyadék. Olvadás- és for-
ráspontja a molekulák között működő hidrogén-
kötések miatt magas.

Vízzel korlátlanul elegyedik, a folyamat erősen 
exoterm. Hígítását csak védőfelszerelésben (vé-
dőszemüveg, köpeny, gumikesztyű) végezhet-
jük, miközben a tömény savat vékony sugárban, 
kevergetés közben, lassan adagoljuk a vízhez. 
Fordítva végezve igen veszélyes, intenzívebb a 
hőfejlődés, kifröccsen a kénsav.

Erősen higroszkópos (nedvességmegkötő) 
anyag, a levegő víztartalmát is megköti, ezáltal 
hígul.

Kémiai tulajdonságok
A kénsav igen nagy reakciókészségű. A reakciói-
ban erős savként, illetve erélyes oxidálószerként 
viselkedik.

Sav-bázis reakciói
A kénsav egy kétértékű, erős oxosav.

Az első lépésben erős, a második lépés-
ben középerős savként adja le a protonjait.

H2SO4 + H2O ⇌ HSO4
– + H3O

+

HSO4
– + H2O ⇌ SO4

2– + H3O
+

Lúgokkal közömbösíthető:

H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O

A kénsav sói a szulfátok és a hidrogén-szul-
fátok.

Reakció fémekkel
A híg kénsavoldat a nagyon reakcióképes fé-
mekkel reakcióba lépve hidrogént fejleszt.

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 (cink-szulfát)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 [vas(II)-szulfát]

A réz, az ezüst és az arany nem elég reak-
cióképes ahhoz, hogy végbemenjen a reakció. 
Az ólom sem oldódik híg kénsavban, mivel a 
felületén keletkező ólom(II)-szulfát passziválja 
a fémet, elzárva a további reakciótól.

A forró, tömény kénsav olyan erélyes oxi-
dálószer, hogy még a kis reakciókészségű 
fémekkel is elreagál kén-dioxid-gáz fejlődése 
mellett:

2 Ag + 2 H2SO4 → Ag2SO4 + 2 H2O + SO2

A tömény kénsav azonban passziválja az 
alumíniumot és vasat. Az érintkezés pillanatá-
ban ugyanis a felületükön oxidréteg alakul ki, 
amely gátolja a további reakciót.

Vízelvonás vegyületekből
Higroszkópos tulajdonsága olyan erős, hogy 
szerves anyagokból képes a vizet az alkotóele-
meiből is kivonni, az anyagot elszenesíteni. Az 
emberi bőrre cseppenve súlyos égési sérülést 
okoz (31.6. ábra).

De képes akár a kristályvizes sókból a kris-
tályvíztartalmat is kivonni.

Előfordulás
A kénsav nagyon ritkán fordul elő a természet-
ben. Legfeljebb vulkanikus eredetű folyók vizé-
ben lehet kimutatni. A szulfátok a természetes 
vizekben is előfordulnak.
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Előállítás 
Az ipari előállítása, a kontakt kénsavgyártás, 
több lépésben játszódik le:
1.  Kén-dioxid előállítása kén égésével vagy 

pirit pörkölésével.
2.  A kén-dioxid átalakítása kén-trioxiddá 

V2O5-katalizátor felületén (ezért kontakt 
kénsavgyártás a folyamat neve).

3.  A kén-trioxid elnyeletése tömény kénsav-
oldatban, miközben dikénsav (óleum, vit riol) 
keletkezik:

SO3 + H2SO4 ⇌ H2S2O7

4.  Az óleumot vízzel hígítják, beállítva a meg-
felelő töménységűre a kénsavat:

H2S2O7 + H2O ⇌ 2 H2SO4

31.6. ábra: A szerves vegyületek, így a 
répacukor is elszenesedik a tömény kénsav 
hatására

Tudtad?

Az ókori Rómában a császári étkezések min-
dig valamilyen művészi előadással párhuza-
mosan zajlottak. Ilyenkor artisták, táncosok 
szórakoztatták műsoraikkal a császári ud-
vart. Az élmény fokozása céljából az abban 
az időben vitrioloknak nevezett színes kris-
tályokból készített monoklinon (egy lencsés 
szemüveg) keresztül zöld színben vagy kék 
színben csodálták az előadókat. E két szín a 
zöld színű FeSO4 · 7 H2O (zöldgálic) és a kék 
színű CuSO4 · 5 H2O (rézgálic) kristályoknak 
köszönhető.

Fontosabb fogalmak:

kénsavköd, kénessav, szulfitok, hidrogén- 
szulfitok, oxosav, higroszkópos, passziválás, 
óleum, vitriol

A kén oxidjai és oxosavai

• A kén-dioxid és kén-trioxid:
 − SO2: poláris, V alakú molekula, molekularács, dipólus-dipólus kölcsönhatás
 − SO3: apoláris, síkháromszög alakú molekula, molekularács, diszperziós kölcsönhatás
 − fizikai tulajdonságok: SO2: színtelen, szúrós szagú gáz, vízben jól oldódik
 − kémiai tulajdonságok: SO2: égésével SO3 keletkezik, oxidáló- és redukálószer
 − előállítás: SO2: kén égésével, illetve szulfitokból vagy fémekből savakkal

• A kénessav: bomlékony, SO2 vízzel való reakciójában keletkezik, sói a szulfitok
• A kénsav:

 − fizikai tulajdonságok: színtelen, olajszerű folyadék, vízzel korlátlanul elegyedik
 − kémiai tulajdonságai: erős savként és erélyes oxidálószerként viselkedik,  

higroszkópos tulajdonságú
 − előállítása kontakt kénsavgyártással történik, felhasználása széles körű
 − sói a szulfátok és a hidrogén-szulfátok

Felhasználás és biológiai jelentőség
Felhasználása sokrétű: fontos laboratóriumi vegy-
szer, de használja a festék- és a bőripar, gyárta-
nak a segítségével műtrágyát, robbanóanyagot, 
gyógyszert, ólomakkumulátort.

A szervezettel érintkezve igen súlyos sérülé-
seket eredményez, a seb környéke megszürkül.
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32. A nitrogén  
és az ammónia

Emlékszel még?

A nitrogén a periódusos rendszer 15. cso-
portjának (V. A főcsoportjának) első eleme. Az 
elektronjai két elektronhéjon helyezkednek el, 
elektronszerkezete: 2, 5. A vegyértékhéj elekt-
ronszerkezete: 2s2 2p3.

A nitrogén kétatomos molekulát képez, 
amelyben a két atomot háromszoros kovalens 
kötés tartja egyben.

A legnagyobb mennyiségben a nitrogén a 
levegőben található meg, annak közel 4/5-ét 
teszi ki (32.1. ábra). Mennyisége közel állan-
dó, mert körforgásban van (32.2. ábra).

32.1. ábra: A levegő jellemző összetétele

A NITROGÉNKÖRFORGÁS

villámlás

nitrogénrögzítés denitrifikáció

nitrogénmegkötő 
baktérium

nitrifikáló baktériumok

nitrifikáció át
sz

űr
ő

d
és

denitrifikáló 
baktérium

32.2. ábra: A nitrogénkörforgás elemei

A nitrogén

A nitrogénatom elektronszerkezete
A nitrogénatom alapállapotban három párosítat-
lan és két párosított elektront tartalmaz a vegy-
értékhéján.

A vegyértékhéj elektronszerkezete: 2s2 2p3.

A nitrogén molekula- és halmazszerkezete
A nitrogén kétatomos, lineáris, apoláris moleku-
lák ból áll (32.3. ábra). Az atomok között erős, 
há romszoros kovalens kötés alakul ki. Szilárd 
hal mazállapotban molekularácsot képez, amit na-
gyon gyenge diszperziós kölcsönhatás tart össze.

Fizikai tulajdonságok
Színtelen, szagtalan, igen nehezen cseppfolyó-
sítható, a levegőnél valamivel kisebb sűrűségű 
gáz. Olvadás- és forráspontja nagyon alacsony. 
Vízoldhatósága még az oxigénénél is rosszabb.

Kémiai tulajdonságok
Az igen erős háromszoros kötést csak nagy 
energia hatására lehet felszakítani. Ennek követ-

N N

32.3. ábra: A nitrogénmolekula szerkezeti 
képlete és molekulamodellje
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keztében a nitrogén nagyon kis reakciókészség-
gel bír, inert gáz.

Reakció oxigénnel
A reakció csak nagyon magas hőmérsékleten 
(3000 °C felett) megy végbe. Ehhez ívfény vagy 
villámlás szükséges. A reakcióban nitrogén-mo-
noxid keletkezik:

N2 + O2 → 2 NO

Előfordulás
Elemi állapotban a levegő fő alkotója, annak 
~78%-át teszi ki. A kötött állapotú nitrogén az 
élő szervezetekben előforduló fehérjék építőele-
me. Emellett az ásványvilágban nagy mennyiség-
ben található meg nitrátok formájában.

Előállítás és felhasználás
Csak az iparban állítják elő. Ekkor először a leve-
gőt cseppfolyósítják, majd a folyadékot frakcio-
nált desztillációnak vetik alá.

Felhasználják inert reakcióközegként olyan 
reakciók esetében, ahol a levegő oxigénje hát-
ráltatja a reakciót. Cseppfolyós állapotában hű-
tőfolyadék, akár fagyasztásra is alkalmas (32.4. 
ábra). Az iparban ammónia, salétromsav és mű-
trá gya gyártására is használják.

Az ammónia

Molekula és halmazszerkezete
Az ammónia trigonális piramis alakú, poláris mo-
lekulákból áll (32.5. ábra).

A molekulában 107,3 °-os kötésszög mérhető.

Szilárd halmazállapotban molekularácsot ké-
pez, amelyet a molekulák között működő erős 
hidrogénkötések tartanak össze.

Fizikai tulajdonságok
Színtelen, szúrós szagú, a levegőnél kisebb sű-
rűségű gáz. Olvadás- és forráspontja a hidrogén-
kötések miatt a moláris tömeghez képest magas, 
ezért viszonylag könnyen cseppfolyósítható. Ki-
válóan oldódik vízben, aminek következtében 
ammóniával is elvégezhető a szökőkútkísérlet 
(32.6. ábra). A vizes oldatát szalmiákszesznek 
nevezzük.

Kémiai tulajdonságok
Az ammónia egy viszonylag reakcióképes anyag.

Égése
Tiszta oxigénben meggyújtható:

4 NH3 + 3 O2 → 2 N2 + 6 H2O

Platinakatalizátort is alkalmazva a reakció 
nitrogén-monoxid képződéséhez vezet:

4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O

N

H H

H

32.5. ábra: Az ammónia szerkezeti képlete 
és molekulamodellje

szökőkút száraz ammóniagáz

lúgos ammóniaoldat

vizes fecskendő

fogó
légköri 
nyomás

indikátoros víz

32.6. ábra: Az ammóniaszökőkút

32.4. ábra: A szarvasmarhák mesterséges 
megtermékenyítését (inszeminációját) 
megelőző hűtéshez is cseppfolyós nitrogént 
használnak
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Reakció vízzel
Az ammónia vízben történő nagymértékű oldódá-
sát reakció is kíséri (32.7. ábra). Az oldat a kelet-
kező hidroxidionok miatt lúgos kémhatású lesz.

Az ammónia a vízzel szemben gyenge bázis-
ként viselkedik.

Reakciók savakkal
Mind a hidrogén-klorid-gázzal, mind a sósav-
val reakcióba lép. Gázfázisban sűrű, fehér füst 
képződik. Ez az ammónium-klorid, vagy más né-
ven szalmiáksó:

NH3 + HCl → NH4Cl

32.7. ábra: Az ammónia vízzel történő 
reakciója ammóniumiont és hidroxidiont 
képez

A reakció a gázok diffúziójának vizsgálatára is 
jól használható (32.8. ábra).

 hidrogén-klorid-gáz 
diffúziója

fehér színű 
ammónium-klorid 

gyűrű képződik

az ammóniagáz diffúziója

tömény sósavval 
átitatott vatta

univerzális 
indikátorpapír 

tömény 
ammóniaoldattal 

átitatott vatta

32.8. ábra: Az ammónia és hidrogén
kloridgázok diffúziója és reakciója 
egymással

A tömény sósavból, illetve ammóniaoldat-
ból felszabaduló gázok egymás felé diffun-
dálnak. A találkozás helyén reakcióba lépnek, 
miközben fehér füst képződik. A szalmiáksó-
füst a sósavhoz közelebb alakul ki, ugyanis az 
ammónia molekulái a kisebb méretüknél fog-
va gyorsabban diffundálnak a közegben, mint 
a hidrogén-klorid nagyobb tömegű molekulái.

Salétromsavval reagálva ammónium-nitrá-
tot képez, ami az egyik leggyakrabban használt 
műtrágya, a pétisó hatóanyaga:

NH3 + HNO3 → NH4NO3

Komplexképzés
Az ammónia molekulaszerkezetéből adódó-
an komplex ionok képzésére is alkalmas. 
A  nitrogénatomon lévő nemkötő elektronpár 
miatt kitűnő liganduma bizonyos fémionok-
nak. A  központi fémion koordinációs szá-
mától függően különböző számú ammónia-
molekula kapcsolódhat datív kötéssel. Ilyen 
komplex ionra példa a [tetraammino-réz(II)]- 
ion (képlete: [Cu(NH3)4]

2+), illetve a [diammino- 
ezüst(I)]-ion (képlete: [Ag(NH3)2]

+).
Amikor a réz(II)-szulfát-oldathoz előbb né-

hány csepp, majd sok ammóniaoldatot adunk, 
azt tapasztaljuk, hogy előbb világoskék színű 
szilárd anyag válik le, ami a sok ammónia-
oldat hatására mélykék színnel feloldódik. 
A világoskék színű szilárd anyag magyará-
zata az ammóniaoldat lúgos kémhatásához 
kapcsolódik. Az oldatban lévő hidroxidionok 
reagálnak a réz(II)-ionokkal, réz(II)- hidroxid-
csapadék képződése közben. Ez nagy meny-
nyiségű ammónia hatására komplexszé alakul 
(32.9. ábra):

Cu2+(aq) + 2 OH–(aq) → Cu(OH)2(sz)

Cu(OH)2(sz) + 4 NH3(aq) → 

→ [Cu(NH3)4]
2+(aq) + 2 OH–(aq)

Előfordulás
A fehérjék lebomlása során keletkezik.

32.9. ábra: A réz(II)szulfátoldat  
és ammóniaoldat reakciója
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Előállítás
Laboratóriumban legegyszerűbben a szalmiák-
szesz melegítésével nyerhetünk ammóniagázt.

Egy másik módszer, ha a sójából szabadít-
juk fel egy erős bázis hozzáadásával:

NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H2O

Az iparban optimalizált folyamatban, a nitro-
gén- és hidrogéngáz reakciójával, ammóniaszin-
tézissel állítják elő. A folyamathoz ~500  °C, 25-
30 MPa nyomás, és vaskatalizátor használatos:

N2 + 3 H2 ⇌ 2 NH3

Tudtad?

A szalalkálit régen rosszullétek esetén hasz-
nálták, repülősó néven vált ismertté. Szúrós 
szaga ingerli az orrnyálkahártyát, így az ájultak, 
szédültek gyorsabban magukhoz tértek. 

Fontosabb fogalmak:

nitrogénkörforgás, inert gáz, szalmiákszesz, ammónia-szökőkút, szalmiáksó, pétisó, komplexkép-
ződés, ammóniaszintézis, szalalkáli

A nitrogén és az ammónia

• A nitrogén:
 − lineáris, apoláris molekula, molekularács, diszperziós kölcsönhatás
 − fizikai tulajdonságok: színtelen, szagtalan gáz, olvadás- és forráspontja nagyon alacsony,  

vízben nagyon rosszul oldódik
 − kémiai tulajdonságok: inert gáz, oxigénnel nehezen reagál
 − előfordulás: a levegőben, a fehérjékben, a nitrátokban 
 − előállítás: iparban a levegő cseppfolyósításával
 − felhasználás: ammónia-, salétromsav-, műtrágyagyártás, hűtés és fagyasztás

• Az ammónia:
 − poláris, piramis alakú molekula, molekularács, hidrogénkötés
 − fizikai tulajdonságok: színtelen, szúrós szagú gáz, kiváló vízoldhatóság, szökőkútkísérlet
 − kémiai tulajdonságok: nehezen éghető, bázisként viselkedik, komplexképző
 − előállítás: iparban ammóniaszintézissel, laboratóriumban ammóniumsókból lúggal
 − felhasználás: salétromsav-, pétisó-, gyógyszergyártás, hűtés

Felhasználás és biológiai jelentőség
Igen széleskörűen használják. A salétromsav-, 
a gyógyszer- és a robbanóanyag-gyártás egyik 
alapanyaga, de jelentős mennyiséget használnak 
a pétisó előállítására és hűtésre is.

Az ammónia könnyfakasztó, mérgező gáz.

Az ammóniumsók
A fontosabb ammóniumsók a 32.1. táblázatban 
láthatóak. Ezek mind kiváló vízoldékonyságú szi-
lárd anyagok.

Ammóniumsó 
képlete és neve(i)

Egy jellemző 
felhasználása

NH4Cl 
ammónium-klorid,  

szalmiáksó

sípályák  
szórása

NH4NO3 
ammónium-nitrát

mészkővel keverve 
alkotja a pétisót

(NH4)2CO3 
ammónium-karbonát, 

szalalkáli, repülősó
sütőpor

32.1. táblázat: A fontosabb ammóniumsók
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33. A nitrogén-oxidok  
és a salétromsav

Emlékszel még?

A belső égésű motorok szennyezőanyag-ki-
bocsátása az elmúlt évtizedekben megszigo-
rított környezetvédelmi előírásoknak eredmé-
nyeképpen komoly mértékben csökkent, de 
sajnos még mindig jelentős. A kipufogógá-
zok összetételében számos mérgező anyag 
fellelhető (33.1. ábra). Ilyen a kén-dioxid, a 
szén-monoxid vagy a nitrogén-oxidok.

33.1. ábra: A kipufogógázok sokféle 
káros anyagot tartalmaznak

A nitrogén-oxidok

A nitrogén oxigénnel alkotott vegyületeit nitrogén- 
oxidoknak, vagy más néven nitrózus gázoknak 
nevezzük. Nagyon sokféle összetételű nitrózus 
gáz ismert (pl. NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4, N2O5), 
de valódi jelentősége mindössze néhánynak van.

A nitrogén-monoxid

Fizikai tulajdonságok
A nitrogén-monoxid (NO) egy színtelen gáz. 
Tiszta állapotban enyhén csípős és édeskés 
az illata, de ilyen formában ritkán találkozunk 

vele. Más nitrózus gázokkal együtt képződik, 
és azok szúrós szaga érződik.

Vízben rosszul oldódik.

Kémiai tulajdonságok
Nagyon könnyen, már szabad levegőn is nit-
rogén-dioxiddá alakul:

2 NO + O2 → 2 NO2

Előállítás, felhasználás, biológiai jelentőség
Laboratóriumban leggyakrabban réz és kb. 
30  w%-os salétromsav reakciójával állítják 
elő, miközben réz(II)-nitrát és víz is keletkezik:

3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Az iparban az ammónia platinakatalizátor 
mellett történő égésével állítják elő.

Rendkívül mérgező és környezetszennye-
ző gáz, amit a salétromsavgyártásban hasz-
nálnak fel.

A nitrogén-dioxid

Molekula- és halmazszerkezet
A V alakú, poláris molekulaszerkezetének ma-
gyarázata, hogy delokalizált kötést és párosí-
tatlan elektront is megfigyelhetünk (33.2. ábra).

33.2. ábra: A nitrogéndioxid (NO2) 
molekulamodellje
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Fizikai tulajdonságok
Vörösbarna színű, szúrós szagú, a levegőnél ne-
hezebb gáz. Vízben jól oldódik, de közben ké-
mia i változás is bekövetkezik.

Kémiai tulajdonságok
A párosítatlan elektronjának köszönhetően 
könnyen reakcióba vihető.

Dimerizációs reakció
A NO2-molekulában előforduló párosítatlan 
elektron könnyen összekapcsolódik egy másik 
NO2-molekula pár nélküli elektronjával, egy-
szeres kovalens kötést kialakítva ezáltal. A fo-
lyamat neve dimerizáció, a terméket dinitro-
gén-tetraoxidnak nevezzük:

2 NO2 ⇌ N2O4

A vörösbarna színű nitrogén-dioxid hűtés 
hatására dimerizálódik, színtelen dinitrogén- 
tetraoxiddá alakul. Melegítve a rendszert, ismét 
megerősödik a barna szín, ugyanis az egyen-
súly a NO2-képződés irányába tolódik el.

Reakció vízzel
A nitrogén-dioxid kétféleképpen reagál vízzel 
annak függvényében, hogy vezetünk-e a rend-
szerhez pluszban még oxigént is, vagy sem. 
Oxigénmentes környezetben salétromossav 
és salétromsav elegye képződik:

2 NO2 + H2O → HNO2 + HNO3

A folyamatban keletkező salétromossav 
(HNO2) egy egyértékű, középerős, bomlékony 
sav. A sóit nitriteknek nevezik (ilyen például 
a nátrium-nitrit, NaNO2), amelyek az emlősök 
esetében mérgezést, akár halált is eredmé-
nyezhetnek. Emellett karcinogének, ezért mi-
nimalizálni kell a tartósítószerként alkalmazott 
KNO2 (pácsó) felhasználásának mennyiségét.

Oxigén bevezetése mellett tiszta salétrom-
sav keletkezik:

4 NO2 + 2 H2O + O2 → 4 HNO3

Előállítás
Az iparban nitrogén-monoxid égésével állít-
ják elő. A laboratóriumi előállítása réz és tö-
mény (~65 w%-os) salétromsav reakciójával 
valósítható meg:

Cu + 4 HNO3 → Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

Felhasználás és biológiai jelentőség
A rendkívül mérgező nitrogén-dioxidot a salétrom-
sav előállításához használják. A levegőbe kerülve, 
szintén részt vesz a savas esők kialakulásában.

A salétromsav

Molekula- és halmazszerkezet
A salétromsav torzult síkháromszög alakú, 
poláris molekulákból áll (33.3. ábra). Szilárd 
halmazállapotban molekularácsot képez, amit 
erős hidrogénkötés tart össze.

A molekulában megfelelő körülmények kö-
zött részleges delokalizáció is megvalósul.

N

O

O O

H

33.3. ábra: A salétromsavmolekula 
szerkezeti képlete és molekulamodellje

Fizikai tulajdonságok
Színtelen, szúrós szagú, a víznél nagyobb sűrű-
ségű folyadék. Az olvadás- és forráspontja a mo-
láris tömegéhez képest magas. Vízzel korlátlanul 
elegyedik.

A vízzel való elegyedése során közös hid-
rogénkötés-rendszer alakul ki, ami segíti az 
elegyedést.

A salétromsav fény hatására bomlik, mi-
közben a bomlásából származó és beoldódó 
nitrogén-dioxid előbb sárga, később barna 
színűre színezi. Emiatt sötét üvegben vagy 
sötét helyen kell tárolni.

Kémiai tulajdonságok
A salétromsav igen reakcióképes oxosav. A re-
akcióiban erős savként, illetve erélyes oxidáló-
szerként vesz részt.

Reakció vízzel
Vízzel szemben erős savként viselkedik. A folya-
matban nitrátion és oxóniumion keletkezik:

HNO3 + H2O ⇌ NO3
– + H3O

+
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A nitrátion síkháromszög alakú, benne tel-
jessé válik a delokalizáció (33.4. ábra). A szer-
kezetében 120°-os kötésszög mérhető.

N
+

O

O O

–

33.4. ábra: A nitrátion szerkezeti képlete 
és modellje

Például a cinkkel való reakció során cink-nit-
rát, az ezüsttel pedig ezüst(I)-nitrát keletkezik:

Zn + 4 HNO3 → Zn(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

Ag + 2 HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

A tömény salétromsavban nem oldódik az 
arany és a platina. A vas és az alumínium pedig 
passziválódik benne.

A salétromsavat választóvíznek is nevezik, 
mert az ezüstöt híg és tömény oldata is olda-
ni képes, míg az aranyat egyáltalán nem. Ezál-
tal egy aranyat és ezüstöt is tartalmazó ércből 
vagy ötvözetből az ezüst kioldható, elválasztva 
az aranytól.

Az arany oldására a királyvíz alkalmas, ami 
a tömény sósav és a tömény salétromsav 3 : 1 
térfogatarányú elegye.Reakció lúgokkal

Vizes oldata sav-bázis reakcióban közömbösít-
hető. A képződő sók a nitrátok közé tartoznak, 
így a nátrium-hidroxiddal nátrium-nitrát, az am-
móniával ammónium-nitrát keletkezik:

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

HNO3 + NH3 → NH4NO3

Híg oldatának reakciója a fémekkel
A salétromsav esetében a híg oldat kifejezést a 
körülbelül 30 w%-os oldatra használják. Ez az ol-
dat számos fémmel nitrogén-monoxid-gáz kép-
ződése közben reagál. Például a vas esetében 
vas(II)-nitrát, ezüst esetén ezüst(I)-nitrát képző-
dése mellett mennek végbe a reakciók:

3 Fe + 8 HNO3 → 

→ 3 Fe(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

3 Ag + 4 HNO3 → 

→ 3 AgNO3 + NO + 2 H2O

A híg salétromsavban nem oldódik az arany, 
a higany és a platina.

Tömény oldatának reakciója a fémekkel
A ~65 w%-os, füstölögni képes tömény salét-
romsav igen erélyes oxidálószer. Fémekkel nitro-
gén-dioxid-gáz képződése közben reagál.

Előállítás
A többlépéses ipari előállítása nitrogénből in-
dul ki. A folyamat lépései:
1. A nitrogén- és hidrogéngáz átalakítása 

ammóniává (ammóniaszintézis) megfelelő 
körülmények között.

2. Az ammónia elégetése platinakatalizátor 
mellett nitrogén-monoxiddá.

3. A nitrogén-monoxid továbbégetése nitro-
gén-dioxiddá.

4. A nitrogén-dioxid elnyeletése vízben oxi-
géndús környezetben.

Felhasználás és biológiai jelentőség
Fémek felületkezeléséhez, pétisó, különböző 
robbanóanyagok (nitroglicerin, TNT) és festékek 
gyártására használják.

A szerves vegyületek nitrovegyületekké 
történő átalakításához (pl. a robbanószerek 
gyártásához) a tömény salétromsav és a tö-
mény kénsav 1 : 2 arányú elegyét, a nitráló-
elegyet használják.

A salétromsav a bőrrel érintkezve sárga szín 
megjelenését eredményezi.

Ezt szokás xantoprotein-reakciónak 
(xantos = sárga, proteinum = fehérje) is ne-
vezni. A  bőr felépítésében fehérjék találha-
tók. Ezek a fehérjék a salétromsav hatására a 
megfelelő részükön nitrálódnak, sárga színű 
vegyületeket képezve.
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A nitrátok

A salétromsav sói a nitrátok, amelyek színtelen, 
vízben kivétel nélkül nagyon jól oldódó ionrá-
csos vegyületek. A 33.1. táblázatban a legfonto-
sabb nitrátok szerepelnek.

Képlete
Szabályos és 

hétköznapi neve
Felhasználása

NH4NO3 ammónium-nitrát
a pétisó  

hatóanyaga

NaNO3
nátrium-nitrát, 
chilei salétrom

kerámia,  
üveggyártás,  
tűzijátékok

KNO3
kálium-nitrát, 

indiai salétrom
gyújtózsinór ké-

szítése, műtrágya

AgNO3
ezüst(I)-nitrát, 

lápisz, pokolkő
analitikai  
reagens

33.1. táblázat: A legfontosabb nitrátok

Tudtad?

A kálisalétrom a feketelőpor alapösszetevője. 
A lőpor szénpor, kénpor és salétrom megha-
tározott arányú elegye.

Fontosabb fogalmak:

nitrózus gázok, dimerizáció, salétromossav, nitritek, passziválódás, választóvíz, királyvíz, nitráló-
elegy, xantoprotein-reakció, nitrátok

A nitrogén-oxidok és a salétromsav

• A nitrogén-monoxid (NO):
 − fizikai tulajdonságok: színtelen gáz, vízben nem oldódik
 − kémiai jellemzők: égésével nitrogén-dioxid keletkezik
 − előállítás: 

 − iparban: ammónia katalitikus oxidációjával, 
 − laboratóriumban: réz + ~30 w%-os salétromsav

• A nitrogén-dioxid (NO2):
 − V alakú, poláris molekula, delokalizált kötés, párosítatlan elektron
 − fizikai tulajdonságok: vörösbarna színű, szúrós szagú gáz, vízben jól oldódik
 − kémiai tulajdonságok: dimerizáció, vízzel való reakciói
 − előállítás: 

 − iparban: nitrogén-monoxid égése, 
 − laboratóriumban: réz + tömény salétromsav

• A salétromsav (HNO3):
 − torzult síkháromszög alakú, poláris molekula, molekularács, hidrogénkötés
 − fizikai tulajdonság: színtelen, szúrós szagú folyadék, vízzel korlátlanul elegyedik
 − kémiai tulajdonságok: erős sav és erélyes oxidálószer
 − előállítás: iparban, több lépésben nitrogénből
 − felhasználás: műtrágya-, robbanószer- és festékgyártás
 − sói a nitrátok

A nitrátok műtrágyaként való túlzott hasz-
nálata miatt megnőhet a természetes vizek, így 
az ivóvizek nitráttartalma is. A magas nitráttar-
talom a csecsemőkre igen veszélyes lehet, ez 
okozza a vérben felgyűlő, oxigénszállításra 
nem alkalmas methemoglobin-szint megnö-
vekedését, ami oxigénhiányos állapotot, az 
úgynevezett „kék halált” okozhat. Emellett a 
felnőttekre is veszélyes, mert karcinogén nitrit-
té redukálódhat.
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34. A foszfor és 
fontosabb vegyületei

Emlékszel még?

A foszfor a nemfémes elemek közé tartozik. 
A 15. csoport (V. A főcsoport) második tagja, 
vagyis a nitrogéncsoport elemeinek egyike. 
Elektronszerkezete: 2, 8, 5. A vegyérték-elekt-
ronhéján öt elektron található, amelyből kettő 
egy párt alkot, a másik három pedig párosí-
tatlan.

A foszfor vegyületei közül nagy jelentőség-
gel bíró foszforsav egy közepesen erős, há-
romértékű sav.

A foszfor

Elektronszerkezete

A foszforatom vegyérték-elektronszerkezete 
(3s2 3p5) a nitrogénéhez hasonló.

Halmazszerkezete
A foszfor több allotrop módosulattal rendelkezik. 
Ilyen például a fehér- és a vörösfoszfor.

A fehérfoszfor négyatomos, tetraéderes 
alakú, apoláris molekulákból épül fel (34.1. 
ábra). A molekulában 60 °-os kötésszög mér-
hető. Szilárd halmazállapotban molekulará-
csot képez, amelyet gyenge diszperziós köl-
csönhatás tart össze.

A vörösfoszfor (P∞) atomrácsos szerkezetű.

A felépítésében a foszforatomok négyato-
mos egységei láncszerűen kapcsolódnak ösz-
sze (34.2. ábra).

P P

P

P

34.1. ábra: A fehérfoszfor szerkezeti képlete 
és molekulamodellje

P P

P

P

P P

P

P

P P

P

P

34.2. ábra: A vörösfoszfor szerkezeti 
képlete és modellje

34.3. ábra: A feketefoszfor modellje
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Fizikai tulajdonságok

A fehérfoszfor halvány krémszínű, kellemetlen 
szagú, késsel vágható, puha szilárd anyag. 
Olvadáspontja igen alacsony. Vízben nem 
oldódik, ellenben apoláris oldószerekben (pl. 
benzinben, zsírokban, olajokban és különö-
sen szén-diszulfidban) igen.

A vörösfoszfor vörös színű szilárd anyag. Ol-
vadáspontja magasabb a fehérfoszforénál, de 
csak magasabb nyomáson olvasztható meg, kü-
lönben szublimál. Mivel atomrácsos szerkezetű, 
nincs oldószere.

Kémiai tulajdonságok
A fehér- és a vörösfoszfor szerkezetében mutat-
kozó eltérések a reakciókészségükben is meg-
mutatkoznak. Addig, amíg a vörösfoszfor kö-
zepes reakciókészséggel bír, a fehérfoszfort víz 
alatt kell tárolni, hogy megvédjük a levegő oxi-
génjének oxidáló hatásától.

Égésük
A fehérfoszfor gyulladási hőmérséklete igen ala-
csony, egy kis dörzsölés vagy a napfény is be-
lob banthatja. Por alakban öngyulladásra képes. 
A vörösfoszfor is meggyullad, azonban ehhez 
jóval magasabb hőmérséklet szükséges.

Mindkét égési folyamatban difoszfor-penta-
oxid keletkezik:

4 P + 5 O2 → 2 P2O5

Tudtad?

A foszfornak létezik fekete színű allotrop mó-
dosulata is. A feketefoszfor, vagy más néven 
fémesfoszfor rétegrácsba rendeződött anyagi 
halmaza (34.3. ábra) a delokalizált elektronfelhő-
nek köszönhetően áramvezetésre is alkalmas.

Előfordulása
Elemi állapotban a nagy reakciókészség mi-
att a foszfor nem található meg a természet-
ben. Kötött állapotban számos foszfortartal-
mú vegyület (különböző foszfátok) fordul elő a 
természetben. A guanó (ami trágyaként alkal-
mazott madár- és denevérürülék) is egy ilyen 
magas foszfáttartalmú anyag.

Az élő szervezet főként az ADP és ATP 
formájában tartalmazza, illetve a nukleinsavak 
építőeleme.

Előállítás
A foszfort leggyakrabban apatitásványokból 
állítják elő. Ezek foszfortartalmú ásványok, 
mint például a fluorapatit [Ca5(PO4)F].

Felhasználás és biológiai jelentőség
Ipari mennyiségben a vörösfoszfort a zaj nélküli 
és robbanásmentes biztonsági gyufa gyártására 
használják. Ennek elődjét, a biztonsági gyufát 
Irinyi János 1836-ban találta fel (34.4. ábra).

Érdekes, hogy ennek elkészítéséhez a sok-
kal veszélyesebb fehérfoszfort használta.

Foszfort használnak továbbá a foszforsav 
előállításához is.

A rendkívül mérgező fehérfoszfor zsírok-
ban is oldódik, ezért a bőrön át is felszívódik.

Ezzel szemben az oldhatatlan vörösfoszfor 
semmilyen hatással nincs az élő szervezetre.

A difoszfor-pentaoxid

A difoszfor-pentaoxid (P2O5) valós képle-
te P4O10 vagy (P2O5)2. Fehér kristályos, erő-
sen higroszkópos anyag. Melegítés hatására 
szublimál.  

Teljes vízfelvétel mellett foszforsav kelet-
kezik:

P2O5 + 3 H2O → 2 H3PO4

34.4. ábra: Irinyi János, magyar 
vegyész, a biztonsági gyufa 
„atyja”
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A foszforsav

Molekula- és halmazszerkezet
A foszforsav torzult tetraéderes alakú, poláris 
molekulákból áll (34.5. ábra). Szilárd halmaz-
állapotban molekularácsot képez, amit erős 
hidrogénkötések tartanak egyben.

P

O

O O

O

H H

H

34.5. ábra: A foszforsav szerkezeti 
képlete és molekulamodellje

Fizikai tulajdonságok
Standardállapotban színtelen, szagtalan, jó víz-
oldhatóságú szilárd anyag. A tömény oldata a 
víznél sokkal nagyobb sűrűségű és nagy viszko-
zitású. Híg oldatban savanykás ízű.

Olvadás- és forráspontja, illetve a jó víz-
oldhatósága egyaránt a molekulák között 
ható hidrogénkötésekkel magyarázható.

Kémiai tulajdonságok
A foszforsav viszonylag könnyen reakcióba vi-
hető.

Reakció vízzel
A foszforsav vízzel szemben háromértékű, köze-
pesen erős savként viselkedik.

A disszociáció első lépésében dihidro-
gén-foszfát-ion, a másodikban hidrogén-fosz-
fát-ion, a harmadikban foszfátion keletkezik az 
oxóniumion mellett:

H3PO4 + H2O ⇌ H2PO4
– + H3O

+

H2PO4
– + H2O ⇌ HPO4

2– + H3O
+

HPO4
2– + H2O ⇌ PO4

3– + H3O
+

A harmadik lépésben kialakuló foszfátion 
egy tetraéderes térszerkezetű összetett ion, 
benne 109,5°-os kötésszögek mérhetők. Az 
ion szerkezetében delokalizált elektronrend-
szer alakul ki (34.6. ábra).

P
+

O

O O

O

3–

34.6. ábra: A foszfátion szerkezeti képlete 
és modellje

Reakció bázissal
A foszforsav a nátrium-hidroxid-oldattal az anyag-
mennyiség-arány függvényében különböző mó-
don reagál:

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O
                  nátrium-dihidrogén-foszfát

H3PO4 + 2 NaOH → Na2HPO4 + 2 H2O
               dinátrium-hidrogén-foszfát

H3PO4 + 3 NaOH → Na3PO4 + 3 H2O
               trinátrium-foszfát

Első két reakcióban úgynevezett savanyú 
só (leadható hidrogéniont még tartalmazó só), 
míg a harmadikban szabályos só keletkezik.

A foszforsav az alkohol típusú szerves ve-
gyületekkel foszfátésztereket képez.

Előfordulás és előállítás
A foszforsav a természetben nem fordul elő, a 
sói, a foszfátok azonban gyakoriak. Ilyen pél-
dául a kalcium-foszfát.

A foszforsavat foszforból kiindulva, két lé-
pésben állítják elő. Az első lépésben a fosz-
fort elégetik, majd az így képződött difosz-
for-pentaoxidot vízzel reagáltatva nyerik a 
foszforsavat.
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Felhasználás és biológiai jelentőség
A foszforsavat szerves észterek előállítására, 
illetve üdítők savanyítására használják. Jelen-
tős mennyiségű foszfort használnak a szu-
perfoszfát műtrágya előállításához is. Ebben 
kalcium-dihidrogén-foszfát [Ca(H2PO4)2] és 
kalcium-szulfát (CaSO4) van összekeverve.

Az ADP és ATP, valamint a nukleinsavak 
felépítésében foszforsavrészletek vesznek 
részt. Az üdítőitalokban alkalmazott foszfor-
sav károsítja a fogzománcot, fogszuvasodást 
okoz.

Fontosabb fogalmak:

fehérfoszfor, vörösfoszfor, difoszfor-penta-
oxid, foszforsav, dihidrogén-foszfát-ion, hid-
rogén-foszfát-ion, foszfátion, szabályos só, 
savanyú só, trisó, foszforsavészterek, szuper-
foszfát

A foszfor és fontosabb vegyületei

• A foszfor:
 − vegyérték-elektronszerkezete: 3s2 3p3

 − allotrop módosulatai:
 − fehérfoszfor: P4-molekulák, apoláris, molekularácsos, diszperziós kölcsönhatás
 − vörösfoszfor: atomrácsos szerkezetű

 − fizikai tulajdonságok:
 − fehérfoszfor: halvány krémszínű, puha, CS2-ban jól oldódó szilárd anyag
 − vörösfoszfor: vörös színű szilárd anyag, oldhatatlan

 − kémiai tulajdonságok:
 − a fehérfoszfor reakcióképesebb
 − égésük P2O5-öt eredményez

 − felhasználás: biztonsági gyufa készítése (Irinyi János), foszforsavgyártás
• A difoszfor-pentaoxid:

 − higroszkópos anyag, vízzel foszforsavat képez
• A foszforsav:

 − torzult tetraéder alakú molekula, molekularács, hidrogénkötés
 − fizikai tulajdonságok: színtelen, szagtalan, jó vízoldhatóságú szilárd anyag
 − kémiai tulajdonságok:

 − vízzel szemben háromértékű, közepesen erős savként viselkedik
 − lúggal való reakciója során foszfátok (szabályos sók), hidrogén-foszfátok (savanyú sók) 

és dihidrogén-foszfátok (savanyú sók) keletkeznek
 − felhasználás: üdítőitalok savanyítása, műtrágyagyártás

Tudtad?

• A fehérfoszfort gyakran sárgafoszforként 
is emlegetik. Ennek az az oka, hogy a víz 
alatt tárolt fehérfoszfor egy idő után a felü-
letén megsárgul.

• A foszfor égésekor első lépésben keletke-
ző foszfor-trioxid csak lassan oxidálódik 
tovább. Ez sötétben jól látható fényjelen-
séggel kísért folyamat. A jelenség neve a 
foszforeszcencia. A foszforeszcencia a 
kemilumineszcencia egyik formája, vagy-
is egy kémiai változást kísérő fénykibo-
csátás. Az állatvilágban előfordul az úgy-
nevezett biokemilumineszcencia, amely 
során egy luciferin nevű anyag oxidációja 
történik, például a szentjánosbogár is ké-
pes fényt kibocsátani.

OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   153OH_KEM910TB_Kemia_9-10.indd   153 2021. 06. 29.   15:42:102021. 06. 29.   15:42:10



154

35–36. A szén, a szén 
oxidjai és a szénsav

Emlékszel még?

A szén a periódusos rendszer második peri-
ódusában, a 14. csoportban (IV. A főcsoport-
ban) található. Négy vegyértékelektronjával 
erős kovalens kötések kialakítására képes. Al-
lotrop módosulatai közül nagyobb jelentőségű 
a gyémánt és a grafit.

A természetben előforduló ásványi szenek 
fosszilis, nem megújuló energiahordozók, ége-
tésük légszennyezést okoz.

A szén tökéletes égésekor keletkező szén-
dioxid lineáris szerkezetű molekulákból áll, 
a szénatomhoz kétszeres kovalens kötéssel 
kapcsolódnak az oxigénatomok. A fotoszinté-
zis során szerves vegyületek, cukrok jönnek 
létre belőle. Üvegházhatású gáz, mennyisé-
gének növekedése a levegőben hozzájárul a 
globális felmelegedéshez.

A szén

Elektronszerkezet
A szénatom elektronfelhőjében 6 db elektron he-
lyezkedik el, elektronszerkezete: 2, 4.

A vegyérték-elektronszerkezete: 2s2 2p2.

Halmazszerkezet
A szén többféle allotrop módosulattal rendelke-
zik. Ilyenek a gyémánt, a grafit, illetve a különbö-
ző fullerének is.

A gyémánt tipikus atomrácsos anyag: rács-
pont ja i ban szénatomok vannak, amelyek egysze-
res kovalens kötéssel kapcsolódnak egymáshoz, 
tetraéderesen rendeződve (35.1. ábra).

A grafit átmenetet képvisel különböző rácstí-
pusok között, szerkezetében és tulajdonságai-
ban egyaránt felfedezhetők az atomrács, a fém-
rács és a molekularács jellemző vonásai.

Rétegrácsos szerkezetű anyag (35.1. ábra). 
Rácsában a szénatomok kovalens kötéseik ré-
vén hatszögeket tartalmazó rétegeket hoznak 
létre. Ez adja a szerkezet atomrácsos jellegét. 
A rétegeket diszperziós kölcsönhatás tartja ösz-
sze, ami a grafit molekularácsos jellegét adja.  
A rétegek között található egy delokalizált elekt-
ronrendszer (hasonlóan a fémrácsos anyago-
kéhoz), amelynek kialakulásához minden szén-
atom 1-1 elektront biztosít. 

A fullerének különböző szénatomszámú 
molekulák, amelyek közül különösen stabilis 
a C60 képlettel leírható képviselő. Bennük a 
szén atomok öt-, illetve hattagú gyűrűket hoz-
nak létre, így gömbszerű képződmények ala-
kulnak ki (35.2. ábra). Olykor „focilabda alakú 
molekuláknak” is szokás nevezni ezeket. A ful-
lerének apoláris molekulákból állnak, szilárd 
halmazállapotban molekularácsot képzenek. 

35.1. ábra: A gyémánt (balra) és a grafit 
(jobbra) szerkezete

35.2. ábra: A C60 összegképletű 
fullerénmolekula modellje
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Fizikai tulajdonságok
A gyémánt színtelen, nagy fénytörő képességű, 
nagy keménységű szilárd anyag. Olvadás- és for-
ráspontja magas. Nincs oldószere. Elektromosan 
szigetelő tulajdonságú.

A grafit egy sötétszürke színű, puha szilárd 
anyag. Olvadás- és forráspontja magas. Nincs 
oldószere. Félvezető sajátságú.

Kémiai tulajdonságok
A szén reakciókészsége viszonylag kicsi, közön-
séges körülmények között csak a fluor támadja 
meg. Magasabb hőmérsékleten azonban reak-
ció képessé válik.

Égése
A gyulladási hőmérséklet elérése után exoterm 
folyamatban egyesül az oxigénnel:

C(sz) + O2(g) → CO2(g)

Amennyiben nem áll rendelkezésre a folya-
mathoz szükséges mennyiségű oxigén, nem tö-
kéletes égés játszódik le, amely során szén-mo-
noxid keletkezik:

2 C(sz) + O2(g) → 2 CO(g)

Reakció vízgőzzel („vízgázreakció”)
Az izzó szén 1000 °C körüli hőmérsékleten a víz-
gőzzel is reagál:

C(sz) + H2O(g) → CO(g) + H2(g)

Reakció fém-oxidokkal
Mind az égési, mind a vízgőzzel történő reakciók-
ban a szén redukálószerként viselkedik. Redukáló 
hatása miatt nagy jelentőséggel bír a fémek előál-
lítási folyamataiban is: a szenet használják redu-
kálószerként például a vasgyártás folyamatában.

Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3 CO

Előfordulás, előállítás, felhasználás
A gyémánt a természetben megtalálható leg-
nagyobb keménységű anyag. Viszonylag ritka. 
Ékszerek és vágófejek készítésére, porát pedig 
csiszolásra használják.

A grafitot főleg ceruzák, szénkefék és elektró-
dok készítésére használják.

A természetben a szén ásványi formában 
is előfordul. Ezek növényi maradványokból, le-
vegőtől elzártan, nagy nyomáson, olykor magas 
hőmérsékleten hosszú idő alatt keletkeznek. Kö-
zülük a legidősebb, legmagasabb széntartalom-
mal rendelkező és az égése során legtöbb ener-
giát adó szénfajta az antracit. Feketekőszén, 
barnakőszén, lignit, tőzeg irányban haladva 
egyre csökken a széntartalom, amivel párhuza-
mosan fokozatosan csökken az energiatartalom 
is. A tőzeg kitermelése nem gazdaságos. Ligni-
tet külszíni fejtéseken bányásznak, a kitermelése 
csak akkor gazdaságos, ha a közelben épült hő-
erőmű. Barnaszenet és feketeszenet mélyműve-
lésű bányákból hoznak a felszínre, és leginkább 
erőművekben elégetve elektromos áram terme-
lésére használják.

Ha levegőtől elzártan hevítünk bármilyen 
széntartalmú anyagot, akkor mesterséges sze-
net lehet előállítani belőle. Mesterséges szén 
például a koksz, amit gyakran használnak re-
dukálószerként, például a vasgyártás során. 
A kokszot barnakőszénből állítják elő. Az aktív 
szén vagy orvosi szén szintén egy mesterséges 
szénfajta. Tömegéhez képest nagy felülettel ren-
delkezik, így könnyen képes gázokat, folyadéko-
kat megkötni a felületén. Ezért használják a pá-
raelszívó berendezésekben és a gázálarcokban 
az aktív szenes betéteket, de ugyanezért alkal-
mazható a széntabletta hatékonyan a hasmené-
ses tünetek esetében. A grillezés során használt 
faszén is mesterséges szén.

A szén-dioxid

Molekula- és halmazszerkezet
A szén-dioxid lineáris alakú, apoláris moleku-
lákból áll (35.3. ábra). Szilárd állapotban mole-
kularácsot képez, amelyet gyenge diszperziós 
kölcsönhatás tart össze.

A molekulában 180°-os kötésszög mérhető.

Fizikai tulajdonságok
Színtelen, szagtalan, a levegőnél nagyobb sű-
rűségű gáz. Olvadás- és forráspontja alacsony. 

CO O

35.3. ábra: A széndioxidmolekula 
szerkezeti képlete és molekulamodellje

A szén egyéb fém-oxidokból is képes az 
oxigént elvonni, elemi fémmé redukálva a 
fém ionokat.
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Hűtés hatására nem cseppfolyósodik, hanem 
egyből kikristályosodik. Az így kapott szilárd 
szén-dioxidot szárazjégnek nevezzük. Ez me-
legítve szublimál.

A szárazjég szublimálása a molekulák kö-
zött ható gyenge diszperziós kölcsönhatással 
magyarázható.

Apoláris molekula, mégis viszonylag jó a víz-
oldékonysága, ami egy kémiai reakciónak kö-
szönhető.

Kémiai tulajdonságok
A szén-dioxid egy viszonylag kis reakciókész-
ségű, az égést nem tápláló vegyület.

Reakció vízzel
Egyensúlyi folyamatban szénsavat képez:

CO2 + H2O ⇌ H2CO3

Reakció lúgokkal
Könnyen reakcióba lép lúgokkal. Ezen alapul a 
füstgázok szén-dioxid-tartalmának megkötése:

2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Ha meszes vízbe (híg kalcium-hidroxid-ol-
datba) vezetjük a szén-dioxidot, akkor a reakció 
közben fehér csapadék leválása figyelhető meg 
(35.4. ábra). Ezt a reakciót használják laboratóri-
umban a fejlődő szén-dioxid-gáz kimutatására is:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Reakció magnéziummal
Az égést nem táplálja, az égő gyújtópálca elalszik 
a szén-dioxid hatására. A magnézium azonban 
olyan erős redukálószer, hogy még a szén-dioxid 
oxigéntartalmát is képes elvonni. Az égő magnézi-
umszalag tovább folytatja égését szén-dioxidban:

2 Mg + CO2 → 2 MgO + C

A reakció lejátszódása után korom lerakódá-
sát tapasztalhatjuk. 

Előfordulás
A szén-dioxid a levegő kb. 0,04 térfogatszázalé-
kát teszi ki. Ez az érték – bár számos, a kibocsá-
tás csökkentését célzó környezetvédelmi egyez-
mény született – fokozatosan növekszik.

A természetben alacsony hőmérsékletű vul-
kanikus kigőzölgésekből nagyobb mennyiségű 
CO2 szabadulhat fel. Magyarországon Mátra de-
recs kén gyógygázfürdőt alakítottak ki a gázszi-
várgás helyén.

Előállítás
Répcelakon hasonló természetes CO2-forrásra 
ipari létesítmény települt, amely gázok kiterme-
lésével, tisztításával, kiszerelésével, forgalmazá-
sával foglalkozik.

Laboratóriumban a leggyakrabban mész-
kő és sósav reakciójával állítják elő (35.5. ábra):

CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Felhasználás
A szén-dioxidot szénsavas ásványvizek és üdí-
tőitalok készítésére használják. A szárazjeget 

35.4. ábra: A meszes vízbe vezetett szén
dioxid fehér csapadékot képez (a bal oldali 
kémcsőben lévő meszes víz nem változik a 
CO2 bevezetése nélkül)

35.5. ábra: A kalciumkarbonát erős sav 
hatására széndioxidot képez. Főként ez a 
folyamat játszódik le a háztartási vízkőoldó 
(sósav) és a vízkő között is.
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hűtésre, illetve füstgépek működtetésére alkal-
mazzák (35.6. ábra).

35.6. ábra: A koncerteken is szárazjéggel 
működő füstgépeket használnak

Mivel a szén-dioxid az égést nem táplálja, ki-
válóan alkalmazható tűzoltásra.

Jelentőség
A szén-dioxid légzési méreg, ájulást okoz, ha a 
levegő 5–10 j% körüli mennyiségben tartalmaz-
za. Ha tartósan lélegzünk be ilyen nagy CO2-tar-
talmú levegőt, akkor fulladás, halál is bekövet-
kezhet.

A szén-dioxid az üvegházhatást fokozó gáz. 
A kibocsátásáért az ipar, a közlekedés, a mező-
gazdaság és a háztartások egyaránt felelősek. 
A környezetbe juttatott szén-dioxid-mennyiség 
csökkentésére számos nemzetközi egyezmény 
született, bár ezek betartásának elmaradását 
nem szankcionálják kellő mértékben. A legújabb 
egyezmény szerint 2050-re el kell érni a kar-
bonsemlegességet, ami azt jelenti, hogy meg 
kell valósuljon az egyensúly a kibocsájtott szén-
dioxid, illetve a légkörből kivont és szénelnye-
lőkben tárolt szén-dioxid mennyisége között.

A szén-monoxid

Molekula- és halmazszerkezet
A szén-monoxid lineáris alakú, apoláris mo-
lekulákból áll (35.7. ábra). A molekulában há-
romszoros kötés található, amelyből az egyik 
pi-kötés datív kötés. Bár a szén és az oxigén 
elektronegativitása jelentősen eltér egymás-
tól, a kötés mégis apoláris lesz, amit a datív 
kötés kialakulása tesz lehetővé.

Szilárd halmazállapotban molekularácsot 
képez, amelyet gyenge diszperziós kölcsön-
hatás tart össze.

C O

35.7. ábra: A szénmonoxidmolekula 
szerkezeti képlete és molekulamodellje

Fizikai tulajdonságok
Színtelen, szagtalan, a levegővel közel azonos 
sűrűségű gáz. Olvadás- és forráspontja ala-
csony. Vízben szinte egyáltalán nem oldódik.

Ennek az apoláris jelleg a magyarázata.

Kémiai tulajdonságok
A szén-monoxid viszonylag könnyen reakció-
ba lép. A reakcióiban redukálószerként, illetve 
komplexképző sajátsága alapján vesz részt.

Égése
Éghető gáz, égése exoterm folyamat:

2 CO + O2 → 2 CO2

Reakció fém-oxidokkal
A szénhez hasonlóan jó redukálószer, a vas-
gyártás során keletkező szén-monoxidot továb-
bi vas(III)-oxid redukciójához használják:

Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2

A szén-monoxid egyéb fém-oxidokból is 
képes az oxigént elvonni, elemi fémmé redu-
kálva eközben a fémionokat.

Komplexképzés
Molekulája tartalmaz nemkötő elektronpáro-
kat, így komplexek felépítésében ligandumként 
vehet részt. A komplexeit karbonil-komple-
xeknek nevezzük. Ilyen például a nikkel(II)-kar-
bonil is, amelynek képlete: Ni(CO)4.
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Előállítás
Az iparban a leggyakrabban a metán vízgőz-
zel történő reakciójával állítják elő:

CH4 + H2O → CO + 3 H2

A keletkező CO : H2 = 1 : 3 mólarányú ele-
gyet szintézisgáznak nevezzük.

Laboratóriumban hangyasavból állítják 
elő tömény kénsavval történő vízelvonással.

HCOOH → CO + H2O

Felhasználás és biológiai jelentőség
A szén-monoxidot számos szerves vegyület elő-
állításához, illetve a vasgyártásban redukálószer-
ként használják.

Rendkívül mérgező, már kis koncentrációban 
is halálos mérgezést okozhat. „Csendes gyil-
kosnak” is szokták nevezni, ugyanis színtelen, 
szagtalan gáz, amelyet kis mennyiségben belé-
legezve eleinte egy kisebb fejfájást okoz. Továb-
bi szén-monoxid hatására azonban ájulás, illetve 
halál következhet be.

Mérgező tulajdonsága a komplexképző 
sa ját sá gá val magyarázható: a vér hemoglo-
binjában előforduló vasionnal sokkal stabilabb 
komplexet tud kialakítani, mint az oxigén, így 
akadályozza a vér oxigénszállítását.

Amennyiben szén-monoxid-mérgezésre gya-
nak szunk, a helyiséget azonnal ki kell szellőztet-
ni, a beteget friss levegőre vinni, és orvosi segít-
séget kell kérni!

Molekula- és halmazszerkezet
A szénsav torzult síkháromszög alakú, poláris 
molekulákból áll (35.8. ábra).

C

O O

O

H H

35.8. ábra: A szénsavmolekula szerkezeti 
képlete és molekulamodellje

Kémiai tulajdonságok
A szénsav csak híg vizes oldatban létező vegyü-
let, melegítés hatására vízre és szén-dioxidra 
bomlik.

H2CO3 ⇌ H2O + CO2

Sav-bázis jelleg
A szénsav gyenge, kétértékű sav. Vízzel való köl-
csönhatása során előbb hidrogén-karbonát-ion, 
majd karbonátion keletkezik:

H2CO3 + H2O ⇌ HCO3
– + H3O

+

HCO3
– + H2O ⇌ CO3

2– + H3O
+

A vizes oldat az oxóniumionok némi túlsúlya 
miatt savas kémhatású.

A szénsav savanyú sói a hidrogén-karboná-
tok (pl. NaHCO3, szódabikarbóna), szabályos sói 
a karbonátok (pl. Na2CO3, szóda; CaCO3, mész-
kő; CaCO3 · MgCO3, dolomit).

Előfordulás és felhasználás
Szénsavval elsősorban ásványvizekben, üdítő-
italokban találkozhatunk a hétköznapi életben.

Előfordulás
A szén-monoxid a természetben ritkán fordul 
elő. A nem tökéletes égések során keletkezik, így 
például akkor, amikor egy tüzelőberendezésből 
az égéstermék nem tud eltávozni a kéményen 
keresztül, akkor a tűztérben maradt szén-dioxid 
reakcióba léphet az izzó szénnel:

CO2 + C → 2 CO

A szénsav
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Tudtad?

• 2004-ben fedezték fel az egyetlen atom 
vastagságú grafitréteget, a grafént. (3 mil-
lió grafénréteg adna ki 1 mm vastagságot!) 
A grafén nyúlékony, rugalmas, ugyanakkor 
nagyon kemény, és jóval erősebb az acél-
nál. Jó elektromos vezető, olvadáspontja 
3000  °C felett van. Kiváló nanotechnoló-
giai alapanyag.

• A szén-dioxidot mustgáznak is szokták 
nevezni, mivel a must erjedésekor keletke-
zik (35.9. ábra). Rosszul szellőző pincék-
ben összegyűlhet, és veszélyessé válhat. 
A borászok égő gyertyával a kezükben 
mennek le a must erjedésekor a pincébe, 
hogy ellenőrizzék a készülő bor állapotát. 
Ha a gyertya égve marad, az ember szá-
mára is van elegendő oxigén.

Fontosabb fogalmak:

grafit, gyémánt, fullerének, ásványi szén, mes-
terséges szén, aktív szén, koksz, szárazjég, 
karbonátok, hidrogén-karbonátok

A szén, a szén oxidjai és a szénsav

• A szén:
 − gyémánt (atomrácsos), grafit (rétegrácsos), fullerének (molekularácsosak)
 − égésével szén-dioxid keletkezik, jó redukálószer (pl. vasgyártás)

• A szén-dioxid:
 − lineáris, apoláris molekula, molekularács, diszperziós kölcsönhatás
 − színtelen, szagtalan gáz, hűtés hatására szárazjéggé alakul
 − éghetetlen gáz
 − vízzel reagálva szénsav keletkezik, lúgokkal karbonátokat képez

• A szén-monoxid:
 − lineáris, apoláris molekula, datív kötés, molekularács, diszperziós kölcsönhatás
 − színtelen, szagtalan gáz, vízben nem oldódik
 − égésével szén-dioxid keletkezik
 − redukáló hatású (vasgyártás), komplexképző sajátságú (mérgező hatás kiváltója)
 − nagyon mérgező

• A szénsav:
 − csak vizes oldatban létező, bomlékony vegyület
 − vízzel szemben kétértékű, gyenge savként viselkedik
 − sói a karbonátok és a hidrogén-karbonátok

35.9. ábra: A must erjedésekor széndioxid 
keletkezik
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37. A szilícium és  
a szilícium-dioxid

Emlékszel még?

A szilícium a periódusos rendszer 3. periódu-
sában, a 14. csoportban (IV. A főcsoportban) 
található elem, a félfémek közé tartozik. Atom-

törzsének mérete nagy, ugyanakkor elektro-
negativitása viszonylag kicsi, így nem képes 
többszörös kötések kialakítására.

A szilícium

A szilíciumot Jöns Jakob Berzelius, svéd ve-
gyész fedezte fel 1823-ban. Neve a kovakő latin 
nevéből (silex) származik. Nyelvújítás kori neve 
kovany (jelentése: a kovából származó).

Elektronszerkezete
Vegyérték-elektronszerkezete: 3s2 3p2. Alapálla-
potban a négy vegyértékelektron közül kettő pá-
rosítatlan. Kovalens vegyértéke általában négy.

Halmazszerkezete
A szilícium atomrácsos szerkezetű. A rács felépí-
tése ugyanolyan, mint a gyémánté (37.1. ábra).

Fizikai tulajdonságok
Sötétszürke színű, fémesen csillogó szilárd 
anyag (37.2. ábra). Atomrácsos jellegéből adó-
dóan magas olvadás- és forráspont jellemzi, a 
keménysége nagy, fizikai oldószere nincs. Ala-
csony hőmérsékleten szigetelő, magasabb hő-
mérsékleten azonban kismértékben vezeti az 
áramot, félvezető tulajdonságú.

Kémiai tulajdonságok
Szobahőmérsékleten kicsi a reakciókészsége. 

Reakció elemekkel
Egyedül a halogénekkel lép közönséges körülmé-
nyek között reakcióba. Különösen hevesen rea-
gál fluorral, miközben szilícium-fluorid keletkezik:

Si + 2 F2 → SiF4

37.1. ábra: A szilícium szerkezete
37.2. ábra: A szilícium fémesen csillogó, 
sötétszürke színű szilárd anyag
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Magasabb hőmérsékleten már reagál nitro-
génnel, kénnel és szénnel is.

900 °C körüli hőmérsékleten meggyújtható, 
miközben szilícium-dioxiddá égethető el:

Si + O2 → SiO2

Egyéb reakciói
Vízzel nem lép reakcióba. Savakban sem ol-
dódik, még a legerősebb oxidáló savaknak is 
ellenáll, mert hatásukra a felszínén keletkező 
oxidréteg (SiO2) megvédi a kémiai oldódástól. 
Csak a tömény salétromsav és hidrogén-fluo-
rid elegyében oldódik, miközben komplex ve-
gyület képződik.

Lúgokkal azonban elég könnyen reagál, 
szilikátképződés és hidrogénfejlődés közben:

Si + 2 NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2 H2

A reakció végbemeneteléhez forró, tömény 
nátrium-hidroxid-oldatot használnak.

Előfordulás
A természetben csak vegyületeiben fordul elő, 
a földkéreg második leggyakoribb eleme.

Gyakori előfordulási formái a különböző 
agyagásványok, így az alkáli-alumínium- és az 
alkáli-magnézium-szilikátok. Ilyen a kaolinit, a 
montmorillonit, a vermikulit, illetve az illit (37.3. 
és 37.4. ábrák). 

Előállítás
A szilícium előállítható kvarcból redukcióval. 
Re dukálószerként laboratóriumban általában 
alu míniumot használnak, az iparban szenet, de 
akár magnéziummal vagy hidrogénnel is redu-
kálható a szilícium-dioxid:

SiO2 + 2 Mg → Si + 2 MgO

Felhasználás
Gyakran alkalmazzák ötvözőelemként, de félve-
zető sajátsága miatt tranzisztorok, integrált áram-
körök, fényelemek előállítására is használják.

A szilícium-dioxid

Halmazszerkezet
A szilícium atomtörzsének nagy mérete, il-
letve kis töltése nem teszi lehetővé, hogy 
többszörös kovalens kötéseket hozzon létre. 
Oxigénnel is csak egyszeres kötések kialakítá-
sára képes. Ezért nem hozhat létre a szilícium 
a szén-dioxidhoz hasonló molekulát. A szilí-
cium-dioxid atomrácsos szerkezetű, rácsa a 
gyémántéhoz hasonló (37.5. ábra).

Ahogy az a 37.5. ábrán is látható, a szilícium- 
dioxid rácsában minden szilíciumatom négy 
oxigénatommal alakít ki egyszeres kovalens kö-
tést, míg az oxigénatomok mindegyike két-két 
szilíciumatommal kapcsolódik. A teljes rács ban 
a szilícium- és az oxigénatomok számaránya 
1 : 2, ezért a szilícium-dioxid képlete SiO2.

37.3. ábra: A tiszta (balra) és egy Izraelben 
talált szennyezett kaolinit (jobbra)

37.4. ábra: A kertészetben is használatos 
vermikulit

 
37.5. ábra: A szilíciumdioxid rácsának 
modellje
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Fizikai tulajdonságok
Színtelen, por alakban fehér színű, szagtalan 
szilárd anyag. Olvadás- és forráspontja magas. 
Nincs fizikai oldószere. Tömb alakjának hőtá-
gulása kicsi, az ultraibolya sugarakat (UV-su-
garakat) átengedi.

Kémiai tulajdonságok
A szilícium-dioxid igen ellenálló anyag.

Reakció folysavval
Közönséges körülmények között csak a hidro-
gén-fluorid vizes oldata reagál vele:

SiO2 + 4 HF → SiF4 + 2 H2O

Vízüvegkészítés
Nátrium-hidroxiddal vagy szódával (Na2CO3) 
ömlesztve vízüveget (nátrium-szilikátot) képez:

SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2

A vízüveg egy rendkívül sokoldalú anyag, az 
élelmiszeripartól (csomósodást gátló anyag) az 

építőiparig (hőálló beton készítése) számos te-
rületen felhasználják.

Előfordulás
A szilícium-dioxidot leggyakrabban a kvarccal 
azonosítják (ez a leggyakoribb előfordulási for-
mája), de számos egyéb módosulata is létezik, 
amelyek kristályos vagy amorf szerkezetűek is 
lehetnek. A víztiszta, átlátszó kvarc a hegyikris-
tály (37.6. ábra).

A kvarckristályok közé tartozik még az ame-
tiszt, a füstkvarc, a citrin és a rózsakvarc (37.7. 
ábra). Szintén kvarcmódosulat a kalcedon, a 
karneol, a krizopráz, a különböző achátok, a 
szarukő, illetve a jáspis.

A kvarc egyik amorf módosulata az opál 
(37.8. ábra).

A homok legnagyobb mennyiségben elő-
forduló összetevője a kvarc. A tiszta kvarcot 
tartalmazó homok a kvarchomok. A homok-
ban a kvarc mellett előfordulhat még mészkő, 
csillámföldpát, magnetit, agyag, víz stb.

Felhasználás
A szilícium-dioxid az alapja az üveggyártásnak. 
A hagyományos üveg amorf anyag, lágy állapot-
ban alakítható. A tiszta kvarchomokhoz szódát, 
őrölt mészkövet, márványlisztet, egyéb adalék-
anyagokat, valamint 20-30%-ban üvegcserepet 
adagolnak. A hozzávalókat megolvasztják, 1300-
1550 °C-on már folyékonnyá válik. Ezek után de-
rítés, majd pihentetés következik, 1200 °C körüli 
hőmérsékleten nyújtható, fújható, hengerelhető 
az üveg. Fémoxidokkal színezhető.

A tiszta SiO2-ból is készülhet „üveg”, ez a 
kvarcüveg, amely az üvegnél jóval nagyobb 
mértékben hőálló. Laboratóriumi üvegeszkö-
zöket is gyártanak belőle.

37.6. ábra: A hegyikristály nagy tisztaságú 
kvarc

37.7. ábra: Néhány nagyon szép 
kvarckristály 37.8. ábra: Opálból készült kövek
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Tudtad?

• A körülbelül 1500 km2-es területű Szilíci-
um-völgy az Amerikai Egyesült Államok-
ban, Kalifornia államban, a San Francis-
co-öböl déli részén található (37.9. ábra). 
Központja San José. A terület a nevét a 
helyben gyártott szilíciumalapú csipekről 
kapta. (Korábban ezt a területet Santa Cla-
ra-völgynek nevezték.)

• A kvarcüveg az ultraibolya sugarakat áten-
gedi. A szoláriumban a kvarclámpa belse-
jében képződő UV-sugarak az izzót burko-
ló kvarcüvegen keresztüljutnak, így váltják 
ki a bőr barnulását.

• Ha kvarckristályra feszültséget kapcsolunk, 
az rezeg. Adott feszültség esetén a rez-
gésszám állandó. Ezért lehet időt mérni a 
segítségével, így működnek a kvarcórák.

• Vízüvegből készül „a vegyészek virágos-
kertje”. Ilyenkor színes fémsókat oldunk 
vízüvegben, amelyek diffúziója olyan lassan 
megy végbe, hogy úgy látszik, mintha egy 
magból „ágacskák” növekednének. 

Fontosabb fogalmak:

agyagásványok, kvarc, vízüveg, homok, 
kvarc homok, üveg, üveggyártás, kvarcüveg

A szilícium és a szilícium-dioxid

• A szilícium:
 − atomrácsos szerkezetű
 − fémes szürke színű, magas olvadáspontú szilárd anyag, nincs oldószere
 − jellemzően nehéz reakcióba vinni, a fluorral és a lúgokkal reagál
 − ötvözőelem, félvezetőként is használják

• A szilícium-dioxid:
 − atomrácsos szerkezetű
 − színtelen, magas olvadáspontú szilárd anyag, nincs oldószere
 − jellemzően nehéz reakcióba vinni, a hidrogén-fluoriddal és a lúgokkal reagál
 − kristályos és amorf kvarc
 − üveggyártás

37.9. ábra: A Szilíciumvölgy központja,  
San José
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38. Összefoglalás
Nemes-
gázok

Hidrogén Fluor Klór Bróm Jód Oxigén

Vegyérték-
elektron-
szerkezet

ns2 np6

(He: 1s2)
1s1 2s2 2p5 3s2 3p5 4s24p5 5s2 5p5 2s2 2p4

Rácstípus molekularács

A rácspontokon 
lévő részecskék

atomok
H2-mole-

kula
F2-mole-

kula
Cl2-mole-

kula
Br2-mole-

kula
I2-mole-

kula
O2-mole-

kula

Rácsösszetartó 
erő

diszperziós kölcsönhatás

Szín színtelen színtelen
zöldes-
sárga

sárgás-
zöld

vörös-
barna

szürke színtelen

Szag szagtalan szagtalan
szúrós 
szagú

szúrós 
szagú

szúrós 
szagú

szúrós 
szagú

szagtalan

Halmazállapot gáz gáz gáz gáz folyadék szilárd gáz

Oldhatóság vízben rosszul, apoláris oldószerben jól

Éghetőség nem
igen, víz 

keletkezik
nem nem nem nem nem

Fontosabb 
reakciói

nincse-
nek

nemfé-
mekkel 

szemben 
redukáló-

szer

erélyes 
oxidá-
lószer, 
szinte 

minden 
elemmel 
reagál

hidro-
génnel és 
fémekkel 
oxidáló-
szerként 
reagál

fémekkel 
szemben 

oxidá-
lószer, 
szerves 
reakciói 
fontosak

fémekkel 
szemben 
oxidáló-

szer

a reakciói 
több-
ségét 

égésnek 
nevezzük, 

erélyes 
oxidáló-

szer

Előfordulás

levegő-
ben kis 
mennyi-
ségben

vízben és 
szerves 
vegyüle-
tekben

csak ve-
gyületei-

ben

főleg 
vegyüle-
teiben

főleg 
vegyüle-
teiben

főleg 
vegyü-

leteiben, 
illetve 

algákban

a levegő 
21 j%-a, 
vízben, 
szerves 
vegyüle-
tekben

Laboratóriumi 
előállítás

nincs
pl. Zn + 
sósav

nincs
pl. 

KMnO4 + 
sósav

nincs nincs
pl. 

KMnO4 
hevítése

Ipari  
előállítás

cseppfo-
lyós  

levegőből

pl. metán 
+ vízgőz

fluoridok-
ból elekt-
rolízissel

NaCl-ol-
dat- és 

-olvadék 
elektrolí-
zisével

bromi-
dokból 
klórral

jodidok-
ból klórral

csepp-
folyós 

levegőből

Felhasználás
inert  

gázként

NH3 és 
margarin-
gyártás, 
üzem-
anyag

teflon-
készítés

PVC- 
gyártás, 

fertőtlení-
tőszerek 
készítése

gyógyszer-
gyártás

fertőtlení-
tőszerek 
készítése

egészség-
ügy (léle-
geztetés),  
hegesztés

Élettani hatás nincs nincs mérgező mérgező mérgező mérgező
élet-

feltétel
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Kén Nitrogén
Foszfor Szén

Szilícium
Fehér Vörös Gyémánt Grafit

Vegyérték-
elektronszerkezet

3s2 3p4 2s2 2p3 3s2 3p3 2s2 2p2 3s2 3p2

Rácstípus molekularács atomrács rétegrács atomrács

A rácspontokon 
lévő részecskék

S8-mole-
kulák

N2-mole-
kulák

P4-mole-
kulák

P-ato-
mok

C-atomok Si-atomok

Rácsösszetartó 
erő

diszperziós kölcsönhatás kovalens kötés

Szín sárga színtelen
krém-
színű

vörös színtelen szürke szürke

Szag szagtalan szagtalan
kellemet-

len
kellemet-

len
szagtalan szagtalan szagtalan

Halmazállapot szilárd gáz szilárd szilárd szilárd szilárd szilárd

Oldhatóság apoláris oldószerben jól nincs oldószere

Éghetőség
igen,  

SO2 ke-
letkezik

3000 °C 
felett,  

NO kelet-
kezik

igen,  
P2O5 keletkezik

igen,  
CO2 keletkezik

900 °C  
felett, 
SiO2  

keletkezik

Fontosabb 
reakciói

fémekkel 
szulfido-
kat képez

hidrogén-
nel am-
móniát 
képez

nincsenek
fém-oxidokat  

redukálja
lúgokkal 
reagál

Előfordulás
bányák-
ban és 

ércekben

a levegő 
78 j%-a, 

nitrá-
tokban, 
szerves 
vegyüle-
tekben

csak  
vegyületekben

bányákban,  
természetes szenek

csak  
vegyüle-
tekben

Laboratóriumi 
előállítás

nincs
kvarcból 
reduk-
cióval

Ipari előállítás

bányák-
ból kiter-
meléssel, 
füstgá-
zokból 

kénmen-
tesítéssel

csepp-
folyós 

levegőből
pl. foszforitból

bányákból  
kitermeléssel

kvarcból 
reduk-
cióval

Felhasználás
borászat, 
kén sav-
gyár tás

inert 
gázként, 

ammónia-
szintézis

foszfor-
savgyár-

tás

gyufa-
gyártás, 
foszfor-
savgyár-

tás

ékszer, 
fúrófejek

elektró-
dok, 
szén-
kefék, 

ceruzák, 
orvosi 
szén  

készítése

félveze-
tőként, 
ötvöző-

elemként

Élettani hatás
fehérjék 

építőköve
fehérjék 

építőköve
mérgező

nem  
mérgező

nem mérgező
nem  

mérgező
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Hidro-
gén-
klorid

Víz
Hidro-
gén-

peroxid

Di hid-
ro gén-
szulfid

Kén-
dioxid

Kénsav Ammónia

Rácstípus molekularács

A rácspontokon 
lévő részecskék

HCl- 
molekulák

H2O- 
molekulák

H2O2- 
molekulák

H2S- 
molekulák

SO2- 
molekulák

H2SO4- 
molekulák

NH3- 
molekulák

Rácsösszetartó 
erő

dipólus- 
dipólus 

kölcsön-
hatás

hidrogénkötés
dipólus-dipólus  
kölcsönhatás

hidrogénkötés

Szín színtelen

Szag szúrós szagtalan szagtalan
záptojás-
ra emlé-
keztető

szúrós szagtalan
jellegze-
tes, kö-
högtető

Halmazállapot gáz folyadék folyadék gáz gáz folyadék gáz

Oldhatóság
vízben jól 
(sósav)

jó poláris 
oldószer

vízzel 
korlátlan

vízben jól vízben jól
vízzel 

korlátlan 
elegyedés

vízben jól

Éghetőség nem nem nem
igen, SO2 
keletkezik

igen, SO3 
keletkezik

nem
igen, N2 
vagy NO 
keletkezik

Fontosabb 
reakciói

erős sav, 
fémekkel 
könnyen 
reagál

fémekkel, 
fém-oxi-
dokkal, 
nem-

fém-oxi-
dokkal

redukáló- 
és oxidá-

lószer

fémionok-
kal szulfi-

dokat 
képez

redukáló- 
(I2-dal) és 
oxidáló-

szer  
(H2S-dal)

erős sav, 
erős oxi-
dálószer

gyenge 
bázis, jó 
komplex-

képző

Előfordulás
gyomor-
savban

a Föld fel-
színének 
2/3-a, élő 
szerveze-

tekben

nem for-
dul elő

záptojás-
ban

vulkáni 
gőzökben

legfeljebb 
vulkáni 
eredetű 
folyók 

vizében

csak 
szár-

mazékjai-
ban

Laboratóriumi 
előállítás

NaCl +  
+ H2SO4

nem állít-
ják elő

nem állít-
ják elő

pl. FeS + 
+ HCl

Cu + 
tömény 
kénsav

nem állít-
ják elő

pl.  
NH4Cl +  
+ NaOH

Ipari előállítás

szerves 
vegyipari 
mellékter-

mék

tisztítják, 
esetleg 

fertőtlení-
tik, lágyít-

ják

peroxi-
dokból

szulfidok-
ból erős 
savval

kén  
égésével, 
pirit pör-
kölésével

kontakt 
kénsav-
gyártás

ammónia-
szintézis-

sel

Felhasználás
vízkőol-

dás, erős 
savként

hőközlő 
közeg, fo-
gyasztás, 
oldószer, 
reaktáns

pl. hajfes-
ték készí-

tése

fémionok 
kimuta-

tása

kénsav-
gyártás

festék-, 
gyógy-
szer- és 

mosószer 
előállítása

festék-, sa-
létromsav-, 
műtrágya-

gyártás

Élettani hatás

a sósav 
maró ha-
tású, az 
emész-
tésben 
fontos

élet-
feltétel

fertőtle-
nítőszer, 
fekélyes 

sebet 
okozhat

mérgező mérgező
erősen 
maró 

hatású

könny-
fakasztó 
hatású 
légzési 
méreg
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167

Nitrogén-
dioxid

Sa lét-
rom sav

Fosz for-
sav

Szén-
monoxid

Szén-
dioxid

Szén sav
Szilícium-

dioxid

Rácstípus molekularács atomrács

A rácspontokon 
lévő részecskék

NO2- 
molekulák

HNO3- 
molekulák

H3PO4- 
molekulák

CO- 
molekulák

CO2- 
molekulák

Si- és 
O-atomok

Rácsösszetartó 
erő

dipol- 
dipol kh.

hidrogénkötés
diszperziós  

kölcsönhatás
kovalens 

kötés

Szín
vörös-
barna

színtelen színtelen színtelen színtelen
oldata 

színtelen
színtelen

Szag szúrós szúrós szagtalan szagtalan szagtalan szagtalan

Halmazállapot gáz folyadék szilárd gáz gáz szilárd

Oldhatóság
vízben jól 
oldódik

vízzel kor-
látlanul 

elegyedik

vízben jól 
oldódik

vízben 
nem  

oldódik

vízben 
közepe-

sen oldó-
dik

csak  
vizes 
oldata 
létezik

nincs  
oldószere

Éghetőség nem nem nem
igen, CO2 
keletkezik

nem nem nem

Fontosabb 
reakciói

vízzel 
HNO3 és 

HNO2  
keletkezik

erős sav 
és erős 
oxidáló-

szer

közepe-
sen erős, 
háromér-
tékű sav

fém-oxi-
dok redu-
kálószere, 
komplex-
képzés

vízzel 
szén-
savat, 

lúgokkal 
karboná-
tokat ad

gyenge, 
kétértékű 

sav

HF-dal és 
NaOH-dal 

reagál

Előfordulás
nem  

fordul elő
nem  

fordul elő
nem  

fordul elő

nem  
tökéletes 

égés  
helyén

levegő 
0,04 

j%-a

termé-
szetes 

ásványvi-
zekben a 
karboná-
tok gya-
koriak

kvarc for-
májában

Laboratóriumi 
előállítás

Cu + 
tömény 
HNO3

nem  
állítják elő

nem  
állítják elő

hangya-
sav és 
tömény 
kénsav

mészkő + 
sósav

nem  
állítják elő

nem  
állítják elő

Ipari előállítás
NO égé-

sével

N2-ből 
kiindulva 
négy lé-
pésben

foszforból 
P2O5, 

majd víz-
zel H3PO4

CH4 + 
vízgőz

szerves 
vegyüle-
tek égé-

sével

szén-
dioxid + 

víz

tisztítás-
sal nyerik 

ki

Felhasználás
salétrom-
savgyár-

tás

fé mek ma-
ra tá sa,  

mű trágya-
gyár tás, 

ol dó szer-
gyár tás

üdítőitalok 
készítése, 
műtrágya-

gyártás

szerves 
vegyüle-
tek előál-

lítása

ásvány-
vizek és 
üdítőita-
lok készí-

tése

ás vány-
vi zek és 
üdítőita-
lok készí-

tése

félvezető-
ként (pl. 

számítás-
technika), 
üveggyár-

tás

Élettani hatás mérgező

maró 
hatású, 
sárgás 
bőrszín

kis meny-
nyiség-
ben, híg 

formában 
nincs 

hatása

mérgező

>10 j% 
CO2-ot 

tartalma-
zó levegő 
mérgező

nem  
mérgező

nem  
mérgező
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