
Elegyek és oldatok 



Elegyek és oldatok 

Oldat: oldószer + oldott anyag 
 

   nagy           kis mennyiségben van jelen. 

Ha mennyiségük közel azonos          elegyek. 

Az oldatok típusai 
oldat         összetevők        példák 
halmazállapota      halmazállapota 

Gáz         gáz–gáz              levegő (N2, O2, Ar) 

Folyadék        gáz–folyadék        szódavíz 

          foly.–foly.     etanol–víz 

          szilárd–foly.     cukoroldat 

           sóoldat 

Szilárd        gáz–szilárd     Pt-ban oldott H2 gáz 

         foly.–szilárd         fémekben oldott Hg 

          szilárd–szilárd      fémötvözetek 



Az oldás folyamata 

Oldás fizikai folyamat. 

Telített oldat: adott hőmérsékleten a maximális 

oldhatóság;  

Dinamikus egyensúly: 

oldandó anyag        oldott anyag 

Telített anyag koncentrációja = oldhatóság 

Túltelített oldat: töményebb, mint a telített oldat 

(hűtés, oldószer elpárologtatás). 

 Könnyen kristályosodik mechanikai hatásra 

(rázás, ütögetés), mikroszennyezések, beoltás 

(kristályokkal) hatására. 

 



Az oldás folyamata a szilárd–folyadék határfelületen 

történik.  

Befolyásolja : 

 a telített oldat koncentrációja, 

 diffúzió, 

 az oldandó anyag felülete, 

 keverés.  

 

A molekulaszerkezet és oldhatóság 

Oldás során: kölcsönhatások az oldat összetevői 

között. 

Hasonló a hasonlóban oldódik. Poláros* anyag 

poláros oldószerben, apoláros** apolárosban 

oldódik. 



*Sók oldódása vízben, etilalkoholban; etilalkohol 

metilalkoholban… 

**Benzol oldódása toluolban, xilolban… 

 

A kölcsönhatások erőssége szerint: 

Ca3(PO4)2 oldódása vízben: az ionok közti vonzóerők 

nagyobbak, mint az ionok és a vízmolekulák közti 

kölcsönhatások        rosszul oldódik vízben. 

NaCl oldódása vízben: az ionok közti vonzóerők 

kisebbek, mint az ionok és a vízmolekulák közti 

kölcsönhatások          jól oldódik vízben. 



Néhány anyag oldhatósága 20 ºC-on 

 anyag   oldhatóság (g/100 g víz) 

 N2 (g)    0,0019 

 O2 (g)    0,0042 

 CCl4 (l)    0,08 

 C4H9OH (l)   7,9 

 Ca3(PO4)2 (s)   0,002 

 NaCl (s)    36 

 NH4NO3 (s)   118 



Az oldatok töménysége, koncentrációegységek: 

A tömegszázalék megmutatja, hogy az oldott anyag 

tömege az oldat tömegének hány %-át teszi ki: 
 

                 tömeg % =                 
 

A térfogatszázalék megmutatja, hogy az oldott 

anyag térfogata hány %-a az oldat térfogatának: 

               

               térfogat % =  
 

A vegyesszázalék megmutatja, hogy az oldott anyag 

tömege hány %-a az oldat térfogatának: 

              

                vegyes % =  
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Az anyagmennyiség koncentráció (molaritás) 

megmutatja, hogy az oldat 1 dm3-e hány mól oldott 

anyagot tartalmaz: 
 

molaritás (mol/dm3) =  
 

A molalitás megmutatja, hogy 1 kg oldószerben 

hány mól anyag van feloldva, azaz: 
 

molalitás (mol/kg) =  
 

A móltörtet (X) megkapjuk, ha az oldat egyik 

komponense móljainak számát az oldatban lévő 

összes komponens móljainak számához 

viszonyítjuk. Az A komponens móltörtje (XA):  

                       XA =  
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Ideális és reális oldatok 

Az oldott anyag befolyásolja: 

 Az oldat forráspontját, fagyáspontját, az oldat 

feletti gőznyomást, az oldatképződéskor a 

komponensek között kialakuló új kölcsönhatások 

miatt. 

Ideális oldat: a különböző minőségű molekulák 

közötti kölcsönhatások gyakorlatilag nem 

különböznek egymástól. 

Raoult-törvény: PA = XAP     és PB = XBP         

A és B illékony anyagok oldatának oldat feletti 

parciális gőznyomása (PA, PB) arányos a 

komponensek móltörtjével (XA, XB) és a tiszta 

állapotban mért gőznyomással (P   és P  ). 

 

o

A

o

A

o

B

o

B



Az oldat gőznyomása a parciális gőznyomások 

összege: Poldat = PA + PB 

Az oldat feletti gőztér gazdagabb az illékony 

komponensben         frakcionált desztilláció. 

 

Ideális oldat: csak megközelíthető.  

Pl.:  toluol–benzol elegye 

     híg ionoldatok (független mozgás, kölcsönhatás 

     elhanyagolható). 



Reális oldatok: eltérnek a Rault-törvénytől.  

 A és B komponensű oldatnál: 

 ha a vonzóerő A–B > A–A vagy B–B; negatív  

eltérés, parciális gőznyomás kisebb, mint XAP   

vagy  XBP  ,           az oldás exoterm folyamat. 
 

 ha A–B < A–A vagy B–B; pozitív eltérés, parciális 

gőznyomás nagyobb, mint a számított,  

 endoterm az oldás.  
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Az oldatok fagyáspontcsökkenése és forráspont-

emelkedése 

Nem illékony anyagot tartalmazó oldatok gőznyo-

mása kisebb a tiszta oldószer gőznyomásánál. 
 

A tiszta oldószer forráspontján az oldat gőznyomása 

kisebb mint 0,1 MPa, az oldatot tovább kell melegí-

teni           az oldat forráspontja magasabb, mint az 

oldószeré. 

Mivel az oldatnak kisebb a gőznyomása, mint az 

oldószernek, az oldat gőznyomásgörbéje a szilárd 

oldószer szublimációs görbéjét a hármaspont, és 

az oldószer fagyáspontjának megfelelő érték alatt 

metszi          az oldat fagyáspontja kisebb, mint a 

tiszta oldószeré. 



Ozmózis 

Mesterséges és természetes (sejtmembrán, növényi 

sejtfal) membránok kisméretű, töltés nélküli 

molekulákat átengednek, töltéssel rendelkező és 

nagyméretű molekulákat nem. 

Az oldószer-molekulák az oldat felé áramlanak, amíg 

a kialakult ozmózisnyomás az áramlást meg nem 

akadályozza. 

A féligáteresztő membrán 



Híg oldatokra érvényes  van’t Hoff-féle  

összefüggés: 
 

p·V = i·n·R·T 
 

ahol:  p = 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) 

   i = disszociált ionok száma 
 

Az ozmózisnyomás is kolligatív tulajdonság, független az 

anyagi minőségtől. Alkalmas nagyméretű molekulák 

molekulatömegének meghatározására. 



Fordított ozmózis: az ozmózisnyomásnál nagyobb 

nyomás hatására az oldatból oldószer-molekulák 

távoznak. 

 

Az ozmózis biológiai jelentősége: 

Az emberi szervezet sejtjein belül és a sejten kívüli 

térben azonos ozmózisnyomású oldatok 

találhatók, ez 0,67 MPa, ami a 0,9%-os NaCl-oldat 

ozmózisnyomásával egyenlő. 

 (izotóniás oldat) 

p > 0,67 MPa hipertóniás oldat 

p < 0,67 MPa hipotóniás oldat 

 

 



Kolloidok 

Heterogén rendszer: részecskeméret > 500 nm. 

 Szabad szemmel, fénymikroszkóppal látható. 

Homogén rendszer: részecskeméret < 1 nm. 

 Nem láthatók. 

Mikroheterogén rendszerek vagy kolloidok: 1–500 

nm. Diszpergált anyagból és diszpergáló fázisból 

állnak. 
 



Kolloidok tulajdonságai: 

Kolloid lehet: füst, köd, makromolekulák (fehérjék, 

DNS, RNS, poliszacharidok) vizes oldata. 

 A rendszeren átbocsátott fény szóródik, 

 A részecskék ülepednek        ultracentrifugás 

molekulatömeg-meghatározás 

 Nagy fajlagos felület. 
Különféle kémiai és biológiai anyagok részecskéinek mérete 

 

hullámhossz (nm) 
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A kolloidok típusai 
Diszpergáló      Diszpergált   A kolloid        Példa 

     fázis       anyag              típusa 

Folyadék       gáz  hab                    borotvahab 

             sörhab 

             tejszínhab 

         folyadék            emulzió      tej, majonéz 

             arckrém 

         szilárd            gél, szol,      zselatin 

        szuszpenzió     gyurma 

Gáz        folyadék            aeroszol      köd, spray 

         szilárd        aeroszol      füst 

Szilárd       gáz  szilárd hab        poliuretánhab 

         folyadék            szilárd emulzió   sajt 

                                                      vagy gél   

     szilárd            szilárd szol       zárványok 



A kolloidok előállítása 

Homogén rendszerekből         aggregációval, 

Heterogén rendszerekből        diszpergálással. 

Adalékanyagok hatása a kolloid stabilitására. 

Emulzifikáló anyagok (pl. tojássárgája). 
 

Hidrofil és hidrofób kolloidok 

Ha a diszpergáló fázis víz         hidrofil kolloidok 

            hidrofób kolloidok 

Hidrofil kolloidok: erős kölcsönhatás a víz és a 
diszpergált részecskék között         stabilak. 

 pl.: makromolekulák vizes oldata. 

Stabilitás: felületen adszorbeált vízmolekulák         
elektrolitokkal reverzíbilisen kicsapható      
fehérjék szétválasztása frakcionált kicsapással. 



Hidrofób kolloidok: nincs kölcsönhatás a víz és a 

diszpergált részecskék között       nem stabilak 

(pl.: víz–olaj emulzió)       asszociátum-képződés     

kiülepedés. 

Képződésük: túltelített oldatból (pl.) gyors 

kristályosítással. Stabilitást a felületen lévő 

töltések biztosítják. 

Asszociációs kolloidok: hidrofób és hidrofil 

csoportokat is tartalmaznak. (Zsírsavak és sói, 

detergensek, foszfolipidek.) 

A hidrofób molekularészekkel több molekulából álló 

asszociátumok jönnek létre         micellák. 

 

 


