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1. Bevezetés 
Tisztelt Hallgató! 
 
Ez a Minimália az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Karán agrármérnök 
képzés keretében történő általános kémia oktatásának az anyagát tartalmazza. A tankönyv, 
aminek sűrített anyagát tartalmazza a minimália, megírásakor figyelemmel kellett lenni arra, 
hogy a tárgyalt anyag tartalmi és didaktikai szempontból is jól illeszkedjen az agrármérnök 
képzés keretében oktatott egyéb tárgyakhoz, és főként hogy megalapozza a második 
félévben oktatásra kerülő biokémia tárgyat. Igyekeztünk olyan anyagot összeállítani, melyet 
14 hét alatt heti kettő plusz kettő órában le lehet adni, ezért olyan fejezetek nem kerültek a 
tankönyvbe, melyeket a korlátozott óraszám miatt nem lehetett volna leadni. 
 
A tankönyv az általános kémia legfontosabb ágaival foglalkozik, nevezetesen a kémiai 
alapfogalmak tárgyalása után az atomokkal és elemekkel, az elektronszerkezettel, a 
periódusos rendszerrel és a kémiai kötéssel ismerkednek meg a hallgatók. A kémiai 
termodinamika talán a tankönyv egyik legfontosabb része, hisz e nélkül nem érthetők meg az 
élő szervezetben lejátszódó folyamatok, a biokémiai reakciók. Ezt követően kerül sor a 
halmazállapotok, a víz és a vizes oldatok és talán rendhagyó módon a komplex vegyületek 
tárgyalására. A kémiai egyensúlyok, a reakciókinetika és katalízis, valamint az elektrokémia 
zárja a leadott anyagrészek sorát. A szűk terjedelem miatt nincs lehetőségünk az általános 
kémiai ismeretek bővebb tanítására, ezért csak a biokémia megértéséhez szükséges 
legfontosabb ismeretekre szorítkozunk.  
 
A különböző fejezetek megírásánál próbáltunk ügyelni arra, hogy a hallgatók ne öncélúan 
tanulják az általános kémiát, hanem csak annyi ismeretanyagot kapjanak, de annyit 
feltétlenül, amennyi szükséges a későbbi (biokémia, mikrobiológia, élettan, 
növénytermesztés, takarmány előállítás) tárgyak megalapozásához. Fentiek miatt nem 
kívántuk, hisz nem is lehet feladatunk, az általános kémia teljes vertikumát áttekinteni, 
csupán a képzési cél szempontjából fontos fejezetekre korlátoztuk az anyagot. 
 
Sepsiszentgyörgy, 2017. december 20. 
 
 
  Dr. Csapó János       Dr. Csapóné dr. Kiss Zsuzsanna 
  MTA doktora, egyetemi tanár    tudományos munkatárs 
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2. Kémiai alapfogalmak 
 
A kémia a következő tématerületekkel foglalkozik: 

• a szabad vagy kötött állapotban lévő kémiai elemekkel, 

• a kémiai elemek és vegyületek reakcióival, változásaival és kölcsönhatásaival; e 
folyamatok meghatározásával, szabályozásával és előrejelzéseivel, értelmezésével és 
kiértékelésével, felhasználásával és mechanizmusaival, 

• a természet alapvető törvényeinek és összefüggéseinek a kémiai reakciókra és 
folyamatokra (szintézis, bomlás, elválasztás) történő alkalmazásával. 

Az ún. leíró kémián belül hagyományosan két fő ágat különböztethetünk meg: 

• A szervetlen kémia valamennyi elemmel és azok vegyületeivel foglalkozik, de a 
szénvegyületek közül csak a szervetlen szénvegyületek képezik a tárgyát. 

• A szerves kémia foglalkozik az összes többi szénvegyülettel, ezért ezt az ágat a 
szénvegyületek kémiájának is nevezik. 
 
Az utóbbi időben a kémia két nagy területe mellett önálló tudományággá vált a biokémia, 
mely a növényi- és állatvilágban lejátszódó kémiai folyamatokkal foglalkozik. Az általános 
kémia legfontosabb területei áttekintik az atomok és molekulák felépítését, a periódusos 
rendszert, a kémiai kötést, a halmazállapotokat, a víz és a vizes oldatok tulajdonságait, a 
kémiai egyensúlyokat, a reakciókinetikát és az elektrokémiát. 
 
Az SI-rendszer (Systéme International d'Unités = Nemzetközi Mértékegységrendszer). Az SI 
mértékrendszer Magyarországon 1976-tól került alkalmazásra. Az összes, napjainkban 
használt fizikai és kémiai mennyiség hét alap- és két kiegészítő fizikai mennyiségből 
származtatható.  

SI alapegységek 
Fizikai mennyiség 

(rövidítése) 
Neve Jelölése 

hosszúság (l) méter m 
tömeg (m) kilogramm kg 
idő (t) másodperc s 
elektromos  
áramerősség (I) 

amper A 

hőmérséklet (T) kelvin K 
fényerősség (Iv) kandela cd 
anyagmennyiség (M) mól mol 

 
Mivel az összes származtatott mértékegység a hét alapvető fizikai mennyiségből 
vezethető le, a származtatott egységek képzésére az alapegységek tökéletesen 
elegendőek. Esetenként sokkal kisebb vagy nagyobb mennyiségeket mérünk, mint amire az 
SI-alapegységek a gyakorlatban alkalmasak. Ezért gyakran alkalmazzuk az SI-alapegységek 
10 pozitív vagy negatív kiválasztott egész számú hatványával megszorzott mennyiségeit. 
Ezeket a mennyiségeket a megfelelő 10-es alapú hatvánnyal, ill. az ún. prefixumokkal 
jelöljük. 
A leggyakrabban alkalmazott prefixumok: 

Prefixumok és szorzószámok 
Prefixum Szorzószám 

Kilo 103 
SI alapegység 100 

Milli 10–3 
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Mikro 10–6 
Nano 10–9 
Piko 10–12 

Femto 10–15 
Atto 10–18 

 
Néhány SI-rendszerbe tartozó származtatott mértékegység definíciója: 
Térfogat:  jelölése: V  Mértékegysége: m3 
Sűrűség: jelölése: ρ  Mértékegysége: kg · m–3 
Erő:  jelölése: N  Mértékegysége: newton (N), 1 N = 1 kg · m · s–2 
Nyomás:  jelölése: P  Mértékegysége: pascal (Pa), 1 Pa = 1 N · m–2 = 
     1 kg · m–1 · s–2 
  1 bar = 100 000 Pa = 105 Pa 
Munka, energia és hőmennyiség: jelölése: E. Mértékegysége: joule (J), 1 J = 1 N · m = 
     1 kg · m2 · s–2 
Elektromos feszültség:  Mértékegysége: volt (V), 1 V =  1 W · A–1 =  
  1 m2 · kg · s–3 · A–1 
Teljesítmény:    Mértékegysége: watt (W), 1 W = 1 J · s–1 =  
     1 m2 · kg · s–3 
Elektromos ellenállás:  Mértékegysége: ohm (Ω),1 Ω = 1 V · A–1 =  
     1 m2 · kg · s–3 · A–2 
Elektromos vezetés:   Mértékegysége: siemens (S), 1 S = 1 Ω–1  = A · V–1 =   
     s3 · A2 · m–2 · kg–1 
Elektromos töltés:    Mértékegysége: coulomb (C), 1 C = 1 A · s 
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3. Atomok és elemek 
 
Minden környezetünkben lévő anyagfajta atomokból, ionokból vagy molekulákból épül fel. A 
molekulák építőelemei az atomok, melyek kémiai folyamatokban nem alakíthatók át. A 
kémiai elem kizárólag azonos protonszámú atomokból épül fel; az azonos rendszámú 
atomokból álló anyagot jelöli, amelyből ma már több mint 100-at ismerünk. Az elemek egy- 
vagy kétbetűs vegyjelét a nemzetközi névből származtatjuk, ezért fordulhat elő, hogy a 
magyar név és a vegyjel között esetenként semmiféle kapcsolat nincs. 
 
Tiszta anyagok és keverékek. Az anyagok felosztása tiszta anyagokra és keverékekre 
elsősorban összetételük és tulajdonságaik, a kémiai alkotórészek egyöntetűsége vagy annak 
hiánya alapján történik. A fizikai tulajdonságok meghatározása az összetétel 
megváltoztatása nélkül lehetséges; a kémiai sajátságokat viszont csak kémiai reakciók során 
tudjuk megfigyelni.  
 
A keverékekre jellemző, hogy összetételük változó, az egyes alkotók fizikai módszerekkel 
szétválaszthatók. A keverékeket feloszthatjuk homogén és heterogén keverékekre. A tiszta 
anyagok kémiai minősége, összetétele és tulajdonságai állandóak, fizikai módszerekkel a 
komponensek nem választhatók szét. A tiszta anyagokat két csoportra lehet osztani: 
elemekre és vegyületekre. Az elemek azonos rendszámú atomokból állnak, míg a 
vegyületek két vagy több elem atomjaiból álló kémiai kötéssel kapcsolódó, szigorúan 
állandó összetételű anyagok.  
 
Az atomok szerkezete. Az anyag negatív töltésű részecskékből, az elektronokból, és a 
pozitív töltésű részecskékből, az atommagból áll. Az atommagot nukleonok: protonok és 
neutronok alkotják. Az atommagtól viszonylag nagy távolságban található az elektronhéj, 
melynek következtében az atom átlagos átmérője 10–10 m nagyságrendű. Egy átlagos atom 
legkülső elektronjának távolsága a hozzátartozó atommagtól a magátmérőnek kb. 
tízezerszerese. 
 
Az atomok rendszáma és tömegszáma. Valamely elem rendszáma (Z) megadja a 
protonok, azaz a pozitív töltéssel rendelkező részecskék számát. Míg egy elem 
atomjában csak meghatározott Z számú proton lehet, addig a neutronok száma változhat. 
Egy atom tömegszáma (A) az atommagjában lévő nukleonok száma, vagyis a 
rendszámnak és azon neutronok számának összege, amely az elem kérdéses izotópjának 
atommagjában jelen van.  
 
Izotópok. Az izotópok ugyanazon elem nuklidjai, azaz azonos protonszámú nuklidok, 
amelyek csak az atommagban jelenlévő neutronok számában különböznek. Az izotópok 
tehát azonos protonszámú és elektronszámú atomok, melyek tömegükben különböznek a 
különböző neutronszám miatt. Kémiai tulajdonságaik azonosak, fizikai tulajdonságaik 
azonban az eltérő neutronszám miatt különbözőek lehetnek.  
 
Atomok, molekulák, ionok. Az atom a kémiai elemek legkisebb részecskéje, ami kémiai 
módszerekkel tovább már nem osztható, fizikai eszközökkel viszont elemi részecskékre 
szakítható. A molekula két vagy több, azonos vagy különböző kémiai kötés által 
összetartott, többé-kevésbé stabilis, legtöbbször kisméretű olyan részecske, ami még 
mutatja a sztöchiometrikus összetételű anyag jellegzetes tulajdonságait. A molekula 
megbontása vagy továbbépítése megváltoztatja a kémiai sajátságokat. Ionoknak hívjuk az 
egy vagy több, elemi pozitív(+) vagy negatív(–) töltéssel bíró atomokat vagy 
atomcsoportokat. Az oldatban az ionok egyenáram hatására a velük ellentétes polaritású 
elektródhoz vándorolnak. A katódhoz vándorló pozitív töltésű ionokat kationoknak, az 
anódhoz vándorló negatív töltésűeket anionoknak nevezzük.  
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Sztöchiometria. A sztöchiometria a kémiának az a területe, mely a kémiai reakciók 
tömegviszonyaival foglalkozik, segítséget nyújtva annak kiszámolásához, hogy a kémiai 
kölcsönhatások során milyen anyagmennyiségek reagálnak, illetve keletkeznek.  
 
Az abszolút és relatív atomtömeg (Ar ). Az atomok tömegén az atommag és az atomhéj 
tömegét értjük. Megkülönböztethetünk relatív és abszolút atomtömeget: az abszolút 
atomtömeg a legkönnyebb elemnél, a hidrogénnél 1,6736 · 10–24 g, az egyik legnehezebb 
természetes elemnél, a bizmutnál pedig 3,4703 · 10–22 g. A rendkívül kis tömegekkel számolni 
meglehetősen nehéz, ezért e helyett egy önkényes skálát vezettek be az atomok tömegének 
viszonyítására. A relatív atomtömeget (Ar ) megkapjuk, ha az abszolút atomtömeget 
elosztjuk a 12C szénatom abszolút atomtömegének 1/12-ed részével, az ún. atomi 
tömegegységgel (ate).  
 
Molekulatömeg (Mr ). A relatív molekulatömeg jelenti egyrészt a molekulák tömegének 
viszonyát a 12C-izotóphoz, másrészt a molekula felépítésében résztvevő összes atom 
relatív atomtömegének összegét. A mól annyi részecskét tartalmaz, mint ahány szénatom 
van 0,012 kg tiszta 12C-nuklidban, tehát a mól 6,022 · 1023 egységet (atomot, molekulát, iont) 
tartalmaz. A 6,022 · 1023 számot Avogadro-állandónak nevezzük.  
 
A tapasztalati képle a vegyületet alkotó elemek atomjainak relatív számát fejezi ki, egy 
vegyület sztöchiometrikus összetételét adja meg. A molekulaképlet a molekulában szereplő 
elemek atomjainak valódi számát tartalmazza. Meghatározni a tapasztalati képlet és a 
molekulatömeg ismeretében lehetséges. A síkban ábrázolt szerkezeti képlet az atomok 
molekulán belüli elrendeződését mutatja. A molekula térbeli ábrázolása valójában térbeli 
szerkezeti képlet, amely szinte mindent elárul az illető vegyületről.  
 
Reakcióegyenletek. A kémiai folyamatokat kémiai egyenletekkel írjuk fel, tehát a kémiai 
egyenletek vagy reakcióegyenletek tulajdonképpen a kémiai reakciók rövidített jelölései. 
Az NaOH és a HCl konyhasó és víz képződése közben reagál egymással a következő 
egyenlet szerint: 

NaOH + HCl = NaCl + H2O 
 
Ez az egyenlet tartalmazza a kiindulási anyagok (NaOH, HCl), valamint a végtermékek 
(NaCl, H2O) minőségét és mennyiségét kifejező képleteit. Az egyenlőségjel azt mutatja, hogy 
az attól jobbra és balra álló, kiinduló és végtermékek tömegének összege azonos (a 
tömegmegmaradás törvénye). Egyenlőségjel helyett az egyenletekben gyakran nyilat 
használunk a tökéletesen lejátszódó reakciók kifejezésére, amely megadja a reakció 
lefolyásának irányát is (A + B → C + D). Az ionegyenletekben ezen kívül még az egyenlet két 
oldalán az iontöltések algebrai összegének is meg kell egyezni, és a reakcióegyenletekben 
gyakran feltüntetjük a résztvevő anyagok halmazállapotát is.  
 
A kémiai reakciók alapvető típusai. Egyesülés esetében két vagy több reagáló anyagból 
egyetlen termék keletkezik (addíció, polimerizáció, stb.). Bomlásnál a reagáló anyag két 
vagy több molekulára (atomra, ionra) disszociál (elektrolitos és termikus disszociáció, 
elimináció). Helyettesítés esetén a hasonló jellemű alkotórészek egymást helyettesítik a 
vegyületben. Cserebomlás esetén a reagáló anyagok, vegyületek hasonló jellemű 
alkotórészei kicserélődnek (csapadékképződés, közömbösítés, stb.), pl.: 
 

2 NaOH(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + 2 H2O 
 

AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq) 
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4. Az atomok elektronszerkezete és a periódusos rendszer 
 
A kvatumelmélet alapjai 
 
A fény hullámtermészete. A fény az energiának olyan formája, amely hullámként terjed, de 
az anyaggal való kölcsönhatásaiban részecske-tulajdonságokat is hordoz. A fény sebessége 
(c), a hullámhossz (λ) és a frekvencia (ν) között az összefüggés az alábbi: 
 

c = λ · ν 
 
ahol: λ = a hullámhossz, a hullám két egymás után következő, azonos fázisú pontjai közötti  
  távolság, 
 ν = az adott ponton másodpercenként áthaladó hullámok száma,  
 c = 3 · 108 m/s, a fény sebessége vákuumban. 
 
Max Planck megállapította, hogy az energia diszkrét mennyiségben, ún. kvantumokban 
emittálódik: 

E = h · ν, 
 

ahol a kibocsátott fény frekvenciája ν-vel, energiája E-vel egyenlő, a h arányossági tényező a 
Planck-féle állandó, h = 6,626 · 10–34 J · s. 
 
Einstein szerint az elektromágneses sugárzások mindegyike hullámnak tekinthető, és 
az anyaggal való kölcsönhatása során: E = h · ν energiakvantumot képvisel. A kis energiájú 
sugárzásoktól a nagy energiájú sugárzások felé az alábbi spektrumokat tudjuk 
megkülönböztetni: rádióhullámok, mikrohullámok, látható fény, ultraibolya sugárzás, 
röntgensugárzás és γ-sugárzás. A látható tartományon belül legkisebb energiával bír a 
vörös, legnagyobbal az ultraibolya színeknek megfelelő sugárzás. A kettő között helyezkedik 
el a narancs, a sárga, a zöld és a kék. 
 
Emissziós és abszorpciós színképek. Az atommagot körülvevő elektronburokról az 
emissziós és az abszorpciós színképek adnak felvilágosítást. Emissziós atomszínképet úgy 
kapunk, hogy az atomokat megfelelő energiával gerjesztett állapotba hozzuk, majd a 
kibocsátott, emittált, elektromágneses sugárzás intenzitását ábrázoljuk a hullámhossz (λ) 
vagy a frekvencia (ν) függvényében. Az atomok pontosan ugyanakkora 
hullámhosszúságú sugarakat nyelnek el, mint amelyeket gerjesztett állapotban maguk 
is kisugároznak. Az abszorpciós spektrum tehát szorosan összefügg az atom kémiai 
minőségével, s így anyagvizsgálat céljára hasznosítható. 
 
A hidrogénatom Bohr-féle atommodellje. Bohr dán fizikus elképzelése az atomok 
szerkezetéről három posztulátumra épül: 

• Az elektron az atommag körül csak meghatározott sugarú körpályán keringhet.  

• Az adott pályán lévő elektronok energiája meghatározott; amíg az elektron a pályán 
tartózkodik, nem sugároz és nem nyel el energiát; a kvatumpályákon az elektron sugárzás 
nélkül kering. 

• Az egyik kvantumpályáról a másikra történő átmenetnél az elektron által elnyelt vagy 
kisugárzott energia egyenlő a két pálya közötti energiakülönbséggel. Fényenergia esetében: 

∆E = E2 – E1 = h · ν. 

Ha az elektron magasabb energiaállapotból (E2) alacsonyabbra (E1) kerül, akkor az 
összefüggés az emittált foton frekvenciáját mutatja. Gerjesztéskor ν frekvenciájú foton 
elnyelésével az elektron magasabb (E2) energiaállapotba kerül. 
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A kvantummechanikai atommodell legfontosabb megállapításai: 

• Az atomokban az elektronok energiája meghatározott, kvantált, 

• a kvantált energiaállapot az elektron hullámtermészetének a következménye, 

• az elektron térbeli helyzete és impulzusa nem határozható meg tetszés szerinti 
pontossággal, 

• az elektron legvalószínűbb térbeli tartózkodási helye adható csak meg az atommag 
környezetében; a különböző energiájú elektronok eltérő tartózkodási valószínűséggel 
jellemezhetők, melyek az elektronok pályáinak, az atomorbitáloknak tekinthetők. 
 
Az elemek periódusos rendszere. Az elemek természetes osztályozását 
elektronszerkezetük alapján periódusos rendszernek hívjuk. A rendszerben minden egyes 
elem helye azáltal meghatározott, hogy elektronburkának felépítésében jellemző, de mégis 
különböző tulajdonságai vannak vízszintes és függőleges szomszédaival. Ebben a 
rendszerben az atomok növekvő rendszám szerint vízszintes periódusokban és 
függőleges oszlopokban helyezkednek el. A külső elektronkonfiguráció segítségével 
magyarázható az azonos oszlopokba tartozó elemek rokonsága. Így pl. az alkálifémek 
hasonló kémiai tulajdonságai az azonos külső elektronkonfigurációnak (ns1) 
köszönhetők. A főcsoport elemeinek külső héján lévő elektronok az atomok kémiai 
kötéseinek kialakításában vesznek részt, ezért ezeket vegyértékelektronoknak is 
nevezzük. 
 
Fémek, félvezetők és nemfémek. Az elemeket fizikai és kémiai sajátságaik alapján 
csoportosíthatjuk fémekre, félvezetőkre és nemfémekre. A fémek legjellemzőbb sajátsága 
a jó elektromos- és hővezető képesség, a fémes szín és a szilárd halmazállapot. A 
félvezetők a fémekre és a nemfémekre jellemző tulajdonságokat egyaránt mutatnak; kémiai 
tulajdonságaikban a nemfémekre, fizikai tulajdonságaikban inkább a fémekre hasonlítanak. 
A nemfémek, a szobahőmérsékleten cseppfolyós bróm és a szilárd szén, foszfor, kén és jód 
kivételével, gázhalmazállapotúak, az elektromos áramot nem vezetik, így szigetelőknek 
tekinthetők. 
 
Az ionizációs energiának, pontosabban első ionizációs energiának (Ei) nevezzük azt az 
energiát, ami ahhoz szükséges, hogy egy gázállapotú atomból egy elektront eltávolítsunk 
kation keletkezése közben. Az elektron eltávolításához szükséges energiabefektetés 
mértékét 1 mól anyagmennyiségre vonatkoztatjuk (egysége: kJ/mol). Az elektronaffinitás 
(Eaff) az az energia, ami 1 mól gázállapotú atom negatív ionná való átalakítását kíséri. Az 
anionok képződése atomokból általában energia felszabadulással jár. Az elektronegativitás 
az atomnak azon tulajdonsága, mely megmutatja, hogy az egyes atom milyen erővel vonzza 
a kötőelektronokat. Az elektronegativitás értéke összefüggésben van az atom ionizációs 
energiájával, az elektronaffinitással és kötési energiájával.  
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5. A kémiai kötés 
 
A kémiai kötések atomok, ill. atomcsoportok között kialakuló kapcsolatok, melyek révén a 
rendszer stabilabb, alacsonyabb energiaszintű, állapotba jut. Az elemek kémiai 
tulajdonságait elsősorban atomjaik protonszáma, ill. az ez által meghatározott elektronok 
száma és elrendeződése szabja meg. Legdöntőbb hatása ebben a tekintetben a 
vegyértékhéjnak van. Az atomok kapcsolódásának módozatait elsőrendű kémiai kötéseknek 
nevezzük. Közös jellemzőjük, hogy kialakulásuk során az atomok vegyértékhéj szerkezete 
megváltozik, és a hozzájuk rendelhető kötési energia 80 és 800 kJ/mol között van. A 
kötési energia az adott kémiai kötés felbomlásához szükséges, vagy a kötés létrejöttekor 
felszabaduló energia 1 mól anyagra vonatkoztatva. Az elsőrendű kémiai kötések alaptípusai 
a következők: fémes, ionos és kovalens kötés.  
 
Az elsődleges kémiai kötések 
 
A fémes kötés létrehozását a fémek két különleges tulajdonsága teszi lehetővé: 

• Elektronvezetők, ami azt jelenti, hogy ha egy elektront valamely fém felvesz, annak egy 
másik helyéről egy elektron kiléphet; 
• valamely fém kristályrácsában minden fématomot nagyszámú, azonos jellegű atom vesz 
körül. 
 
A fémek többségében a legkülső elektronhéjon, egy vagy két s elektron található. A 
fématomok közeledésével kialakul a fémekre jellemző szoros illeszkedésű kristályszerkezet, 
melynek során a legkülső héjon a vegyértékelektronok energiaszintjei módosulnak, és 
egymáshoz közeleső energiaszintű atompályák sorozata alakul ki. Az "elektrontenger" 
egymáshoz igen közel álló energiaszintű elektronjaival magyarázható a fémek 
átlátszatlansága és fémes szürke színe. Mivel nagyon sokfajta elektronátmenet 
lehetséges, ezért gyakorlatilag minden hullámhosszúságú fény abszorbeálódik, melynek 
következtében a fém átlátszatlan. A fémes fényt, valamint a fémek különböző színét a 
kristályfelületen lévő delokalizált elektronok gerjesztését követő abszorbeált fény 
visszasugárzása okozza. 
 
A fémek elektromos vezetőképességét ugyancsak magyarázni lehet a sávelmélettel, ill. a 
delokalizált elektronokkal. A fémek elektromos vezetőképessége a hőmérséklet 
növekedésével csökken, melynek az a magyarázata, hogy a kristályrács fémionjainak nő 
az energiája, rezgő mozgásuk fokozódik, így a feszültségkülönbség hatására mozgó 
elektronokkal gyakrabban ütköznek, ami az ellenállást növeli.  
 
Az ionos szilárd anyagok kristályaiban pozitív és negatív töltésű ionok találhatók a 
rácspontokban. Az összetartó erő az ellentétes töltésű részecskék közötti elektrosztatikus 
vonzás. Kationok képződéséhez ionizációs energia befektetésére van szükség, az anionok 
képződése pedig legtöbbször energiafelszabadulással jár. Szilárd halmazállapotban az 
ionvegyületek sztöchiometriai arányú végtelen kristályrácsot alkotnak, nem pedig 
különálló molekulákat. Hevítésre azonban belőlük különálló, a sztöchiometriai összetételnek 
megfelelő molekulák képződnek és lépnek ki a gáztérbe. A kationok kialakulása 
méretcsökkenéssel, az anionoké méretnövekedéssel jár, amely méretbeni változás 
összhangban van az ionokban lévő protonok és elektronok számának arányával. 
 
A kovalens kötés kialakításakor a szabad atomokból molekulák jönnek létre, melyek 
ezzel stabilabb állapotba kerülnek, mivel a molekulák alacsonyabb energiájú rendszerek, 
mint a különálló atomok. A kovalens kötés esetében a vegyületet alkotó atomok párosítatlan 
spinű elektronjai páronként egy kovalens kötést hoznak létre. A kötés kialakításának egyik 
módja az, amikor mindkét kapcsolódó atom egy-egy elektront ad a kovalens kötést 
létesítendő elektronpár kialakításához. A kovalens kötésnek így kialakított módját 



  11 

kolligációnak nevezzük. Azok az elektronpárok, amelyek nem vesznek részt a molekula 
kötéseinek kialakításában, a szabad- vagy nem kötő elektronpárok. 
 
Vannak olyan molekulák és összetett ionok, melyek képződésénél a kovalens kötést 
létesítő elektronpár mindkét elektronja ugyanattól az atomtól származik. A kötést 
donor-akceptor vagy koordinált (datív) kovalens kötésnek hívjuk. A datív kötésnek 
elsősorban a komplex vegyületek keletkezésénél van szerepe, ezért a komplexeket 
koordinációs vegyületeknek is hívják. A kovalens kötés alkalmas óriásmolekulák 
létrehozására is. A gyémánt kristályrácsát pl. kizárólag szénatomok alkotják, mindegyik 4-4 
szomszédos szénatommal létesít kovalens kötést.  
 
Átmenet a kötéstípusok közt. A kovalens kötést alkotó közös elektronpár mindkét atomhoz 
tartozik. Az elektronsűrűség eloszlása a két atommag erőterében a kétatomos molekulák 
esetében egyenletes (H2, Cl2, O2), ilyenkor apoláros vagy nem poláros kovalens kötésről 
beszélünk. Amennyiben a kovalens kötés különböző atomok közt jön létre, akkor az 
elektronsűrűség már nem egyenletes, hanem az eltérő elektronegativitás miatt részlegesen 
pozitív (δ+) és részlegesen negatív (δ–) eloszlás alakul ki, ami a poláros kötés kialakulása 
következtében dipólusmolekula létrejöttét eredményezi. 
 
A másodlagos kémiai kötéseknek 3 alaptípusát ismerjük: 
• Leggyengébbek a London-féle erők, 
• erősebb a kölcsönhatás a dipólusmolekulák között, 
• legerősebb intermolekuláris kapcsolat a hidrogénkötés. 
 
Az első két másodlagos kémiai kötés esetében a kölcsönhatás energiája 0,1–10 kJ/mol, a 
hidrogénkötésnél 10–50 kJ/mol. E kötőerők lényegesen kisebbek az ionos vagy kovalens 
kötések kötési energiájánál, melyek a 100 kJ/mol nagyságrendbe esnek. 
 
Az egyatomos nemesgázok cseppfolyósíthatósága arra utal, hogy az apoláros atomok vagy 
molekulák között is kialakulhat vonzóerő a molekulák pillanatnyi polarizációja miatt. Egy 
időpillanatban az elektronfelhő szimmetrikus töltéseloszlása torzulhat, és egy kis elektromos 
momentum keletkezik. A London-féle (másik szokásos elnevezés van der Waals-féle) 
erőknek nevezett gyenge intermolekuláris kölcsönhatások nagysága a molekula 
alakjától és a burkoló elektronfelhőtől is függ.  
 
Megfelelő molekulageometria esetén a poláros kovalens kötés kialakulása dipólusmolekula 
létrejöttét eredményezi. A dipólusmolekulák kölcsönhatása folyékony vagy szilárd 
halmazállapotban rendezett szerkezetet alakíthat ki. A dipólusmolekulák rendezettségére 
jellemző a lineáris szerkezet, de a szomszédos láncok is kölcsönhatásba kerülhetnek 
egymással. A dipólus-dipólus kölcsönhatások irányítottak, ami a molekulák szorosabb 
kapcsolatát is jelenti a London-féle erőkhöz képest. 
 
A hidrogénkötés a legerősebb intermolekuláris kölcsönhatás. Amikor a hidrogénatom 
egy kisméretű és nagy elektronegativitású atomhoz (oxigén, nitrogén, fluor) kovalens 
kötéssel kapcsolódik, a keletkező molekula nagymértékben poláros. Az ilyen hidrogénatom 
részleges pozitív töltéssel bír, és kölcsönhatásra képes a szomszédos molekula 
elektronegatív atomjának nemkötő elektronpárjával. A hidrogénkötésnek igen fontos 
szerepe van az alkoholok, karbonsavak stb. tulajdonságainak kialakításában, ill. alapvetően 
meghatározza a fehérjék és nukleinsavak térszerkezetét. 
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6. A kémiai termodinamika 
 
A kémiai termodinamika a kémiai reakciókat kísérő energiaváltozások és 
anyagátmenetek törvényszerűségeivel foglalkozik. Az energiaváltozások közül 
különösen nagy figyelmet fordít a hőeffektusokra, ami hőmérséklet-változásban mutatkozik 
meg. A termodinamika foglalkozik a kémiai folyamatok lehetőségének, irányának és 
egyensúlyának kérdéseivel is. A kémiai termodinamikában leggyakrabban használt 
fogalmak, ill. a termodinamikai rendszerek csoportosítása a rendszer és a környezet közti 
kapcsolat alapján az alábbiak: 
 
• Termodinamikai rendszeren az egymással kölcsönhatásban lévő kémiai anyagokat értjük, 
amelyeket tanulmányozás miatt a környezettől elkülönítettünk. Ami nem tartozik a 
rendszerhez, azt környezetnek hívjuk. 
• Elszigetelt, izolált rendszerről beszélünk akkor, ha a rendszer a környezetével 
semmiféle kölcsönhatásban nincs, sem energiát, sem anyagot nem ad át környezetének és 
onnan nem vesz fel. 
• Zárt a rendszer akkor, ha a környezetéből csak energiát vesz fel vagy ad le, 
anyagkicserélődés azonban nincs. 
• Nyitott a rendszer akkor, ha a rendszer és környezete között anyag- és 
energiakicserélődés egyaránt lehetséges. 
•  
A rendszer termodinamikai állapotát a hőmérséklettel, a térfogattal, a nyomással és a 
kémiai anyagmennyiséggel, az ún. állapotjelzőkkel írhatjuk le. 
 
Az energia különböző fajtái. Hőenergia-kicserélődés akkor megy végbe, ha a rendszer és 
környezete között hőmérséklet-különbség van. Az endoterm reakciók hőfelvétellel, az 
exoterm reakciók hőleadással járnak. Az exoterm reakciókban csökken a rendszer 
energiatartalma, ezért az energiaváltozás előjele negatív, míg az endoterm reakciókban nő 
az energiatartalom, ezért az előjel pozitív. 
 
A termodinamikai rendszer teljes energiakészletét belső energiának hívjuk. A belső 
energia a rendszert alkotó molekulák haladó, forgó és rezgő mozgásának, a molekulán belüli 
atomok mozgásának és az alkotórészek közötti kölcsönhatási energiáknak az összege. A 
belső energia növekszik a kémiai rendszerben: 
 
• A hőmérséklet emelésével (pl. nagyobb lesz a gázmolekulák kinetikus energiája); 
• szilárd → folyadék, folyadék → gáz átalakuláskor (olvadás, párolgás során), mert a 
fázisátmenetekhez energiabefektetés szükséges az intermolekuláris erők legyőzéséhez; 
• a kémiai reakció lejátszódását a belső energia fedezi; a belső energia növekedésekor a 
kémiai kötések felbomlanak, míg újak kialakulásakor a belső energia csökken. Endoterm 
reakcióban a rendszer a környezetétől veszi fel a szükséges energiát. 
 
A termodinamika I. főtétele. A legsarkalatosabb természettudományos felismerések közé 
tartozik az energiamegmaradás törvénye, mely szerint az energiafajták átalakíthatók 
ugyan egymásba, de energiát semmiből nem lehet teremteni, viszont nem is lehet 
megsemmisíteni. Később ugyan kiderült, hogy az energia és a tömeg nem függetlenek 
egymástól (∆E = c2 . ∆m; Einstein), de a klasszikus fizika tárgykörébe eső történések és a 
kémiai folyamatok vonatkozásában ennek nincs jelentősége. A termodinamika I. főtételek 
értelmében egy termodinamikai rendszer belső energiájának megváltozása (∆E) a rendszer 
által felvett vagy leadott hőenergia (Q) és a rendszeren, vagy a rendszer által végzett munka 
(W) algebrai összegével egyenlő: 

∆E = Q + W. 
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A termodinamika I. főtétele tehát kimondja, hogy zárt rendszerben a belső energia 
változását a rendszer és a környezete közötti hőcsere, valamint a munka határozza 
meg. Az egyenletben szereplő mennyiségek előjelét önkényesen meghatározva a ∆E 
pozitív, ha a rendszer energiát vesz fel, és negatív ha energiát ad le. Pozitív előjelű a 
környezetből felvett hő, ill. a környezet által a rendszeren végzett munka; negatív előjelű a 
rendszerből a környezetének leadott hő, ill. a rendszer munkavégzése a környezettel 
szemben (egocentrikus előjelkonvenció). 
 
Az entalpia. A nyílt rendszerekben állandó nyomáson végbemenő térfogati munka gyakorlati 
szempontból érdektelen, így legtöbbször felesleges azt külön is számításba venni. 
Lényegében ez a megfontolás vezetett el az entalpia fogalmához. Ha a folyamat hasznos 
munka végzése nélkül, állandó nyomáson, de térfogatváltozás közben játszódik le, a 
rendszer belső energiájának változása: ∆E = Qp – P · ∆V, ahol Qp az állandó nyomáson mért 
reakcióhő, a –P · ∆V pedig a térfogati munkát jelöli. Az egyenlet átrendezve: Qp = ∆E + P · 
∆V, ahol az egyenlet jobb oldalát képező összeg (∆E + P · ∆V) definíciószerűen a rendszer 
entalpiája megváltozását jelenti. Ennek szokványos jelölése (∆H). Ennek megfelelően a 
termodinamika I. főtétele állandó nyomáson: 

∆H = Qp. 
 

Térfogatváltozással járó reakciókban állandó nyomáson a reakcióhő az entalpiaváltozással 
azonos. Az entalpia az anyagok hőtartalmát jelenti állandó nyomáson; a belső energia, 
a nyomás és a térfogat függvénye: H = E + P · V. 
 
A hőkapacitás és a fajhő fogalma, valamint az entalpia hőmérsékletfüggése. A 
hőkapacitás az a hőmennyiség, amely a rendszer hőmérsékletét 1 K-nel emeli anélkül, hogy 
abban belső átalakulás (halmazállapot-változás, kémiai reakció) következne be. Jele Cp vagy 
Cv, mértékegysége: J·K–1. Fajhő alatt az 1 kg tömegű anyag hőkapacitását értjük. Jele cp, c 
vagy cv, mértékegysége J·kg–1·K–1. Ha a hőkapacitást nem a tömegegységre, hanem az 
anyagmennyiségre vonatkoztatjuk, akkor az ún. moláris hőkapacitást kapjuk. 
 
A kémiai és fizikai folyamatok entalpiaváltozása. A folyamatok egyensúlyra jutása 
termodinamikailag azt jelenti, hogy a kémiai összetételben megszűnnek a változások, és a 
rendszer hőmérséklete ismét azonos lesz a környezetével. A folyamatokat kísérő 
hőváltozásokat a reakcióhő fejezi ki, ami állandó nyomáson egyenlő az entalpiaváltozással. 
Exoterm reakciókban a ∆H negatív, mivel entalpiacsökkenés játszódott le; endoterm 
reakciókban pedig a ∆H pozitív, mivel a folyamat entalpianövekedéssel jár. A 
standardentalpia-változás (∆Ho) azt az entalpiaváltozást jelenti, amikor a kiindulási anyagok 
és a termékek is standard állapotban vannak. 
 
A standardállapotban lévő elemek entalpiája megállapodás szerint nulla. Azt az 
entalpiaváltozást, ami akkor lép fel, amikor a standardállapotú vegyület 1 mólja 
standardállapotú elemekből képződik, a vegyület standard képződési entalpiájának 
nevezzük ( o

kΔH ). A reakcióhő a kémiai reakciókat kísérő hőváltozás (kJ/mol), vagyis a 
megfelelő reakcióegyenlet szerinti végtermékek és a kiindulási anyagok entalpiaösszegének 
különbsége. Egy reakció standard entalpiaváltozását a termékek és a kiindulási anyagok 
képződési entalpiája különbségéből számíthatjuk ki.  
 
Bizonyos kémiai folyamatok esetében a kísérő entalpiaváltozást külön névvel is ellátták; 
ezek közé tartozik pl. a közömbösítési hő és az égéshő. Az oxigénnel való egyesülés 
rendkívül nagy fontossága miatt (fosszilis energiahordozók felhasználása, biológiai oxidáció) 
az utóbbi bevezetése különösen indokolt. A kémiában égéshő alatt általában az 1 mól 
anyag oxigénfeleslegben való tökéletes elégetésekor felszabaduló hőmennyiséget 
értjük; egysége kJ/mol. Az összes elem vagy vegyület közül a hidrogén égéshője a 
legnagyobb, ezért a hidrogénben gazdag szénvegyületek égéshője (metán, acetilén, 
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trigliceridek) nagyobb, mint az oxigént is tartalmazó szénvegyületeké (poliszacharidok, 
cukrok, ecetsav, etilalkohol).  
 
Hess tétele értelmében a reakcióhő értéke csak a folyamat kezdeti és végállapotától 
függ, és nem függ attól az úttól, amelyen a változás végbemegy. Hess tétele 
összhangban van az energiamegmaradás törvényével; segítségével a folyamatok 
entalpiaváltozása kiszámítható. Az előzőek értelmében a szén oxigénnel való egyesülésekor 
az entalpiaváltozás ugyanakkora, akár közvetlenül történik az égés: C(s) + O2(g) → CO2(g), 
∆Ho = –393,5 kJ, akár két lépésben: C(s) + 1/2 O2(g) → CO(g), o

1ΔH  = –110,5 kJ; CO(g) + 
1/2 O2(g) → CO2(g), o

2ΔH  = –283,0 kJ. Összevonva ezen utolsó két egyenletet: C(s)+ 1/2 O2 
(g) +CO (g) +1/2 O2 (g) → CO (g) + CO2(g), az entalpia változás pedig: ∆Ho = o

1ΔH  + o
2ΔH  = 

–393,5 kJ.  
 
Kötési energiák. A kötési energia annak az 1 mólnyi anyagra vonatkoztatott energiának az 
átlagértéke, amely adott típusú kémiai kötés felbontásához szükséges. Egy másik 
értelmezés szerint azt az energiát tekintjük kötési energiának, ami felszabadul, ha egymástól 
nagy távolságra lévő atomok az adott kötéstípussal egyesülnek.  
 
A fizikai folyamatok entalpiaváltozása. Az energiamegmaradás törvényéből következik, 
hogy a halmazállapot-változásokat kísérő entalpiaváltozások abszolút értéke független a 
folyamat irányától, hogy pl. szilárd halmazállapotból folyékony keletkezik, vagy folyékony 
halmazállapotból szilárd. Az ellentétes folyamatok, pl. olvadás-fagyás entalpiaváltozásai 
megegyeznek, az olvadás azonban endoterm, a fagyás pedig exoterm folyamat. Hess 
tételével megegyezően a szublimációhő értéke az olvadáshő és a párolgáshő összege. 
 
Az entrópia és a termodinamika II. főtétele. A kémiai folyamatok a valóságban határozott 
irányban önként mennek végbe, megfordításuk csak energia befektetéssel történhet. A 
termodinamikában az ''önként'' kifejezés a folyamat külső hatástól mentes 
lejátszódását, az egyensúly felé való irányulását jelenti. Az önként végbemenő változás 
megmutatja az irányt, de nem ad információt a reakció lejátszódási idejéről. A 
termodinamikailag önként végbemenő folyamatok így nagyon gyorsan és igen lassan is 
végbemehetnek. A termodinamika I. főtétele csak a teljes energiaváltozást írja le, de nem 
teszi lehetővé a folyamatok irányának megjósolását. 
 
Egy makroszkopikus anyagi rendszer adott állapotának valószínűségét, ill. a 
rendezetlenség mértékét az entrópia (S) fejezi ki. A folyamatot kísérő entrópiaváltozás: 

∆S = Svég á l l a p o t  – Sk e zd e t i  á l l ap o t . 
 
Minden olyan folyamat, ami növeli a rendszeren belüli mozgások lehetőségét (disszociáció, 
párolgás, olvadás), az adott struktúra felbomlása, vagyis a rendezetlenség irányába hat, 
azaz entrópia növekedést eredményez. Az entrópia extenzív sajátság és állapotfüggvény. 
Mértékegysége: J/K. A rendszer és környezetének entrópiája önként végbemenő 
folyamatokban állandóan nő, azaz: 

∆Sr e n ds ze r  + ∆Sk ör n ye ze t  > 0. 
 
Az egyenlet alapján a rendszerben spontán entrópia csökkenés is lejátszódhat, amit 
azonban a környezet nagyobb entrópia növekedése ellensúlyoz; így összességében 
növekszik az entrópia. Az önként végbemenő folyamatok irányát az entrópia növekedés 
szabja meg. Néhány példa az entrópia növekedésre önként lejátszódó folyamatokban: 
• Gázok kiterjedése állandó hőmérsékleten növeli a rendezetlenséget. 
• Folyadékok forrása során a hőmérséklet emelésével ugrásszerűen nő a rendezetlenség. 
• Keverés során a részecskék változatosabban helyezkednek el, ami entrópia 
növekedéssel jár.  
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A kémiai reakciókat kísérő entrópiaváltozás. A kémiai reakciókban az entrópia változik, 
mert változik a molekulák és az ionok száma, mert halmazállapot-változás következik be, és 
mert változik a részecske geometriája és bonyolultsága. Ezek alapján a folyamatot kísérő 
entrópia változásokat könnyű megjósolni.  
 
Szabadentalpia és szabadenergia. A természetben önként végbemenő folyamatok a 
termodinamika I. főtétele szerint az entalpia csökkenés, a termodinamika II. főtétele szerint 
pedig az entrópia növekedés irányába mennek végbe. Gibbs a spontán jelleg két kritériumát 
egyesítette; szerinte egy önként lejátszódó folyamat entalpia-csökkenése két részből 
tevődik össze: 
• Az egyik rész szabadon átalakítható az energia más fajtájává, vagyis a rendszer 
munkavégző képességét jelenti, 
• a másik rész ahhoz szükséges, hogy adott hőmérsékleten tartva a rendszert biztosítsa 
annak rendezettségét (rendezetlenségét), ezért munkává nem alakítható át. 
 
Fentiek szerint tehát, 

entalpia = szabadentalpia + át nem alakítható energia, azaz 
 

H = G + T · S, 
 

ahol: G = szabadentalpia, ami a rendszer maximális munkavégző képességét jelenti az 
   egyensúlyi állapot eléréséig, 
 a T · S szorzat pedig a munkává át nem alakítható energiát jelöli. 
 
A szabadentalpia-változást szintén a kezdeti és a végállapot határozza meg, melynek értéke 
állandó nyomás esetén: 

∆G = ∆H – T · ∆S. 
 

Fenti egyenlet segítségével megjósolható a folyamatok spontán lejátszódása. 
• Ha ∆G < 0 a folyamat exergonikus és önként végbemegy, 
• ha ∆G > 0 a folyamat endergonikus és önként nem játszódik le, 
• ha ∆G = 0 a rendszer termodinamikai egyensúlyi állapotban van. 
 
Megfelelő körülmények között azonban olyan termodinamikai folyamatok is végbemehetnek, 
amelyek önmagukban véve szabadentalpia növekedéssel járnak. Ezek a folyamatok úgy 
játszódnak le, hogy végbemenetelüket egy nagymértékű szabadentalpia-csökkenéssel 
járó folyamat elősegíti. Egy ∆G1 > 0 szabadentalpia-változással járó reakció pl. 
végbemehet, ha hozzá egy ∆G2 < 0 szabadentalpia-változással járó reakció kapcsolódik, és 
∆G2 > ∆G1. Ekkor ugyanis ∆G1 + ∆G2 < 0. Az ún. kapcsolt reakciókra számos példát 
szolgáltat a biokémia, melyről a későbbiekben még lesz szó. 
 
A szabadenergia- és szabadentalpia-változások hőmérsékletfüggőek. Külön figyelemre 
méltó a T · ∆S tag, melynek jelentősége annál nagyobb, minél magasabb hőmérsékleten 
játszódik le a folyamat. A hőmérséklet hatása oly mértékű lehet, hogy a ∆G vagy ∆F 
negatívvá válhat, és így a folyamat önként lejátszódása szempontjából sem közömbös. Az 
exoterm reakciók nem játszódnak mindig le spontán, és az endoterm reakciók is 
végbemehetnek önként, ha a reakció során az entrópia növekszik, és a hőmérséklet is 
megfelelően magas. 
 
Standard szabadentalpia (Go) alatt 1 mól anyag szabadentalpia-tartalmát értjük 0,1 MPa 
nyomáson és 298 K hőmérsékleten. Mértékegysége a J/mol. Oldatok esetében a definícióba 
még az is beletartozik, hogy a reakciópartnerek koncentrációja egységnyi, azaz 1 mol/dm3. 
Biológiai rendszerek esetében még azt is kikötjük, hogy a pH-értéke 7. Ez utóbbi esetében a 
szabadentalpia jelölése: Go'. Standard állapotú kiindulási anyagokat és termékeket 
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feltételezve a Gibbs-féle egyenletből következtethetünk a kémiai reakciók 
lejátszódásának alapvető feltételeire. 

∆Go = ∆Ho – T · ∆So. 
 
Ha ∆Ho és ∆So előjele ellentétes, akkor a folyamat iránya: önként lejátszódik (∆Ho < 0 és ∆So 
> 0), önként soha nem megy végbe (∆Ho > 0 és ∆So < 0). A többi esetben a hőmérséklet 
lényegesen módosítja a spontán lejátszódást. 
 
A standard szabadentalpia-változás és a kémiai egyensúly. Egy egyensúlyra vezető 
kémiai reakciókban 

A + B          C + D, 
a szabadentalpia-változás adott időpillanatban: 

∆G = ∆Go + RT ln K. 
Egyensúlyi állapotban a ∆G = 0, némi átrendezés után pedig az alábbi egyenlőség írható fel: 

∆Go = –RT · lnK. 
Áttérve a 10-es alapú logaritmusra az alábbi összefüggést kapjuk: 

∆Go = –2,303 · RT · logK. 
 

Ha az egyensúlyi állandót ismerjük, ezen összefüggés alapján tájékozódhatunk arról, hogy a 
kémiai folyamat önként végbemehet vagy sem. Önként lejátszódó folyamatokban ∆Go < 0, 
ezért K>1, azaz standardállapotú anyagokból kiindulva a termékek koncentrációja 
egyensúlyban nagyobb, mint a kiindulási anyagoké. Ha viszont K < 1, ∆Go > 0, valószínű, 
hogy a reakció önként nem megy végbe. A biokémiai reakciókra vonatkozó standard 
szabadentalpia-változás egységnyi vízkoncentrációra és semleges pH-ra vonatkozik. 
 
Szabadentalpia-változás néhány biokémiai reakcióban. A kémiai reakciók a sejtekben 
nem elszigetelten játszódnak le, hanem párhuzamosan, sorozat reakciókban, ill. 
körfolyamatokban. Így szabadentalpia-növekedéssel járó (tehát termodinamikailag 
kedvezőtlen) reakciók is végbemennek akkor, amikor szabadentalpia-csökkenéssel járó 
reakcióval kapcsolódnak össze. Ilyen az L-malát átalakulásán L-aszpartáttá: 
 

L-malát            fumarát + H2O      K1 = 0,21   'o
1G∆  = +3,72 kJ/mol. 

Ez a reakció a fumaráton keresztül az erősen exergonikus 
+
4NH  + fumarát             L-aszpartát  K2 = 528   'o

2G∆  = –15,40 kJ/mol, 
reakcióhoz kapcsolódik, és így végső soron egy szabadentalpia-csökkenéssel járó összetett 
folyamat valósul meg. Ebben a reakciósorban az első lépés endergonikus, ezért az L-malát 
koncentrációja közel ötszöröse a fumaráténak; a második reakció exergonikus, ez a lépés 
teljesen lejátszódik. A két részfolyamat együttesen szabadentalpia-csökkenést hoz létre: 

∆Go' = 'o
1G∆ + 'o

2G∆ = –11,68 kJ/mol < 0 
 

A tápanyag molekulák szabadentalpia-tartalmának felhasználásában és a szabadentalpia-
növekedéssel járó makromolekulák szintézisében központi szerepet töltenek be a 
foszfáttartalmú köztitermékek.  
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7. Halmazállapotok 
Anyagi halmazok 
 
Alapvető fizikai tulajdonságaik szerint az anyagi halmazokat három csoportba, nevezetesen 
a gázok, a folyadékok és a szilárd testek közé sorolják; ennek megfelelően gáz-, folyadék- 
és szilárd halmazállapotot különböztetünk meg. A kinetikai energiák növelésével az 
alkotórészek egymástól távolodnak, erősebb molekuláris kölcsönhatások esetén viszont 
közelebb kerülnek egymáshoz, ezért a kinetikai energia és a molekuláris kölcsönhatások 
nagyságának viszonya szabja meg a halmaz részecskéi közötti átlagos távolságokat. 
A részecskék kinetikai energiáját a halmaz hőmérséklete, a részecskék közötti 
kölcsönhatásokat pedig az anyagszerkezettől függő elsődleges vagy másodlagos kémiai 
kötőerők szabják meg. 
 
Gázhalmazállapot 
 
Gázok esetében a részecskék átlagos kinetikus energiája meghaladja a részecskék közötti 
átlagos vonzóerő nagyságát, ezért a részecskék egymástól saját méretükhöz viszonyítva 
távol helyezkednek el. Mivel a részecskék gázhalmazállapotban nagy sebességgel 
mozognak, rövid idő alatt a méretüknek megfelelő távolság sokszorosát teszik meg, így a 
rendelkezésükre álló teret teljesen kitöltik, sűrűségük kicsi, térfogat növekedéskor 
kiterjednek. 
 
A tökéletes gáz kritériumai az alábbiak: 
• A gázmolekulák saját térfogata a gáz által betöltött térfogathoz képest elhanyagolható, 
• a részecskék az ütközésektől eltekintve sem vonzó, sem taszító hatást nem fejtenek ki 
egymásra, 
• az egymással vagy az edény falával történő ütközés rugalmas, (a részecskéknek az 
edény falával való ütközése okozza a gáz nyomását),  
• a gázmolekulák sebességét és kinetikai energiáját a gáz hőmérséklete szabja meg, 
• azonos hőmérsékleten azonos számú gázmolekula kinetikai energiája, függetlenül a gáz 
anyagi minőségétől, azonos. 
 
A reális gázok kritériumai ezzel szemben az alábbiak:  
• A részecskék között fennálló kölcsönhatások nem hanyagolhatók el, így ezek esetében az 
általános gáztörvény csak közelítő tájékoztatást ad az állapotjelzők közötti összefüggésekről, 
• a részecskék saját térfogata a gáz által betöltött térfogathoz képest nem elhanyagolható. 
 
A kinetikus gázelmélet szerint a részecskék állandó, rendezetlen mozgásban vannak, az 
egyes atomok, molekulák a tér bármely irányába egyenes vonalú mozgást végeznek 
mindaddig, míg az edény falával vagy egymással nem ütköznek. A tökéletes gázok esetén a 
gázhalmazállapot három állapotjelzővel, a nyomással (P), a térfogattal (V) és a 
hőmérséklettel (T) egyértelműen jellemezhető, azonos számú molekula (n) esetében. Az 
állapotjelzők egymástól függnek; két állapotjelző a harmadikat egyértelműen megszabja. Az 
állapotjelzők közötti összefüggéseket a gáztörvények írják le. 
 
A tökéletes gázokra vonatkozó törvények (gáztörvények).  
 
Boyle-Mariotte-törvénye a nyomás és a térfogat összefüggése állandó hőmérsékleten. 
Adott mennyiségű gáz nyomásának és térfogatának szorzata állandó hőmérsékleten 
konstans: k = P · V (T állandó), vagyis, a gáz térfogata fordítva arányos a gáz nyomásával. A 
Boyle−Mariotte-törvény szerint egy gáz két különböző állapotára a nyomás és a térfogat 
között az alábbi összefüggés érvényes: P1 · V1 = P2 · V2, ahol P1 a kezdeti állapotnak 
megfelelő nyomás V1 kezdeti térfogaton, melyek segítségével a végállapotban mért nyomás, 
P2, és a végállapotban mért térfogat, V2 , meghatározható: 



  18 

P2 = 
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      vagy      V2 = 
2

11

P
VP ⋅

. 

 
Gay-Lussac-törvénye a térfogat és a hőmérséklet összefüggése állandó nyomáson. 
Állandó nyomáson egy adott mennyiségű gáz térfogata egyenesen arányos annak 
hőmérsékletével. Az ideális gáz térfogatát a hőmérséklet függvényében ábrázolva egyenest 
kapunk, ami a hőmérséklet-tengelyt 0 K-nél (–273,15 °C-nál) metszi. Ez az a hőmérséklet, 
ahol az ideális gáz megszűnne létezni, azaz a térfogata nulla lenne. Egy gáz térfogata 
azonban soha nem lesz nulla, és ezért ezt a hőmérsékletet, az abszolút nulla fokot, a 
lehetséges legalacsonyabb hőmérsékletet, soha nem lehet elérni. Kelvin az abszolút 
nulla fok ismeretében bevezette az abszolút hőmérsékleti skálát (T), ami a Celsius 
hőmérsékleti skálával (t) a következő összefüggésben van:  

T = t + 273,15, 
 

ahol: T = abszolút hőmérséklet, egysége K, t = a Celsius-fokokban mért hőmérséklet (°C). 
 
Gay-Lussac-törvénye szerint állandó nyomáson a gáz térfogata és abszolút hőmérséklete 
közötti összefüggés az alábbi: V = k' · T, (P = állandó), ahol: k' = állandó. A gáz különböző 
állapotaira alkalmazva a törvényt állandó nyomáson az alábbi összefüggést kapjuk: 
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1
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V
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Állandó térfogaton (V1 = V2) a nyomás és a hőmérséklet összefüggése az alábbi: 
T
P  = k", 

ahol: k" = állandó. Ezt az összefüggést alkalmazva a gáz két különböző állapotára az alábbi 

összefüggést kapjuk: 
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P = . A Boyle–Mariotte- és a Gay-Lussac-törvények egyesítésével 

a nyomás, a hőmérséklet és a térfogat között összefüggés állapítható meg, melyet az 

egyesített gáztörvény fogalmaz meg: 
T
VP⋅  = állandó. A gáz két különböző állapotára pedig 

az alábbi összefüggés írható fel: 
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A vegyülő gázok térfogatának viszonyai. Gay-Lussac-törvénye szerint azokban a 
reakciókban, ahol gázok reagálnak egymással, és/vagy gázhalmazállapotú termékek 
keletkeznek, a reagáló és a képződő gázok térfogatai úgy aránylanak egymáshoz, mint 
az egyszerű egész számok. 
 
Így pl.:  2 tf hidrogéngáz + 1 tf  oxigéngáz = 2 tf  vízgőz, 
 1 tf  hidrogéngáz + 1 tf  klórgáz = 2 tf  sósavgáz. 
 
Avogadro felismerve azt, hogy az arányok alapján molekulák, ill. atomok is reagálhatnak 
egymással, törvényében (az Avogadro-törvény) kimondja, hogy azonos nyomású és 
hőmérsékletű gázok azonos térfogatai azonos számú molekulákat tartalmaznak. 
Állandó nyomáson és hőmérsékleten a gázok térfogata arányos a molekulaszámmal 
(n). A gáz két különböző állapotára alkalmazva az összefüggést állandó nyomáson és 

hőmérsékleten az alábbiakat kapjuk: 
2

2

1

1
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n
V = . 

Az egyetemes gáztörvény. Boyle–Mariotte, Gay-Lussac és Avogadro törvényének 
egyesítésével le tudjuk írni a gáz három állapotjelzője (P, V, T), valamint a gáz mólban 
kifejezett anyagmennyisége (n) közötti viszonyokat, mely szerint a térfogat egyenesen 
arányos a hőmérséklettel, az anyagmennyiséggel és fordítottan arányos a nyomással. 
Fenti egyenletet átrendezve az egyetemes gáztörvényt leíró összefüggéshez jutunk: 
 

P · V = n · R · T. 
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A diffúzió – Graham-törvénye. Graham-törvénye szerint, ha egymástól fallal elválasztott 
edényben két különböző minőségű A és B gáz van, akkor a válaszfal eltávolítása után a 
kétféle gáz keveredik, azaz az edény mindkét részében megtalálható. Azt a jelenséget, 
amikor két vagy több anyag részecskéi rendezetlen mozgásuk és ütközéseik révén homogén 
elegyet kialakítva keverednek, diffúziónak nevezzük. Graham-törvénye szerint a gáz 
diffúziójának sebessége fordítottan arányos a gázok sűrűségének és 
molekulatömegének négyzetgyökével, mely alapján a gázok molekulatömege 
meghatározható. 
 
Gázelegyek Dalton-törvénye. A gázok diffúziója során keletkezett gázelegyek nyomását a 
gázelegyben lévő eltérő minőségű részecskéknek az edény falával történő ütközése alakítja 
ki. Az elegy mindegyik összetevője rendelkezik egy parciális (részleges) nyomással. 
Mivel a különböző részecskék közt nincs kölcsönhatás, az egyes gázok parciális nyomása 
akkora, mintha a rendelkezésre álló teret a többi komponenstől függetlenül töltené ki 
azonos hőmérsékleten és nyomáson. Dalton-törvénye szerint a gázelegy nyomása 
egyenlő az elegyet alkotó gázok parciális nyomásainak összegével: 
 

P = Pa + Pb + Pc + ..... + Pi  
 

ahol a, b, c, … i  a gázelegy összetevőit jelöli. A gázelegy valamely i komponensére nézve 
az egyetemes gáztörvényt alkalmazva: Pi · V = ni · R · T, ahol: ni = az i komponens 
anyagmennyisége, Pi = az i komponens parciális nyomása. 
 
Reális gázok. Az gáztörvények alapján számított értékek csak akkor egyeznek meg a 
mérési adatokkal, ha a gáz tökéletes gázként viselkedik. Alacsony hőmérsékleten és nagy 
nyomáson azonban a mért adatok eltérnek a gáztörvényekből számítottaktól; a gáz reális 
gázként viselkedik. Ilyen körülmények között a gáz térfogata annyira csökken, hogy a 
molekulák saját térfogata már nem lesz elhanyagolható a gáz által betöltött 
térfogathoz képest. Ezért a gáz által rendelkezésre álló térfogat a molekulák által elfoglalt 
térfogattal kisebb lesz a gáztartály teljes térfogatánál. 
 
Folyékony és szilárd halmazállapot. A kinetikus elmélet szerint a folyékony, ill. szilárd 
halmazállapot jellemzői az alábbiak: 
 
• A részecskék között számottevő a vonzóerő, 
• a vonzó és a taszítóerők egyensúlyának megfelelően a részecskék meghatározott 
távolságban helyezkednek el egymástól, 
• a folyadékok és a szilárd testek térfogata viszonylag állandó, és nagy erőhatásokra is 
csak igen kismértékben változik, 
• a részecskék kinetikai energiája a folyadékokban is, és a szilárd anyagokban is az 
abszolút hőmérséklettel arányos. 
 
A folyadék és a szilárd halmazállapot közötti alapvető különbség a részecskék mozgási 
szabadságában van. A folyadékokban a részecskék állandó, rendezetlen mozgásban 
vannak, amit bizonyít a folyadékok diffúziója, párolgása és könnyen bekövetkező 
alakváltozása. A szilárd anyagok részecskéi rögzítettek, legfeljebb rezgőmozgást 
végeznek, háromdimenziós szerkezetet alakítanak ki, és térfogatuk, valamint alakjuk is 
állandó. 
 
Hőmérséklet-változás hatására az anyagok halmazállapota megváltozik. A halmazállapot- 
változások a molekulák kinetikus elmélete segítségével értelmezhetők. 
Gázhalmazállapotban a molekulák kinetikus energiája elegendő a molekulák közötti 
vonzóerők leküzdéséhez. Csökkentve a gáz hőmérsékletét, a kinetikai energia 
csökkenésével a vonzóerők révén a molekulák közel kerülnek egymáshoz, a gáz 
kondenzálódik, kialakul a folyékony halmazállapot. A hőmérséklet további csökkenése a 
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kinetikai energia és a molekuláris mozgások további csökkenésével jár, melynek hatására a 
folyékony anyag megszilárdul. A szilárd anyagok megfelelő melegítés hatására először 
általában megolvadnak (olvadáspont), majd bizonyos hőmérsékleten forrásba jönnek 
(forráspont). A forráspont az a hőmérséklet, amelyen a folyadék tenziója egyenlővé válik a 
külső nyomással. A normális forrásponton a folyadék gőznyomása 0,1 MPa. 
 
A szilárd kristályos anyagok. A szilárd anyagokat szerkezeti rendezettségük alapján amorf 
és kristályos szilárd testekre oszthatjuk. Az amorf anyagokban az azokat felépítő 
részecskék szabályos térbeni elrendeződést nem mutatnak, részleges rendezettségük 
alapján szilárd folyadékoknak tekinthetők. Az amorf anyagok izotropok, tulajdonságaik 
azonosak a tér minden irányában. A kristályos szilárd anyagokat felépítő részecskék 
szabályszerű, meghatározott szerkezetű, periodikusan ismétlődő térrácsot alakítanak ki. 
Általában anizotropok, homogén kémiai összetételük ellenére sajátságaik egy része az 
iránytól függ. A folyadékkristályok a kristályhoz hasonló irányfüggő sajátosságokkal 
rendelkeznek, a folyadékokhoz hasonlóan folynak, átmenetet képezve a folyadékok és a 
kristályos anyagok közt. A folyadékkristály kétdimenziós szerkezetű, a folyadékoknál 
nagyobb fokú rendezettséget mutat.  
 
A kristályos anyagokat a rácspontokban elhelyezkedő részecskék és a közöttük lévő 
kölcsönhatások szerint csoportosíthatjuk. 
• A fémrácsok rácspontjaiban atomok, ill. pozitív atomtörzsek találhatók delokalizált 
elektronfelhővel, a részecskék közötti kölcsönhatást a fémes kötés biztosítja. 
• Ionrács esetén a rácspontokban pozitív és negatív ionok találhatók, a részecskék közötti 
kölcsönhatást az ionkötés biztosítja. 
• Az atomrácsnál a rácspontokban atomok találhatók, a részecskék kovalens kötéssel 
kapcsolódnak egymáshoz. 
• A molekularács esetében a rácspontokban molekulák találhatók, amelyek 
hidrogénkötéssel vagy másodlagos kötőerőkkel kapcsolódnak egymáshoz. 
 
A kristályos anyag tulajdonságai (keménység, nyújthatóság, vezetőképesség, olvadáspont) 
függnek a rácspontokban elhelyezkedő részecskéktől és a közöttük lévő kölcsönhatásoktól. 
A kristályok tulajdonságai viszonylag széles határok között változnak, még azonos rácstípus 
esetén is. Így pl. a fémrácsot alkotó higany olvadáspontja –39 °C, a volframé 3410 °C, az 
ionrácsot alkotó cézium-klorid olvadáspontja 645 °C, a magnézium-oxidé 2800 °C. A kvarc 
és a gyémánt is atomrácsot alkot, ennek ellenére a kvarc olvadáspontja 1610 °C, a 
gyémánté 3510 °C.   
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8. Elegyek és oldatok 
 
Az elegyek kémiailag egységes anyagokból álló homogén rendszerek, melyekben az 
alkotórészek eloszlása molekuláris és/vagy ionos szinten áll fenn, s így azokban 
fénymikroszkóppal különbségek nem észlelhetők. Elegyek mindhárom halmazállapotban 
előfordulnak. Gázhalmazállapotú elegy pl. a levegő, ami nitrogén, oxigén és egyéb gázok 
keveréke. A folyékony halmazállapotú elegy lehet az anyagok halmazállapotától függően 
folyadékban oldott gáz (pl. szódavíz, amely a CO2 vizes oldata), folyadékban oldott folyadék 
(etanol és víz elegye), és folyadékban oldott szilárd anyag (cukoroldat, konyhasó-oldat). A 
szilárd halmazállapotú elegy lehet gáz-szilárd (platinában oldott H2-gáz), folyadék-szilárd 
(fémekben oldott Hg, amalgámok), és szilárd-szilárd (fémötvözetek).  
 
Folyadék halmazállapotú oldatok. Az oldás jobbára fizikai folyamat, melyben az oldandó 
anyag és az oldószer kölcsönhatásából keletkezik az oldat. A gázok és egyes 
folyadékok könnyen, tetszőleges arányban elegyedhetnek egymással. Az oldatok 
többségénél azonban az alkotórészek csak meghatározott arányok között változhatnak. Az 
oldandó anyag mennyiségének növelésével az oldószer egy adott mennyiség feloldása után 
további anyagot már nem képes feloldani az adott hőmérsékleten, az oldott anyagra 
nézve telítetté válik. A telített oldathoz adott további oldandó anyag az oldattól szilárd 
fázisban elkülönül, a két fázis között az oldandó és az oldott anyag tekintetében dinamikus 
egyensúly alakul ki. 
 
Általában a szilárd-folyadék elegyeknél azok az anyagok oldódnak fel nagyon könnyen, ahol 
az oldott anyag és az oldószer molekulái között ugyanolyan kapcsolatok alakulnak ki, mint 
amilyenek az oldandó anyagot és az oldószer-molekulákat is összetartják. Az anyagok 
oldhatóságát azonban nem csak a kölcsönhatások jellege, hanem azok erőssége is 
jelentősen befolyásolja. A Ca3(PO4)2 esetében a kristályrács ionokból épül fel, oldhatósága 
vízben mégis rossz, mivel a Ca2+- és a −3

4PO -ionok és a vízmolekulák közt kialakuló 
kölcsönhatás erőssége kisebb, mint az ionok közötti vonzóerő a kristályrácsban. Ezzel 
szemben a NaCl vízben jól, míg a poláros szerkezetű etanolban alig oldódik.  
 
A hőmérséklet és a nyomás hatása az oldhatóságra. Az anyagok oldhatóságát a 
hőmérséklet jelentősen befolyásolhatja. Az anyagi minőségtől függően a hőmérséklet 
emelésével az oldhatóság nő (pl. KI, NaNO3), nem változik lényegesen (pl. NaCl), vagy 
csökken (pl. KBr). Az exoterm vagy endoterm jelleg alapján az anyagok oldhatóságának 
változása a hőmérséklettel becsülhető. Exoterm oldódási folyamat esetén az oldhatóság a 
hőmérséklet emelésével csökken, endoterm oldódás esetén az oldhatóság a hőmérséklet 
emelésével növekszik. A gázok oldhatósága a hőmérséklet emelésével csökken, ezért az 
oldószerrel reakcióba nem lépő gázok az oldatból forralással kiűzhetők. A gázok 
oldhatóságát a nyomás befolyásolja. Henry-törvénye szerint az oldószerrel reakcióba nem 
lépő gázok oldhatósága (c) arányos a gáznak az oldat felett mért parciális nyomásával 
(P): c = α · P, ahol α a gáz anyagi minőségétől és a hőmérséklettől függő állandó. 
 
Megoszlás és megoszlási hányados. Ha egy oldatot egy vele nem elegyedő oldószerrel 
alaposan összerázunk, az oldott anyag egy része az utóbbiba átoldódik, és a két fázis 
termodinamikai egyensúlyba kerül. Jellemző erre, hogy a két fázist tekintve az oldott anyag 
koncentrációaránya meghatározott érték; az oldott anyag A és B oldószerben mért cA, cB 

koncentrációjának hányadosa a megoszlási hányados (K): 
B

A

c
cK = . 

Ez a megoszlási törvény, melyet a koncentrációaránnyal, ill. a megoszlási hányadossal 
tudunk kifejezni. Híg oldatoknál, ideálisan viselkedő elegyek esetében a megoszlási 
hányadost csak az anyagi minőség (oldószerek és oldott anyag), valamint a hőmérséklet 
szabja meg. 
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Az oldatok töménysége – koncentrációegységek. Az anyag mennyiségének kifejezésére 
használt egységektől függően az oldatok koncentrációját a következők szerint adhatjuk meg. 
 
A tömegszázalék megmutatja, hogy az oldott anyag tömege az oldat tömegének hány %-át 
teszi ki: 

tömeg % = 100
(g)tömege oldat

(g)tömegeanyag oldott
⋅ . 

A térfogatszázalék megmutatja, hogy az oldott anyag térfogata hány %-a az oldat 
térfogatának: 

térfogat % = 100
)(cmtérfogata oldat

)(cmtérfogataanyag oldott
3

3
⋅ . 

A vegyesszázalék megmutatja, hogy az oldott anyag tömege hány %-a az oldat 
térfogatának: 

vegyes % = 100
)(cmtérfogata oldat

(g)tömegeanyag oldott
3

⋅ . 

Az anyagmennyiség koncentráció (molaritás) megmutatja, hogy az oldat 1 dm3-e hány 
mól oldott anyagot tartalmaz, azaz: 

molaritás (mol/dm3) = 
)dm( térfogata oldat az

száma móljainak anyag oldott az
3

. 

A molalitás megmutatja, hogy 1 kg oldószerben hány mól anyag van feloldva, azaz: 

molalitás (mol/kg) = 
(kg) tömege oldószer az

száma móljainak anyag oldott az . 

Az oldatok fagyáspontcsökkenése és forráspont-emelkedése. A nem illékony anyagot 
tartalmazó oldatok gőznyomása kisebb a tiszta oldószer gőznyomásánál. A tiszta oldószer 
forráspontján az oldat gőznyomása még kisebb, mint 0,1 MPa, ezért az oldatot tovább kell 
melegíteni, ha azt el akarjuk érni. Ennek következtében az oldat forráspontja magasabb, 
mint az oldószeré. Mivel az oldatnak kisebb a gőznyomása, mint az oldószernek, az oldat 
fagyáspontja kisebb lesz a tiszta oldószer fagyáspontjánál. 
 
Az ozmózis. A természetben előforduló hártyaszerű képződmények (sejtmembrán, sejtfal), 
valamint néhány mesterségesen előállított anyag (cellofán, műanyagfóliák) egyik sajátsága, 
hogy a kisméretű, töltéssel nem rendelkező molekulákat mindkét irányban képesek 
átbocsátani, míg a nagyobb méretű vagy töltéssel rendelkező ionokat visszatartják. A 
féligáteresztő membránok pórusmérete lehetővé teszi mindkét irányban a kisméretű 
molekulák diffúzióját, de megakadályozza a nagyméretű molekulák és ionok átjutását. Ha 
egy oldatot és a neki megfelelő tiszta oldószert egy U-alakú csőben féligáteresztő 
membránnal elválasztunk, ozmózisjelenséget figyelhetünk meg. Kezdetben az oldat és az 
oldószer szintje az U-alakú csőben azonos. Ha nem lenne a féligáteresztő membrán az 
oldószer és az oldat között, akkor a diffúzió révén az oldószer és az oldat elkeveredne, és az 
eredetinél hígabb, homogén oldat jönne létre. 
 
Jelen esetben azonban csak korlátozott mértékű koncentrációkiegyenlítődés valósulhat 
meg, mivel a membrán csak az oldószer-molekulák részére átjárható, s így csak az oldat 
hígulását teszi lehetővé. Ez a folyamat folyamatosan lassul, mivel az oldószer beáramlása 
következtében a folyadékszint emelkedik, s az oldatra egyre nagyobb hidrosztatikus 
nyomás nehezedik, amely az oldószert visszajuttatni igyekszik a membránon keresztül. Ez 
végső soron arra vezet, hogy az oldószer be- és kiáramlásának sebessége egyenlővé 
válik. Az így kialakuló állapotot ozmotikus egyensúlynak, az ahhoz vezető áramlási 
jelenséget pedig ozmózisnak hívjuk.  
 
Híg oldatok esetén az ozmózisnyomás független az intakt kémiai részecskék 
minőségétől, de függ azok koncentrációjától. Ha az oldat koncentrációja igen kicsi, felírható 
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az ozmózisnyomásra a van't Hoff-féle törvény, ami nagyon hasonlít az általános 
gáztörvényre: 

π · V = i · n · R · T 
ahol: π = az ozmózisnyomás (Pa), R = egyetemes gázállandó (8,314 J·mol–1·K–1), V = az 
oldat térfogata (m3), T = hőmérséklet (K), n = az oldott vegyület anyagmennyisége (mol). Ha 
az oldott anyag mol/m3 egységben kifejezett koncentrációját „c”-vel jelöljük, a törvény az 
alábbi formában is leírható: π = c · R · T.  
 
Az elektrolitok és a nem elektrolitok azonos koncentrációjú oldatában az 
ozmózisnyomás, fagyáspontcsökkenés és forráspont-emelkedés eltérő. Pl. 0,1 M vizes 
cukoroldat és 0,1 M konyhasó-oldat kolligatív tulajdonságait összehasonlítva azt kapjuk, 
hogy a konyhasó-oldat ozmózisnyomása, forráspont-emelkedése és fagyáspontcsökkenése 
kétszerese a cukoroldaténak. Ez a NaCl elektrolitos disszociációjával magyarázható, 
melynek során a NaCl két ionra disszociál, és ezzel az oldott részecskék száma 
megkettőződik a nem disszociált cukormolekulákhoz képest.  
 
Az oldat felett az ozmózisnyomásnál nagyobb nyomást alkalmazva az ozmózis iránya 
megfordítható. Ilyenkor több oldószer-molekula távozik az oldatból, mint amennyi 
ugyanannyi idő alatt az oldószerfázisból az oldatba jut. E jelenséget fordított ozmózisnak 
nevezzük, és a gyakorlatban különböző anyagok elválasztására, többek között 
sómentesítésre használjuk.  
 
Az emberi szervezet sejtjeinek ozmózisnyomása 0,67 MPa, ami a 0,9%-os ill. 0,15 M NaCl-
oldat ozmózisnyomásának felel meg. Az ezzel azonos ozmózisnyomású oldatokat 
izoozmotikus vagy izotóniás oldatoknak hívjuk. Ha az ozmózisnyomás ennél nagyobb, 
akkor hipertóniás, ha ennél kisebb, hipotóniás oldatról beszélünk.  
 
Kolloid rendszerek. A részecskeméret szerint a többkomponensű anyagi halmazokat 
három nagy csoportba oszthatjuk fel. A heterogén rendszerekben a részecskék mérete 
nagyobb 500 nm-nél, így azok fénymikroszkóppal vagy szabad szemmel felismerhetők. A 
homogén rendszereket alkotó komponensek kisebbek 1 nm-nél, mikroszkóppal nem 
különböztethetők meg; ilyenek pl. az oldatok. 
 
A homogén és heterogén rendszereken kívül léteznek ún. mikroheterogén vagy ismertebb 
nevükön kolloid rendszerek is, melyekben a részecskék mérete 1–500 nm közé esik 
(kolloid részecskék). A mikroheterogén rendszereknél a részecskék a molekuláris 
diszperzitású részecskékhez hasonlóan sem szabad szemmel, sem közönséges 
fénymikroszkóppal nem különböztethetők meg egymástól, ultramikroszkóppal vagy 
nagyfelbontású fénymikroszkóppal azonban már igen. Mivel a kolloid részecskéknek igen 
nagy fajlagos felületük van, a mikroheterogén rendszerek különleges tulajdonságokkal 
rendelkeznek, amelyek elsősorban a felületi jelenségekben nyilvánulnak meg. 
 
Egy kolloid rendszer állapotát nagymértékben a részecskék mérete határozza meg. A 
részecskeméret alapján a kolloidok közé sorolható a füst, a köd és sok biológiailag fontos 
makromolekula: fehérjék, DNS, RNS vagy számos poliszacharid vizes oldata. A valódi 
oldatoktól való eltérés a részecskék méretének, tömegének és nagy fajlagos felületének a 
következménye. A kolloid rendszeren átbocsátott fény a részecskék mérete miatt (1–500 
nm) szóródik, míg az oldaton a fény szóródás nélkül halad át. A nagy fajlagos felület 
következtében a kolloidok adszorpciós készsége jelentős. A kolloid részecskék a nagy 
felületi energia miatt felületük csökkentésére törekszenek, ezért a kolloid rendszerek 
aggregációval könnyen átalakulnak vagy átalakíthatók heterogén rendszerré.  
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9. A víz és a vizes oldatok 
 
A víz a földi élet egyik legalapvetőbb föltétele, mert 
• oldószerként reakcióközeg és szállítóanyag szerepet tölt be a sejtekben és a 
szövetekben, 
• reakciópartnerként részt vesz számos biokémiai folyamatban, 
• hozzájárul számos bioaktív makromolekula konformációjának kialakulásához, 
• nagy fajhője és párolgáshője révén fontos szerepet játszik a szervezet hőháztartásában, 
• jelentős mértékben hozzájárul az élő szervezetek számára elengedhetetlen környezeti 
feltételek biztosításához. 
 
A vízmolekula szerkezete és tulajdonságai. A víz összegképlete H2O; a vízben az 
oxigénatom kettő hidrogénatommal létesít kovalens kötést. Az oxigén nagy 
elektronegativitása a vízmolekula O-H kötéseit létesítő elektronpárok oxigénhez közelebbi 
elhelyezkedését okozza. A kötőelektronpárok eltolódása az O-H kötéseket polárossá teszi; 
az oxigén részlegesen negatív (–0,82), a hidrogén pedig részlegesen pozitív (+0,41) töltésű 
lesz. Végső soron a poláros kötések és a molekula geometriája miatt a vízmolekulák nagy 
állandó dipólusmomentummal (1,84 D) rendelkeznek. A vízmolekulák egymással 
hidrogénkötéssel kapcsolódhatnak. Egy vízmolekula négy másik vízmolekulával létesíthet 
hidrogénkötést. A kialakult hidrogénkötés igen erős, mivel a kötést létesítő atomok egy 
egyenes mentén helyezkednek el. 
 
A víz és a jég szerkezete, tulajdonságai. A vízmolekulák között kialakuló hidrogénkötések 
miatt a víz folyékony állapotban is részleges rendezettséget mutat. A víz a 
hidrogénkötések által összetartott molekula asszociátumokból és szabad 
vízmolekulákból áll, melyek között adott hőmérsékleten dinamikus egyensúly van, azaz az 
asszociátumokban lévő és a szabad vízmolekulák folyamatosan cserélődnek, miközben az 
asszociátumok és a szabad vízmolekulák száma nem változik. A víz megfagyását követően 
a jégben a vízmolekulák nagyfokú rendezettséget mutatnak; minden oxigénatomot négy 
hidrogénatom vesz körül, melyek közül kettő kovalens kötéssel, kettő pedig hidrogénkötéssel 
kapcsolódik az oxigénhez.  
 
A jég sűrűsége (0,9168 g/cm3) kisebb, mint a 0 °C-os vízé (0,99984 g/cm3). A víz fagyása 
ezért térfogatnövekedéssel jár. Ezzel magyarázható, hogy a vizet tartalmazó üvegedények 
fagyáskor szétrepednek. A víz sűrűségének hőmérsékletfüggése anomális, azaz nem 
követi azt a törvényszerűséget, miszerint a folyadékok sűrűsége általában csökken a 
hőmérséklet növekedésével. A víz sűrűsége 0 °C-on 0,99984 g/cm3; a hőmérsékletet 
növelve 3,98 °C-on éri el a maximumát 0,99997 g/cm3-rel, majd a további hőmérséklet-
emeléssel a sűrűség csökken. Fenti anomáliának köszönhetően télen a tavak és a folyók 
összes vízállománya nem fagy meg, hisz télen a vizek először egész tömegükben 3,98 °C-
ra hűlnek le. További lehűlés esetén az alacsonyabb hőmérsékletű, de kisebb sűrűségű 
vízréteg a felszínen marad, és így a fagyás a felső vízrétegben indul meg. A felszínen 
képződő jégréteg jó hőszigetelő, védi az alatta lévő vízréteget a további lehűléstől, 
megakadályozva ezzel a fenékig történő befagyást.  
 
A jégben és a vízben lévő hidrogénhidak miatt a molekulák közötti kölcsönhatás erős, mely 
kölcsönhatásokat csak viszonylag nagy energia befektetéssel lehet legyőzni. Ennek 
következtében a víz olvadáspontja 0,0 °C és forráspontja 0,1 MPa nyomáson 100,0 °C. 
Olvadáshője (6,02 kJ·mol-1) és párolgáshője (40,70 kJ·mol-1) sokkal nagyobb, mint a 
hasonló szerkezetű, de hidrogénkötéseket nem alkotó vegyületeké (pl. kén-hidrogén). A 
víz nagy hőkapacitása miatt (75,20 J·K-1·mol-1) jelentős mennyiségű hőt képes elnyelni vagy 
leadni anélkül, hogy hőmérséklete lényegesen megváltozna. Ennek következtében 
szabályozza a környezet hőmérsékletét, mérsékelve ezzel a szélsőséges 
hőmérsékletváltozásokat. Hasonlóképpen szabályozza bizonyos hőmérséklet-határokon 
belül az állatok és az ember testhőmérsékletét a testfolyadékok segítségével. A víz 
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elpárologtatásával a szervezet a felesleges hőt leadja, hisz a víz nagy párolgáshője miatt az 
izzadás nagy hőveszteséggel jár. 
 
Vizes oldatok. A víz nagyon sok anyagnak jó oldószere, ami lehetővé teszi, hogy különböző 
molekulák és ionok vizes oldatban továbbíthatóak legyenek. Egy anyag oldhatóságát az 
oldandó anyag molekulái, az oldószer molekulái és az oldandó anyag és az oldószer 
molekulái között kialakuló vonzóerők határozzák meg. Apoláros anyagok vízben csak 
igen kismértékben oldódnak, mivel a vízmolekulák között ható vonzóerők lényegesen 
nagyobbak, mint az apoláros oldandó anyag és a vízmolekulák közötti erő. Mivel a víz 
poláros molekula, könnyen lép kölcsönhatásba ionokkal valamint dipólusmomentummal 
rendelkező molekulákkal különösen akkor, ha a molekula hidrogénkötések kialakítására is 
képes. 
 
Oldáshőnek nevezzük az egységnyi tömegű, vagy mólnyi mennyiségű anyag oldásakor 
felszabaduló, vagy elnyelődő hőmennyiséget. Kristályos szilárd anyagok oldásakor a 
rácsenergiának megfelelő energiát kell befektetni, az oldás során pedig a hidratációs hő 
szabadul fel. Ha az ionok hidratációhője nagyobb, mint a rácsenergia, akkor az oldás során 
hő szabadul fel, az oldat felmelegszik, az oldódás exoterm energiaváltozással jár. Ha a 
hidratációhő kisebb, mint a rácsenergia, akkor az oldás során hő nyelődik el, az oldat lehűl, 
az oldódás endoterm folyamat.  
 
Hidrátburok és kristályvíz. Az ionok méretüktől és töltésüktől függően különböző 
mennyiségű vízmolekulát kötnek meg dipólus-dipólus kölcsönhatással, hidrogénkötéssel 
vagy datív-kovalens kötéssel. Egy ionhoz annál erősebben kötődnek a hidratált molekulák, 
minél közelebb tudnak férkőzni az ionhoz. A legbelső koordinációs gyűrűben lévők 
kapcsolata a legerősebb az ionnal, az iontól távolodva pedig a kapcsolat lazul.  
 
A vízmolekulák beépülnek a kristályos anyagokba is; ezeket a víztartalmú kristályos 
anyagokat hidrátoknak hívjuk, és a kristályban lévő vizet, a kristályvizet, a vegyület 
képletében és kémiai elnevezésében is feltüntetjük. Pl. CuSO4 · 5 H2O (réz(II)-szulfát 
pentahidrát). A hidrátok melegítés hatására kristályvizüket elveszítik, ami a kristály 
szerkezetének és színének elvesztésével járhat.  
 
A természetes vizek és az ivóvíz. A Földön található összes vízmennyiségnek mintegy 
2,7%-a az emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz, mégis az ember által elérhető ivóvíz 
mennyiségét a Föld összes vízmennyiségének 0,003%-ára becsülik. Az ivóvízben 
leggyakrabban előforduló kationok: Ca2+, Na+, Mg2+, K+, Fe2+, Fe3+, +

4NH , a leggyakrabban 
előforduló anionok: −

3HCO , OH
–
, −2

4SO , Cl
–
, −

3NO , F
–
, −3

4PO . A természetes vizek mindig 
tartalmaznak oldva különböző gázokat, melyek közül legnagyobb jelentősége a szén-
dioxidnak és az oxigénnek van.  
 
Technológiai, élelmiszeripari és egyéb szempontok miatt számos esetben kedvezőtlen, ha a 
víz ''kemény'', azaz túl sok kalcium- és/vagy magnéziumiont tartalmaz. A kemény vizek 
legismertebb kedvezőtlen tulajdonsága az, hogy bennük a szappanok mosóhatása 
lecsökken, mivel a hosszú szénláncú karbonsavak nátrium- és káliumsói (szappanok) 
vízben rosszul oldódó alkáliföldfém-sókká (Ca-, Mg-szappanok) alakulnak. Egységnyi az ún. 
összes keménysége annak a víznek, amely literenként 1 mg CaO-dal egyenértékű Ca2+- és 
Mg2+-iont tartalmaz. (Az egység jele CaO mg/dm3). Az összes keménységen belül 
megkülönböztetünk ún. változó és állandó keménységet. A változó keménység elnevezés 
arra utal, hogy a −

3HCO -ionokhoz rendelhető kalcium- és magnéziumionok a víz melegítése 
során karbonátok képződése közben kicsapódnak kazánkő vagy vízkő formában:  

Ca2+ + 2 −
3HCO  → CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) 

Mg2+ + 2 −
3HCO  → MgCO3(s) + CO2(g) + H2O(l). 
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A többi anionhoz rendelhető kalcium- és magnéziumionok a víz felforralása esetén is 
oldatban maradnak, ezért az összes és változó keménység különbségét állandó 
keménységnek hívjuk.  
 
A vízlágyítás a keménységet okozó kationok vízből való eltávolítását jelenti. Korábban 
ezt általában kicsapásos módszerekkel végezték. Ezek közé tartozott az ún. meszes-
szódás (mész, pontosabban oltott mész; Ca(OH)2 és szóda; Na2CO3 segítségével) és a 
trinátrium-foszfátos (trisó; Na3PO4) eljárás. Az utóbbi lényegét a következő reakcióegyenlet 
mutatja: 

3 CaCl2 + 2 Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 NaCl. 
 

Manapság a vízlágyítást általában ioncserélő technikával végzik. A kémiailag tiszta víz 
előállításának klasszikus, ámde ma is sok esetben használatos módja a desztillálás, és az 
utóbbi évtizedekben ezen a téren is tért hódított az ioncserélő technika mellett a fordított 
ozmózis. Az ionmentes víz minőségét legegyszerűbben úgy ellenőrizhetjük, hogy megfelelő 
elektromos műszerrel (konduktométer) mérjük annak fajlagos vezetőképességét. Minél 
kisebb a fajlagos vezetőképesség, annál kisebb a víz iontartalma. A közönséges desztillált 
víz fajlagos vezetőképessége 0,5–1 ⋅ 10–6 Ω–1cm–1 (S). 
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10. Savak, bázisok és sók 
 
Elektrolitok és az elektrolitos disszociáció 
 
Az elektrolitok olyan anyagok, amelyekben az ionos vegyületek alkalmas oldószerben 
feloldva (vagy oldószer nélkül csak megolvasztva) részben vagy egészben pozitív és 
negatív töltésű részecskékre, kationokra és anionokra bomlanak az elektrolitos 
disszociáció során. Az elektrolitoldatok makroszkopikus mennyiségében az ellentétes előjelű 
iontöltések mindig kiegyenlítik egymást. 
 
Az elektrolitos disszociáció mértéke az anyagi minőség, az oldott anyag és az oldószer, a 
hőmérséklet és a koncentráció függvénye. Ha az oldott anyag túlnyomó többsége disszociált 
állapotban van, erős elektrolitról, ellenkező esetben gyenge elektrolitról beszélünk. 
Valamely oldat adott komponensét tekintve a disszociáció mértékét az ún. 
disszociációfokkal (α) jellemezhetjük. Definíció szerint: α = nd/n; 0 ≤ α ≤ 1, ahol: nd = a 
disszociált (elbomlott) anyagmennyiség (mol), n = a kiindulási anyagmennyiség (mol). Az 
erős elektrolitok disszociációfoka, függetlenül a koncentrációtól, gyakorlatilag 1, a 
nemelektrolitoké viszont nulla. A disszociáció % ennek megfelelően 100 és nulla között van. 
A gyenge elektrolitok disszociációfoka 0 és 1 között változik a koncentrációtól függően. 
Számos, vízben jól oldódó molekula kismértékben disszociál ionokra; az ecetsav 1 M-os 
oldatában 1000 ecetsav-molekulából mindössze 4 bomlik fel CH3COO−-ra és H+-ra. 
 
A víz disszociációja. A kémiailag tiszta víz csak kismértékben disszociál: H2O(l)           H+ + 
OH−. A csekély disszociáció miatt a tiszta víz csak igen csekély mértékben vezeti az 
elektromos áramot. A H+, mint legkisebb pozitív töltésű ion, nagy polarizáló erővel 
rendelkezik, ezért közte valamint a vízmolekula között, annak dipólus jellege miatt, erős 
vonzás lép fel. Ezért vizes oldatban a H+ soha nem fordul elő, hanem H2O molekulával 
kapcsolódva H3O+ oxóniumiont alkot. A víz disszociációjának egyenlete helyesen: 
 

H2O(l) + H2O(l)             H3O+ + OH− 
Az Arrhenius-féle sav-bázis elmélet szerint a savak, ill. a bázisok olyan anyagok, amelyek 
vízben való oldáskor H+-ionra és savmaradék-anionra (A−), ill. bázismaradék-kationra 
(B+) és OH−-ionra disszociálnak: 

HA               H+ + A−,  
BOH              B+ + OH− 

 
Ezen elmélet szerint a közömbösítési reakció: HA + BOH → BA + H2O, vagyis lényegileg a 
vízképződés: H+ + OH−  → H2O(l). 
 
Arrhenius definíciója szerint savak tehát azok az anyagok, amelyek vízben hidrogénionokra 
és savmaradék ionokra disszociálnak, oldatuk savas kémhatású, mivel a H+ koncentrációja 
nagyobb, mint a OH

–
 koncentrációja, bázisok pedig azok az anyagok, amelyek vizes 

oldatban hidroxidionokra disszociálnak, oldatuk lúgos kémhatású, mert az OH
–
 

koncentrációja meghaladja a H+ koncentrációt. Erős savak és erős bázisok vizes oldatukban 
teljes mértékben disszociálnak (α = 1), ezzel szemben a gyenge savak és gyenge bázisok 
vizes oldatukban csak kismértékben disszociálnak (α < 1).  
 
Erős savak pl. a HCl, a HI, a HNO3 és a H2SO4, míg gyenge savak pl. a HF, a CH3COOH, a 
HCN. Erős bázis pl. a NaOH, a KOH, míg gyenge bázis az NH4OH. Savak és bázisok 
egymás közötti reakciója a közömbösítés, ami só és vízképződéssel jár: 

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) 
A közömbösítési reakciókat a disszociált ionokkal felírva, majd az egyenlet mindkét oldalán a 
változatlan formában meglévő ionokat elhagyva, a közömbösítési reakció a víz ionjaiból 
történő képződési reakciójára redukálódik: H+ + OH

–
 → H2O(l). 



  28 

 
Az elektrolitok vezetőképessége az oldatban lévő ionok számától (disszociófoktól), az ion 
töltésétől és mozgékonyságától függ. Az erős elektrolitok tömény oldatban is teljes 
mértékben disszociálnak, ekvivalens vezetőképességük hasonló a végtelen nagy hígításnál 
mért értékhez. A gyenge elektrolitoknál viszont mind a disszociáció, mind a 
vezetőképesség tömény oldatban csak kismértékű, ami a hígítással növekszik. Az 
elektrolitok vezetőképessége az ionok száma mellett függ az ionok méretétől, töltésétől és 
mozgékonyságától.  
 
A Brönsted–Lowry-féle sav-bázis elmélet szerint savak mindazok a molekulák vagy 
ionok, amelyek protont képesek leadni, bázisok pedig azok, amelyek protont képesek 
felvenni (protondonorok ill. protonakceptorok). A sav-bázis reakció tehát mindig a kémiai 
rendszerek közötti protonmegoszlás, ami új sav és új bázis keletkezéséhez vezet. Az 
összetartozó sav-bázis párokat konjugált sav-bázis pároknak, a sav-bázis reakciókat 
protolitikus reakcióknak, a protonmegoszlást kifejező egyensúlyt pedig protolitikus 
egyensúlynak nevezzük. Protonleadás csak akkor lehetséges egy sav részéről, ha jelen 
van egy bázis, ami a protont felveszi; tehát a savak konjugált bázissá és a bázisok konjugált 
savvá történő átalakulása egy reakción belül játszódik le.  
 

Sav1 + Bázis2     →      Bázis1 + Sav2 

HCl + H2O         →          Cl− + H3O+ 
H2O + NH3          →         OH− + +

4NH  
Az Arrhenius-féle elmélet csak a vizes rendszerekben lejátszódó sav-bázis folyamatokra 
alkalmazható, addig a Brönsted-féle elmélet a sav-bázis folyamatokat az összes protolitikus 
rendszerben általánosan írja le. Az Arrhenius-elmélet szerinti savak és bázisok a Brönsted–
Lowry-elmélet szerint is savaknak és bázisoknak tekinthetők. Ez utóbbi azonban a savak 
körét kiterjeszti a proton leadására képes ionokra ( +

4NH , −
4HSO ), a bázisok körét pedig 

kiterjeszti a proton megkötésére képes ionokra ( −2
4SO , −

3HCO ), valamint a molekulákra 
(H2O) is. A Brönsted–Lowry-elmélet szerint a savak és bázisok erősségét a protonkötő 
képesség szabja meg. Az erős savak könnyen adnak le protont, az erős bázisok pedig nagy 
protonkötő képességgel rendelkeznek.  
 
A kémiai kötés és savi erősség. A savak protonleadó képességét a hidrogénatomnak a 
molekulában az egyéb atomokkal kialakított kötéseinek erőssége és jellege határozza meg. 
Minél nagyobb a hidrogénhez kapcsolódó atom (X) mérete, annál gyengébb az X-H kötés, 
ezért a savi erősség a hidrogénhez kapcsolódó atom átmérőjének növekedésével nő. 
Az oxosavak esetén a savi erősség annál nagyobb, minél nagyobb az oxigénhez kapcsolódó 
atom elektronegativitása: HOCl > HOBr > HOI. Ennek nyilvánvaló oka az, hogy a nagyobb 
elektronegativitású X atom nagyobb mértékben polarizálja, ill. gyengíti a hidrogén és az 
oxigén közötti kötést. A többértékű savak disszociációja több lépésben játszódik le: 

H2SO4 → H+ + HSO −
4 , HSO −

4  → H+ + SO −2
4  

H3PO4 → H+ + H2PO −
4 , H2PO −

4  → H+ + HPO −2
4 , HPO −2

4  → H+ + PO −3
4  

A HSO −
4 , a H2PO −

4  és a HPO −2
4  gyengébb sav, mint a H2SO4 vagy a H3PO4, mivel az ion 

negatív töltése a protonra nagyobb vonzóerővel hat, mint a semleges molekula. Ezért a savi 
erősség sorrendje: H2SO4 > HSO −

4  és H3PO4 > H2PO −
4  > HPO −2

4 . 
 
A Lewis-féle sav-bázis elmélet. A Brönsted–Lowry-féle elmélet azokat a sav-bázis 
reakciókat írja le, ahol a reakciópartnerek között protonok átadása történik. Mind az 
Arrhenius-, mind a Brönsted–Lowry-elmélet szerint a sav-bázis reakciókra jellemző hogy: 
• A reakció gyors, pillanatszerű, 
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• a reakció a savas és bázikus tulajdonságok egyidejű megszűnését eredményezi, ezért a 
sztöchiometrikus reakció végpontja indikátorral jelezhető, 
• erős savak, ill. bázisok a gyenge savakat, ill. bázisokat sóikból felszabadítják, 
• savak és bázisok több kémiai reakciót katalizálhatnak. 
 
A Brönsted–Lowry-féle protolitikus elmélet a klasszikus sav-bázis fogalmat nagymértékben 
kiterjesztette. Hátránya az, hogy a sav-bázis funkciót proton jelenlétéhez köti, holott olyan 
vegyületek is lehetnek savas, ill. bázikus tulajdonságúak, amelyek hidrogént nem is 
tartalmaznak.  
 
Lewis továbbfejlesztette a sav-bázis reakciók elméletét oly módon, hogy a szóban forgó 
folyamatokat protoncsere helyett elektronpár cserével magyarázza. Szerinte bázisok 
azok az anyagok, amelyeknek szabad, reakcióképes elektronpárjuk van 
(elektrondonorok), és savak azok, melyek szabad elektronpár felvételére képesek 
(elektronakceptorok).  
 
A savak Lewis-féle definíciója általánosabb a Brönsted-féle meghatározásnál, mert 
oldószertől függetlenül mindazokat az anyagokat magában foglalja, amelyekben valamely 
atom- vagy atomcsoport külső elektronhéja nem lezárt.  
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11. Komplex vegyületek 
 
Vizes oldatokban a fémionok a vízmolekulákkal koordinált kovalens kötéseket 
létesítenek. A periódusos rendszer s-mezőjében található fémionok (kis töltésű és nagy 
átmérőjű ionok) lazán kötött hidrátokat képeznek. A kis átmérőjű és nagy töltésű ionok (mint 
amilyenek a d-mező fémionjai) erősen kötött, stabil hidrátokat hoznak létre a vízzel. A 
kialakuló kötést a Lewis-féle elmélettel értelmezhetjük, ugyanis a fémion Lewis-féle savnak 
(elektronpár-akceptor), az elektronpár-donor H2O-molekula pedig Lewis-bázisnak 
tekinthető. 
 
A fémkomplexek szerkezete. A fémkomplexek képződésében a fémen kívül 
elektrondonorként funkcionáló semleges molekulák vagy anionok vesznek részt. A kialakuló 
struktúrában a fémet központi atomnak, az említett kapcsolódó részeket pedig 
ligandumoknak nevezzük. Aszerint hogy ezek hány szabad elektronpárral rendelkeznek, 
egy, két, ill. többfunkciós ligandumokról beszélünk. A koordinációs szám a központi 
atom körül maximálisan elhelyezhető egyfunkciós ligandumok számát jelenti.  
 
Kelátok. A kelátok olyan komplexek, melyekben a központi atom gyűrűt képez a 
ligandummal. A kelátok stabilitása általában nagyobb, mint a velük összehasonlítható nem 
gyűrűs komplexeké. Legnagyobb az öt- és hattagú kelátgyűrűk stabilitása. 
 
A komplexek képződése és stabilitása. A fémionok tulajdonságai alapvetően 
megváltoznak, amikor komplexeket alakítanak ki, mert: 
• A komplexképződés során a legtöbb esetben színváltozás lép fel,  
• a komplexképződés legtöbbször oldhatóság-növekedéssel jár, 
•  a komplexben ligandumként kötött ionok nem mutathatók ki a szabad ionokra jellemző 
reakciókkal, 
• a komplexképződés során csökken a részecskék száma, így változik a forráspont, a 
fagyáspont, az ozmózisnyomás és az elektromos vezetőképesség is. 
 
A komplexek geometriai felépítése és izomériája. Az adott koordinációs számhoz a 
fémion elektronszerkezete által meghatározott geometriai felépítés tartozik. Kettes 
koordinációs szám esetén a komplex térszerkezete általában lineáris, a négyes 
koordinációs számú komplexeknél tetraéderes vagy síkban négyzetes, hatos koordinációs 
számnál oktaéderes, ritkán trigonális prizmás az elrendeződés. Az ötös koordinációs szám 
viszonylag ritka. Biológiailag fontos fémkomplexekben a fehérjemolekulák oldalláncai miatt 
ezek a szimmetriák torzulnak, mivel sztérikus okok miatt nem tud a geometriailag szabályos 
elrendeződés kialakulni, valamint azért, mert a ligandumként szereplő kötőhelyek is eltérő 
erőséggel kapcsolódnak a fémionhoz.  
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12. Kémiai egyensúlyok 
 
Kémiai egyensúlyok. Zárt rendszerben a kémiai reakció előrehaladtával a reagáló 
anyagok koncentrációi csökkennek, a termékek koncentrációi pedig nőnek. Ha a 
reakció teljes mértékben lejátszódik, akkor a reakcióközeg kizárólag sztöchiometriai 
mennyiségű végterméket tartalmaz. A reakcióban egyensúly is kialakulhat, amikor a 
koncentrációk állandók, a kémiai folyamatok látszólag leálltak. A kémiai egyensúlyban az 
előrehaladó és a visszahaladó reakciók azonos sebességgel játszódnak le, így tehát 
dinamikus egyensúlyi állapotról beszélhetünk. A kezdeti időpillanatban az előrehaladó 
reakció sebessége maximális, majd ez folyamatosan csökken. A visszahaladó reakció 
sebessége a kezdeti időpillanatban nulla, mivel még termék nincs jelen, majd a termék 
koncentrációja növekedésének következtében fokozatosan nő. Mindaddig változik az 
anyagok koncentrációja, ill. az előrehaladó és visszahaladó reakciók sebessége, amíg az 
egyensúly ki nem alakul. A dinamikus egyensúlyi állapotban az előre- és visszahaladó 
reakciók sebessége azonos, ezért az egyensúlyi koncentrációk is állandóak. Időegység 
alatt azonos számú kiindulási anyag vagy termékmolekula keletkezik, ill. bomlik el. 
 
Az egyensúlyi állandó 
A kémiai egyensúly két ellenkező irányú folyamat dinamikus egyensúlya. Az egyensúlyi 
állandó a keletkezett anyagok megfelelő hatványon szereplő koncentrációjának 
szorzata, osztva a kiindulási anyagok megfelelő hatványon szereplő 
koncentrációjának szorzatával. A koncentrációk kitevői a reagáló anyagok megfelelő 
együtthatói a reakcióegyenletben. K értéke adott hőmérsékleten kísérletileg meghatározható, 
ill. megfelelő termodinamikai adatok ismeretében kiszámítható (∆Go = –R · T · lnK). Az 
egyensúlyi állandó (K) értéke adott hőmérsékleten a vizsgált kémiai rendszerre 
jellemző termodinamikai (fizikai-kémiai) adat. 
 
Az egyensúlyi állandó fenti definíciója valójában csak a kifejezetten kis koncentrációk esetén 
érvényes. Ellenkező esetben a koncentrációk helyett az ún. aktivitásokkal kell számolni. Az 
egyensúlyi állandót számíthatjuk gázfázisban végbemenő reakciókra is, ahol a koncentrációk 
helyett inkább a parciális nyomással szoktak számolni. Egy rosszul oldódó só esetében az 
egyensúlyra vezető folyamatból a csapadék oldhatósági szorzatát lehet számolni. 
 
Az egyensúlyi állandók értékei különböző reakciókra igen eltérők lehetnek, és általában 
egység nélküli számként adjuk meg azokat. A K számértéke utal az egyensúlyi állapotra is; a 
K > 1 esetén az egyensúly a termékképződés, K < 1 esetén pedig a kiindulási anyagok 
irányába tolódik el. Az egyensúlyban lévő kémiai rendszeren mindaddig nem észlelünk 
változást, amíg a külső körülmények változatlanok. A külső körülmények 
megváltoztatásával új egyensúlyi állapot alakul ki. Ha egy egyensúlyban lévő rendszert 
külső hatás ér, akkor a rendszer az egyensúly megváltoztatásával igyekszik a külső hatást 
csökkenteni. A koncentrációváltozások, a nyomás- és hőmérséklet-változások az előre- és 
visszahaladó reakciók sebességét módosítják (Le Chatelier-elv).  
 
Az ammóniaszintézis példáján a koncentráció és a nyomás megváltoztatásának hatására 
bekövetkező folyamatok: 

N2(g) + 3 H2(g)          2 NH3(g) 
Az egyensúly az ammóniaszintézis irányába tolódik el, ha valamelyik kiindulási anyag 
koncentrációját megnöveljük. A rendszerhez történő N2-hozzáadással fokozódik a szintézis, 
a hozzáadott nitrogén egy része ammóniává alakul, aminek következtében a külső hatás 
csökken. Ammónia hozzáadásával a kiindulási anyagok koncentrációja nő, az egyensúly 
balra tolódik el. A nyomás növelésével az egyensúly a kevesebb gáz keletkezése, azaz a 
molekulák számának csökkenése, az ammónia keletkezése irányába tolódik el.  
 
A nyomás megváltoztatása elsősorban a gázfázisú rendszerek egyensúlyát módosítja, 
és csak csekély befolyást gyakorol a folyékony vagy szilárd anyagokból álló rendszerekre. A 
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hőmérséklet hatása gyakorlatilag minden esetben jelentős. Ha a reakció a termék 
képződése irányába exoterm, a kiindulási anyagok irányában endotermnek kell lennie. 
Ebben az esetben a Le Chatelier-elv értelmében az egyensúlyi rendszer a hőmérséklet 
növelését úgy ellensúlyozza, hogy endoterm (hőelnyelő) folyamat játszódik le.  
 
Összefoglalva a kémiai egyensúly változását a külső hatásokra (Le Chatelier-elv), az 
alábbiakat lehet elmondani: 
• Ha a reaktáns-koncentráció nő vagy a termékkoncentráció csökken, akkor az egyensúly 
eltolódik a termékképződés irányába; ha a reaktáns-koncentráció csökken vagy a 
termékkoncentráció nő, az egyensúly eltolódik a reaktánsképződés irányába. 
• Ha a nyomás növekszik, az egyensúly eltolódik a molekulák számának csökkenése 
irányába; ha a nyomás csökken, az egyensúly eltolódik a molekulák számának növekedése 
irányába. 
• Hőmérséklet növelésével exoterm reakciónál az egyensúly eltolódik a reaktánsképződés 
irányába, endoterm reakciónál pedig a termékképződés irányába; a hőmérséklet 
csökkenésével exoterm reakció esetén az egyensúly a termékképződés irányába, endoterm 
reakció esetén pedig a kiindulási anyagok irányába tolódik el. 
 
Egyensúlyok elektrolitoldatokban 
A víz disszociációs egyensúlya, a víz ionszorzata, a pH és a pOH. A tapasztalat szerint 
még a kémiailag legtisztább víz is vezeti valamennyire az elektromos áramot. Ennek az az 
oka, hogy a víz 

H2O + H2O           H3O+ + OH− 
autoprotolízis révén ionokat is tartalmaz. A folyamat egyensúlyi állandója: 

K = 
[ ] [ ]

[ ]22

3

OH
OHOH −+ ⋅

. 

A víz disszociációjának mértéke nagyon csekély, ezért a disszociálatlan vízmolekulák 
koncentrációja az öndisszociáció folyamán számottevően nem változik, összevonható az 
egyensúlyi állandóval: 

K · [H2O]2 = [H3O+] · [OH−]. 
 

A  K · [H2O]2 = Kv-t nevezzük a víz ionszorzatának: 
Kv = [H3O+] · [OH−]. 

 
Kv értéke csak a hőmérséklettől függ; 25 °C-on 1,00 · 10–14. 

Kv = [H3O+] · [OH−] = 1,00 · 10–14 (25 °C-on). 
 

Mivel a víz öndisszociációja azonos koncentrációjú H3O+- és OH−-ionokat eredményez, ezért 
a két ion koncentrációja szobahőmérsékletű, kémiailag tiszta vízben egyenlő: 

[H3O+] = [OH−] = 1,00 · 10–7 mol/dm3. 
 

Az olyan vizes oldatokat, amelyekben az oxónium- és a hidroxidionok koncentrációja is 1 · 
10–7 mol/dm3, semleges vagy neutrális oldatoknak nevezzük. Savas oldatokban az 
oxóniumion-koncentráció nagyobb, mint 1 · 10–7 mol/dm3, míg lúgos (bázikus) oldatokban 
kisebb ennél. Tisztán praktikus meggondolás alapján került bevezetésre a pH- és a pOH-
fogalma, melyek definíciója híg oldatok esetén: 

pH = –log [H3O+] = log [ ]+OH
1

3

, pOH = –log [OH−] = log [ ]−OH
1 . 

 
Tehát a pH a hidroxóniumion-koncentráció negatív logaritmusa, a pOH pedig a 
hidroxidion-koncentráció negatív logaritmusa. Fentiek szerint semleges kémhatású vizes 
közeg esetén: pH = pOH = 7, savas és lúgos oldatok esetén pedig: pH < 7 ill. pH > 7. 
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Gyenge savak disszociációs egyensúlya. Egy HA általános képletű sav vizes oldatban 
lejátszódó protolitikus reakciója a következő: 

HA + H2O         H3O+ + A− 

 
A sav disszociációjának egyensúlyi állandója kifejezés egyszerűsíthető, mivel a víz 
koncentrációja gyakorlatilag állandó, ami így összevonható az állandóval, melyet követően 
megkapjuk a Ks sav disszociációs egyensúlyi állandót. A sav annál erősebb, minél 
nagyobb a Ks értéke. Erős savak gyakorlatilag teljes mértékben disszociálnak (HCl, HNO3, 
H2SO4 első disszociációs lépése). A foszforsav középerős savnak tekinthető az első 
proton disszociációja alapján, míg nagyon gyengének a harmadik proton 
disszociációja szerint. A disszociáció foka változik a sav koncentrációjával; gyenge savak 
esetében hígítással a disszociáció foka növelhető. Gyenge savaknál az oldat pH-értéke 
számítható, de a számításhoz a koncentráción kívül a disszociációs egyensúlyi állandó (Ks) 
értékét is fel kell használni. A pH-hoz hasonlóan esetenként megkönnyíti a számolást, ha a 
disszociációs egyensúlyi állandó helyett annak negatív logaritmusával, a pKs-sel dolgozunk. 
 
A savkitevő vagy savexponens definíciója: pKs = –lgKs 
 
Gyenge bázisok disszociációs egyensúlya. Egy B gyenge bázis vizes oldatában az alábbi 
egyensúly áll fenn: B + H2O        HB+ + OH−. A pKs-hez hasonlóan definiálhatjuk a pKb-t, a 
báziskitevőt vagy bázisexponenst. Ennek definíciója: pKb = –lgKb. 
 
Vizes sóoldatok kémhatása: a hidrolízis. 
A vizes sóoldatok 4 típusba sorolhatók: 
• Semleges kémhatású sóoldatok: az oldódás során sem az anion sem a kation nem 
reagál a vízzel, hanem hidratálódik. Ilyenek pl. az alkálifémek kloridjai, klorátjai és nitrátjai. 
• Lúgos kémhatású sóoldatok: az oldódás során csak az anion reagál a vízzel, ilyenek pl. 
az alkálifémek, a Ca2+ és a Ba2+ karbonátjai, foszfátjai és acetátjai. 
• Savas kémhatású sóoldatok: az oldódás során csak a kation reagál a vízzel; a d mező 
kationjai és az ammóniumion alkotnak ilyen típusú sókat nitráttal, kloriddal és bromiddal. 
• Változó kémhatású sóoldatok: a kation és az anion is reagál a vízzel, melynek során a 
két vízzel reagáló ion reakciójának mértéke határozza meg az oldat pH-ját. Ilyen pl. az 
ammónium-acetát vizes oldata. 
 
Titrálási görbék. A sav-bázis titrálás során a pH-érték állandóan változik, mely 
elektrometriásan mérhető, ill. kiszámítható. A titrálószer mennyiségének függvényében 
ábrázolva a pH-értéket, titrálási görbéket kapunk. Az erős savakra jellemző titrálási görbét 
kapunk, ha sósavat titrálunk nátrium-hidroxiddal. A 0,1 M NaOH adagolása közben 
kezdetben a pH alig változik, majd az ekvivalenciapont környékén meredeken emelkedik. E 
pontban a hidrogénion-koncentráció egyenlő a hidroxidion-koncentrációval, pH = 7, a sav és 
bázis egymásra hatásakor keletkezett sztöchiometriai mennyiségű sóoldatot (NaCl) kapunk. 
Az ekvivalenciapont után a titrálási görbe csak lassan emelkedik. A titrálási folyamat az 
ekvivalenciaponton sav-bázis indikátorral jelezhető, ill. elektrometrikusan a pH 
folyamatosan nyomon követhető. Erős savnak erős bázissal történő titrálása esetén bármely 
indikátor alkalmas a végpontjelzésre, aminek átcsapása pH 4 és pH 10 között van. 
 
Gyenge sav titrálása erős bázissal a pH fokozatos emelkedésével jár. A titrálás kezdetén a 
pH viszonylag kismértékben változik, mert az ecetsav a nátrium-hidroxid hatására 
fokozatosan alakul át konjugált bázissá. Meredeken változik a pH az ekvivalenciapont 
környékén, ahol minden ecetsavmolekula reagált a nátrium-hidroxiddal és átalakult 
acetátionná, konjugált bázissá. Az ekvivalenciapont az acetátionok hidrolízise miatt a lúgos 
tartományban van. Az ekvivalenciapont után a görbe enyhén emelkedik. Az ekvivalenciapont 
jelezhető pH 7 és pH 11 között színt váltó sav-bázis indikátorral, mint amilyen pl. a 
fenolftalein. 
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Sav-bázis indikátorok. A sav-bázis indikátorok olyan gyenge savak vagy gyenge bázisok, 
amelyek konjugált ionjai más színűek, mint a semleges molekula. Az acidi-alkalimetriás 
indikátorok gyengén savanyú vagy gyengén bázikus karakterű festékek, amelyek savanyú 
közegben más színt mutatnak, mint lúgos közegben, ami rendszerint a molekula belső 
átrendeződésének következménye. Az indikátorok jellemzésére kettő adat szolgál: 
• Az indikátor átcsapási pontja vagy indikátorexponense, és 
• az indikátor átcsapási tartománya. 
 
Az indikátor átcsapási pontja (indikátorexponens) az a pH, amelynél az indikátor savanyú 
és lúgos alakja egyenlő koncentrációban van jelen. Az átcsapási pontban a disszociált és a 
disszociálatlan indikátor koncentrációja egymással megegyezik, azaz [Hind] = [Ind−], azaz  
pH = pKind, vagyis az átcsapási pont pH-ja savanyú indikátorok esetében megegyezik az 
egyensúlyi állandó negatív logaritmusával, melyet indikátorexponensnek nevezünk. 
Azok a jó indikátorok, amelyeknél legalább az egyik forma igen intenzív színű, ahol a 
színátcsapás könnyen megfigyelhető.  
 
Néhány acidi-alkalimetriás indikátor 
Metilnarancs: indikátorexponense pKi = 4, átcsapási intervallum: pH = 3,0–4,4. Savanyú 
közegben vörös, lúgos közegben sárga színű, érzékenysége bázisokra nagy, savakra 
kicsi.  
 
Metilvörös: indikátorexponense pKi = 5,3, átcsapási intervallum: pH = 4,4–6,2. Savanyú 
közegben élénkvörös, lúgos közegben sárga színű, erős és gyenge bázisok, valamint 
erős savak titrálásánál alkalmazzuk. 
 
Fenolftalein: indikátorexponense pKi = 8,4, átcsapási intervallum: pH = 8,2–10,0. Savanyú 
közegben színtelen, lúgos közegben vörös, erős és gyenge savak, valamint erős bázisok 
titrálásánál alkalmazzuk. A szén-dioxid a fenolftaleint zavarja, ezért a titrálás befejezése előtt 
a szén-dioxidot a savanyú vagy semleges oldat forralásával el kell távolítani.  
 
Metilvörös-metilénkék keverékindikátor: 1 tf% 0,2%-os alkoholos metilvörös és 1 tf% 
0,1%-os alkoholos metilénkék keveréke: indikátorexponense pKi = 5,4. Színe savanyú 
közegben vöröses ibolya, lúgos közegben zöld. Színátcsapása igen éles, pH = 5,3-nál 
vöröses ibolya, pH = 5,4-nél piszkos kék, pH = 5,6-nél piszkos zöld.  
 
A többértékű savak disszociációja. A többértékű savak protolitikus reakciója több 
disszociációs egyensúllyal jellemezhető. A foszforsav első disszociációs egyensúlyából 
számítható a [H+] és a [H2PO −

4 ], majd a [HPO −2
4 ] és végül a [PO −3

4 ]. Az egymásra épülő 
egyensúlyokból számítható a disszociálatlan H3PO4 és a keletkezett egyéb ionok 
koncentrációja is. 0,01 mólos foszforsavoldatban az ionok koncentrációja az alábbi: [H3PO4] 
= 4,3 · 10–3 mol/dm3, [H+] = [H2PO −

4 ] = 5,7 · 10–3 mol/dm3, [H2PO −
4 ] = 6,6 · 10–8 mol/dm3,  

[PO −3
4 ] = 1 · 10–17 mol/dm3. A foszfátion számottevő megjelenésére csak a lúgos pH-

tartományban számíthatunk. A foszforsav titrálási görbéje erős bázissal lényegesen 
bonyolultabb, mint az egyértékű savaké. A pH változásában két jól és egy nehezebben 
elkülöníthető szakaszt különböztethetünk meg, a három disszociációs lépcsőnek 
megfelelően. A foszforsav, mint egybázisú sav elég erős, mint kétbázisú sav gyenge, 
és mint hárombázisú sav igen gyenge.  
 
Pufferoldatok 
Pufferoldatoknak nevezzük a gyenge savat és a gyenge savaknak erős bázisokkal 
alkotott sóját, vagy gyenge bázist és gyenge bázisnak erős savval alkotott sóját 
tartalmazó oldatokat. A pufferoldat pH-ja csak kismértékben változik meg akkor, ha erős 
savat vagy erős bázist adunk hozzá. A pufferoldat pH-értékét a gyenge sav vagy gyenge 
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bázis disszociációállandója és a proton-akceptor/protondonor koncentrációaránya 
határozza meg. A pufferoldatok jellemzője a puffertartomány, vagyis az a pH-határérték, 
amely között a puffer hatásosan működik. A célnak megfelelő puffertartományú pufferoldat 
készítéséhez olyan savat vagy bázist kell felhasználni, amelynek pKs ill. pKb értéke közel 
van a kívánt pH-hoz. A pufferkapacitás valamely erős bázisnak, ill. erős savnak mol/dm3-
ben kifejezett azon mennyisége, amely az adott pufferrendszer pH-ját egy egységgel 
változtatja meg. A pufferkapacitást a protonakceptor és a protondonor koncentrációja, 
valamint azok aránya határozza meg.  
 
A foszfátpuffer. A pufferhatást a foszfátpuffer esetében a foszforsav második disszociációs 
egyensúlyában szereplő H2PO −

4 - és HPO −2
4 -ionok hozzák létre: 

H2PO −
4              H+ + HPO −2

4  Ks = 6,2 · 10–8. 
         gyenge sav         konjugált bázis 
 
A puffer hidrogénion-koncentrációját, ill. pH-ját a dihidrogén-foszfát és a hidrogén-foszfát 
anionok aránya szabja meg. Ha a két anion koncentrációja azonos, akkor: pH = pKs = 
7,21. A foszfátpuffer a szervezet egyik legfontosabb intracelluláris pufferrendszere; a H2PO −

4

- és HPO −2
4 -anionok a cukorfoszfátokban és a nukleotidokban, elsősorban az ATP-ben kötött 

foszfátionok formájában vannak jelen. 
 
A hidrogén-karbonát – szén-dioxid puffer. A hidrogén-karbonát–szén-dioxid puffer a 
szervezet másik alapvető pufferrendszere, ami a vér pH-ját tartja állandó értéken. 
Egészséges embereknél a vér pH-ja 7,4, pontosabban 7,35–7,45 között van. Magasabb pH-
nál (pH > 7,6) a sejtek már nem tudják a vérnek kellően átadni a biológiai oxidáció során 
képződött szén-dioxidot; alacsony pH (pH < 7,3) pedig a gázcserét segíti elő a tüdőben a 
szén-dioxid leadásával. Ha a vér pH-ja 7 alá csökken, az súlyos kómát idéz elő. A vér pH-
szabályozása az alábbiak szerint történik. A vérbe kerülő savas metabolitok (pl. tejsav) 
átmenetileg növelhetik a hidrogénion-koncentrációt, ami H2CO3-képződéshez vezet. Ez 
oldott szén-dioxiddá alakul CO2(aq), és a tüdőben gázfázisba lép ki CO2(g). A bevitt H3O+-ion 
növeli a PCO2-t, de nem változtatja meg a vér pH-ját mindaddig, amíg elegendő hidrogén-
karbonát van jelen. A vér pH-növekedése emeli a [HCO −

3 ]-t, ami a CO2-gáz oldásából 
H2CO3-képződésen át pótlódik. 
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13. Reakciókinetika 
 
A reakciókinetika tárgya és a reakciók osztályozása 
A termodinamikailag lehetséges reakciók a hőmérséklettől, a nyomástól, a reagáló anyag 
mennyiségétől stb. függően a legkülönbözőbb sebességgel, utakon és mechanizmus szerint 
játszódhatnak le. A kémiai átalakuláshoz idő szükséges, ami tág határok között változik, 
hiszen vannak nagyon gyorsan, pillanatszerűen lejátszódó reakciók, és vannak igen lassan 
végbemenő reakciók is. A reakciókinetika a kémiai folyamatok sebességét meghatározó 
törvényszerűségekkel és a reakciómechanizmus kiderítésével foglalkozik. 
 
A reakciókat osztályozhatjuk aszerint, hogy a kiindulási anyagok vagy termékek milyen 
fázisban vannak. A homogén reakciókban résztvevő valamennyi anyag ugyanabban a 
fázisban vesz részt, ezek közül legegyszerűbbek a homogén gázreakciók. A heterogén 
reakcióknál a reakcióban résztvevő anyagok különböző fázisban vannak, a reakció csak az 
érintkező fázisok határfelületén játszódik le. 
 
A termodinamikailag lehetséges reakciók egy időintervallumban teljesen vagy részlegesen 
mehetnek végbe. A teljes reakció során a kiindulási anyagok teljesen átalakulnak 
végtermékké, a részlegesen végbemenő (egyensúlyra vezető) reakciók leggyakoribb 
típusa pedig a megfordítható folyamat. Ekkor a termékek a termodinamikailag lehetséges 
reakcióban visszaalakulnak. Szigorúan nézve minden reakció megfordítható, de a teljes 
reakciók egyensúlya annyira a végtermék irányába van eltolva, hogy az egyensúly beállta 
után a kiindulási anyagok már nem mutathatók ki. 
 
A reakciósebesség 
A kémiai folyamatok sebessége függ a reagáló anyagok koncentrációjától és a 
hőmérséklettől. A reakciósebesség a reakciókinetika központi fogalma; az időegység alatti 
koncentrációváltozást jelenti. Végtelenül kis változásokra felírva: v = ± dc / dt, ahol a pozitív 
előjel a termékre, ill. a termékek egyikére, a negatív előjel pedig valamelyik kiindulási 
anyagra vonatkozik. A reakciósebesség SI mértékegysége: mol.m–3.s–1.  
 
Elemi reakciók, molekularitás 
A legtöbb átalakulás összetett, azaz több egymás után és mellett végbemenő, egyszerű 
reakciókból áll. Az összetett reakciókat adó egyszerű folyamatokat elemi reakcióknak, 
vagy reakciólépéseknek nevezzük. Egy reakció mechanizmusát akkor ismerjük, ha 
megállapítjuk, hogy az milyen elemi reakciókból tevődik össze, és kiderítjük a 
reakciólépéseket meghatározó tényezőket. Így pl. a nitrogén-dioxid és a szén-monoxid 
NO2(g) + CO(g) → NO(g) + CO2(g) bruttó egyenlettel leírt reakciója valójában két elemi 
lépésből áll, ha a hőmérséklet nem haladja meg az 500 °C-ot: NO2(g) + NO2(g) → NO3(g) + 
NO(g), NO3(g) + CO(g) → NO2(g) + CO2(g).  
 
A reakció molekularitása a reakció mechanizmusával összefüggő fogalom, ami megmutatja, 
hogy az adott kémiai reakció hány molekula kémiai kölcsönhatása során jön létre. A 
leggyakoribb az, hogy két részecske ütközése révén ún. bimolekuláris reakció játszódik le. 
Példa erre pl. az ózon reakciója naszcensz oxigénnel, amely oxigénmolekulát eredményez: 
O3(g) + O(g) → O2(g) + O2(g). 
 
Bimolekuláris elemi reakciók az oldatokban is gyakoriak. Szintén elég gyakoriak az ún. 
monomolekuláris kémiai reakciók, melyek során a molekulák belső instabilitásuk folytán 
bomlanak el vagy alakulnak át izomerekké (etil-amin gázfázisban lejátszódó hőbomlása: 
C2H5NH2(g) → C2H4(g) + NH3(g), ammónium-izocianát izomerizációja karbamiddá hőhatásra: 
NH4OCN(s) → CO(NH2)2(s)). 
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A monomolekuláris reakcióban valójában egyetlen molekula szerepel, de ennek 
aktiválásához eredménytelen ütközések sokasága szükséges. Trimolekulás reakciók során 
három részecske ütközik egyidejűleg. Ennek valószínűsége igen csekély, ezért trimolekuláris 
reakciók csak igen ritkán fordulnak elő. A nitrogén-oxid nitrogén-dioxiddá történő 
átalakulása során két nitrogén-oxid molekula ütközik egy oxigénmolekulával: 2 NO(g) + O2(g) 
→ 2 NO2(g). A háromnál nagyobb molekularitású reakció valószínűsége gyakorlatilag 
nulla. 
 
Reakciósebesség és -rendűség 
A kémiai reakció sebessége az időegység alatt átalakuló anyagmennyiséget adja meg. 
A sebességet a koncentrációra szokás vonatkoztatni. A reakcióban résztvevő anyagok 
koncentrációi a reakcióidő előrehaladtával változnak, ezért változik a reakciósebesség is. A 
reakciósebességet akár a kiindulási anyagok, akár a termékek koncentrációjának 
változására vonatkoztathatjuk. 
 
Elsőrendű reakciók 
A kinetikusan elsőrendű reakciók sebessége egyetlen anyag koncentrációjától függ: v = k 
[A], sebességét általában a kiindulási anyag koncentrációjának csökkenésével szokták 
jellemezni, mely exponenciálisan csökken az idő függvényében. A felezési idő az az 
időtartam, amely alatt az átalakult anyag koncentrációja a kezdeti érték felére csökken.  
 
Másodrendű reakciók 
A kinetikusan másodrendű reakciók sebessége a koncentráció második hatványával, 
vagy két koncentráció szorzatával arányos: v = k [A]2, v = k [A] · [B]. A bimolekulás 
reakciók többnyire kinetikusan másodrendűek, azonban ha az egyik anyag koncentrációja 
igen nagy, vagy gyakorlatilag nem változik a másikhoz képest, akkor a reakció kinetikusan 
elsőrendűvé válik. Ilyen pl. a szacharóz hidrolízise, ahol a hidrolízis sebessége csak a 
szacharóz koncentrációjától függ.  
 
Nulladrendű reakciók 
Nulladrendű reakciók sebessége független a koncentrációtól: v = k [A]o = k, mivel [A]o = 1, 
ezért az ilyen folyamatok állandó sebességgel játszódnak le; a folyamat sebességét nem 
az ütközések, hanem pl. a katalizátor felszínének aktív helyei befolyásolják.  
 
A hőmérséklet és a reakciósebesség 
A reakciók sebessége növekszik a hőmérséklet emelkedésével. Arrhenius szerint a reagáló 
részecskék megfelelő energiával, aktiválási energiával kell rendelkezzenek ahhoz, hogy a 
kémiai reakció lejátszódjon. Az Arrhenius-egyenlet az alábbi összefüggést adja a 
hőmérséklet (T), az aktiválási energia (Ea) és a reakciósebességi állandó (k) között:  

k = A · e–Ea/RT, 
ahol A a reakcióra jellemző ún. Arrhenius konstans, és R az egyetemes gázállandó. A 
sebességi állandó logaritmikusan növekszik a hőmérséklet emelkedésével; átlagosan 10 °C 
hőmérséklet-emelkedés hatására 2–4-szeresre nő. A hőmérsékletnek a reakciósebességre 
gyakorolt hatását az ütközési elmélet értelmezi. 
 
Ütközési elmélet. A kémiai átalakulásokhoz a reagáló anyagoknak ütközniük kell 
egymással. Minden egyes ütközés magában hordozza a kémiai átalakulás lehetőségét, de 
nem minden ütközést követ kémiai reakció. Csak azok az ütközések hatásosak, 
amelyeknél az átlagosnál nagyobb energiájú részecskék találkoznak, vagyis azok, 
amelyeknél rendelkezésre áll az aktiválási energia. A hőmérséklet emelkedésével nő azon 
molekulák száma, amelyek az aktiválási energiánál nagyobb energiával rendelkeznek. Nő a 
reakciósebesség, mivel az ütközésekben nagyobb valószínűséggel találkoznak aktivált 
molekulák. A kémiai folyamatok aktiválási energiaigénye igen eltérő. 75–150 kJ/mol az 
aktiválási energiája a szobahőmérsékleten jól mérhető sebességgel végbemenő 
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reakcióknak, tehát a molekuláknak csak igen kis része tekinthető aktivált állapotúnak. 
Hogy az ütközés kémiai átalakulással járjon, ahhoz az aktiválási energián kívül a molekulák 
megfelelő térbeli orientációja is szükséges, ami különösen nagyméretű részecskék 
esetében jelentős.  
 
Az átmeneti állapot elmélete. Az átmeneti állapot elmélete szerint olyan aktivált komplex 
képződik, ami energiában gazdag, és amelyben bizonyos kötések lazítottak. A kémiai 
kötések gyengülése a rezgési energiává átalakult aktiválási energia révén valósul meg. Az 
aktivált komplexben a kötések átrendeződnek, az energiában gazdag állapot új kötések 
kialakítását teszi lehetővé, melynek következtében energia szabadul fel, és termékek 
képződnek.  
 
A kémiai reakciók energiaváltozása. A termodinamikában megismertek alapján csak a 
szabadentalpia csökkenésével (∆G < 0) járó reakciók mennek végbe spontán. Az aktiválási 
elmélet értelmében viszont csak a kellő mennyiségű aktiválási energiával rendelkező 
molekulák alakulnak át. Ehhez a reakcióképes állapothoz, az aktivált komplex 
kialakításához, először energiát kell befektetni (Ea), majd a reakció lejátszódásakor az Ea 
felszabadul, és a szabadentalpia is csökken. Az exergonikus folyamatok spontán 
játszódnak le, de sebességük akkor válik mérhetővé, ha az aktiválási energia az adott 
hőmérsékleten kicsi. A túl nagy aktiválási energia a termodinamikailag spontán 
lejátszódó folyamatokat is lehetetlenné teszi. A szén-monoxid oxidációja pl. exergonikus 
folyamat, de az aktiválási energiája szobahőmérsékleten olyan nagy, hogy az oxidáció nem 
megy végbe.  
 
Több elemi lépésből álló reakciók 
Az összetett reakciók több elemi lépésből állnak, amelyek önállóan, de nem egymástól 
függetlenül játszódnak le. Az összetett reakciók legegyszerűbb képviselői az egyensúlyra 
vezető folyamatok. Gyakoriak a konszekutív vagy sorozatreakciók, valamint az egyidejűleg 
lejátszódó párhuzamos reakciók. 
 
Egyensúlyra vezető reakciók. Az egyensúlyra vezető reakciók során a termékek 
visszaalakulhatnak kiindulási anyagokká; a folyamat tényleges sebessége a két ellentétes 
irányú folyamat sebességének a különbsége. Általánosságban mindig a legkisebb sebességi 
állandójú elemi reakció határozza meg az egész folyamat sebességét. 
 
Konszekutív vagy sorozatreakció. A sorozatreakciókban a termékek újabb reakcióba 
lépnek önmagukkal vagy más anyagokkal, és új termékek keletkeznek. Konszekutív pl. az 
alábbi általános átalakulás: A → 1k  B → 2k  C. Az egyes lépések ebben az esetben 
kinetikusan elsőrendűek, ezért sebességi egyenletekkel tetszés szerinti időpillanatban 
pontosan megadható a kiindulási anyag (A), a köztitermék (B) és a végtermék (C) 
koncentrációja. A kiindulási anyag (A) koncentrációja exponenciálisan csökken, a 
köztitermék (B) koncentrációja gyorsan nő, majd egy maximum elérése után lassan csökken. 
A végtermék (C) koncentrációja kezdetben igen lassan nő, mivel az A → B átalakulás a 
sebesség meghatározó lépés, majd a C képződési sebessége növekszik. Ilyen 
sorozatreakciónak tekinthető a legtöbb biokémiai átalakulás az élő szervezetben. 
Sorozatreakció például a biokémiában a glikolízis, konszekutív reakcióknak tekinthető a 
citrátkör vagy más néven a trikarbonsav ciklus is, és pl. a zsírsavak β-oxidációja. 
 
Párhuzamos reakciók. Ugyanaz az anyagféleség ugyanabban a reakcióközegben 
különböző kémiai reakcióban vehet részt. Ezekben az esetekben párhuzamos vagy 
szimultán reakcióról beszélünk. A párhuzamos reakciók nagyon gyakoriak a szerves 
kémiában. Jellemző példa erre a fenol nitrálása, amikor párhuzamos reakcióban orto- és 
para-nitrofenol képződik. A nagy sebességgel lejátszódó folyamatot főreakciónak, a többit 
pedig mellékreakciónak nevezzük. A reakciókörülmények megváltoztatásával a 
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párhuzamos reakciók sebességi viszonyai megváltoztathatók, azaz a főreakció 
mellékreakcióvá, a mellékreakció főreakcióvá léphet elő. A biológiai rendszerekben is 
számos párhuzamos reakció játszódik le. A glikolízis példájánál maradva a fruktóz(1,6)-
difoszfátból dihidroxi-acetonfoszfát vagy glicerinaldehid-3-foszfát is keletkezhet, a 
piroszőlősavból pedig keletkezhet tejsav, vagy pl. acetaldehid is. Az oxálacetát a biokémiai 
folyamatok során beléphet a citrátciklusba, a glükoneogenezis folyamatába és egyéb 
szintézisekben is részt vehet.  
 
Láncreakciók. A láncreakciók kialakulásának elsődleges feltétele, hogy a kezdeti reakció 
során olyan termékek jöjjenek létre, melyek igen kicsiny aktiválási energiával további 
reakciókra képesek. Ezen további reakciók során a termék újraképződik, a kis aktiválási 
energiájú lépések fennmaradnak. A láncreakció addig folytatódik, amíg a láncreakcióra 
képes termékek újratermelődnek; amikor ezek eltűnnek a rendszerből, a láncreakció leáll.  
 
Katalízis 
A katalizátorok a kémiai reakciók sebességét meggyorsítják. A katalizátorok 
megváltoztatják a reakció mechanizmusát, új reakciókat nyitnak meg, miközben csak 
átmenetileg vesznek részt a reakcióban, valamely kiindulási anyaggal kisebb aktiválási 
energiájú átmeneti komplexet alkotva. A katalizátorok csak a termodinamikailag 
végbemehető folyamatok sebességét gyorsítják, nem befolyásolják azonban az 
egyensúlyi állapotot; az előrehaladó és visszahaladó reakciók sebességét azonos módon 
fokozzák.  
 
Homogén katalízisre példa a hidrogén-peroxid bomlása, melynek során a reagáló anyagok 
azonos fázisban vannak, és amely szobahőmérsékleten lassú folyamat: 2 H2O2(aq) → 2 
H2O(l) + O2(g), ∆Go = –94,7 kJ. A bomlás sebességét jodidionok jelenléte fokozza. A 
katalízis eredményeként a folyamat aktiválási energiája jelentősen csökken. A katalizált 
reakció mechanizmusa az alábbi: H2O2(aq) + I− → H2O(l) + IO−, majd a következő lépésben : 
IO− + H2O2(aq) → H2O(l) + O2(g) + I−. A katalízis során a jodidionok részt vesznek a 
folyamatban, a reakció második lépésében azonban újraképződnek, így mennyiségük 
gyakorlatilag nem változik.  
 
Heterogén katalízis során a katalizátor és a katalizált reakcióban résztvevő anyagok más 
fázisban vannak. Jelentősek a szilárd halmazállapotú katalizátorok, melyek működése 
gyorsítja a gáz- és folyadékfázisban lévő anyag átalakulását. A katalizátor anyagi minősége, 
a különböző kísérleti körülmények jelentősen befolyásolhatják a képződő termékek 
minőségét. A katalizátorok szinte irányítják a kémiai folyamatokat, mert ugyanabból a 
kiindulási elegyből más és más termékek képződését segítik elő. A heterogén katalízis 
lépései, ill. azok sebessége igen eltérő lehet. A reagáló anyagok diffúziója a katalizátor 
felületére általában lassú folyamat, az adszorpció vagy kemiszorpció igen gyors, és 
ugyancsak gyors a tényleges kémiai reakció a katalizátor felületén.  
 
Idegen anyagok jelentősen módosíthatják a heterogén katalizátorok aktív helyeit. Rendkívül 
kis koncentrációban képesek a katalizátor hatékonyságát megszüntetni, vagy jelentősen 
csökkenteni. Az ilyen anyagokat katalizátormérgeknek vagy inhibitoroknak nevezzük.  
 
Az élő szervezet katalizátorai, az enzimek is sok esetben heterogén katalízist valósítanak 
meg. E biokatalizátorok esetén lényeges különbség az, hogy elsősorban csak egy reakciót 
képesek katalizálni; aktív helyük főleg a szubsztrát megkötését teszi lehetővé. A reakció 
aktiválási energiáját rendkívüli mértékben csökkentik. Az enzim működését itt is 
módosíthatják aktivátorok, ill. inhibitorok.  
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14. Elektrokémia 
 
Az elektrokémia a kémiai reakciók által előidézett elektromos jelenségekkel, és az 
elektromos áram hatására bekövetkező kémiai változásokkal foglalkozik. 
 
Redoxifolyamatok 
Az oxidációs-redukciós vagy más néven redoxireakciók a legfontosabb kémiai reakciók közé 
tartoznak. Közös ismertetőjelük, hogy elektronfelvétellel és elektronleadással járnak, 
melynek során megváltozik a résztvevő kémiai elemek oxidációs száma. 
 
Oxidáció és redukció. Ha réz(II)-szulfátot tartalmazó oldatba cinklemezt helyezünk, akkor a 
cink lassan feloldódik, és az oldatból fémréz válik ki. Ennek során a Cu2+-tartalmú vizes 
oldatra jellemző kék szín eltűnik: Zn(s) + CuSO4(aq) → Cu(s) + ZnSO4(aq). Az 
ionegyenletből a folyamat lényege jobban kitűnik: Zn(s) + Cu2+ → Cu(s) + Zn2+. A fenti 
redoxifolyamat két részreakcióra bontható fel: Zn(s) → Zn2+ + 2 e– (oxidáció), Cu2+ + 2 e– → 
Cu(s) (redukció). A kísérlet alapján az alábbi megállapításokat tehetjük: 
• Az oxidáció és a redukció mindig együtt játszódik le, tehát az oxidációs folyamatokat 
mindig kíséri a redukció is, és így a redukcióval egy időben mindig oxidáció is végbemegy, 
• a redoxireakciókban végbemenő elektronátmenet során mindig megváltozik a részecskék 
töltése. 
 
A töltésváltozás tulajdonképpen elektronok leadása vagy felvétele. Oxidáció minden olyan 
reakció, amelyben egy atom, ion vagy molekula elektront ad le, redukció pedig az, 
amikor elektront vesz fel. Az elektront leadó anyagokat elektrondonoroknak, az elektront 
felvevő anyagokat elektronakceptoroknak nevezzük. Az elektrondonor a redoxireakciókban 
oxidálódik, ezért redukálószer, az elektronakceptor a redoxifolyamatokban redukálódik, ezért 
oxidálószer. A redukáló- vagy oxidálóképesség a reakciópartnertől is függ, tehát ilyen 
értelemben viszonylagos. 
 
Az oxidációs szám. Az oxidációs szám az atomok oxidációs állapotának jellemzésére 
alkalmas előjeles egész szám, amely megadja, hogy valamely atom az adott vegyületbe 
jutás során hány elektront adott le (pozitív előjel, oxidáció), vagy vett fel (negatív előjel, 
redukció) akár teljes mértékben (ionképződés), akár részlegesen (heteronukleáris kovalens 
kötés). Az oxidációs szám számolásához az alábbiakat kell figyelembe venni: 
• Az elemek oxidációs száma mindig 0, függetlenül attól, hogy a molekulát hány atom építi 
fel. 
• Egyszerű vagy egyatomos ionok oxidációs száma azonos az ion töltésével. 
• Az oxigén oxidációs állapota vegyületeiben –2, kivéve a peroxidokban, ahol –1, a 
hidrogén oxidációs száma mindig +1, kivéve a hidridekben, ahol –1. 
• A molekulán belül az egyes atomok oxidációs számának algebrai összege egyenlő a 
molekula töltésével. 
 
Azt, hogy egy atom oxidációs száma negatív vagy pozitív előjelű, az elektronegativitás 
különbség határozza meg. Az elektronegatívabb atom oxidációs száma lesz a negatív, 
és a kevésbé negatívabbé a pozitív. Egy elem oxidációs száma változhat attól függően, 
hogy milyen vegyületet alkot. A vegyületekben lévő atomok maximális oxidációs száma az 
esetek többségében megegyezik az elem periódusos rendszerbeli oszlopának számával. A 
minimális oxidációs szám azon elektronok számával egyenlő, amelyek leadásával 
nemesgáz-konfiguráció alakul ki. Egy redoxifolyamatban diszproporcionálódás következik 
be akkor, ha az adott oxidációs számú elem atomjainak egyik része oxidálódik, a másik 
része pedig redukálódik. Színproporcionálódás során valamely elem két különböző fokú 
oxidációs számú atomjai egyenlő oxidációs számúvá válnak.  
 
Az elektrokémia alapjai 
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A fémek (elsőfajú vezetők) a delokalizált elektronok segítségével, az ionvezetők (másodfajú 
vezetők) pedig a pozitív és negatív töltésű ionok segítségével vezetik az elektromos áramot, 
és a vezetésben mindkét ion részt vesz.  
 
Galvánelemek. A cink és réz közötti elektronátmenet önként lejátszódik, szabadentalpia-
csökkenéssel jár, ezért ha az oxidációt és a redukciót sikerül térben elválasztani 
egymástól, a reakció felhasználható elektromos energia termelésre. Az cink-réz galvánelem 
celláiban a cinklemez saját ionját tartalmazó sóoldatba (ZnSO4) merül, a réz(II)-iont 
tartalmazó oldatba (CuSO4) pedig rézlemez merül. Ezek a galvánelem két elektródja. Ha a 
két elektródot fémes vezetővel összekötjük, és a két elektródfolyadék között közvetlenül is 
galvanikus kapcsolatot létesítünk (KCl-os sóhíd), I > 0 intenzitású áram indul meg a 
rendszerben. Az ezt kiváltó elektródfolyamatok a következők: Zn(s) → Zn2+ + 2 e– (oxidáció 
az anódon), Cu2+ + 2 e– → Cu(s) (redukció a katódon). A galvánelem elektródjai közti 
potenciálkülönbség a kémiai folyamat előrehaladtával folyamatosan csökken, miközben a 
kémiai energia átalakul elektromos energiává. Ez a folyamat megszűnik, amikor a rendszer 
termodinamikai egyensúlyba kerül. 
 
Elektródok 
Fémelektródok. Az elektródok legegyszerűbb típusai a fémelektródok, amelyeknél a fém 
saját ionjait tartalmazó sóoldatba merül. Ilyen pl. a cink–cink-szulfát elektród, Zn I Zn2+. 
 
Gázelektródok (hidrogénelektród). Gázelektródok elvi szempontból csak abban 
különböznek a fémelektródoktól, hogy bennük az elemi állapotú anyag nem szilárd, hanem 
gázhalmazállapotú. Ez utóbbi átbuborékol a neki megfelelő ionokat tartalmazó folyadékon. A 
gázelektródoknak gyakorlati szempontból fontos része egy indifferens anyagból (Pt, Au, stb.) 
készült ún. vezető elektród is, melynek felületén az elektronátadás lejátszódik. Így végső 
soron potenciálkülönbség (elektródpotenciál) alakul ki az indifferens fém és az oldat között. A 
gázelektródok közül a hidrogénelektródnak, pontosabban a standard hidrogénelektródnak 
van kitüntetett szerepe. A hidrogénelektród rövid jelölése (celladiagramja) 0,1 MPa nyomású 
hidrogénre és az 1 mol/dm3 hidrogéniont tartalmazó oldatra a következő: (Pt)H2 (g; 0,1 MPa) 
I H+ (1 M). 
 
Fém–csapadék elektródok. Fém–csapadék elektródok oldata a fém kis oldhatósági 
szorzatú sóját (MnAm) tartalmazza. Működésük eltér a megfelelő fémelektródétól. Az 
ezüst–ezüst-klorid (Ag I AgCl(s) I Cl– (1 M)) esetében pl. az alábbi reakció játszódik le: 
AgCl(s) + e–         Ag(s) + Cl−. Ezeket a fém–csapadék elektródokat másodfajú elektródoknak 
is hívjuk; működésük közben az elektrolit ionkoncentrácója állandó, mivel az ionszorzatnak 
megfelelően az ionok a csapadékból folyamatosan pótlódnak, ill. a fémionfelesleg a só 
anionjával csapadék formájában folyamatosan kiválik, ezért a másodfajú elektródok 
potenciálja igen állandó. 
 
Elektródpotenciál. Ha egy fém olyan oldatba merül, amelyben a saját ionjainak 
szabadentalpiája kisebb, mint a fémben, akkor a fémből ionok mennek az oldatba, feltéve, 
ha van a környezetben megfelelő reakciópartner, ami a fém által leadott elektront felveszi. A 
fém és az oldat között elektromos feszültség, potenciálkülönbség alakul ki. 
 
Abban az esetben viszont, ha egy fém olyan oldatba merül, amelyben saját ionjainak 
szabadentalpiája nagyobb, mint a fém szabadentalpiája, akkor a fémionok kiválnak a 
fémfelületre, feltéve, ha a környezetben van megfelelő reakciópartner, ami a 
semlegesítődéshez szükséges elektronokat biztosítja.  
 
A bármely fémIfémion fázishatárán kialakuló feszültséget, ill. más néven 
potenciálkülönbséget az illető fémIfémion elektródpotenciáljának hívjuk. Az 
elektródpotenciál nagysága az adott hőmérsékleten függ a fém fajtájától és az oldat 
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koncentrációjától. Azonos koncentrációk esetén az elektródpotenciál nagysága csak az 
anyagi minőségtől függ. Egységnyi fémion-koncentráció (1 M ZnSO4, 1 M CuSO4) esetén a 
Zn I Zn2+ és a Cu I Cu2+ elektródot a cink, ill. réz normálelektródjának nevezzük, 
potenciáljukat pedig 0 °C-on és 0,1 MPa nyomáson normál potenciálnak, 25 °C-on és 0,1 
MPa nyomáson pedig standardpotenciálnak hívjuk. 
 
Az elektródpotenciálok abszolút értékei nem mérhetők, azok különbségei azonban, 
megfelelő galvánelem létrehozása esetén igen. Elektródpotenciál alatt éppen ezért az 
adott elektródból és egy vonatkoztatási pontnak elfogadott elektródból álló 
galvánelem elektromotoros erejét értjük. A vonatkoztatási alap, nemzetközi megállapodás 
szerint, a standard hidrogénelektród, melyhez az összes többi elektród potenciálját 
viszonyítjuk. A standard hidrogénelektród esetében 0,1 MPa nyomású hidrogéngáz 
buborékol át 25 °C-os 1 M sósav-oldaton, melybe platinakorommal bevont 
platinaelektród merül. Standard elektródpotenciálja definíciószerűen 0, εo = 0,00 V. A 
standard hidrogénelektródon végbemenő reakció az alábbi: 2 H+ (1 M) + 2 e– → H2 (g; 0,1 
MPa). Az elektródpotenciál meghatározásához most már csak össze kell állítani a kérdéses 
elektród, és a standard hidrogénelektródból álló galvánelemet, és meg kell mérni annak 
elektromotoros erejét, ami egyenlő lesz az adott elektród elektródpotenciáljával. 
 
A CuICu2+ elektródból és a standard hidrogénelektródból álló galvánelem, (Pt) I H2 (g; 0,1 
MPa) I H+ (1 M) II Cu2+ (1 M) I Cu, elektromos ereje 0,337 V.. A két félcella-reakcióból 
megállapítható, hogy a standard rézelektród redukálódik, ezért elektródpotenciálja εo = 0,337 
V. 
 
A redoxieletródok és redoxipotenciál. Ha ón(II)-klorid oldathoz vas(III)-klorid oldatot 
adunk, végbemegy az Sn2+ + 2 Fe3+             Sn4+ + 2 Fe2+ egyensúlyra vezető redoxifolyamat. 
Minthogy ez a redoxifolyamat önként megy végbe, megvan a termodinamikai lehetősége 
annak, hogy a kémiai reakció révén hasznos munkavégzés történjen, ha egy arra alkalmas 
galvánelemben a két részfolyamatot térbelileg elválasztjuk. Az ilyen galvánelemeket 
redoxielemeknek, az abban lévő elektródokat pedig redoxielektródoknak nevezzük. A 
redoxielem celladiagramja: Pt I SnCl2, SnCl4 I I FeCl2, FeCl3 I Pt. 
 
Ha valamely egyensúlyban lévő redoxirendszer oldatába valamilyen indifferens elektród (Pt) 
merül, ún. redoxielektród jön létre, amely meghatározott körülmények (T, pH) esetén jól 
definiált potenciált vesz fel az oldattal szemben. Ez az ún. redoxipotenciál, ami 
kvantitatíve jellemzi a rendszer redukáló, ill. oxidáló képességét.  
 
A redoxifolyamatok termodinamikája 
A redoxifolyamat termodinamikai hajtóereje a szabadentalpia, melynek csökkenése révén 
hasznos munkára van lehetőség. Ha a folyamat egy redoxielemben megy végbe, a 
hasznos munka elektromos munkát jelent. Ennek megfelelően egy standard körülmények 
között működő redoxielem esetében nyerhető maximális elektromos munka a 
szabadentalpia-változás (∆G) mértéke.  
 
Ha összeállítunk standard körülmények között egy olyan galvánelemet, melynek csak egyik 
elektródja redoxielektród, a másik viszont a standard hidrogénelektród, mivel az utóbbi 
elektródpotenciálja megállapodás szerint nulla, az elem elektromotoros ereje megegyezik 
a másik elektród által képviselt redoxirendszer standard potenciáljával (εo). 
 
Redoxifolyamatok az anyagcserében. A biokémiai reakciók vizes oldatokban és pH = 7 
körüli értéken zajlanak le, ezért a standard elektródpotenciált, valamint a szabadentalpia-
változást is megkülönböztetjük biokémiai folyamatokra vonatkoztatva az indexbe tett '-vel. 
 
Az elektrokémia gyakorlati alkalmazásai 
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Koncentrációs elemek, pH-mérés. Potenciálkülönbség olyan elektródok között is mérhető, 
amelyek csak az elektrolit koncentrációjában különböznek. Azokat a galvánelemeket, 
amelyek két elektródja azonos minőségű, az elektrolitok koncentrációja viszont eltérő, 
koncentrációs elemeknek hívjuk. Ilyen koncentrációs elem készíthető pl. 
hidrogénelektródból, ha az elektrolit hidrogénion-koncentrációja különböző. 
 
Különböző megfontolások alapján a pH egyenesen arányos a koncentrációs elem 
potenciálkülönbségével, tehát az ismeretlen hidrogénion-koncentrációjú oldatból készített 
hidrogénelektród potenciáljával. A koncentrációs elem összeállításával a pH-mérés 
potenciálkülönbség-mérésre redukálódik. A gyakorlatban az ilyen összeállítású pH-mérők 
nehézkesen kezelhetők, helyettük az ismeretlen [H+] meghatározására üvegelektródokat 
használnak, melyek potenciálját fém–csapadék elektródra, mint referencia elektródra 
vonatkoztatják. 
 
Az üvegelektród egy vékonyfalú üvegmembrán, melynek belsejében állandó koncentrációjú 
hidrogéniont tartalmazó oldat, hígított sósav van. Ismeretlen hidrogénion-koncentrációjú 
oldatba mártva az üvegelektródot, a membrán belső és külső felszíne között 
potenciálkülönbség alakul ki. A másodfajú elektród potenciálja a pH-tól független, így az 
üvegelektródot és a másodfajú elektródot tartalmazó galvánelem elektromotoros erejének 
változásai tulajdonképpen az üvegelektród potenciálváltozásait tükrözik. 
 
Ionszelektív elektródák. Az első üvegelektródákat a hidrogénionra szelektív membránok 
segítségével a pH-mérésére fejlesztették ki. Ezt követően nagyon sok ionra (K+, Na+, NH +

4 , 
Ca2+, Mg2+) fejlesztettek ki ionszelektív elektródokat, melyek alkalmasak az ionkoncentráció 
gyors meghatározására. 
 
Elektrolízis – elektrokémiai korrózió. Az elektromos áram hatására lejátszódó kémiai 
reakciókat elektrolízisnek hívjuk. Az elektrolízis során az elektrolizáló cellában lévő 
elektrolitba, mely lehet oldat vagy olvadék, két elektród merül. Egyenfeszültséget kapcsolva 
az elektródra, a cellában az elektrolit pozitív és negatív ionjai elmozdulnak; az anódon az 
anionok oxidációja, a katódon pedig a kationok redukciója játszódik le. A nátrium-klorid 
olvadékának elektrolízise során a nátriumionok a negatív töltésű katódon redukálódnak, a 
kloridionok pedig a pozitív töltésű anódon oxidálódnak. 
 
A fémek felületén lejátszódó korrózió elektrokémiai oxidációs folyamat. A vas korróziója 
során az alábbi folyamat játszódik le: Fe(s) → Fe2+ + 2 e− és ½ O2(g) + H2O(l) + 2 e– → 2 
OH−. A vas korróziója a vasatomok oxidációjával indul meg, mellyel egy időben lejátszódik az 
oxigén redukciója, majd a keletkezett töltéssel rendelkező részecskék az alábbi egyenlet 
szerint egyesülnek: Fe2+ + 2 OH− → Fe(OH)2(s). Ezt a reakciót azonnal követi a vas(II)-
hidroxid csapadék gyors oxidációja, melynek során barnaszínű vasrozsda alakul ki: 4 
Fe(OH)2(s) + O2(g) → 2 Fe2O3·H2O(s) (vasrozsda) + 2 H2O(l). 
 
Elektrokémiai áramforrások 
Szárazelemek. A Volta által készített cink-réz galvánelem helyett manapság a Leclanché-
elemet használjuk. A cink anód ebben az esetben körbeveszi az NH4Cl–ZnCl2 elektrolit gélt, 
és az ebbe merülő C–MnO2 katódon játszódik le a mangán(IV)-oxid redukciója az alábbi 
egyenlet szerint: 

Zn(s) + 2 MnO2(s) + 2 H2O(l) → Zn(OH)2(s) + 2 MnO(OH)(s). 
 

A telep feszültsége 1,5 V; hátránya hogy a redoxireakciók kis sebességgel használat nélkül 
is lejátszódnak, ezért az elem állás közben is lemerül. A gomb alakú, miniatűr alkalikus 
elemekben cink anód és higany-oxid katód van; feszültségük 1,35 V. A redoxifolyamatokban 
fémhigany képződik, ami veszélyes a környezetre, ezért az újabban terjedő, bár rendkívül 
drága, Ag2O katód előnyösebb. 
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Akkumulátorok. Az akkumulátorokban végbemenő redoxireakció reverzíbilis, kisütéskor 
áramot szolgáltatnak, töltéskor pedig ellenkező irányú kémiai reakció játszódik le bennük. 
Legismertebb képviselőjük a gépkocsikban használatos ólomakkumulátor, melynek anódja 
ólomból, katódja pedig ólom-dioxidból készül; elektrolitja pedig a kb. 30%-os kénsavoldat. Az 
anódon és katódon lejátszódó reverzíbilis folyamatok az alábbiak: 

Pb(s) + HSO −
4                 PbSO4(s) + H+ +2 e−, 

PbO2(s) + 3 H+ + HSO −
4 + 2 e−                PbSO4(s) + 2 H2O(l). 

 
Az anódon is és a katódon is kisütéskor oldhatatlan ólom-szulfát-bevonat keletkezik és 
kénsav használódik fel, miközben mintegy 2 V feszültségű áram termelődik. Az akkumulátor 
feltöltésekor az elektródreakciók ellentétes irányban játszódnak le. Az ólomakkumulátor 
hátránya nagy tömege és viszonylag rövid élettartama. Újabban az elektromos autóknál a 
töltés tárolására lítiumion akkumulátorokat használnak. A töltés tárolását a lítiumionok 
végzik, melyek töltéskor a negatív töltésű szénalapú elektródához, kisütéskor pedig a pozitív 
töltésű fémoxid elektródához vándorolnak LiBF4 oldatban. 
 
Tüzelőanyag-elemek. Ha a tüzelőanyagok oxigénnel való reakciója közvetlenül a 
galvánelemben valósulna meg, akkor a hatásfok elérhetné a 80–90%-ot is. Az ilyen 
galvánelemekben a fosszilis tüzelőanyagok reakciója a levegő oxigénjével az oxigénre 
közömbös elektródok közvetítésével játszódik le, miközben a termelt elektromos energiát 
folyamatosan elvezetik. Megbízhatóan működik már a hidrogén-oxigén tüzelőanyag-cella, 
melyet széleskörűen alkalmaznak nagy fajlagos teljesítménye miatt pl. az űrhajózásban.  
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