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1. fejezet. A kémiai termodinamika alapjai 
 

1.F.1. A kémiai termodinamika célja 
 
A kémiai termodinamika célja annak meghatározása, hogy adott körülmények között (amin 

jellemzően a nyomást, a hőmérsékletet és az átlagos összetételt értjük) az anyag milyen egyensúlyi 
állapotba kerül, azaz milyen szerkezetű és összetételű részekből (fázisokból) fog állni, azokból mennyi 
keletkezik, és azoknak milyen lesz az összetétele. A kémiai termodinamika tehát mindig valamely 
kiindulási állapot és az ahhoz tartozó egyensúlyi állapot közötti kapcsolatot vizsgálja, nem vizsgálja 
azonban azt, hogy a kettő között pontosan mi, hogyan, és milyen sebességgel történik.  

Ezen ismeret alapján a feladat mérnöki célból meg is fordítható: ha ismert, hogy milyen 
végtermékre van szükségünk, meghatározhatóak azok a feltételek (kiindulási összetétel, nyomás, 
hőmérséklet), amelyek mellett az elvárt végtermékkel azonos egyensúlyi állapotú anyag keletkezik. 
Jellemzően az ilyen típusú feladatok megoldása nem egyértelmű, azaz különböző kiindulási anyagokból 
is előállítható ugyanaz az egyensúlyi végtermék, persze a megfelelően megválasztott hőmérséklet és 
nyomás viszonyok mellett. Ezzel megteremtődik az optimalizálás lehetősége, hiszen a különféle módokon 
előállított végtermék önköltsége, az egyes eljárások energia-fogyasztása és környezet-terhelése más és 
más lesz.  

A „kémiai termodinamika alapjai” című fejezet oktatása a fizikai kémia tanításának legnagyobb 
kihívása, és egyben jellemzően legnagyobb kudarc-forrása is. Ennek fő oka az, hogy a XIX. század 
közepén a termodinamikának először az ún. klasszikus ága alakult ki, aminek fő célja a gőzgépek 
működésének megértése és azok továbbfejlesztése volt. A XIX. század második felében fejlődött ki a 
termodinamikából a kémiai termodinamika, elsősorban Gibbs munkásságának köszönhetően, aki az 
emberiség kétségtelenül egyik legnagyobb zsenije volt, alkotását azonban nemhogy diákjai, még 
professzortársai sem értették meg. Gibbs halála után több évtizednek kellett eltelnie, mire a világ másik 
felén (Európában) néhányan elkezdték megérteni és többé-kevésbé közérthetően terjeszteni, illetve 
továbbfejleszteni Gibbs gondolatait. A kémiai termodinamika oktatásában azonban általában még ma is 
végigjáratják a hallgatókkal ezt a kacifántos utat: először megpróbálják elmagyarázni a klasszikus 
termodinamikát, majd miután a hallgatók már ezt se nagyon értették meg, erre immár reménytelenül 
ráépítik a kémiai termodinamikát, törekedve arra, hogy minél közelebb maradjanak Gibbs zseniális, de 
nehezen követhető eredeti gondolataihoz, természetesen felhasználva ehhez a differenciál- és 
integrálszámítás minden csínját-bínját, magától értetődő természetességgel.  

Ebben a tankönyvben kihasználjuk az FSz  BSc  MSc építkezés lehetőségeit, és a téma 
közepébe vágva, remélhetőleg érthető módon áttekintjük a kémiai termodinamika lényegét az anyagban 
végbemenő folyamatok megértése céljából. A figyelem középpontjában végig az anyag viselkedése 
marad, miközben a differenciál- és integrálszámítás kínálta lehetőségeket és bonyodalmakat csak 
fokozatosan vezetjük be.   
 
 

1.F.2. Tömeg, térfogat, anyagmennyiség 
 

Az anyagnak közismerten tömege van, amit m-rel3 jelölünk [az m a „mass” = tömeg angol szó 
első betűje]. A tömeg alapmértékegysége a kg = kilogramm4. Egy m tömegű szilárd, vagy folyékony 
anyag mindig valamennyi térfogatot is elfoglal a térből, amit v-vel jelölünk [v a „volume” = térfogat szó 
első betűje]. A térfogat mértékegysége m3 = köbméter (ami egy 1 m élhosszúságú kocka térfogatával 
egyenlő). Egy adott i anyag tömegét mi-vel, míg térfogatát vi-vel jelöljük. Mindkét mennyiség ún. 
„extenzív” mennyiség, azaz egyenesen arányos a tömeggel. Ez mi esetében nyilvánvaló, vi esetében pedig 
azt jelenti, hogy egy adott fajta anyag annál nagyobb térfogatot foglal el a térből, minél nagyobb a 
tömege. Ha az anyag tömegét megnövelem 1 kg-mal, térfogata valahány m3-rel fog nőni. Hogy pontosan 

                                                 
3 A fizikai mennyiségeket dőlt betűvel írjuk, hogy kitűnjenek a szövegből.  
4 Valójában a kg-ban a g = gramm a valódi mértékegység, és a k = kilo mindössze az 1000-el való szorzást jelentő prefixum 
(magyarul előtag). Normál esetben az SI mértékegységrendszerben az alapmértékegységek nem tartalmaznak prefixumot, az 
egyetlen kivétel a kg, aminek történelmi okai vannak (és elég idegesítő, egyébként).  



Kaptay György: Fizikai kémia   1. A kémiai termodinamika alapjai / FSz szint 

 3 
 

mennyivel, az az anyagi minőségtől függ. Ezért a tömeg és a térfogat hányadosa, amit sűrűségnek 
nevezünk, az anyag egyik fontos tulajdonsága. A sűrűség jele ρ, mértékegysége kg/m3, definíció5 szerinti 
számítási képlete:  

i

i
i v

m
≡ρ                                                                      (1.F.1) 

 
Szobahőmérsékleten az olajok sűrűsége kb. 800-900 kg/m3 (a vízé kb. 1.000 kg/m3 = 1 g/cm3), az 

aranyé kb. 19.320 kg/m3. A szilárd és folyékony testek többségének sűrűsége jellemzően e két határérték 
között van. A gázok sűrűsége ennél jellemzően nagyságrendekkel alacsonyabb.  

Az emberiség a XIX. század vége óta lehet biztos abban, hogy az anyagot valóban atomok és az 
azokból felépülő molekulák alkotják. Rövidesen az is kiderült, hogy egy atom tömegének több, mint 99,9 
%-át az atommagban lévő protonok és neutronok tömege adja, amelyek egyébként egymáshoz közeli (de 
nem azonos) tömeggel bírnak. Azt is tudjuk, hogy a természetben ismert kb. 100 elem közötti különbség 
mindössze abban áll, hogy atommagjuk 1 (H), 2 (He), 3 (Li), stb. protont tartalmaz, amelyek pozitívan 
töltött részecskék.  

Kiderült az is, hogy az atommag körül negatívan töltött elektronok keringenek, a protonokéval 
megegyező abszolút értékű, de ellenkező előjelű töltéssel, viszont gyakorlatilag elhanyagolható tömeggel. 
Az elektronok által alkotott „elektronfelhő” átmérőjéhez képest az atommag átmérője eltörpül. Tehát az 
atom nagyjából olyan gömbként képzelhető el, aminek külső burkát az ott keringő-száguldozó, 
gyakorlatilag súlytalan, de negatívan töltött elektronok alkotják, míg tömegének túlnyomó része egy 
elhanyagolhatóan pici atommagban koncentrálódik. A protonok és elektronok abszolút értelemben 
megegyező értékű töltése miatt a kifelé semlegesen viselkedő atomban mindig azonos a protonok és 
elektronok száma. Ha egy semleges atom elektront veszít, pozitív töltésű ionná, ún. kationná válik. Ha 
egy semleges atom elektront vesz fel, negatív töltésű ionná, ún. anionná válik. A fizikai-kémiai 
folyamatokban gyakorlatilag csak a külső elektronpályákon keringő elektronok vesznek részt. Az 
anyagmérnökök által vizsgált fizikai kémiai folyamatok az atommagot soha nem érintik, azaz bennük se 
neutron, se proton nem cserél gazdát – ezeknek a folyamatoknak a tanulmányozását meghagyjuk az 
atomfizikusoknak6.  

Ennek ellenére térjünk vissza egy gondolat erejéig a neutronokhoz. Kicsit zavaró, de sajnos tény, 
hogy egy és ugyanazon proton-számú elem különböző atomjainak atommagjában különböző számú 
neutron létezhet – ezeket az egymáshoz nagyon hasonlító atomokat izotópoknak nevezzük. Szerencse 
viszont a szerencsétlenségben, hogy egy elemen belül az izotópok aránya a világegyetem általunk ismert 
részében gyakorlatilag állandó. Ez azt jelenti, hogy ugyan egyazon elemen belül az egyes izotóp-atomok 
tömege különböző, de kellőképpen nagyszámú atom esetén az elemnek mindig azonos az átlagos 
atomtömege.  

Az elmúlt évszázadban bebizonyosodott, hogy az anyagok tulajdonságát úgy lehet a 
legbiztosabban megérteni, ha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy vajon hogyan viselkednek az egyes atomok, 
vagy hogy vajon mi történik az atomok egy jól definiált halmazával. Ezt a halmazt mol-nak nevezték el. 
Az anyag mol-onkénti halmazát anyagmennyiségnek nevezzük, és n-el jelöljük (mértékegysége: mol). 
Amikor az volt a kérdés, hogy vajon hány atomot tekintsünk 1 mol-nak, voltak persze tetszetős ötletek, 
hogy pl. legyen egy tucat atom 1 mol, stb. Szerencsére azonban az a nézet kerekedett felül, hogy a 1 mol-
nyi atom egyrészt legyen „kézzel fogható” mennyiség, másrészt valahogyan kapcsolódjon az elem átlagos 
atomtömegéről megszerzett tudásunkhoz.  

                                                 
5 Ha olyan képletet írunk fel, amellyel egy új fizikai mennyiséget vezetünk be, melynek mind neve, mind számítási képlete 
elhatározás (és persze másokkal való megállapodás) kérdése, az egyenlőségjel helyett azonosság-jelet (≡) írunk a képletbe. Az 
ilyen típusú képletet, ha egyszer az széles körben elfogadottá vált, értelmetlen vitatni (ezért nevezzük azonosságnak és nem 
egyenlőségnek). Amennyiben a későbbiekben mérések, vagy elméletek alapján különböző, megelőzően már definiált fizikai 
mennyiségek között írunk fel szerintünk helyes összefüggéseket, a képletbe a szokásos egyenlőségjel (=) kerül. Ezek az 
egyenlőségek mások által már szabadon vitathatóak és javíthatóak, sőt: éppen ez a tudományos haladás egyik formája. Ebben a 
könyvben először gyakran írunk fel azonosságokat, aztán elkezdjük tárgyalni a közöttük érvényes egyenlőségeket.  
6 Annak ellenére, hogy se atomerőművet, se atombombát nem lehet építeni az anyagmérnökök segítsége nélkül.  
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Ehhez kellet egy etalon7, azaz egy olyan izotóp, amely kellőképpen stabil (tehát életveszély nélkül 
kézbe fogható) és benne azonos a protonok és neutronok száma, így a kettő közel azonos tömege 
átlagolódik. A választás a 6 protont és 6 neutront tartalmazó, ún. 12-es karbon (szén) izotópra esett (a 12-
es elnevezés nyilván a protonok és neutronok összegéből adódik).  

Megállapodás szerint tehát az 1 mol a C-12-es izotóp atomoknak egy olyan halmazát jelenti, 
amelynek tömege pontosan 12 gramm, más szóval a C-12 izotóp moláris tömege pontosan 12 g/mol. Az 1 
mol tehát egy olyan halmazt jelent, amelyben annyi db egység van, ahány db atom található 12 g (gramm) 
12-es C-izotópban. Ezután a cseles definíció után mindössze arra volt szükség, hogy valaki megszámolja, 
hogy hány darab atom van 12 gramm 12-es C-izotópban. Bonyolultnál bonyolultabb fizikai kémiai 
mérésekből ma már tudjuk, hogy ez a szám kb. 6,022.1023. Ezt a számot Avogadro-számnak nevezzük, és 
a későbbiekben NAv-vel jelöljük (NAv ≅ 6,022.1023 1/mol). Innen persze bárki kiszámíthatja egy proton és 
egy neutron átlagos tömegét (= 1 / 6,022.1023 = 1,661.10-24 g). Összevetve ezt az értéket egy elektron kb. 
9,109.10-28 g tömegével, láthatjuk, hogy egy elektron valóban több mint 1000-szeresen könnyebb, mint 
egy proton, vagy egy neutron.   
 Ha ismert, hogy definíció szerint a C-12-es izotóp moláris tömege 12 g/mol, (ahol a 12-es szám 
megegyezik a protonok és neutronok összegével), bármely izotóp moláris tömege könnyen kiszámítható. 
Lévén, hogy ma már minden elemben ismert a különböző izotópok aránya, minden elem átlagos moláris 
tömege meghatározható. A moláris tömeget M-mel jelöljük, elemekre értékeit a periódikus táblázat (lásd 
a hátsó belső borítót) tartalmazza. A szén moláris tömege mai tudásunk szerint MC = 12,01115 g/mol. A 
pontos 12-es értéktől való eltérést az okozza, hogy a szénnek van néhány, a 12-es izotóptól eltérő izotópja 
is, de a 12-es izotóphoz képest alacsony arányban.  
 A mol-t, mint halmazt nemcsak az atomok, hanem bármilyen, egytípusú dolog csoportosítására 
lehet használni. Ki lehetne fejezni általa például az emberek számát is, de ennek gyakorlatilag semmi 
értelme, hiszen a ma élő közel 6 milliárd ember mindössze kb. 10-14 mol embernek felel meg, amivel a 
köznapi életben nem tudunk mit kezdeni. Arra azonban jó ez az összehasonlítás, hogy átérezzük, milyen 
sokan is vannak „karbonék” mindössze 12 g tömegben, illetve hogy milyen őrületesen nagy számú 
atomból állunk mi, homo sapiensek.   
 A mol-t a gyakorlatban az atomok mellett a molekulák, ionok, stb. csoportosítására is használjuk. 
Így például beszélhetünk 5 mol Al2O3 molekuláról, ami nyilván 10 mol Al atomból (10 = 5*2) és 15 mol 
O atomból áll (15 = 5*3). Egy vegyület moláris tömegét az őt alkotó atomok moláris tömegéből az 
iskolában tanult módon számíthatjuk ki. Egy AaBb általános képletű vegyületre (ahol a és b kis egész 
számok) a moláris tömeg:  
 

BAAaBb MbMaM ⋅+⋅=                                                      (1.F.2) 
 

Az Al2O3 moláris tömege például: 2.26,982 + 3.15,999 = 101,961 g/mol. A moláris tömegek 
ismeretében egy adott i anyag tömege könnyen átszámítható az i anyag anyagmennyiségévé (ez a képlet 
n, vagy M definíciójának is tekinthető, ezért azonosságnak számít):  

 

i

i
i M

mn ≡                                                                        (1.F.3) 

 
Ha a vizsgára elfelejtenénk az (1.F.3) képletet, az bármikor újraalkotható, ha a benne lévő három 

fizikai mennyiség mértékegységére emlékezünk. Ugyanis ha egy helyesen felírt képletbe behelyettesítjük 
a mértékegységeket, azonosságot kell kapnunk. Esetünkben: a „mol=g/(g/mol)” képletet kapjuk, amiben 

                                                 
7 Az etalon szabványos egységet jelent. Ha valaki ennél a szónál hiányzott volna a középiskolából, a Miskolci Egyetemen, 
vagy a Dunaújvárosi Főiskolán e szó jelentését biztosan megtanulja, hiszen a szakestélyeken mindig választanak „etalon-
részeget”, aki ha több órai kultúr-ivászat után már nem tudja hibamentesen elmondani az előre megadott nyakatekert 
mondókát, a szakestélyt az elnök bezárja, hiszen annak folytatását már nem lehetne kultúr-ivászatnak tekinteni. Javasolt 
etalon-részeg szöveg: „olyanok vagytok, mint két karbon atom – egymástól termodinamikailag megkülönböztethetetlenek” 
(lásd 1.F.15 alfejezet). Figyelmeztetés: fenti etalon-részeg-szöveg használata szignifikánsan lerövidítheti a szakestélyeket.   
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ha „g”-vel egyszerűsítünk, illetve emlékezünk arra, hogy 1/1/mol = mol, akkor a mol = mol azonossághoz 
jutunk, tehát a képlet szinte biztos, hogy helyesen van felírva8,9.  
 Érdemes definiálnunk az 1 mol anyag által elfoglalt térfogatot, amit logikusan moláris térfogatnak 
nevezünk. Jele egy i anyagra Vi, mértékegysége m3/mol (hiszen a „moláris térfogat” kifejezésben a 
„térfogat” a főnév és a „moláris” a jelző9). Definíció szerint tehát:  
 

i

i
i n

vV ≡                                                                    (1.F.4) 

 
Behelyettesítve a térfogat és az anyagmennyiség képletét az (1.F.1) és (1.F.3) azonosságokból az 

(1.F.4) azonosságba, a következő azonossághoz jutunk10:  
 

i

i
i

MV
ρ

≡                                                                    (1.F.5) 

 
Egy i anyag moláris térfogata tehát a moláris tömeg és a sűrűség ismeretében számítható. Az 

alumínium moláris tömege közel 27 g/mol, sűrűsége szobahőmérsékleten közel 2,7 g/cm3, így moláris 
térfogata közel 10 cm3/mol = 10-5 m3/mol. Minden szilárd és folyékony anyag ehhez hasonló 
nagyságrendű moláris térfogattal bír. A tökéletes gázok molárisa térfogata a jól ismert pi

.vi = ni
.R.T 

gáztörvényből következik. Kifejezve innen az (1.F.4) definíciónak megfelelően a moláris térfogatot, a 
következő képlethez jutunk:  

 

ii

i
gi p

TR
n
vV ⋅
=≡)(                                                         (1.F.4.a) 

 
ahol R az egyetemes gázállandó (R = 8,315 J/molK).  

 
A gázok moláris térfogata tehát egyenesen arányos a hőmérséklettel és fordítottan arányos a 

nyomással. Ha T = 298,15 K és p = 105 Pa, akkor az (1.F.4.a) egyenletből: o
giV )( = 0,02479 m3/mol (= 

24,79 dm3/mol). Tehát a gázok moláris térfogata jellemzően több nagyságrenddel nagyobb, mint a 
folyékony, vagy szilárd fázisoké.   
 
 

1.F.3. Komponens, fázis, rendszer 
 

A kémiai termodinamika az élettelen anyagról szól, a konkrét anyagi minőségtől függetlenül. Ez 
azt jelenti, hogy általános törvényei egyformán érvényesek a szilárd fémek, kerámiák, polimerek, a vizes 
oldatok, szerves oldatok, sóolvadékok, fémolvadékok, az argon gáz, a magnézium gőz, stb. leírására. 
Ezért a kémiai termodinamikában jellemzően nem írunk kémiai képleteket (mint pl. a NaOH) és nem 
specifikálunk konkrét anyagszerkezetet (mint például a gyémánt kristályrácsa). Ez nyilván nagy 
könnyebbség, hiszen a kémiai képletek száma több millió (amitől az általános leíró kémia elég ijesztő 
tárggyá válik), de még a lehetséges szerkezetek száma is több tucat (emiatt a kristálytan sem túl egyszerű 

                                                 
8 Ezt a módszert dimenzió-analízisnek nevezzük. Ha a dimenzió-analízissel azonosságot kapunk, a képlet még mindig lehet 
hibás, de ha nem kapunk azonosságot, akkor egészen biztosan az.  
9 Problémát talán a moláris tömeg mértékegységének megjegyzése jelenthet, amit a hallgatók 60 %-a g/mol-nak, a másik 40 
%-a viszont mol/g-nak tippel a vizsgán (20 % tudja, 80 % tippel, ezek felének szerencséje van). Persze már a „g” és a „mol” 
eltalálásához is gondolkodni kell, bár nem nagyon, hiszen ez az információ benne van a moláris tömeg elnevezésében. 
Általános szabály, hogy a jelzős szerkezetű kifejezésekkel illetett fizikai mennyiségeknél mindig a főnév kerül a számlálóba és 
a jelző a nevezőbe. A moláris tömeg kifejezésben a tömeg a főnév, a moláris pedig a jelző, tehát a tömeg kerül a számlálóba, a 
moláris pedig a nevezőbe, azaz a helyes megfejtés: g/mol.  
10 Ha kizárólag azonosságokat használunk egy újabb képlet megalkotásához, újabb azonosságot kapunk. Ha erre bármely más 
információt is felhasználunk, már csak egyenlőséget kaphatunk.  
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tantárgy). Ennek a könnyebbségnek azonban ára van, ha nem is túl nagy: a többmilliónyi kémiai képlet és 
a többtucatnyi szerkezet helyett az anyag felépítésének termodinamikai leírására három kifejezést 
használunk, úgymint „komponens”, „fázis” és „rendszer”.   

   Komponensnek nevezzük a kémiai elemeket. Lehetséges komponens tehát a C (szén, vagy 
leánykori nevén karbon), Al (alumínium), O (oxigén). Egyes tankönyvek komponensnek nevezik a több 
atomból álló vegyületeket is, mint pl. O2 (kétatomos oxigén molekula), vagy a CO2 (széndioxid). 
Nyilvánvaló, hogy a vegyületek (pl. a CO2) összerakhatóak elemeikből (pl. C + 2 O), ezért a vegyületek 
valójában nem független komponensek. A két megközelítés közötti különbségnek azonban csak később 
lesz jelentősége. Általánosságban a komponenseket az ABC nagy betűivel jelöljük, pl. A, B, vagy C. 
Ennél több betűre ebben a könyvben nem lesz szükségünk, mert háromnál több komponens 
megkülönböztetésére itt nem vállalkozunk. A komponensek jelei általában különböző fizikai 
mennyiségek alsó indexeiként jelennek meg. Például az nA jelölés jelentése: az A komponens 
anyagmennyisége. Általános képletekben a komponensek jelölésére használjuk az i jelet is, ebben az 
értelemben i = A, vagy B, vagy C. Például az mi az i komponens tömege.  

A komponensek azonban önmagukban csak elvont fogalmak. Ha például a szén konkrét anyag (pl. 
gyémánt) formájában jelenik meg, atomjainak egy adott térrészben kell elhelyezkedniük, amit fázisnak 
nevezünk. A fázis tehát egy olyan térrész, amin belül az adott anyag elhelyezkedik, és amit környezetétől 
fázishatár választ el. A környezet persze valójában egy (vagy több) másik fázist jelent. Egy fázison belül 
egy, vagy több, egymással oldatot alkotó komponens is elhelyezkedhet. A fázisokon belül az anyag 
szerkezete egységes. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden fázis minden időpillanatban 
feltétlenül homogén lenne. Homogén a fázis akkor, ha minden pontjában azonos az összetétele, 
hőmérséklete és nyomása, és ezért minden elképzelhető tulajdonsága. A fázis inhomogén akkor, ha a 
fázison belül folytonosan, pontról pontra változik az összetétel, hőmérséklet, vagy nyomás, és ezért 
pontról pontra fokozatosan változnak a tulajdonságok is. A fázishatáron átlépve (az egyik fázisból egy 
másikba) az összetétel és a tulajdonságok hirtelen, szakadásosan változnak. Fontos megjegyezni, hogy a 
„heterogén fázis” kifejezésnek nincs értelme, a heterogenitás ugyanis egy másik fázis jelenlétét 
feltételezi, azaz a „heterogén fázis” valójában két (homogén, vagy inhomogén) fázist jelent egymás 
mellett. A különböző típusú fázisok legjellemzőbb tulajdonsága a fázis halmazállapota, ami lehet szilárd, 
folyadék, vagy gáz.  

A gázok (lásd 1.F.1.a ábra) legjellemzőbb tulajdonsága, hogy a gázt alkotó egyes atomok 
(jellemzően inkább molekulák) gyors (jellemzően 100 – 1000 m/s sebességű) mozgásukkal teljes 
egészében kitöltik a rendelkezésükre álló teret. Ezért a gázok általában kis sűrűségű anyagok (azaz 
egységnyi térfogatban viszonylag kevés atom található, avagy a gázatomok közötti átlagos távolság 
általában sokkal nagyobb a gázatom saját méretéhez képest). Emellett a gáz atomjai gyakorlatilag teljesen 
rendezetlenek. A rendezetlenség azt jelenti, hogy nem fedezhető fel semmiféle szabályosság abban, ahogy 
az atomok egymáshoz képest elhelyezkednek, ráadásul ez is pillanatról pillanatra változik. Az atomok 
közötti nagy távolságokból az is következik, hogy a gázban az atomok közötti kötési energia 
elhanyagolhatóan kicsi. Később használni fogjuk a „gőz” fogalmát is, de ez valójában szintén gáz 
halmazállapotot jelent. A plazma olyan nagyon magas hőmérsékletű gáz, amelyben az atomok 
ionizálódtak, azaz elvesztették elektronjukat, és ezért a plazma elektronokból és ionokból álló gázelegy. 
A gázhalmazállapotú fázisokat rövidítve „g” betűvel jelöljük (az angol „gas” = gáz szó első betűjéből).  

A folyadékokat (lásd 1.F.1.b ábra) leginkább az különbözteti meg a gázoktól, hogy saját 
egyensúlyi moláris térfogattal rendelkeznek. A folyadékokat alkotó atomok (vagy ionok, vagy molekulák) 
között csak relatíve csekély szabad térfogat található, ami azonban elég nagy ahhoz, hogy az atomok 
képesek legyenek egymáshoz képest elmozdulni, ami makroszkópikusan úgy jelenik meg, hogy a 
folyadékok képesek folyni (ezért nevezik őket folyadékoknak). Ebből persze az is következik, hogy a 
folyadékok nem alaktartóak. A folyadék tehát felveszi az edény alakját, de a gravitáció miatt az edény 
alján helyezkedik el, és abból csak annyi térfogatot foglal el, amennyit a fázis mennyisége és moláris 
térfogata diktál. A folyadékot alkotó atomok között jellemzően erős kötőerők lépnek fel, amelyek csak 
kevéssel gyengébbek, mint a szilárd fázist összetartó kötőerők. Abból, hogy a folyadék nem alaktartó, 
következik az is, hogy atomjai gyakorlatilag ugyanúgy rendezetlenek, mint a gázokban, bár a közvetlen 
szomszédok elhelyezkedése a folyadékokban gyakran hasonló. Ezért mondjuk azt, hogy a folyadékokban 
rövid távú rendezettség van, hosszú távú rendezettség azonban nincs. A hosszú távú rendezettség hiánya 
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miatt a folyadékokon belül szerkezeti szempontból nem is különböztetünk meg több fajta fázist. A kémiai 
kötés szempontjából persze lenne értelme különbséget tenni pl. a vizes oldatok, az olajok, a 
fémolvadékok, vagy a sóolvadékok között, főleg azért, mert ezek a folyadékok jellemzően nem is 
oldódnak egymásban. A folyadék halmazállapotú fázisokat ennek ellenére egységesen rövidítve „l” 
betűvel fogjuk jelölni (az angol „liquid” = folyadék szó első betűjéből).  

A szilárd fázisok (lásd 1.F.1.c ábra) nemcsak saját egyensúlyi térfogattal rendelkeznek, hanem 
alaktartóak is. Ez annak köszönhető, hogy a szilárd anyagot alkotó atomok (vagy ionok, vagy molekulák) 
között olyan kicsi a szabad térfogat, hogy az atomok nem képesek egymáshoz képest szabadon 
elmozdulni. Ebből az is következik, hogy a szilárd fázis atomjai között valamivel kisebbek az átlagos 
távolságok, és erősebbek a kötőerők, mint a folyadékban. Ahhoz, hogy az atomok közel kerülhessenek 
egymáshoz, a szilárd anyagokban nemcsak rövidtávú, hanem hosszútávú rend is uralkodik, azaz az 
atomok egy 3-dimenziós szabályos térháló megfelelő pontjain helyezkednek el, amit kristályrácsnak 
nevezünk. Kristályrács azonban többféle van, aminek következtében többfajta, szilárd halmazállapotú 
fázist különböztetünk meg. A szilárd fázisok általános jele az „s” (az angol „solid” = szilárd szóból). A 
különböző szerkezetek jelölésére általában valamilyen kristálytani kódot alkalmazunk, vagy egyszerűen 
csak egy görög betűt. A szilárd anyagok lehetnek amorf szerkezetűek is.  Az amorf szerkezet a folyékony 
szerkezethez hasonlít, attól abban különbözik, hogy a szilárd amorf anyagok alaktartóak.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1.F.1. ábra. Különböző halmazállapotú fázisok (alul körökkel az atomokat jelöltem sematikusan). Vedd 
észre a térkitöltés, az alaktartás és az atomi szintű rendezettségek, illetve távolságok közötti 

különbségeket. a: gáz, b: folyadék, c: szilárd 
 

A fázisokat általában görög betűkkel jelöljük, pl. α, vagy β. Általánosságban bármely görög betű 
vonatkozhat bármilyen fázisra (gáz, vagy folyadék, vagy szilárd kristályos gyémántszerkezet, vagy 
szilárd kristályos térben középpontos kockarács, vagy szilárd amorf). A fázisokat jelölő görög betűk 
gyakran jelennek meg fizikai mennyiségek alsó indexeiként, pl. az nα jelentése: az α fázisban 
elhelyezkedő összes komponens anyagmennyisége. Alkalmazunk kettős alsó indexet is, amikor egy adott 
fázis adott komponensére akarunk utalni. Például az mA(β) jelentése: a β fázisban oldott A komponens 
tömege. Amennyiben a β fázist két komponens, A és B alkotja, akkor nyilvánvaló, hogy a fázis tömege e 
két (ugyanebben a fázisban elhelyezkedő) komponens tömegével lesz egyenlő: mβ = mA(β) + mB(β).  

Ha az adott β fázis teljes tömegét mérleggel lemérjük (pl. mβ = 3,245 g), majd valamely analitikai 
kémiai módszerrel meghatározzuk, hogy a fázis összesen mennyi B komponenst tartalmaz (pl. mB(β) = 

a b c
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1,214 g), akkor az előző képlet átrendezésével meghatározható, hogy milyen tömegű A komponens van a 
β fázisban: mA(β) = mβ - mB(β) = 3,425 – 1,214 = 2,211 g. Ez a számítás persze csak akkor végezhető el, ha 
egészen biztosak vagyunk abban, hogy a β fázis csak az A és B komponenseket tartalmazza (avagy a 
többi komponens tömege elhanyagolhatóan kicsi). A számítás pontossága a tömegmérés és az analitikai 
kémiai módszer pontosságától függ. Ez utóbbi általában érzékelhető (néhány %-ban) hibát okoz. Ezért, ha 
a fenti példában egy másik analitikai kémiai módszer segítségével a β fázisban lévő A komponens 
tömegét is meghatározzuk, és arra például 2,222 g-ot kapunk a fent elvárt 2,211 g-hoz képest, ne essünk 
kétségbe. Az eltérés ugyanis mindössze 0,5 %, ami a való világban pontosnak számít.  

A fázisok összetételét a kémiai termodinamikában általában móltörtben mérjük, melynek jele a β 
fázisban oldott i. komponensre: xi(β). A móltört mértékegység nélküli szám, amit az adott i. komponens 
anyagmennyisége és a fázis összes anyagmennyisége hányadosával számítunk ki:  

 

β

β
β n

n
x i

i
)(

)( ≡                                                                    (1.F.6) 

 
Amennyiben az adott β fázisban csak két komponens van, azok móltörtjeinek összege biztosan 

egyenlő 1-gyel, ami ugyanaz, mintha azt mondanánk, hogy a két részből álló egész részeinek összege 100 
%. Számítsuk ki az előző példa folytatásaként a két komponens móltörtjét. Ehhez először a komponensek 
tömegeit anyagmennyiségekké kell átszámítani az (1.F.3) egyenlet segítségével. Tételezzük fel, hogy az 
A komponens Cu (réz), a B komponens pedig Au (arany). A periódikus táblázatból MA = 63,546 g/mol, 
MB = 196,967 g/mol. Behelyettesítve ezeket az értékeket és a fenti tömegeket az (1.F.3) egyenletbe: nA = 
2,211 / 63,546 = 0,03479 mol, nB = 1,214 / 196,967 = 0,006163 mol11. Ekkor a β fázis teljes 
anyagmennyisége: nβ = 0,03479  + 0,006163 = 0,04095 mol. Behelyettesítve az (1.F.6) egyenletbe: xA(β) = 
0,03479 / 0,04095 = 0,8496, xB(β) = 0,006163 / 0,04095 = 0,1505. A két móltört összege: xA(β) + xB(β) = 
0,8496 + 0,1505 = 1.0001, ami csak a kerekítések hibája miatt különbözik az elméleti 1-től.  

Rendszernek nevezzük a világegyetem azon térrészét, amit szubjektív elhatározásunkból 
vizsgálni szeretnénk. A rendszeren kívül van annak környezete. A rendszer határa azonban nem 
feltétlenül egyezik meg valamilyen fizikai határral, csak abban az esetben, ha a rendszer határát egy fázis 
fázishatára mentén húzzuk meg, ami egyébként erősen ajánlott. A rendszer a környezetével való 
„kommunikáció” szempontjából lehet nyitott, zárt, vagy izolált, azaz magyarul szigetelt (lásd az 1.F.2 
ábrát).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1.F.2. ábra. Különböző rendszerek sematikus összehasonlítása. a: nyitott, b: zárt, c: izolált 
 
A nyitott rendszer mind anyagot, mind energiát képes cserélni a környezetével. A zárt rendszer 

anyagcserére a környezettel már nem képes, az energiacsere azonban még lehetséges. Az izolált rendszer 
                                                 
11 Vegyük észre, hogy a nullák után mindkét esetben 4 értékes jegyet írunk, mivel ezzel a pontossággal ismert a tömeg is, ami a 
számításhoz felhasznált két mennyiség, a tömeg és a moláris tömeg közül a kevésbé pontos érték. Más szóval egy számolt 
mennyiséget mérnökileg nem annyi tizedes jeggyel írunk le, amennyit a számológépünk mutat, hanem annyival, amennyinek 
az értékében a kiindulási adatok birtokában biztosak lehetünk.  

a b c
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sem anyagot, sem energiát nem képes cserélni környezetével. Mérnöki szempontból nyilván a nyitott 
rendszer megvalósítása a legegyszerűbb, és az izolált rendszer megvalósítása a legbonyolultabb (szoros 
értelemben lehetetlen). Ha azonban számításokkal akarom előre becsülni, hogy mi történik az engem 
érdeklő rendszerben, a legbiztosabb, ha a számítást izolált rendszerben végzem. Ha ugyanis egy rendszer 
nyitott, és a vizsgált időtartam alatt belőle mérges gázok párolognak el, amelyek miatt ráadásul felülről 
mérgezett verebek potyognak a rendszerbe, a számítások és a megfigyelések közötti eltérés igencsak nagy 
lesz, egyrészt azért, mert a nyitott rendszerből elpárolgott anyag mennyisége és összetétele nehezen 
becsülhető, másrészt azért, mert a felülről potyogó verebek száma, átlagos tömege és összetétele még 
nehezebben látható előre, nem is beszélve arról az eredetileg elpárolgott gázmennyiségről, ami a 
mérgezett verebekkel együtt kerül vissza a rendszerbe. Ezért számításainkat valójában izolált, de 
legalábbis zárt rendszert feltételezve végezzük, annak ellenére, hogy a valóság nem mindig ennyire 
egyszerű. A teljes világmindenség figyelembe vétele azonban (amit a nyitott rendszerek elvileg 
megkövetelnek) mérnökileg nyilván lehetetlen vállalkozás lenne.  

Egy rendszer mindig legalább egy fázist tartalmaz (ha mást nem, vákuumot, ami igen kis nyomású 
gázt tartalmazó gázfázis), de a rendszer tartalmazhat több fázist is. Az egyfázisú rendszert homogén12 
rendszernek, míg a két-, vagy többfázisú rendszert heterogén rendszernek nevezzük (utóbbiban 
legalább egy fázishatár van). Egy lehetséges heterogén rendszert az (1.F.3) ábrán mutatunk be.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.F.3. ábra. Egy lehetséges, 4-fázisú heterogén, zárt rendszer sematikus bemutatása. A rendszer határát 
gondolatban a tartály belső fala mentén húztuk meg. A rendszer egy folyadék (l), egy gáz (g) és kétfajta 
szilárd (egy, a folyadéknál nagyobb sűrűségű szilárd fázist s(α) és egy, a folyadéknál kisebb sűrűségű 
szilárd fázist s(β)) tartalmaz. A gázfázis hiába van két részletben (buborék és felső réteg), az csak egy 

fázisnak számít. Ugyanígy, az s(α) fázis is két darabban van, mégis csak egy fázisnak számít 
 

Tegyük fel, hogy a rendszer két fázist tartalmaz: α-t és β-t. Ekkor a rendszerben lévő összes 
anyagmennyiség a két fázisban lévő anyagmennyiségek összegével számítható: n = nα + nβ. Érdemes 
definiálni az adott fázis mólarányát (röviden: fázisarányát), amit az α fázisra jelöljünk yα-val. Definíció 
szerint:  

n
ny α

α ≡                                                                      (1.F.7) 

 
Amennyiben a rendszerben csak két fázis van, a két fázisarány összege nyilván 1 (yα + yβ = 1). A 

két fázis összetétele általában különböző, bár az egyensúlyi fázisok általában ugyanazokat a 
komponenseket tartalmazzák (például azonosan A-t és B-t). A rendszerben érvényes átlagos komponens 

                                                 
12 Ha valakinek nehézséget okoz a homogén és heterogén rendszerek közötti különbség memorizálása, ajánlom figyelmébe 
analógiának a homoszexuális és heteroszexuális párokat. A homoszexuális párok azonos típusú részekből állnak (fiú-fiú, vagy 
lány-lány), hasonlóan a homogén rendszerhez, amelyben csak egy fázis van (bár az lehet több darabban is). A heteroszexuális 
párok két típusú részből állnak (lány-fiú), hasonlóan a heterogén rendszerhez, amiben két (néha több) fajta fázis van.  

g

l

s(α)

s(β)
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koncentrációk számítása is elvégezhető, bár ennek elsősorban az anyagmérleg13 számítása szempontjából 
van értelme (igazi fizikai értelemmel csak az egyes fázisok összetétele bír). Amennyiben a rendszerben 
két fázis van (α és β), az A és B komponensek átlagos móltörtje a következőképpen számítható: 

 
)()( ββαα AAA xyxyx ⋅+⋅=                                                        (1.F.8) 

 
)()( ββαα BBB xyxyx ⋅+⋅=                                                        (1.F.9) 

 
Amennyiben a rendszerben csak két komponens van, a két komponens átlagos móltörtjének 

összegére nyilván megint az xA + xB = 1 egyenlőség adódik. Ezt az eredményt kapjuk akkor, ha az (1.F.8-
9) egyenleteket összeadjuk, és figyelembe vesszük, hogy 1)()( =+ αα BA xx , illetve, hogy 1)()( =+ ββ BA xx , 
és végül, hogy: 1=+ αα yy .  

 
 

1.F.4. A rendszer állapota (kiindulási, átmeneti és egyensúlyi) 
 

Az „állapot” kifejezés a kémiai termodinamika egyik gyakran használt szakkifejezése. Köznapi 
értelemben a Tisztelt Olvasó is valamilyen állapotban van (boldog, fáradt, nyűgös, éhes, szerelmes, 
fizikai-kémia-iránt-fogékony, stb..), illetve ezen állapota állandó változásban van e sorok olvasása során 
is (remélhetőleg kíváncsisága egyre növekszik, esetleges másnapossága fokozatosan tűnik el). Fontos 
tisztáznunk, mire gondolunk, amikor egy fizikai kémiai rendszer állapotáról beszélünk. A rendszer 
állapotán a következő információk összességét értjük: 

a. hány fázisból áll a rendszer, 
b. melyek ezek a fázisok,  
c. milyen a mennyiségi arány ezen fázisok között (yi),  
d. milyen összetételűek ezek a fázisok (xi, beleértve azt is, hogy a kiindulási komponensekből 

keletkeztek-e vegyületek, ha igen, melyek ezek, és mennyi a móltörtjük az egyes fázisokban). 
 
Megkülönböztetünk kiindulási állapotot, átmeneti állapotot és végállapotot, ami az esetek 

többségében egyensúlyi állapotot is jelent. Kiindulási állapot az, amit az anyagmérnök kénye-kedve, a 
keze ügyébe kerülő véletlenszerű anyagok, vagy esetleg gondos tervezés után összeállít. Például vesz fél 
liter tejet, 20 deka lisztet, 2 tojást, 1 deci olajat és egy csipetnyi sót [a palacsinta receptje szerző 
Édesanyjának szóbeli közlése alapján]. Persze hogy lesz-e ebből palacsinta, az az alkalmazott 
technológiától is függ. A valóságban a fenti kódnevek (liszt, tojás, olaj, stb.) mit sem érnek: az 
anyagmérnöknek a kiindulási állapotban összekevert teljes minőségi és mennyiségi analízist ismernie 
kell, ha tudományosan akar a palacsintasütéshez állni (lehet, hogy ezért nem tudok palacsintát sütni??).  

Egyensúlyi állapotnak nevezzük azt az állapotot, ami adott konkrét kiindulási állapotból „adott 
körülmények” között kellően hosszú idő alatt kialakul, és ezután végtelen hosszú ideig nem változik meg, 
feltéve persze, hogy ugyanazok az „adott körülmények” változatlanul fennállnak. A kémiai 
termodinamika feladata éppen az, hogy az egyensúlyi állapotot számítással meghatározzuk a kiindulási 
állapot és az „adott körülmények” ismeretében.  

A kiindulási és egyensúlyi állapotok között különböző folyamatok játszódnak le, amelyeknek 
időigényük van. Ezért ha egy adott pillanatban szemrevételezzük az átmeneti eredményt, csak az 
átmeneti állapotot látjuk, ami a kiindulási állapot és az „adott körülmények” beállítása óta eltelt idő 
függvénye. Az átmeneti állapot meghatározása a kinetika feladata (lásd később). Lévén azonban, hogy az 
átmeneti állapot mindenképpen a kiindulási és egyensúlyi állapotok között helyezkedik el, először 
érdemes a kémiai termodinamika eszközeivel meghatározni az egyensúlyi állapotot, és csak utána 

                                                 
13 Az anyagmérleg számítás során feltételezzük, hogy teljesül az anyagmegmaradás törvénye, miszerint az anyag nem vész el 
és nem keletkezik a semmiből, mindössze átalakul. Tehát bármely folyamat elején és végén a rendszer és a komponensek 
összes anyagmennyisége változatlan marad. Ez persze nyitott rendszerben csak a környezet figyelembevételével együtt igaz.  
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foglalkozni azzal, hogy egy adott időpillanatban vajon milyen átmeneti állapotban van a rendszer a 
kiindulási és egyensúlyi állapotok közötti virtuális úton.  

Vizsgáljuk meg egy példán a kémiai termodinamika egy lehetséges eredményét. Tételezzük fel, 
hogy kiindulási állapotban a rendszerbe két komponenst helyezünk, A-t és B-t, úgy, hogy az A 
komponens átlagos kiindulási átlagos móltörtje: xA = 0,587 (amiből persze rögtön következik, hogy a B 
komponens kiindulási átlagos móltörtje xB = 1 – 0,587 = 0,413). Meg kell jegyezni, hogy teljesen 
mindegy, hogy ez a két komponens hányfajta, és milyen fázisokban kerül a kiindulási rendszerbe, az 
egyensúlyi rendszer állapotát ez nem befolyásolja. Tételezzük fel, hogy „adott körülmények” között 
elvégeztük a kémiai termodinamikai számítást, ami a fenti kérdésekre a következő válaszokat szolgáltatta:  

a. a rendszer két egyensúlyi fázisból áll, 
b. az egyik egyensúlyi fázis gáz, a másik folyékony halmazállapotú,  
c. az egyensúlyi fázisarányok: yg = 0,7 és yl = 0,3,  
d. Az egyensúlyi fázisok összetétele: xA(g) = 0,35, xB(g) = 0,65, xA(l) = 0,72, xB(l) = 0,28. 
 
Az anyagmegmaradás törvénye szerint a kiindulási és egyensúlyi állapotban a komponensek 

átlagos móltörtje változatlan kell, hogy maradjon. Ellenőrizzük le ezt a tételt az (1.F.8-9) egyenletekkel. 
Behelyettesítve fenti értékeket ezekbe az egyenletekbe, az A komponens egyensúlyi átlagos móltörtje: xA 
= 0,7.0,35 + 0,3.0,72 = 0,461, míg a B komponens egyensúlyi átlagos móltörtje: xB = 0,7.0,65 + 0,3.0,28 = 
0,539. A két komponens átlagos móltörtjeinek összege:  xA + xB = 0,461 + 0,539 = 1,000, azaz ebben az 
esetben (véletlenül) kerekítési hiba sem történt. Fentiekkel összevetve láthatjuk, hogy a kiindulási és 
egyensúlyi állapotokban a komponensek átlagos móltörtje megegyezik, ami mindössze annyit jelent, hogy 
a számítás során sikerrel vettük figyelembe az anyagmegmaradás törvényét. 

E könyv célja az, hogy megmutassa: hogyan lehet egy ilyen típusú végeredményt kiszámítani 
anélkül, hogy külön bonyolult méréseket végeznénk. A számítási eredménynek természetesen olyannak 
kell lennie, hogy amennyiben bárki a világon mégis elvégezné a méréseket az „adott körülmények” 
között, valóban a fenti válaszokhoz jusson (a mérési hibahatáron belül). A számítási algoritmus 
ismertetése előtt azonban először azt kell tisztáznunk, hogy egyáltalán mit értünk a fent többször említett 
„adott körülmények” alatt, azaz vajon melyek azok a fizikai mennyiségek, amelyek a rendszer egyensúlyi 
állapotát egyértelműen meghatározzák?  

 
 

1.F.5. Állapothatározók és állapotegyenletek 
 
Azokat a fizikai mennyiségeket, amelyek egyértelműn meghatározzák a rendszer egyensúlyi 

állapotát, állapothatározóknak nevezzük. Az, hogy a természetben definiálható végtelen számú fizikai 
mennyiség közül melyek azok, amelyek valóban fontosak, azaz amelyektől valóban függ egy rendszer 
egyensúlyi állapota, elméletileg nehezen megválaszolható kérdés. Nagyszámú megfigyelés és kísérlet 
alapján jutottunk el odáig, hogy a következő állapothatározókat megjelölhessük:  

a. a rendszerben uralkodó nyomás (p) [p a “pressure” = nyomás szó első betűje], 
b. a rendszer összes térfogata (v), 
c. a rendszer termodinamikai hőmérséklete (T) [“temperature” = hőmérséklet szó első betűje], 
d. a kiindulási komponensek anyagi minősége és átlagos móltörtjei (xi). 

 
Valójában az egyensúlyi állapotra hatással vannak a különböző erőterek (gravitációs, elektromos, 

mágneses), sőt, a fázisok lokális görbülete is, de ezeket a hatásokat egyelőre elhanyagoljuk. Fenti 
mennyiségek közül a térfogattal és a móltörttel már foglalkoztunk. A kémiai termodinamikában az ún. 
„termodinamikai hőmérsékletet” használjuk, ami magyarul a Kelvin skálát jelenti. 1 K 
hőmérsékletváltozás megegyezik 1 oC hőmérsékletváltozással, de a Kelvin-skála nullpontja kb. 273,15 K-
nel lejjebb van tolva, mint a Celsius-skála nullpontja. Addig, amíg a Celsius-skála nullpontja hétköznapi 
életünkhöz igazítva a tiszta víz fagyáspontjának felel meg, a Kelvin skálát tudományos célból úgy 
szerkesztették, hogy annak nullpotja egyben az abszolút zéró hőmérsékletet jelentse, aminél hidegebb test 
a természetben nem létezik, sőt, szoros értelemben véve a 0 K hőmérsékletet sem lehet elérni, mindössze 
megközelíteni. A 0 K hőmérséklet azonban mégis fontos elméleti érték, hiszen ezen a hőmérsékleten leáll 
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mindenfajta atomi mozgás, ami csak 0 K felett indul el, fokozatosan erősödve a hőmérséklet 
növekedésével.  

A termodinamikában nyomás alatt jellemzően a rendszerben uralkodó gáznyomást értjük. A 
nyomás alapdefiníciója szerint az erő és általa nyomott felület nagyságának hányadosa: p ≡ F/A [az F a 
„force” = erő szó első betűje, míg az A az „area” = alapterület szó első betűje]. A nyomás mértékegysége 
e definíció szerint N/m2 ≡ Pa (a normál légköri nyomás 105 Pa). A gáznyomás úgy alakul ki, hogy az 
adott térfogatú gáztérben adott hőmérsékleten elhelyezkedő adott mennyiségű atom (vagy molekula) 
össze-vissza száguldozik, és bizonyos rendszerességgel ütközik minden folyékony/gáz, vagy szilárd/gáz 
határfelülettel, azoknak egységnyi idő alatt és egységnyi felületen adott impulzust adva át. Nyomást 
nemcsak gázzal, hanem pl. folyadékoszloppal is létre lehet hozni. Egy h magasságú folyadékoszlop 
nyomása földi gravitáció mellett a ρ.g.h képlettel számítható (ahol ρ a folyadék sűrűsége (kg/m3), g = 9,81 
m/s2 a gravitációs állandó értéke Magyarországon) [a h a „height” = magasság szó első betűje, míg a g a 
„gravity” = gravitáció szó első betűje]. Ezért, ha egy búvár 1 bar légköri nyomás mellett 100 méter 
mélyre merül egy 1200 kg/m3 sűrűségű tengerben, testének felületére 105 + 1200.9,81.100 = 1,28.106 Pa = 
12,8 bar nyomás hat. Ez a nyomás a búvár oxigén-palackjában ugyan nem tesz kárt, dobhártyájáért 
azonban erősen aggódhatunk. A Föld középpontjában becsült nyomás nagyságrendileg 1012 Pa = 107 bar, 
ami már nemcsak az oxigénpalackot tenné teljesen felismerhetetlenné, hanem a palackot alkotó ötvözetet 
is egy teljesen új egyensúlyi állapot irányába kényszerítené. A nyomás másik véglete vákuumban lép fel. 
A vákuum valójában csökkentett nyomású gáz. Az iparban olcsón elérhető vákuumszint 100 Pa körüli, de 
extra költségekkel a 10-20 Pa is elérhető.  
 Fenti állapothatározók nem mindegyike független. A független állapothatározók minimális 
számának meghatározása azért érdekünk, mert az egyensúlyi állapotot ezen független állapothatározók 
függvényében kell kiszámítanunk, és nem mindegy, hogy egy feladatban 2, vagy 3 ismeretlen van-e. Más 
szóval nem mindegy, hogy pl. az egykomponensű rendszereket leíró egyenleteink (lásd következő 
fejezet) 2, vagy 3 paramétert tartalmaznak-e.  

Az anyagok viselkedésének tanulmányozásából kiderült, hogy adott anyagi minőség és 1 mol 
anyagmennyiség mellett (lásd fenti felsorolás d. pontját) a maradék három állapothatározó (p, v, T) között 
minden anyagtípusra létezik egy egyenlet, ami e három, első ránézésre független mennyiséget összeköti 
egymással. Fent már utaltunk arra, hogy a szilárd és folyékony fázisok adott fázistípus, összetétel, 
nyomás és hőmérséklet mellett meghatározott, egyensúlyi moláris térfogattal rendelkeznek, ami az 
atomok (ionok, molekulák) taszító és vonzó kölcsönhatásainak egyensúlyából alakul ki. Tehát léteznie 
kell egy olyan V = f(T, p) típusú egyenletnek (amit állapotegyenletnek nevezünk), ami 1 mol 
anyagmennyiség mellett érvényes egy adott anyagtípusra.  

A szilárd és folyékony anyagokra ennek az egyenletnek (helyesebben ezeknek az egyenleteknek) 
a formája túlságosan bonyolult ahhoz, hogy a Tisztelt Olvasót ezzel fárasszuk. Az állapotegyenlet egy 
példájaként a középiskolai tanulmányokból remélhetőleg ismert, az ún. tökéletes gázokra érvényes 
állapotegyenletet az (1.F.4.a) egyenlettel már felírtuk. A reális gázokra az (1.F.4.a) egyenlet ugyan nem 
működik tökéletesen, bennünket azonban most elsősorban nem az állapotegyenlet pontos formája érdekel, 
hanem az abban való bizonyosság, hogy minden anyagra felírható egy V = f(T, p) típusú egyenlet, és ezért 
az anyagok moláris térfogata p és T ismeretében kiszámítható. Következésképpen a térfogat ismerete nem 
hordoz külön információt, más szavakkal a térfogat nem független állapothatározó. Végeredményben a 
független állapothatározók a következők:  

a. a rendszerben uralkodó nyomás (p), 
b. a rendszer hőmérséklete (T), 
c. a rendszerbe helyezett komponensek anyagi minősége és átlagos móltörtje (xi). 

 
Az (1.F.4.a) egyenlet alapján bárkiben felvetődhet, hogy ebből az egyenletből nemcsak V 

fejezhető ki (p, T) függvényében, hanem p is kifejezhető (T, V), vagy akár T is kifejezhető (p, V) 
függvényében, és ha így tennénk, a független állapothatározóknak egy másik listájához jutnánk. Ez 
valóban így van. Fontos leszögezni azonban, hogy a kémiai termodinamika számításainak végeredménye 
független a fenti választástól (bár a számítás részleteit e választás befolyásolja). Ezért itt nem elvi, hanem 
gyakorlati döntést kellett hoznunk.  
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A gyakorlati kérdés pedig a következő: vajon p, V, T közül melyik az a két fizikai mennyiség, 
melyeknek állandó értékeit reális körülmények között a legkönnyebben biztosíthatjuk? Ebben a 
versenyben a legjobb helyezést a T foglalja el, hőmérsékletet ugyanis könnyen tudunk emelni (fűtéssel), 
vagy csökkenteni (hűtéssel) mind a laborokban, mind az iparban. Tehát a hőmérsékletet érdemes az egyik 
független állapothatározónak választani. A p és V közötti döntés azonban már nem ilyen egyértelmű. Az 
(1.F.1) ábrán látható, hogy a gázok kitöltik a rendelkezésükre álló teret, tehát az Ő moláris térfogatuk (V) 
egyenlővé válik egy zárt rendszer összes térfogatával (v), miközben a nyomás az (1.F.4.a) egyenlet által 
diktált értéket veszi fel. A szilárd és folyékony fázisok saját egyensúlyi moláris térfogattal rendelkeznek 
(V), azaz nem veszik át a rendszer v térfogatát. Következésképpen a következő két választási 
lehetőségünk van: 
a. ha bennünket elsősorban a gázok viselkedése érdekel, válasszuk v-t a második független 

állapothatározóként, és hagyjuk, hogy p értéke neki tetsző értéket vegyen fel,  
b. ha azonban bennünket elsősorban a szilárd és folyékony anyagok érdekelnek, inkább hagyjuk, hadd 

változzon térfogatuk tetszésük szerint, és második független állapothatározóként válasszuk a p-t.   
 

Lévén, hogy a műszaki anyagok piacán mind értéküket, mind tömegüket tekintve egyértelműen a 
szilárd anyagok vannak túlsúlyban, ezért bennünket praktikus okokból a szilárd anyagok jobban 
érdekelnek a gázoknál, még akkor is, ha a szilárd anyagok gyártása során egyes technológiákban a 
gázfázis viselkedését is ismernünk kell. Ezért választottuk fent (a nemzetközi anyagtudományi trenddel 
teljes összhangban) p-t független állapothatározóként, és ezért tekintjük v-t ettől kezdve ebben a 
könyvben nem független állapothatározónak. Következésképpen a rendszer teljes térfogata (v) innen 
kezdve termodinamikai egyenleteinkben nem fog szerepelni. Ezzel szemben néha elő fog bukkanni a 
moláris térfogat (Vi), mint az anyag egyik termodinamikai tulajdonsága.  

 
 
 

1.F.6. Az energiaminimum, mint az egyensúly feltétele 
 

A természetben minden energiaminimumra törekszik. Nyilvánvaló példaként vizsgáljunk meg egy 
egyszerű mechanikai rendszert, ami egy golyóból és egy íves pályából áll (lásd 1.F.4.a ábra). A golyót 
gondolatban a pálya legkülönbözőbb pontjain helyezhetjük el – tekintsük ezeket a golyó különböző 
lehetséges állapotainak. A kérdés az, hogy e sok lehetséges állapot közül melyik lesz a golyó egyensúlyi 
állapota? Ha a golyót véletlenül éppen a pálya legalsó pontjára helyeztük, a golyó nem fog elmozdulni 
onnan, azaz úgy tűnik, hogy a pálya legalsó pontja felel meg az egyensúlyi állapotának. De vajon mi 
történik, ha a kiindulási állapot nem azonos az egyensúlyi állapottal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.F.4. Az energiaminimum, mint egyensúlyi állapot szemléltetése 

Egy golyó egyensúlyi helyzete egyszerű íves pályán (a) és lyukat fúrva a pálya aljában (b) 
 

g

Eha. b.

egyensúlyi állapot
egyensúlyi állapot
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Ha a golyót nem a pálya minimumpontjára helyezzük, akkor az a gravitációnak engedelmeskedve 
lefelé kezd gurulni. A pálya minimumpontján elsőre általában túllendül, de aztán újra visszafordul, és 
néhány, egyre csökkenő magasságú kitérő után végül megállapodik a pálya legmélyebb pontján. Ha a 
körülmények azonosak maradnak (nem vesszük ki alóla a pályát, nem fúrunk lyukat a golyó alá, nem 
„kapcsoljuk ki” a gravitációt, stb…), a golyó az idők végezetéig nyugalomban marad a pálya legalsó 
pontján. Ezzel meggyőződhetünk arról, hogy az összes lehetséges állapot közül a golyó önként a pálya 
legalsó pontját foglalja el, onnan többé nem mozdul, azaz valóban ez az egyensúlyi állapota.   

A mechanikából Newton óta tudjuk, hogy ez azért van így, mert „adott körülmények” között 
ehhez az állapothoz tartozik a golyó legkisebb helyzeti energiája, amit az Eh = m.g.h képlettel 
számolhatunk ki, ahol h a Föld középpontjától mért távolság [E az „energy” = energia szó első betűje]. 
Lévén, hogy a pálya összes pontja közül a legalsóbb ponthoz tartozik a legkisebb h érték, ezért a golyó a 
pálya legalsó pontján éri el energiaminimumát. Az 1.4.F ábrán berajzoltuk a gravitáció vektorát 
(függőleges, lefelé mutató nyíl, „g” jelzéssel), és berajzoltuk a helyzeti energia skáláját is (függőleges, 
felfelé mutató skála, „Eh” jelzéssel). Ezért az ábrán berajzolt pálya íve egyben egy olyan görbének is 
tekinthető, ami mentén a golyó helyzeti energiája változik, miközben a golyó balról jobbra, vagy jobbról 
balra (na és persze a pálya íve miatt eközben le-fel) mozog. Az ábra ilyenfajta értelmezéséből ugyanarra a 
következtetésre jutunk: a golyó az energiaminimumához tartozó egyensúlyi állapotra törekszik, és amikor 
azt eléri, ott marad, mindörökké… Mindezt önként teszi. Nem azért, mert mi azt akarjuk, hogy ezt tegye. 
Sőt, annak dacára, hogy mi esetleg lökdösni próbáljuk a pályán jobbra-balra, a golyó makacsul mindig 
visszatér egyensúlyi helyzetébe.  

Tehát a természetben lévő élettelen és tudattalan tárgyak a természet törvényeinek 
engedelmeskedve mindig az „adott körülmények” között elérhető legalacsonyabb energiaszintre 
törekszenek. Mit jelent ebben a mondatban az „adott körülmények”? Nyilván azt, hogy a golyót csak az 
1.F.4.a ábrán felrajzolt pályán helyezhetem el, és hogy a gravitációs vektor arra mutat, amerre. Ha az 
„adott körülmények”-et megváltoztatom, változik az egyensúlyi állapot is. Ha például egy, a golyó 
átmérőjénél nagyobb átmérőjű lyukat fúrok a pálya alsó pontjánál, akkor a golyó ebbe a lyukba fog 
spontán belezuhanni, és a lyuk alján éri el egyensúlyi állapotát (lásd 1.F.4.b ábra).  

 
 

1.F.7. A fizikai-kémiai egyensúly általános feltétele 
 
 Fogadjuk el, hogy fenti tételünk nemcsak a mechanikában érvényes, hanem általában az élettelen 
és tudattalan természetben is, azaz: a természetben lévő élettelen és tudattalan anyag a természet 
törvényeinek engedelmeskedve mindig az „adott körülmények” között elérhető legalacsonyabb 
energiaszintre törekszik. Az 1.F.5 alfejezetben már láttuk, hogy a fizikai-kémiai rendszerek 
szempontjából az „adott körülmények” a p-T-xi állapothatározók adott értékeit jelentik. De vajon milyen 
típusú energia minimumára törekszenek a fizikai-kémiai (azaz anyagi) rendszert alkotó atomok 
(molekulák, ionos, stb..)? Ez nyilván valamilyen másfajta energia, mint a mechanikából ismert helyzeti 
energia, bár az adott tömeggel bíró teljes rendszer nyilván a helyzeti energiának is engedelmeskedik, és az 
1.F.4.a-b ábrák körülményei közé helyezve nyilván ugyanúgy a pálya legalsó pontjára fog gurulni. 
Bennünket a fizikai kémiában azonban általában nem az érdekel, hogy hová gurul a kémcső. 
Kémcsöveinket általában kémcsőtartóban helyezzük el mechanikailag stabilan egy laborasztalon, és ha a 
kémcső gurulni kezd, az a fizikai kémiai laborban extrém esetnek számít, amit kéretik elkerülni.  

Mint ahogy előzőleg kifejtettük, bennünket az érdekel, hogy egy valamely kiindulási állapotban 
(összetétellel) magára hagyott rendszerben adott p, T értékek mellett milyen egyensúlyi fázisok alakulnak 
ki, azoknak milyen lesz a fázisaránya és összetétele. Az ilyen típusú fizikai kémiai egyensúlyra való 
törekvést nyilván nem a helyzeti energia, hanem valamely másfajta energia minimumra való törekvése 
szabályozza. Első lépésként „higgyük el”, hogy a természetben létezik olyan energia, ami a fizikai kémiai 
(azaz anyagi) történéseket szabályozza. Innentől kezdve logikusan fogunk haladni előre, és végül el 
fogunk jutni egy olyan számítási módszerhez, amivel az egyensúlyi állapot előre látható, és amely 
számítási eredmények kísérletekkel ellenőrizhetőek. Ha minden ilyen számítás – ellenőrzés páros 
működni fog, „hitünkben” megerősödhetünk és beláthatjuk, hogy „jó így”, azaz mérnökileg használható 
eszközt nyertünk.  
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Egyébként nemcsak a fizikai-kémiai (anyagi) folyamatokat determináló energiák vannak elrejtve 
alapvető érzékszerveink elől, hanem a mechanikai energiák is: ki látott már például szembe jönni 
„helyzeti energiát”? A helyzeti energia fizikai létezéséről azáltal győződünk meg, hogy működésének 
eredményei megfigyelhetőek, és minden eddig elvégzett kísérleti eredménnyel összhangban vannak. 
Ugyanígy vagyunk a fizikai kémiai (azaz anyagi) folyamatokat irányító energiával. Érzékszerveink elől 
maga az energia rejtve van, hatásának következményei azonban egyértelműen megfigyelhetőek.  

Jelöljük e számunkra fontos, az anyagban végbemenő atomi-molekuláris (azaz fizikai kémiai) 
folyamatokat irányító energiát G-vel, Gibbs tiszteletére. A fiziko-kémikusok ezt „Gibbs-energiának”, 
vagy „szabadentalpiának” nevezik. A Gibbs energia legfontosabb tulajdonsága az előzőek alapján az, 
hogy bármely anyagi rendszer csak akkor kerül egyensúlyba, ha a rendszer Gibbs energiája minimális 
értékre kerül. A fentiekben láttuk, hogy az anyagi rendszerek egyensúlyi állapota kizárólag (p, T, xi) 
állapothatározóktól függ. Ebből nyilvánvalóan az is következik, hogy a Gibbs energia is (p, T, xi) 
függvénye lesz. Végeredményben tehát megállapíthatjuk, hogy az anyagi rendszerek fizikai kémiai 
egyensúlyának feltétele az, hogy a (p, T, xi) állapothatározók által determinált G Gibbs energia 
értéke minimális legyen, azaz matematikailag: 

 
min→G                                                                (1.F.10) 

 
 

1.F.8. A fázisok (integrális) és a komponensek (parciális) Gibbs energiája  
 
Tárjuk fel a Gibbs energia néhány egyéb nyilvánvaló tulajdonságát. Ehhez először is tisztázzuk, 

hogy a fent bevezetett G-vel a rendszer összes energiáját jelöljük. Lévén, hogy e mennyiség segítségével 
a rendszer állapotáról akarunk információt szerezni, ezt a mennyiséget intenzív mennyiségként kell 
kezelnünk, azaz az abszolút energiát (J) a rendszerben lévő összes anyagmennyiséghez (mol) kell 
viszonyítani. Így G mértékegységére J/mol adódik.  

A rendszer azonban, mint fent tisztáztuk, fázisokból áll. Nyilvánvaló, hogy a rendszer összes 
energiája a fázisok energiáinak összegével lesz egyenlő. Az α fázis Gibbs energiáját jelöljük Gα-val, 
mértékegysége J/mol (adott esetben a „mol” a fázison belüli anyagmennyiségre vonatkozik). Amennyiben 
a rendszerben csak két fázis van, a rendszer összes energiája nyilván a következő súlyozott összegzéssel 
számítható ki:  

 
ββαα GyGyG ⋅+⋅=                                                    (1.F.11) 

 
Mint ahogy az 1.F.3 alfejezetben láttuk, a rendszer fázisokból, a fázisok pedig komponensekből 

állnak. Jelöljük az A komponens α fázisban érvényes Gibbs energiáját GA(α)-val, amit szintén kezeljünk 
intenzív mennyiségként, azaz mértékegysége legyen J/mol (adott esetben a „mol” az α fázisban oldott A 
komponens anyagmennyiségére vonatkozik). Nyilvánvaló, hogy az adott fázis Gibbs energiája a 
komponensek Gibbs energiájának összegével számítható. Az összegzés során a súlyozást most nem a 
fázisarányokkal, hanem a móltörtekkel kell elvégezni. Amennyiben az α és β fázisok csak két-két 
komponenst tartalmaznak (A-t és B-t), e fázisok Gibbs energiája a következőképpen számítható:  

 
)()()()( ααααα BBAA GxGxG ⋅+⋅=                                       (1.F.12.a) 

 
)()()()( βββββ BBAA GxGxG ⋅+⋅=                                       (1.F.12.b) 

 
A komponensek Gibbs energiáját gyakran nevezzük „parciális” Gibbs energiának, ami a „part” = 

rész szóból a „rész” energiáját jelenti. Így tehát a GA(α) mennyiség teljes neve: az A komponens parciális 
Gibbs energiája az α fázisban. Minél pozitívabb GA(α) értéke, annál nagyobb energiával törekszik az A 
komponens arra, hogy az α fázison kívül bármilyen fizikai-kémiai kölcsönhatásba lépjen. Emiatt GA(α)-t 
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gyakran nevezik az A komponens „kémiai potenciál”-jának is14. Ezzel szemben a részekből 
(komponensekből) összerakott fázisok Gibbs energiáját integrális Gibbs energiának nevezzük (az 
„integrális” szó magyarul összegzettet jelent). Tehát a Gα mennyiség teljes neve: az α fázis integrális 
Gibbs energiája.  
 
 

1.F.9. A heterogén egyensúly kiegészítő feltétele 
 

Az (1.F.10) feltétel homogén rendszerekben szükséges és egyben elégséges feltétele az 
egyensúlynak. Heterogén rendszerekben azonban az (1.F.10) feltétel csak szükséges, de nem elégséges 
feltétele az egyensúlynak. Más szóval szükség van egyéb feltételek teljesülésére is. A viszonyokat egy 
viszonylag egyszerű, kétfázisú és kétkomponensű esetre az 1.F.5. ábrán mutatjuk be. Az ábrán két, 
egymástól egy fázishatárral elválasztott fázis látható (α és β), mindkettő két komponenst tartalmaz (A-t és 
B-t). A kérdés: vajon mi a feltétele annak, hogy ez a két fázis egymással egyensúlyban legyen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.F.5 ábra. Kétfázisú, kétkomponensű rendszer egyensúlyához15 
(A nyilak sematikusan a parciális Gibbs energiákkal arányos mennyiségeket jelölik.  

Az egyensúly feltétele az, hogy az A komponens parciális Gibbs energiája az α és β fázisokban 
megegyezzen, illetve ugyanennek igaznak kell lennie a B komponensre is. Vegyük észre, hogy az A és B 

komponensek parciális Gibbs energiái között nincs kapcsolat). 
 
 
Talán itt az ideje megemlíteni, hogy a kémiai egyensúly mindig dinamikus egyensúly, ami azt 

jelenti, hogy az atomok szüntelen mozgásuk révén nagy sebességgel mozogva állandóan „próbálkoznak”, 

                                                 
14 Gibbs-et követve a kémiai termodinamikai tárgyú könyvek, miközben áttérnek G-ről GA(α) -ra, jelölést és egyben elnevezést 
is váltanak, bevezetve az i komponens α fázisban érvényes, ún. „kémiai potenciál”-ját, ami azonos az adott komponens adott 
fázisban érvényes „parciális Gibbs energiájával”, azaz: µA(α) ≡ GA(α). Ugyan a „kémiai potenciál”, mint kifejezés, talán 
bizonyos esetekben szemléletesebb, mint a „parciális Gibbs energia”, ebben a könyvben egy fizikai mennyiségre csak egy 
elnevezést és egy jelölést használunk (lesz belőlük így is bőven elég) – ezért maradunk a parciális Gibbs energiánál.  
15 Az 1.F.5 ábrán bemutatott rendszer hasonlít egy olyan, két kollégiumból álló egyetemi szituációra, ahová kezdetben az 
egyetem vezetése kicsit naivan különböző arányokban költöztet lányokat és fiúkat, azaz kvázi egy lány-kollégiumot és egy fiú-
kollégiumot alakít ki (a rendszerváltás előtt ez volt a „divat”). Ha a hallgatók mozgását nem akadályozzuk, a rendszerben 
akkor alakul ki egyensúly, ha egyrészt a két kollégium között kiegyenlítődik a férfi parciális energia (más szóval férfi-
potenciál – lásd az előző lábjegyzetet a kémiai potenciálról), másrészt ha a két kollégium között a női parciális energia (női-
potenciál) is kiegyenlítődik. Azaz a két kollégium között olyan spontán (férfi- és női-) mozgások indulnak el, amelyek 
egyensúlyban a lány-kollégiumból és a fiú-kollégiumból két, nehezen megkülönböztethető koedukált kollégiumot hoznak létre. 
Ennek matematikai feltétele az (1.F.14.a-b) egyenletek teljesülése, ahol A = lány, B = fiú, α = 1-es kolesz, β = 2-es kolesz.  

A-B
α fázis β fázis

A-B

határfelület

GA(β) GA(α)

GB(β) GB(α)
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azaz a legkülönfélébb szituációkat próbálják ki. Az 1.F.5 ábrán bemutatott fázishatáron keresztül például 
szakadatlanul mindkét irányban A és B atomok lépnek át. Az ilyen dinamikus egyensúlynak nyilván az a 
feltétele, hogy az egységnyi határfelületen keresztül egységnyi idő alatt az α fázisból a β fázisba átlépett 
A atomok száma megegyezzen az ellenkező irányba átlépett atomok számával, ugyanis csak ebben az 
esetben lehet azt biztosítani, hogy mindkét fázis A-koncentrációja időben állandó legyen. Mint fent láttuk, 
az A komponens α fázisban érvényes parciális Gibbs energiája fejezi ki azt az energiát, amivel az A 
komponens arra törekszik, hogy az α fázison kívül bármilyen fizikai-kémiai kölcsönhatásba lépjen. Tehát 
az, hogy az α fázisból a β fázisba milyen valószínűséggel lépnek át az A atomok, a GA(α) mennyiséggel 
lesz arányos. Ugyanezzel a gondolatmenettel állíthatjuk, hogy az A atomoknak a β fázisból az α fázisba 
való átmenetének valószínűsége pedig a GA(β) mennyiséggel, azaz az A komponens β fázisban érvényes 
parciális Gibbs energiájával lesz arányos. Azonos típusú folyamatokról és azonos határfelületről lévén szó 
az arányossági tényezők az átlépés két irányában azonosak. Ebből az következik, hogy az A komponens 
szempontjából a rendszerben akkor lesz egyensúly (azaz az A komponens koncentrációja az α és β 
fázisokban csak akkor lesz időben állandó), ha teljesül a következő egyenlőség:  
 

)()( βα AA GG =                                                              (1.F.13.a) 
 

Az (1.F.13.a) egyenlőség teljesülése azonban csak azt biztosítja, hogy az A atomok azonos 
valószínűséggel lépnek át a fázishatáron át az egyik oldalról a másikra és vissza. Ahhoz, hogy a 
rendszerben valóban egyensúly legyen az is szükséges, hogy a B komponens is hasonlóan cselekedjen. 
Ennek feltétele az előző indoklással analóg módon a következő egyenlőség teljesülése:  

 
)()( βα BB GG =                                                              (1.F.13.b) 

 
 Az 1.F.5 ábrán bemutatott két fázisú és két komponensű rendszerben az egyensúly feltétele tehát 
az, hogy egyidejűleg teljesüljenek az (1.F.13.a-b) egyenlőségek, és emellett a rendszer teljes Gibbs 
energiája minimális értékű legyen, azaz teljesüljön az (1.F.10) feltétel is.  

Talán itt érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a kémiai termodinamika valójában egy 
statisztikus tudomány, azaz egyenleteink és következtetéseink csak nagyszámú egyed átlagos 
viselkedésére érvényesek. Fent ugyanis láttuk, hogy a dinamikus egyensúly lényege az, hogy a 
rendelkezésre álló határfelületen egységnyi idő alatt azonos számú A atom lép át az egyik oldalról a 
másik oldalra, és vissza (és ugyanez történik a B atomokkal is). Az oda és visszalépések darabszáma csak 
akkor fog megegyezni jó közelítéssel minden milliomod másodpercben, ha ebben az oda- és 
visszalépkedésben hatalmas számú atom vesz részt. Ellenkező esetben ugyanis hol az egyik, hol a másik 
irányú átlépések száma lesz már érzékelhetően nagyobb, ami időbeni eltéréseket (ún. fluktuációkat) okoz 
a két fázis pillanatnyi összetételében. Az atomok parányi mérete, illetve a grammnyi (cm3-nyi) 
mennyiségű anyagokban lévő irdatlan atom-mennyiség biztosítja azt, hogy a statisztika működjön, és 
ezért a kémiai termodinamika valóban a valós átlagos folyamatokat írja le. Ha azonban a legújabb 
anyagtudományi trendek alapján nanométeres méretű fázisokat akarunk létrehozni, melyekben már csak 
korlátozott számú atom van, a méret (azaz egyedszám) csökkenésével a kémiai termodinamika jóslataitól 
egyre jelentősebbek lesznek az eltérések16. Mindebből az is következik, hogy a kémiai termodinamika 
módszereivel az egyes atomok sorsáról sem tudunk semmit. Attól még, hogy a dinamikai egyensúly 
fenntartása során másodpercenként akár többmilliárd atom lép át a határfelületen mindkét irányban, nem 
következik, hogy ne lennének olyan atomok, amelyek órákon, vagy éveken át kizárólag csak az egyik 
fázisban bolyonganának, és egyszer sem hatolnának át a határfelületen. Ez különösen igaz a szilárd 
halmazállapotú anyagokra, amelyekben az atomok mozgása erősen gátolt (lásd később a diffúziónál).  
 
 
                                                 
16 Az előző lábjegyzetben leírt kolesz-hasonlat csak ma megfelelő analógia, amikor a kollégiumokban megfelelő számú 
„egyed” lakik mindkét komponensből, azaz legalább 100-100 lány és fiú vesz részt a dinamikai egyensúly kialakításában. Az 
1950-es évek (v)iszonyaira, amikor a Miskolci Egyetem kollégiumaiban összesen csak néhány lány lakott, a kémiai 
termodinamikát nem lehet alkalmazni, főleg azért nem, mert akkoriban a spontán folyamatokat kemény tiltások is korlátozták.  
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1.F.10. A Gibbs-féle fázisszabály 
 

A valós anyagi rendszerekben nagyszámú komponens és nagyszámú fázis vesz részt (jelöljük a 
komponensek számát K-val, a fázisokét pedig F-el). Ezekben a bonyolult esetekben gyakran még azt is 
nehéz megállapítani, hogy a rendszerben hány fázis lehet egyszerre jelen. Ebben segít a Gibbs féle 
fázisszabály, amit ugyan majd csak az MSc szinten fogunk levezetni, használni azonban már az FSz 
szinten is hasznos és egyszerű.  

A fázisszabályból megállapítható, hogy egyensúlyban adott számú komponens mellett a 
rendszerben maximum hány fázis lehet jelen: 

 
KF += 2max                                                             (1.F.14.a) 

 
A fenti egyenletből egyszerűen kiszámítható, hogy egy egykomponensű rendszer (K = 1) maximum 3 
egyensúlyi fázist, míg egy 15-komponensű szuperötvözet maximum 17 egyensúlyi fázist tartalmazhat. 
Átmenetileg (mielőtt az egyensúlyi állapot beállna) a fázisok száma lehet ennél nagyobb is, de mire az 
egyensúly beáll, a fázisok maximális száma az (1.F.14.a) egyenletnek fog megfelelni. Itt azonban 
emlékeztetni szeretnék az 1.F.3 ábrára, ahol megmutattuk, hogy a két darabra tört α szilárd fázis csak egy 
fázisnak számít, azaz az 1.F.3 ábrán F = 4. Ha tehát az 1.F.3 ábrán bemutatott rendszer egyensúlyban van, 
akkor abban minimum 2 komponens kell, hogy legyen (K ≥ 2), hiszen csak ekkor teljesül az (1.F.14.a) 
egyenlet.  

A valóságban az egyensúlyi fázisok száma az (1.F.14.a) egyenlettel leírthoz képest alacsonyabb is 
lehet (egyébként nem „maximálisnak” neveznénk ebben az egyenletben F-et). A fázisok száma 
természetesen nemcsak felülről, hanem alulról is korlátozva van: a rendszer akkor jelenik meg 3-
dimenziós való-világunkban, ha legalább 1 fázist tartalmaz (F ≥ 1). Következésképpen a valóságban az 
egyensúlyi fázisok száma: 1 ≤ F ≤ Fmax. A maximális és a valóságban megjelenő egyensúlyi fázisszám 
különbségét definíció szerint szabadságfok-nak nevezzük, amit Sz-el jelölünk: 

 
FFSz −≡ max                                                          (1.F.14.b) 

  
Az (1.F.14.a) egyenletet az (1.F.14.b) egyenletbe helyettesítve a szabadságfok közismertebb 

képletéhez jutunk: 
 

FKSz −+= 2                                                       (1.F.14.c) 
 

A szabadságfok azon független állapothatározók számát jelenti, amelyek szabadon változtathatóak 
meg (valamilyen véges értékhatáron belül) anélkül, hogy a rendszer állapotában minőségi változás állna 
be. Az 1.F.4 alfejezetben megadott „rendszer állapota” definícióból következik, hogy a „minőségi 
változás” alatt azt értjük, hogy megváltozik a rendszert alkotó fázisok száma, vagy minősége. A fázisok 
összetételének (xi(α)) és arányának (yα) fokozatos változása nem számít minőségi változásnak.  

Tegyük fel, hogy a rendszerben 2 komponens és 2 fázis van (K = 2, F = 2) – lásd 1.F.5 ábra. 
Ekkor a fenti egyenletek szerint: Fmax = 2 + 2 = 4, Sz = 4 – 2 = 2 (illetve: Sz = 2 + 2 - 2 = 2). Tehát az 
1.F.5. ábrán bemutatott egyensúlyi állapot minőségileg változatlanul fennmarad akkor is, ha két 
állapothatározó értékét szabadon (bár bizonyos határok között) változtatgatom. Ebben a rendszerben négy 
független állapothatározó van: T, p, xA(α), xA(β). E négy fizikai mennyiség közül szabadon kiválasztható az 
a kettő, amelyeket „szabadságfoknak” akarunk tekinteni (ezt az anyagmérnök szabadon eldöntheti). 
Legyen ez a két mennyiség például a T és p. A szabadsági fok fenti definíciója szerint tehát T és p értékei 
szabadon változtathatóak (bizonyos, később meghatározandó és az adott rendszerre jellemző konkrét 
határok között), miközben a rendszer minőségileg még mindig ugyanabban az állapotban lesz 
egyensúlyban, azaz még mindig az 1.F.5 ábrán bemutatott α és β fázisokból fog állni. A T és p fokozatos 
változtatásával azonban fokozatosan (általunk már nem befolyásolható módon) fog változni a többi 
állapothatározó, esetünkben xA(α) és xA(β), ezek hatására pedig fokozatosan változni fog yα is.  
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Most tételezzük fel, hogy egy kétkomponensű (K = 2) rendszerben az (1.14.a) egyenlet által 
megadott maximális mennyiségű fázis van jelen, azaz F = F max = 4. Ez a 4 fázis lehet például α szilárd 
oldat, β szilárd oldat, folyékony oldat és gázelegy (mind a négy fázis ugyanazt a két komponenst, A-t és 
B-t tartalmazza). Ekkor az (1.F.14.b-c) egyenletek szerint Sz = 0. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló 
független állapothatározók közül egyetlen olyan sincs, amit mi, anyagmérnökök szabadon 
megválaszthatunk: amennyiben tényleg azt akarjuk, hogy e 4 fázis egyensúlyban legyen, az adott anyagi 
rendszerre (A és B komponensekre) jellemző konkrét értékeket kell beállítanunk. A beállítandó 
paraméterek száma pedig nem kevés (6): T és p mellett a 4 fázis összetétele, azaz xA(α), xA(β), xA(l) és xA(g). 
Ebből nyilvánvaló, hogy a maximális egyensúlyi fázisszám elérése valós rendszerekben igencsak 
nehézkes, szinte lehetetlen vállalkozás. Ezért a valóságos esetek többségében F < Fmax, azaz K = 2 
esetében sokkal nagyobb valószínűséggel áll elő az F = 1, vagy F = 2, sőt, még az F = 3 állapot is, mint a 
maximálisan lehetséges F = 4 állapot.  
 Érdemes tudatosítani, hogy az (1.14.a) és (1.14.c) egyenletekben szereplő „2”-es szám a T és p 
független állapothatározók számát jelenti. A 3. fejezetben, a két-komponensű rendszerek 
fázisegyensúlyainak tárgyalásánál célszerűségi okokból (hogy ne kelljen 3-dimenziós diagramokat 
rajzolnunk), a nyomást konstans (1 bar) értéken fogjuk tartani, azaz átmenetileg lemondunk az egyik 
független állapothatározó változtatásának lehetőségéről. Az így előálló diagramok ezért csak úgy lesznek 
értelmezhetőek, ha a fázisszabály egyenleteiben a „2”-est „1”-esre cseréljük. Ezekkel az egyenletekkel 
„redukált” (csökkentett érvényességi körű) mennyiségeket számolhatunk ki, melyeket *-al fogunk 
megkülönböztetni:  
 

KF +=∗ 1max                                                             (1.F.14.d) 
 

FKSz −+=∗ 1                                                           (1.F.14.e) 
 

Az (1.F.14.d) egyenlet szerint tehát egy p = const érték mellett felvett kétkomponensű (K = 2) 
fázisdiagramon a maximális fázisok száma 1 + 2 = 3 (konkrétan lásd a 3. fejezetben).  
 
 

1.F.11. Hő, kötőerők, entalpia. A termodinamika I. főtétele 
 

Fontos lenne tudni, hogy vajon a kémiai termodinamikában központi szerepet játszó Gibbs energia 
logikusan felbontható-e két-, vagy néhány tag összegére, és ha igen, melyek ezek a tagok és vajon mi a 
fizikai értelmük. Mivel a Gibbs energia az atomok (molekulák, stb..) viselkedését próbálja leírni, egészen 
biztos, hogy legfontosabb összetevője egy olyan energiatag, ami az atomok közötti kötőerőket írja le. Ez 
valóban így van, és ezt az energiatagot „entalpia” névre keresztelték. Az entalpia és a Gibbs energia 0 K-
en megegyeznek, azaz rögtön felírhatjuk a következő rész-képletet: 

 
HG =    (amennyiben T = 0 K)    (1.F.15) 

 
Ha tehát fentiek szerint a Gibbs energia minimuma tartozik az egyensúlyi értékhez, akkor ez az 

entalpiára is igaz lesz, azaz a lehető legnegatívabb H érték tartozik az egyensúlyi állapothoz. Logikailag 
az anyag akkor kerül a legstabilabb (egyensúlyi) állapotába, ha atomjait a lehető legerősebb kötőerők 
kapcsolják össze. E két utóbbi kijelentésből viszont annak kell következnie, hogy a termodinamikában az 
egyre erősödő kötőerőkhöz egyre negatívabb értékű entalpia tartozik. Az entalpia mértékegysége fentiek 
miatt megegyezik a Gibbs energia mértékegységével, azaz J/mol. Az (1.F.15) egyenlet egyik nyilvánvaló 
következménye, hogy a G-hez hasonlóan H is az (xi, T, p) állapothatározók függvénye.  

Mint ahogy a fenti képletből látjuk, az entalpia egyezményes jele a H, ami kicsit meglepő módon 
nem az entalpia szó angol fordításának első betűje (az ugyanis az E betű lenne az „enthalpy” szóból), 
hanem a „heat” = hő angol szó első betűje. Ez a jelölés azonban nem véletlen (és nemcsak azért van így, 
mert az E betűt az „energy” = energia szóval már néhány oldallal ezelőtt lefoglaltuk), hanem arra utal, 
hogy amikor a kémiai kötések az atomok között felszakadnak, ez a „kémiai energia” hőenergiává 
(precízebben termikus energiává) alakul, és szó szerint fűteni kezdi saját magát, illetve nem izolált 
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rendszer esetén a környezetét is. Tapasztalatunk szerint ez történik minden tábortűz, tűzhely, vagy gőzgép 
esetében, amikor fát, szenet, stb. égetünk. Az égetés lényegileg azt jelenti, hogy a szerves vegyületekben 
lévő kötési energiákat oxigén gáz segítségével felszakítjuk, és a kötési energiákból felszabaduló termikus 
energiának köszönhetően melegedünk, avagy sütögetjük a pecsenyénket, avagy forralunk vizet, amiből a 
gőzgépet hajtó gőz keletkezik. A külső megfigyelő természetesen magukat a kémiai kötőerőket nem 
érzékeli. Közvetlenül csak a kötőerők megváltozása közben keletkező (vagy eltűnő) termikus energiát, 
illetve a hatására bekövetkező hőmérséklet emelkedést (vagy csökkenést) érzékeljük.    

A kémiai energia termikus energiává alakulása az energiamegmaradás törvényének (azaz a 
termodinamika I. főtételének) egy speciális esete. Az anyagmegmaradás törvényéhez hasonló módon az 
energiamegmaradás törvénye azt mondja ki, hogy energia a semmiből nem keletkezik és semmivé nem is 
alakul át (azaz nem is tűnik el), a különböző folyamatokban mindössze az energia különböző fajtái 
alakulnak át egymásba, illetve az energia az egyik térrészről a másikra megy át, és viszont. A fent vázolt 
esetre az energiamegmaradás törvénye a következő alakban írható fel:  

 
0=∆+∆ környezetrendszer HH                                                       (1.F.16.a) 

 
Az (1.F.16.a) egyenletben a rendszer entalpiáján elsősorban az atomok közötti kötési energiát, míg 

a környezet entalpiáján elsősorban a termikus energiát értjük.  
 
 
 

1.F.12. A folyamatokat kísérő energiaváltozások 
 

Folyamatnak nevezünk bármilyen történést, amely egy adott kiindulási állapotból egy adott 
végállapotba vezeti át a rendszert (lásd 1.F.6. ábra). Mind a kiindulási állapot, mind a végállapot 
szabadon megválasztható az anyagmérnök által, a vizsgálni kívánt jelenségek függvényében. 
Végállapotnak gyakran az egyensúlyi állapotot választjuk, ez azonban nem kötelező. Egy röpke számítás 
erejéig ugyanis bármilyen nekünk tetsző állapotot végállapotnak tekinthetünk, még akkor is, ha később 
kiderül róla, hogy adott körülmények között nem Ő az egyensúlyi állapot.  

Jelöljük a rendszer kiindulási állapotának Gibbs energiáját Gin-el, végállapotának Gibbs energiáját 
pedig Gfin-el [az „initial” = kezdő, illetve a „final” = végső szavakból]. Ekkor nyilvánvaló, hogy az így 
definiált kiindulási állapotból az így definiált végállapotba a rendszert átvezető folyamatot egy bizonyos 
Gibbs energia változás kíséri, amit általánosan ∆G-vel jelölünk17. Tehát definíció szerint:  

 
infin GGG −≡∆                                                          (1.F.17.a) 

 
Mint előzőleg már tisztáztuk, a termodinamika nem foglalkozik a folyamatok konkrét 

mechanizmusával és sebességével. Ebből az következik, hogy adott kiindulási és végállapotok között 
átívelő bármilyen mechanizmussal bekövetkező folyamatokat azonos ∆G energiaváltozás kíséri, 
legalábbis termodinamikai értelemben. Lévén, hogy a termodinamika az egyensúlyról szóló tudomány, ez 
azt jelenti, hogy a termodinamikában a folyamatokat úgy tekintjük, hogy azok végtelen számú egyensúlyi 
helyzeten haladnak át, jellemzően végtelen kis sebességgel. A valóságos folyamatok ugyan nem ilyenek, 
de ennek részleteivel majd a kinetikában foglalkozunk.  

Mechanikai szempontból ez azt jelenti, hogy ha a fiz-kém előadóterem szintjéről akarok felmászni 
a Kékes tetejére, ezt a kirándulásnak is nevezhető folyamatot kísérő energiaváltozás független lesz a 
kiválasztott úttól – mehetek „toronyiránt”, de kedvem szerint kerülhetek is. Kémiai szempontból pedig ez 
azt jelenti, hogy ha a kiindulási állapot 1 mol szobahőmérsékletű, tiszta FeO, a végállapot pedig 1 mol 
szobahőmérsékletű tiszta Fe és 0,5 mol szobahőmérsékletű, 1 bar nyomású O2 gáz, akkor az „FeO-nak 
Fe-vé és O2-vé való átalakításának” nevezhető folyamatot kísérő Gibbs energia változás független lesz 
attól a sokfajta lehetséges technológiai úttól, ahogyan ez a folyamat a különböző technológiákban 
megvalósítható.  

                                                 
17 A „∆x” jel mindig az „x” fizikai mennyiségben bekövetkező változást jelenti, ami lehet nulla, pozitív, vagy negatív.   
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1.F.6. ábra. A folyamat, mint a rendszert egy tetszőleges kiindulási állapotból egy másik, tetszőleges 
végállapotba átvezető anyagi történés, és az azt kísérő lehetséges energiaváltozások 

(S definícióját lásd a következő alfejezetben) 
 
 
Amennyiben a folyamatot valamilyen egyszerű módon el tudjuk nevezni, a folyamatot kísérő 

Gibbs energia változás jelében a „∆” és a „G” jelek közé, alsó indexbe betesszük a folyamat milyenségére 
utaló kisbetűt. Például a ∆rG jel egy kémiai reakciót kísérő Gibbs energia változásra utal [az r betű a 
„reaction” = reakció szóból származik]. Analóg módon a ∆rH  jel egy kémiai reakciót kísérő entalpia 
változásra utal, hiszen az (1.F.17.a) egyenlet természetesen analóg módon érvényes az entalpiákra is:  
 

infin HHH −≡∆                                                          (1.F.17.b) 
 

Az 1.F.6 ábrán, kicsit előrefutva az anyagban, a következő alfejezetben bevezetésre kerülő 
entrópia (S) változását is bemutattuk, így a ∆rS jel egy kémiai reakciót kísérő entrópia változására utal, 
míg általánosságban az entrópia változást szintén az (1.F.17.a) egyenlettel analóg módon definiálhatjuk:  

 
infin SSS −≡∆                                                          (1.F.17.c) 

 
Térjünk most vissza egy időre az előző alpontban kifejtett I. főtételhez. Amennyiben a 

rendszerben valamilyen folyamat játszódik le, amit a ∆Hrendszer jellel szimbolizálható entalpiaváltozás 
kísér (ezt elsősorban a kötési energia megváltozása hozza létre), akkor a rendszer környezetében is meg 
kell jelennie egy ∆Hkörnyezet jellel szimbolizálható entalpiaváltozásnak, ami elsősorban a termikus energia 
megváltozását jelenti. E két mennyiség között az (1.F.16.a) egyenlettel analóg módon, azt egy picit 
átrendezve a következő egyenlőségnek kell teljesülnie:  

 
környezetrendszer HH ∆−=∆                                                       (1.F.16.b) 

 
Az (1.F.16.b) egyenlet alapján a következő három esetet különböztethetjük meg:  

a. ha a rendszerben nem történik semmi, vagy csak olyan változás történik, ami nem jár az atomok 
közötti kötőerők változásával, akkor a rendszer entalpiája változatlan marad (∆Hrendszer = 0) és ezért 
az (1.F.16.b) egyenlet szerint a környezet entalpiája is változatlan kell, hogy maradjon (∆Hkörnyezet = 
0). Ezért a környezetben se hőmérsékletemelkedést, se hőmérséklet csökkenést nem érzékelünk. Az 
ilyen folyamatokat „atermikus” (≅ hőmentes) folyamatoknak nevezzük18 

                                                 
18 Az „a(n)” előtag latin eredetű fosztóképző, a „termo” a „thermo” = hő angol szó magyarosított változata. Az „atermikus” 
jelentése tehát: „hőmentes”, azaz „hőmennyiség változás nélkül lejátszódó”.  

kiindulási állapot végállapot
folyamat

Gin Gfin
∆G = Gfin - Gin

Hin Hfin
∆H = Hfin - Hin

Sin Sfin
∆S = Sfin - Sin
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b. ha a rendszerben olyan fizikai-kémiai változás játszódik le, ami az atomok közötti kötőerők 
erősödésével jár, a rendszer entalpiája csökken (∆Hrendszer < 0), amivel párhuzamosan az (1.F.16.b) 
egyenlet szerint a környezet entalpiájának nőnie kell (∆Hkörnyezet > 0), tehát a környezet 
hőmérséklete emelkedik. Az ilyen folyamatokat exoterm (≅ hőtermelő) folyamatoknak nevezzük19.  

c. Ha a rendszerben olyan fizikai-kémiai változás játszódik le, ami az atomok közötti kötőerők 
gyengülésével jár, ezzel a rendszer entalpiája nőni fog (∆Hrendszer > 0), amivel párhuzamosan az 
(1.F.16.b) egyenlet szerint a környezet entalpiájának csökkennie kell (∆Hkörnyezet < 0), tehát a 
környezet hőmérséklete is csökkenni fog. Az ilyen folyamatokat endoterm (≅ hőfogyasztó) 
folyamatoknak nevezzük19.  

 
Az előző megállapítások meg is fordíthatóak. Tételezzük fel, hogy kezdetben az egymástól nem 

elszigetelt rendszer és környezete azonos hőmérsékleten vannak. Tegyük fel, hogy ezek után minden 
nyilvánvaló ok nélkül a rendszer, és onnan kiindulva fokozatosan a környezete is melegedni kezd. Ebből 
a megfigyelésből egyértelműen arra következtethetünk, hogy a rendszerben valamilyen exoterm 
(hőtermelő) folyamat indult el, aminek következtében a rendszerben lévő anyag alacsonyabb 
entalpiaszintre, azaz az entalpia szempontjából stabilabb állapotba került20. Ennek a fordítottja is igaz. Ha 
ugyanis azt tapasztaljuk, hogy a rendszer „magától” hűlni kezd, sőt, ez a hűtő hatás fokozatosan a 
környezetre is átterjed, ebből az következik, hogy a rendszerben egy valamilyen endoterm (hőfogyasztó) 
folyamat indult el, aminek következtében a rendszerben lévő anyag magasabb entalpiaszintre, azaz az 
entalpia szempontjából kevésbé stabil állapotba került.  
 Fenti eszmefuttatásból kiderül, hogy exoterm folyamat esetén nemcsak a környezet, hanem 
elsősorban maga a rendszer is felmelegszik. Ez nyilvánvaló annak ellenére, hogy egyszerűbb lenne az 
életünk, ha a folyamatok konstans hőmérsékleten játszódnának le, mert úgy könnyebb lenne elvégezni a 
számításokat. Van azonban, amikor ez a jelenség a hasznunkra válik. Ezen a jelenségen alapul ugyanis a 
kalorimetria, ami egy olyan mérési módszer, amelynek során a többé-kevésbé izolált rendszeren belüli  
hőmérséklet változásának méréséből következtetünk a rendszerben zajló folyamatokat kísérő 
entalpiaváltozásokra. Így ha az entalpia abszolút értéke (H) nem is, legalább annak változása (∆H) 
mérhetővé válik.  
 Az (1.F.16.a-b) egyenletekben használt jelölésekkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy az 
ott alkalmazott Hrendszer  és ∆Hrendszer jelölések a későbbiekben egyszerűen H és ∆H jelölésekként fognak 
szerepelni, hiszen bennünket elsősorban a rendszer érdekel és nem annak környezete. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy a kémiai termodinamika szemlélete rendszer-központú.  
 
 

1.F.13. Rend, rendezetlenség, entrópia. A termodinamika II. főtétele 
 
 A Gibbs energiát alkotó másik energiatag megértéséhez vizsgáljuk meg újra az 1.F.1 ábrát, ahol 
azt látjuk, hogy a különböző halmazállapotok egyrészt az atomok közötti kötőerőkben, másrészt az 
atomok rendezettségében különböznek egymástól. Mint emlékszünk, az atomok közötti kötőerő a szilárd 
anyagokban a legerősebb, melyek kristályrácsaiban szinte tökéletes rendben állnak az atomok. Lehet, 
hogy pont attól van ilyen katonás rend a szilárd kristályban, mert ilyen sok kötési energia fordítódik a 
rend fenntartására? Nézzünk meg a másik végletet, a gázokat, melyekben egyrészt az atomok közötti 
kötőerők elhanyagolhatóak, másrészt (vagy talán éppen ezért?) az atomok teljes rendezetlenségben 
száguldoznak a térben.  
                                                 
19 Ha valaki nem tudná memorizálni az „exoterm” és „endoterm” szavak közötti különbséget, javasolom az „exoterm” ≅ 
„szexoterm” analógia alkalmazását. Az exoterm folyamatok során ugyanis ugyanúgy hő válik ki, mint a jó szex során. Itt nem 
tudom megállni, hogy ne figyelmeztessem a fiatalabb nemzedéket, különösen annak lány tagjait: ha valaki esetleg azt 
tapasztalná, hogy az Ő esetében szex közben nem válik ki hő, sőt, mintha minden befagyna körülötte és benne, inkább azonnal 
hagyja abba, amit éppen csinál, és keressen másik partnert. Ez általában nem egyszerű, de hosszú távon megéri.  
20 Az ilyen típusú megfigyelés egy speciális esete a lázmérés. Ha azt tapasztaljuk, hogy valakinek láza van, azaz a normál 36 
oC-nál lényegesen magasabb a testhőmérséklete, abból arra következtethetünk, hogy testében valamilyen rejtélyes exoterm 
folyamat indult el (ezt nevezzük betegségnek), ami testét fokozatosan az egyensúlyi állapot felé viszi. Ilyenkor nem árt 
emlékeznünk arra, hogy az élő ember erősen nem-egyensúlyi állapotban van, és termodinamikai egyensúlyba csak a halála 
után kerül. Miután ebbe belegondoltunk, javasolt orvost hívni.  
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A szilárd kristályban az atomok állandó rezgő mozgást végeznek a kristályban elfoglalt 
egyensúlyi pozíciójuk körül, ahol a kötési energia stabilizálja őket. Ha azonban gondolatban a szilárd 
kristályban „kikapcsoljuk” a kötési energiákat, és az nem köti többé az atomokat eredeti pozíciójukhoz, 
az állandó rezgő mozgás miatt az atomok össze-vissza bolyongani kezdenek a térben és ezért a kristályra 
jellemző rend rövid időn belül magától felbomlik. Ugyanez történik a sorba állított katonákkal, ha a 
hatalmával és üvöltözésével egyébként rendet tartó parancsnok magukra hagyja őket. Sőt, ugyanez 
történik a szobánkban is, ha nem fektetünk időről időre külön energiát a rendcsinálásba. Tehát kellően 
erős kötőerő, vagy befektetett munka, vagy szintén rengeteg energiát felemésztő pszichikai kényszer 
nélkül a világban mindig csak a rendetlenség nő, a rend soha.  

Úgy tűnik tehát, hogy a természetes folyamatok az atomokat összetartó kötőerők híján önként a 
rendezettebb állapot felől mindig a rendezetlenebb állapot felé haladnak, és soha nem az ellenkező 
irányba. Ezt a kijelentést nevezhetjük a termodinamika II. főtételének is. Ha a rendcsinálásba (azaz a 
rendezettség növelésébe) energiát kell fektetni, akkor a rendezetlenség is nyilván az energiával rokon 
mennyiség. Ezt a rendezetlenséggel rokon mennyiséget entrópiának nevezzük, jele S, mértékegysége 
J/molK. Az entrópia értéke mindig pozitív. Értéke annál nagyobb, minél nagyobb az adott rendszerben a 
rendezetlenség. Ezért fentiek alapján sorba rendezhetjük a különböző halmazállapotú anyagok entrópia 
értékeit: Ss < Sl < Sg. A teljesen rendezetlen gázok entrópiája tehát mindig nagyobb, mint a rövid távú 
rendezettséggel rendelkező folyadékoké, és a folyadékok entrópiája mindig nagyobb, mint a hosszú távú 
rendezettséggel bíró kristályos szilárd testeké ( a folyadékok és az amorf szilárd anyagok entrópiája 
azonos).  

Vegyük észre azonban, hogy a kötőerők „kikapcsolása” után a szilárd kristály rendje csak abban 
az esetben bomlik fel, ha az atomok valóban rezgőmozgást végeznek. Ha viszont a rendszert T = 0 K-en 
vizsgáljuk, amikor az atomi mozgások leállnak (kvázi „befagynak”), azt tapasztaljuk, hogy a kristály 
rendje akkor sem bomlik fel, ha a 0 K hőmérsékletű kristályban kikapcsoljuk a kötőerőket. Ennek 
egyszerűen az az oka, hogy a mozdulatlan atomok nem képesek élni a rendetlenkedés elvi lehetőségével. 
Az entrópia tehát a rendezetlenség mérőszáma ugyan, de ez a mérőszám a rendezetlen viselkedésnek csak 
az elvi lehetőségét fejezi ki. A rendezetlen viselkedéshez ezen elvi lehetőségen túl az atomoknak mozgási 
képességgel is rendelkezniük kell21, aminek mérőszáma a termodinamikai hőmérséklet. A rendet 
megszüntetni képes energiamennyiség tehát a termodinamikai hőmérséklet és az entrópia szorzatával 
egyenlő: T.S. Fentiek alapján tehát, ha a rendszerben „kikapcsoltuk” a kötőerőket (azaz H = 0), a 
rendszerben csak a rendszert a rendezetlenség felé kényszerítő T.S energiatag fog működni. Lévén, hogy 
mind T, mind S pozitív mennyiségek, a T.S szorzat értéke is pozitív lesz. Fentiek alapján láttuk, hogy 
minél nagyobb a T.S energia értéke, annál közelebb kerül a rendszer az egyensúlyi állapotához. Az 
(1.F.11) egyenlettel pedig azt fejeztük ki, hogy minél kisebb G értéke, annál közelebb lesz a rendszer az 
egyensúlyi állapothoz. E két követelmény csak úgy egyeztethető össze, ha a G és a T.S energiák előjeleit 
különbözőnek választjuk. Következésképpen a Gibbs energiára érvényes második rész-képletet a 
következőképpen írhatjuk fel:  

 
STG ⋅−=                 (amennyiben H = 0)               (1.F.18) 

 
 
 

1.F.14. A Gibbs energia összesített egyenlete 
 

Az előző alfejezetek alapján a Gibbs energia két tagból áll. A minél erősebb kötőerőket biztosító 
entalpiából (H) és a minél nagyobb rendezetlenséget biztosító -T.S energiából. Az (1.F.15) és (1.F.18) 
egyenletek összeadásával e két hatást egyszerre vehetjük figyelembe:  

 

                                                 
21 Analógiaként vizsgáljunk meg egy börtönben raboskodó embert. Tételezzük fel, hogy egy nap kinyílik a börtön ajtaja, és 
ezzel megteremtődik az elvi lehetősége annak, hogy emberünk szabad legyen (vegyük észre, hogy a szabadság a 
rendezetlenség egyik formája). Emberünk azonban csak akkor lesz valójában szabad, ha mozgásképes, és élni tud a nyitott 
börtönajtó nyújtotta lehetőséggel. Ha a falhoz van láncolva, vagy egyéb okokból mozgásképtelen, a börtön által rákényszerített 
állapota nem fog megváltozni, hiszen a nyitott börtönajtó ellenére a börtönben marad.  
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STHG ⋅−=                                                          (1.F.19) 
 

Összekombinálva ezt az egyenletet a fizikai-kémiai egyensúly általános feltételét leíró (1.F.10) 
egyenlettel azt kapjuk, hogy az egyensúly általános feltétele:  

 
min→⋅−= STHG                                                   (1.F.10.a) 

 
A rendszer az (1.F.10.a) egyenlet szerint végtelen számú lehetséges egyensúlyi állapottal 

rendelkezhet különböző hőmérséklet értékek mellett. Vizsgáljuk meg először a lehetséges egyensúlyi 
állapotok két szélsőértékét. Ha T  0, akkor az (1.F.10.a) egyenletben a 2. tag nullává válik, ezért a 
rendszer egyensúlyi állapota az entalpia minimumának fog megfelelni (mint fent láttuk, ez általában az 
abszolút rendezett szilárd kristályos állapotot jelenti). A másik végletben, ha T  ∞, az (1.F.10.a) 
egyenletben az 1. tag jelentősége eltörpül, és ezért a rendszer egyensúlyi állapota az entrópia 
maximumának fog megfelelni (mint fent láttuk, ez általában az abszolút rendezetlen gázállapotot jelenti). 
Bármely köztes T értéknél a rendszer e két szélső állapot közötti valamely átmeneti állapotban lesz 
egyensúlyban (lásd az 1.F.7 ábrát), azaz bármely 0 < T < ∞ érték mellett olyan egyensúlyi állapot valósul 
meg, amely mellett a Gibbs energia ugyan minimális értéket ér el, de se az entalpia nem lesz minimum-
értéken, se az entrópia nem lesz maximum-értéken. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az (1.F.10.a) egyenlet a 
rendezettséggel járó erős kötőerők (szerelemvágy) és a gyenge kötőerőkkel járó nagy rendezetlenség 
(szabadságvágy) állandó harcát, vagy ha úgy tetszik, kompromisszum-kényszerét fejezi ki22.  

Az (1.F.10.a) egyenlet az évszakok változását követő, az élő (de tudattalan) természetben 
bekövetkező változásokat is jól magyarázza. Télen a természet „alszik” (különösen a medvék), a 
rendezetlenséghez vezető bármifajta mozgás pedig a feltétlenül szükséges minimumra szorítkozik. Ezzel 
szemben tavasszal a természet „robban”, fák rügyeznek, virágok nyílnak, madarak csivitelnek, lepkék 
szállnak virágról virágra, azaz a természetben tobzódik az entrópia. És mindezt az (1.F.10.a) egyenlet 
szabályozza, mindössze 10-20 %-nyi T-változás segítségével23.  

Az (1.F.19) egyenlet a Gibbs energia általános tulajdonságát fejezi ki: függetlenül attól, hogy a 
Gibbs energiát milyen típusú folyamat leírására akarjuk használni, vagy hogy segítségével az egész 
rendszert, esetleg csak egy fázist, vagy annak is csak egy komponensét akarjuk vizsgálni, ez a képlet 
érvényes marad. Jelenlegi legegyszerűbb formájában az (1.F.19) egyenlet a teljes rendszerre vonatkozik, 
hiszen megelőzően úgy döntöttünk, hogy a G jellel a rendszer teljes Gibbs energiáját jelöljük. Ebből az is 
következik, hogy H a rendszer teljes entalpiáját, míg S a rendszer teljes entrópiáját jelenti.  
 Az (1.F.19) egyenlettel analóg egyenlet lesz érvényes egy α fázis integrális Gibbs energiájára is: 
 

ααα STHG ⋅−=                                                         (1.F.19.a) 
 

                                                 
22 Valóban, ha emberi vágyainkra fordítjuk le az (1.F.10.a) egyenlet két tagját, akkor az entalpiát a szerelemmel/szeretettel 
helyettesíthetjük, melyeken keresztül minél erősebb kötőerőket próbálunk kiépíteni környezetünkkel, az entrópiának pedig 
szabadságvágyunk felel meg, amiből szintén a maximumra vágyunk. Lehetséges-e mindkettőt egyidejűleg maximumon 
megélni? Sajnos nem, és ezt még lánglelkű költőnk is tudta, aki többek között így ír: „Szabadság, szerelem! / E kettő kell 
nekem. / Szerelmemért föláldozom / Az életet, / Szabadságért föláldozom / Szerelmemet.” [Petőfi Sándor: SZABADSÁG, 
SZERELEM, kelt Pesten, 1847. január 1.-én]. Az utóbbi két sort tekinthetjük úgy is, mint az (1.F.10.a) egyenlet Petőfi-féle 
megfogalmazását. Korunk bárd-testvérpárja, Sztevanovity Dusán és Zorán pedig így írnak/énekelnek (Presser zenéjére, 
persze): „A napfényben az érzések kihűlnek, így volt, s így van ez…”. Ugyanez látszik az (1.F.10.a) egyenletből is, bár Dusán 
ezt a megállapítást valószínűleg nem innen vezette le.  
23 Télen a kollégiumok közötti rohangászás is mintha takaréklángon lenne. Azok a szerencsések, akik ősszel párra leltek, 
jellemzően egymást melegítve vészelik át a telet és ritkán rohangásznak a kinti nagy hidegben, hiszen alacsony hőmérsékleten 
felértékelődik az entalpia, azaz a szerelem fontossága. A koleszokban szövődő párkapcsolatokkal szemben az igazi kihívás 
tavasszal érkezik el. A hőmérséklet növekedésével ugyanis relatíve egyre fontosabbá válik az entrópia, azaz a szabadságvágy 
szerepe, és emiatt beindul a koleszok közötti rohangászás. „Régi” szerelmünk egy kicsit a háttérbe szorul az új, szabad 
szerelmet ígérő tavaszi tobzódásban. Még az a „szerencse”, hogy mindez „nem a mi hibánk”, hiszen viselkedésünk az 
(1.F.10.a) egyenlettel leírt természettörvénnyel pompásan magyarázható(?) Ezen a ponton barátilag emlékeztetnék minden 
fiatal fiziko-kémikust arra, hogy a kémiai termodinamika mindössze a tudat nélküli természet  törvényszerűségeiről szól…. 
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ahol Hα és Sα a teljes α fázis integrális entalpiája és integrális entrópiája. Hasonló módon fejezhető ki az 
α fázisban oldott A komponens parciális Gibbs energiája is:  
 

)()()( ααα AAA STHG ⋅−=                                                 (1.F.19.b) 
 
ahol HA(α) és SA(α) az α fázisban oldott A komponens parciális entalpiája és parciális entrópiája.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.F.7. ábra. A H, S és G függvények sematikus változása a lehetséges állapotok függvényében. A 

függőleges szaggatott vonalak a G = min feltételhez tartozó egyensúlyi állapotokat jelölik különböző 
hőmérsékleteken (vegyük észre, hogy T = 0 K-en az egyensúlyi állapot egybeesik a H = min feltétellel, 

míg T = ∞ K-en az egyensúlyi állapot egybeesik az S = max feltétellel) 
 
 
Végül az (1.F.19) általános összefüggés érvényes minden konkrét folyamatot kísérő, az (1.F.17.a-

c) egyenletekkel definiált  energiaváltozások közötti kapcsolat leírására is: 
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STHG ∆⋅−∆=∆                                                      (1.F.19.c) 
 

Ha a vizsgált folyamat történetesen egy kémiai reakció, akkor az ezt a konkrét reakciót kísérő 
Gibbs energia-, entalpia- és entrópia-változások közötti kapcsolat a fenti egyenlethez hasonló módon:  

 
STHG rrr ∆⋅−∆=∆                                                      (1.F.19.d) 

 
Az ilyen típusú egyenletek szabadon alkalmazhatóak a legkülönbözőbb folyamatok jellemzésére. 

Egyetlen általános szabályt kell csak betartani: az (1.F.19.c-d) típusú egyenletek csak akkor érvényesek, 
ha a bennük szereplő Gibbs energia–, entalpia- és entrópia-változások szigorúan egy és ugyanarra a 
folyamatra vonatkoznak. Más szóval értelmetlen egyenletet kapnánk, ha egy (1.F.19.c) típusú egyenletbe 
olyan Gibbs energia változást írnánk, ami egy adott kémiai reakcióra vonatkozik, és mellé olyan entalpia- 
és entrópia-változásokat írnánk, amelyek egy másik kémiai reakcióra, vagy mondjuk egy olvadási 
folyamatra vonatkoznának.  

Fenti egyenleteken túl általánosságban állítható az is, hogy minden olyan összefüggés, ami 
különböző G-mennyiségek között érvényes, érvényes marad akkor is, ha G helyett H-ra, vagy S-re van 
felírva. Így például egy α és egy β fázist tartalmazó rendszer összes Gibbs energiáját a fázisok integrális 
energiáinak súlyozott összegével írtuk le az (1.F.11) egyenlet segítségével. Ezzel az egyenlettel analóg 
egyenletek érvényesek a rendszer entalpiájára és entrópiájára is:  
 

ββαα HyHyH ⋅+⋅=                                                    (1.F.11.a) 
 

ββαα SySyS ⋅+⋅=                                                    (1.F.11.b) 
 

Emellett az (1.F.12.a) egyenlettel leírtuk az α fázis integrális Gibbs energiáját, a két komponens 
(A és B) parciális Gibbs energiáinak súlyozott összegeként. Ez az egyenlet az integrális entalpiára és 
integrális entrópiára is hasonló formában érvényes:  

 
)()()()( ααααα BBAA HxHxH ⋅+⋅=                                        (1.F.12.c) 

 
)()()()( ααααα BBAA SxSxS ⋅+⋅=                                         (1.F.12.d) 

 
 
 

1.F.15. Az entrópia két formája és számítási módja 
 

Fenti két alfejezetben sikeresen definiáltuk az entrópiát, sőt, beépítettük az egyensúlyért felelős 
Gibbs energia képletébe is. Ez mind szép, de vajon hogyan fogjuk kiszámítani mérnöki feladatok 
megoldására a „rendezetlenség foka”-ként definiált entrópiát? Ebben az alfejezetben az entrópia két 
lehetséges számítási módszerét mutatjuk be.   

Elsőként tételezzük fel, hogy az 1.F.6. ábrán bemutatott kiindulási és végállapothoz tartozó Gibbs 
energia mennyiségek véletlenül megegyeznek, és ezért a folyamatot kísérő Gibbs energiaváltozás zérus 
(∆G = 0). Helyettesítsük be ezt a feltételt az (1.F.19.c) egyenletbe, és az így adódó egyenletből fejezzük 
ki ∆S-t. Végeredményben a következő képletet kapjuk:  
 

T
HS ∆

=∆                                                          (1.F.20) 

 
Az (1.F.20) egyenlet, ami Clausius nevéhez fűződik, nagyon sokat ígérő, hiszen az következik 

belőle, hogy ha ismerem egy folyamatot kísérő entalpiaváltozás értékét, akkor ebből az entrópiaváltozás 
értéke is egyszerűen kiszámítható. Ez az egyszerű módszer azonban sajnos csak az ún. „termikus” 
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entrópiára működik, azaz azokra a folyamatokra használható, melyek hő hatására következnek be. Ilyenek 
a melegítés, a hűtés, illetve az ezek hatására bekövetkező fázisátalakulások, mint pl. az olvadás (szilárd 
átalakulása folyadékká), a párolgás (folyadék átalakulása gőzzé), a szublimáció (szilárd átalakulása 
gőzzé), a dermedés (folyadék átalakulása szilárddá, függetlenül attól, hogy az kristályos, vagy amorf), a 
kristályosodás (folyadék átalakulása szilárd kristállyá) vagy a kondenzáció (gőz átalakulása szilárd, vagy 
folyadék fázissá).   

Vannak azonban a természetben olyan folyamatok is, amelyek nem hő hatására következnek be, 
hanem az entrópia növekedés hatására. Ilyen folyamat például az atermikus, vagy endoterm oldódás, amit 
zérus, vagy pozitív entalpiaváltozás kísér. Ilyen folyamat az is, amikor két, különálló gázteret 
egybenyitunk (lásd 1.F.8 ábra). Ekkor az egyesített térrész összes entrópiája (mint minden energia-jellegű 
mennyiség) a két különálló térrész entrópiáinak összegével egyezik meg, azaz S = S1 + S2. Most 
Boltzmann nyomán vezessük be a termodinamikai valószínűség fogalmát, amit jelöljünk W-vel24. A 
valószínűség számítás szabályai szerint a bonyolult események valószínűsége az egyszerűbb események 
valószínűségeinek szorzatával egyenlő, azaz: W = W1 . W2. A kérdés most úgy merül fel, hogy vajon 
melyik az a matematikai függvény S = f(W), amely képes a szorzatot összeggé konvertálni? Akinek van 
matek érettségije, nyilván tudja, hogy ez a logaritmus. Ebből következik a Boltzmann egyenlet alakja:  

 
WRS ln⋅=                                                          (1.F.21) 

 
A „csoda” itt az, hogy az (1.F.4.a) tökéletes gáztörvényben szereplő R konstans és az itt szereplő 

R konstans ugyanaz az egyetemes gázállandó (persze csak akkor, ha az (1.F.21) képletben S-t moláris 
mennyiségként, J/molK mértékegységben értelmezzük). Hogy ez miért van így, az csak az MSc szinten 
fog kiderülni. Az mindenesetre örvendetes, hogy a fizikai kémiában sok minden sok mindennel 
összefügg, és így viszonylag kis számú állandót kell bevezetni az anyagi történések értelmezéséhez.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.F.8 ábra. Két, eredetileg különálló gáztér egyesítése (az 1.F.21) egyenlet levezetéséhez 
 
 
Az (1.F.21) egyenlet tehát nagyon egyszerű és tetszetős, de vajon mi az a „termodinamikai 

valószínűség”? A termodinamikai valószínűség azon mikroállapotok számát jelenti, amelyek az adott 
makroállapotot meghatározzák. Na jó, de mit értünk „mikroállapot” és „makroállapot” alatt? Kezdjük tán 
azzal, hogy az 1.F.4 alfejezetben tárgyalt „állapot” valójában „makroállapot”, csak az egyszerűség 
kedvéért a „makro” előtagot nem szoktuk használni. Tudható például, hogy 1000 K-en és 1 bar nyomáson 
a tiszta alumínium olvadt (folyékony) halmazállapotban van. Makroállapotáról tehát azt tudjuk, hogy 
folyadék, és nem többet, de mérnökileg általában ez elegendő.  

                                                 
24 A középiskolában a matematikai valószínűséget tanultuk, értéke 0 és 1 között van, minimális értéke nulla (ennyi a lehetetlen 
esemény valószínűsége), maximális értéke pedig 1 (ennyi a biztosan bekövetkező esemény valószínűsége). A termodinamikai 
valószínűség értelmezési tartománya ettől erősen eltérő: W legkisebb értéke 1, W csak pozitív egész szám lehet, és értéke 
általában közelebb áll az Avogadro számhoz, mint 1-hez.   

S1, W1

S, W

S2, W2
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A mikroállapot magyarul atomi (molekuláris) szinten ismert állapotot jelent. A mikroállapot 
ismerete azt jelenti, hogy ismerjük a folyékony alumíniumban elhelyezkedő összes atom helyzetét és 
sebességét az adott időpillanatban. Ha lenne egy bűvös videokameránk, amivel atomi felbontású képeket 
tudnánk készíteni az alumínium olvadék belsejében, ráadásul olyan gyorsan, hogy az egyes atomok 
rezgésének részleteit is lássuk, akkor ennek a kamerának minden egyes képén egy-egy mikroállapotot 
látnánk. Ha meg tudnánk számolni, hogy hány, egymástól megkülönböztethető állapotot látunk ezeken a 
felvételeken, ez lenne a mikroállapotok száma, azaz ez a szám lenne egyenlő az (1.F.21) egyenletben 
bevezetett termodinamikai valószínűséggel, W-vel. Fontos feltétel azonban, hogy egyazon elem atomjai 
(pl. az alumínium atomok) egymástól megkülönböztethetetlenek (lásd 7 lábjegyzet). Ettől függetlenül a 
folyékony alumíniumban W óriási szám, mivel az atomok többé-kevésbé rendezetlenül mozognak, 
miközben rezegnek is, így azonos képet mutató mikrofényképet szinte lehetetlen készíteni. Természetesen 
a különböző elemek atomjai már megkülönböztethetőek, azaz a mikrofényképeken külön atomnak 
számítanak pl. az alumínium olvadékban oldott magnézium atomok. Ezt a különbséget egyébként a 
mikrofényképeken látnánk is (ha lenne bűvös kameránk), mivel az elemek atomi méretei különbözőek.  

A helyzet gyökeresen más akkor, ha 0 K-re hűtött alumíniumot vizsgálunk. Ha eltekintünk az 
esetleges szennyeződésektől és a rácshibáktól (azaz azoktól a véletlen eltérésektől, amelyekben a valós 
kristály különbözik a tankönyvekben rajzolt kristályoktól), akkor akárhány mikrofelvételt is készítenénk a 
bűvös kameránkkal, minden felvételen ugyanazt látnánk: a kristályrács megfelelő pontjain tökéletes 
rendben és mozdulatlanságban üldögélő, egymástól megkülönböztethetetlen alumínium atomokat. Lévén, 
hogy minden fénykép ezt az ideális képet mutatná, megállapíthatnánk, hogy a 0 K hőmérsékletű tökéletes 
Al-kristályban csak egyetlen egy mikroállapot van, azaz W = 1. Behelyettesítve ezt az értéket az (1.F.21) 
egyenletbe, S = 0 értéket kapnánk. Ez az eredmény a későbbiekben nagyon fontos lesz, mert ebből 
következik, hogy az entrópia abszolút értékkel rendelkező mennyiség, aminek a nulla pontja 
egyértelműen definiált. Ezért ezt az eredményt néha nevezik a termodinamika III. főtételének is. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy mivel ez az eredmény az (1.F.21) egyenletből is következik, felesleges 
főtételnek nevezni, avagy főtételnek csak a be nem bizonyítható, csupán belátható tételeket nevezzük.  
 Az entrópia értéke többek között a moláris térfogattól is függ. Minél nagyobb a moláris térfogat, 
annál nagyobb térfogatban mozog ugyanaz az 1 molnyi anyag, következésképpen annál nagyobb az 
atomok (molekulák) által megvalósítható lehetséges mikorállapotok száma, azaz a rendszer 
termodinamikai valószínűsége. Ezért a termodinamikai valószínűség egyenesen arányos a moláris 
térfogattal: VkW ⋅=  (ahol k – arányossági tényező, ami rövidesen kiesik). Jelöljük VS  és 

oVS  jelekkel az 
entrópia moláris értékeit valamely tetszőleges moláris térfogat érték (V) és egy kiindulási moláris térfogat 
érték (Vo) mellett. Az (1.F.21) egyenlet és a VkW ⋅=  egyenlet segítségével a kettő különbsége a 
következőképpen írható fel:  
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Ebből a képletből kifejezhető egy tetszőleges moláris térfogat értékhez tartozó moláris entrópia, 

amennyiben egy adott, kiindulási moláris térfogat értékhez tartozó moláris entrópia ismert:  
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ln                                                      (1.F.21.a) 

 
Ha egy tökéletes viselkedésű gázt vizsgálunk és az (1.F.21.a) képletbe behelyettesítjük V, illetve 

Vo helyett az (1.F.4.a) képletből, megkaphatjuk a tökéletes gázok entrópiájának nyomásfüggését leíró 
képletet:  
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Eszerint minél kisebb egy gáz nyomása (azaz minél nagyobb a térfogata), annál nagyobb az 
entrópiája, és fordítva. Az (1.F.21.a-b) egyenletekből az is következik, hogy minél nagyobb az a 
tér(fogat), amiben szabadon mozoghatunk, annál nagyobb az entrópiánk, azaz a szabadságfokunk25. 
 
 
 

1.F.16. A hőkapacitás 
 

A moláris hőkapacitás azt a hőmennyiséget fejezi ki, amit 1 mol-nyi anyaggal kell közölni ahhoz, 
hogy annak egyensúlyi hőmérséklete 1 K-nel emelkedjen. Ezzel természetesen növekedni fog a fázis 
hőtartalma, azaz entalpiája. Az anyagon belül ez a hőmennyiség az atomok rezgésének „erősödésére” 
fordítódik. Minél nagyobb a hőmérséklet, annál erősebben (nagyobb amplitúdóval, azaz egyensúlyi 
helyzetükhöz képesti nagyobb maximális kitéréssel és nagyobb sebességgel) rezegnek ugyanazon fázison 
belül az atomok, aminek viszont egyre nagyobb az energia igénye. A hőkapacitás ezt a növekvő 
energiaigényt fedezi és ezáltal biztosítja a hőmérséklet emelkedését.  

A hőkapacitás angol neve „heat capacity”, általános jele: C, a „capacity” = kapacitás = képesség 
(adott esetben hőfelvevő-képesség) szóból. Sajnos a különböző független állapothatározó listákat 
használó rendszerek egyformán a C jelet használják a hőkapacitásra, ezért kénytelenek vagyunk egy alsó 
indexet „pazarolni” annak jelzésére, hogy mi az 1.F.5 alfejezetben a nyomást választottuk független 
állapothatározónak. Így az állandó nyomáson értelmezett hőkapacitás jele Cp, megkülönböztetendő az 
általunk nem, de mások által gyakran használt, állandó térfogaton értelmezett CV mennyiségtől, ami akkor 
alkalmazandó, ha valaki tőlünk eltérően a nyomás helyett a térfogatot választja független 
állapothatározónak. Az „állandó nyomáson érvényes hőkapacitás” hosszú kifejezés helyett takarékosabb 
azt mondani, hogy „izobár hőkapacitás”26. Emellett a hőkapacitás jelében fel kell feltüntetni, hogy az 
adott mennyiség például az α fázisban oldott i komponensre vonatkozik: Cp,i(α). 

Miután tisztáztuk a hőkapacitás fogalmát és jelét, ideje képlet formájában is felírni a fent csak 
szövegesen megadott definíciót, miszerint a hőkapacitás az egységnyi hőmérsékletváltozásra jutó 
entalpiaváltozással egyenlő, azaz: 

 

T
HCp ∆

∆
≡                                                            (1.F.22) 

 
Az (1.F.22) egyenletből következik, hogy a hőkapacitás mértékegysége J/molK. A hőkapacitás 

értéke mindig pozitív szám. Lévén, hogy a hőkapacitás fentiek szerint kapcsolatban van a (p, T, xi)-függő 
entalpiával, ezért általánosságban Cp is (p, T, xi)-függő mennyiség. Az FSz-szinten azonban az 
egyszerűség kedvéért a Cp–t (p, T, xi)-független, konstans értékű mennyiségnek fogjuk tekinteni, aminek 
értéke csak az anyagi minőségtől függ, azaz attól, hogy melyik i komponensről és annak melyik α 
fázisáról van szó. Ez a konstans érték lehetőséget ad egyszerű összefüggések megadására.  

Vizsgáljuk meg a következő folyamatot, amit az α fázisban oldott i komponens melegedésének 
(vagy hűlésének) nevezhetünk egy valamely T1 hőmérsékletről valamely másik, T2 hőmérsékletre: i(α, T1) 

                                                 
25 Szabadságfokunk nyilván egy szűk börtöncellában a legkisebb, amihez képest már az is szabadság-növelő tényező, ha 
kiengednek sétálni a börtönudvarra. Ha ehhez képest még a városba is kimehetünk, azzal entrópiánk (szabadságérzetünk) még 
tovább nő, így az, aki az előző rendszerben az egész országban szabadon mozoghatott, szinte végtelenül szabadnak hihette 
magát. Ez azonban csak relatív szabadság volt ahhoz képest, hogy ma a világútlevelünkkel szinte „bárhová” eljuthatunk. A 
„bárhová” persze csak a Föld felszínét jelenti (szorozva maximum 10 km-nyi magassággal), ami a világmindenség 
térfogatához képest még mindig erősen redukált entrópiát biztosít számunkra. Ezért gondolhatnánk, hogy az a néhány 
szerencsés űrhajós az emberiség legszabadabb tagja, akik az űrben „szabadon” mozoghatnak. Kár, hogy mindezt egy szűk 
kabinba zárva teszik (vagy legjobb esetben a kabinhoz rögzített „köldökzsinóron” lógva), ráadásul egy földi irányítóállomás 
kénye-kedve szerint mozogva az elvileg persze végtelen térfogatú világűrben… Így mindent figyelembe véve, egy kis 
optimizmussal gondolhatjuk magunkról azt, hogy világútlevéllel a zsebünkben mégiscsak a mi szabadságunk (entrópiánk) az 
elérhető legnagyobb. 
26 Az „izo” előtag az utána következő mennyiség állandó értékét jelenti. Az „izobár” (= állandó nyomású) tehát a „bár” 
állandóságára utal, ami a „bar” nyomás-mértékegység magyarosított változata és nem ivászati célú műintézmény. Hasonló 
módon az „izoterm” (=állandó hőmérsékletű) szóban a „term” tag a „therm” = „hő” angol szó magyarosított formája.  
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 i(α, T2). Jelöljük ezt a folyamatot kísérő entalpiaváltozást a )(21 αiTT H→∆  jellel, amit röviden melegedési 
(vagy hűlési) entalpiaváltozásnak nevezhetünk. Lépvén, hogy e folyamatot a ∆T = T2 – T1 
hőmérsékletváltozás kíséri, az (1.F.22) egyenlet átrendezéséből a melegedési (hűlési) hő számítható:  

 
( )12)(,)(21

TTCH ipiTT −⋅=∆ → αα                                             (1.F.22.a) 
 
A következő két esetet különböztethetjük meg:  

a. ha T2 > T1, azaz ha az anyag melegedését vizsgáljuk, az (1.F.22.a) egyenlettel számolt 
entalpiaváltozás pozitív értékű lesz (mivel a hőkapacitás értéke mindig pozitív), azaz a melegedés mindig 
endoterm, tehát hőfogyasztó folyamat. A hőmérséklet emeléséhez tehát mindig külső hőenergia 
befektetésre, azaz melegítésre van szükség.  

b. ha T2 < T1, azaz ha az anyag hűlését vizsgáljuk, az (1.F.22.a) egyenlettel számolt 
entalpiaváltozás negatív értékű lesz (mivel a hőkapacitás értéke mindig pozitív), azaz a hűlés mindig 
exoterm, tehát hőtermelő folyamat. A hőmérséklet csökkenését tehát mindig hőenergia kiválás kíséri. 
Nyilvánvaló, hogy egyensúlyi hűtés során a rendszer ugyanazt a hőmennyiséget adja vissza a 
környezetének, amit az egyensúlyi melegítés során tőle kapott. A valóságban persze se a melegítés, se a 
hűtés nem egyensúlyi körülmények között játszódik le, azaz mindig fellép valamennyi hőveszteség is.   

Az (1.F.22) típusú képlet arra is alkalmas, hogy segítségével átszámítsuk egy α fázisban oldott i 
komponens parciális entalpiájának értékét egy adott T1 hőmérsékletről egy másik, T2 hőmérsékletre:   
 

( )12)(,),()(),(),( 12112
TTCHHHH ipTiiTTTiTi −⋅+=∆+= → ααααα                    (1.F.22.b) 

 
Fenti (1.F.22.a-b) egyenletek azonban csak akkor érvényesek, ha a melegítés/hűlés közben az 

anyagnak nem változik a halmazállapota. Ugyanezen feltételek között nemcsak az anyag entalpiája, 
hanem (termikus) entrópiája is átszámítható egyik hőmérsékletről a másikra. Ehhez az (1.F.20) 
egyenletbe be kell helyettesíteni az (1.F.22) egyenletből kifejezhető ∆H-t:  
 

T
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=∆                                                        (1.F.23) 

 
Az (1.F.23) egyenlet szerint egy adott, α fázisban oldott i komponens entrópiája a következő 

egyenlettel számolható egy adott T1 hőmérsékletről egy másik, T2 hőmérsékletre:  
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ahol (T1 + T2)/2 = T az átlagos hőmérséklet. Amennyiben a T2/T1 hányados nem erősen különbözik 1-től, 
az (1.F.23.a) egyenlet egyszerűsíthető a természetes alapú logaritmus függvény felhasználásával27: 
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Az (1.F.22.b) és (1.F.23.b) egyenletekből megállapíthatjuk, hogy a Cp = const egyszerűsített 

esetben az entalpia lineárisan, míg az entrópia logaritmikusan függ a hőmérséklettől. Ezeknek az  
egyenleteknek az (1.F.19.b) egyenletbe való behelyettesítésével a T1 = To, T2 = T jelölések figyelembe 
vételével felírható az α fázisban oldott i komponens Gibbs energiájának T-függése abban a legegyszerűbb 
esetben, amikor Cp,i(α) nem hőmérsékletfüggő: 

 
                                                 
27 Az ln(x) és az ex függvények középiskolai anyagot képeznek. Ennek ellenére ne szégyellje senki az 1. Mellékletben 
átismételni tulajdonságaikat – e nélkül ugyanis a fizikai kémia alapszinten sem érthető meg.  
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( ) ( )[ ] TTCTSTCCTHG ipTioipipoTiTi oo
lnln1 )(,),()(,)(,),(),( ⋅⋅−⋅−+⋅+⋅−= αααααα           (1.F.24) 

 
Fenti egyenlet szerint tehát a Gibbs energia még a lehető legegyszerűbb (Cp,i(α) = const) esetben 

sem lineáris függvénye T-nek, hanem egy T.lnT-vel arányos tagot is tartalmaz.  
 
 
 

1.F.17. Összefoglalás (1. fejezet, FSz szint) 
 

A kémiai termodinamikát alkalmazó anyagmérnök a világmindenségből az Őt érdeklő térrészt 
számára előnyös módon egy rendszerbe foglalja, elkülönítve azt környezetétől. A rendszeren belül 
megkülönböztet fázisokat, melyek azonos szerkezetűek, a különböző fázisokat pedig fázishatár választja 
el egymástól. Minden fázis tetszőleges számú oldott komponenst tartalmazhat. Az anyagmérnök mindig 
kiindul egy valamilyen neki tetsző (neki feladatul kiadott), átlagos összetételű állapotból, és arra kíváncsi, 
hogy ha a rendszert adott körülmények (p, T) között magára hagyja, abban a spontán zajló folyamatok 
eredményeként vajon milyen egyensúlyi fázisok alakulnak ki, azoknak milyen lesz a fázisaránya és 
összetétele. Az anyag különböző állapotait az ún. Gibbs energiával lehet jellemezni, ami a kémiai 
kötőerőket magába foglaló entalpiából és az anyag rendezetlenségét szimbolizáló entrópiának és a 
termodinamikai hőmérsékletnek a szorzatából áll. E két mennyiség hőmérsékletfüggésének 
meghatározásához a hőkapacitás ismerete is szükséges. Az egyensúlyi állapot az, amihez az összes 
lehetséges állapot közül a legalacsonyabb Gibbs energia tartozik. Ha a rendszerben több fázis van jelen 
egyensúlyban, emellett feltétel még az, hogy az egyes komponensek parciális Gibbs energiáinak 
egyenlőknek kell lennie a különböző, egymással egyensúlyt tartó fázisokban.  

Fentiek alapján megtervezhető az egyensúlyi állapot meghatározásának általános algoritmusa 
(lásd 1.F.8. ábra). Az ábrák felső vonalában behúzott szaggatott vízszintes vonal azt szimbolizálja, hogy 
az (xi, p, T) értékek összessége egyértelműen determinálja az egyensúlyi állapotot, azaz elvileg 
elkészíthető egy telefonkönyv-szerű óriási méretű kézikönyv (vagy számítógépes adatbank), amiben (xi, 
p, T) függvényében van megadva az egyensúlyi állapotot jellemző 4 válasz (hány fázis keletkezik, melyek 
ezek, mennyi a fázisarányuk és az összetételük). Ha ez az adatbank készen állna, az anyagmérnökök 
újabb és újabb generációival felesleges lenne megtanítani a kémiai termodinamika elvét és módszereit, 
ehelyett csak egy szoftver használati utasítását kéne megtanítani nekik, amelynek segítségével az 
egyensúlyi értékeket ki lehetne olvasni az adatbankból. Sajnos azonban a teljes anyag-adatbanknak ma az 
emberiség csak a töredékét ismeri.  

Röviden nézzük meg, mi okozza ezt. Induljunk ki abból, hogy komponensként kb. 101 ismert 
elem létezik. Mint fent láttuk, adott T és p mellett ezen komponenseknek a rendszerben érvényes 
kiindulási átlagos móltörtje fogja meghatározni az egyensúlyi állapotot. Ha a 101 komponensből 100 
komponens kiindulási átlagos móltörtjét ismerjük, a 101. komponens móltörtje meghatározható (1 mínusz 
a többi összege), tehát közel 100 független komponenssel számolhatunk. Elégedjünk meg azzal, hogy az 
egyensúlyi állapotot csak minden komponens móltörtjének 100, különböző értékénél határozzuk meg 
(0,01 – 0,02 …. – 0,98 – 0,99 – 1 diszkrét értékeknél, a többit interpolációval tervezzük 
kikövetkeztetni28). Ekkor adott p és T értékek mellett 2 komponens esetén 100 esetet kell vizsgálnunk, 3 
komponens esetén 1002 esetet, míg 101 komponens esetén 100100 = 10200 esetet (és akkor még nem 
tudunk semmit az egyensúlyi állapot p- és T-függéséről). A 10200 olyan irreálisan nagy szám, hogy a 
szerző biztosan állíthatja saját, és összes tanítványa teljes életciklusára: az emberiség soha nem lesz az 
1.F.8 ábrán behúzott vízszintes, szaggatott vonallal szimbolizált adatbank birtokában. Következésképpen 
szükség van egy „kerülőút”-ra, amivel az egyensúlyi számítások a felmerülő ötletek/igények szerint 
elvégezhetőek minden munkahelyen, minden anyagmérnök által. Ezt a „kerülőut”-at ajánlja fel a kémiai 
termodinamika, amit persze fenti körülmények sajnálatos fennállta miatt minden anyagmérnöknek el kell 
sajátítania ahhoz, hogy szakmáját tudatosan tudja művelni.  
                                                 
28 Ha x1 és x2  értékeknél (x1 < x2) ismert y értéke, akkor az x1 < x < x2 intervallumon belül y becslését „interpolációnak” 
nevezzük, míg az x < x1 intervallumban és az x > x2 intervallumban y becslését extrapolációnak nevezzük. Az extrapoláció 
mindig „veszélyesebb” művelet az interpolációnál, mert ezzel ismeretlen, még nem vizsgált intervallumba merészkedünk. Bár 
meglepetések (váratlan minimum pont, maximum pont, stb..) interpoláció során is bekövetkezhet.  
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Ezt a „kerülőut”-at szimbolizálják az 1.F.8 ábrán behúzott folytonos nyilak. Ezek alapján a 
számításokhoz a következő feladatokat kell elvégezni: 
a. minden elképzelhető α fázisra meg kell határozni a Gα(xi, p, T) függvényt, vagy elméletileg, vagy 

mérésekkel.  
b. Az elképzelhető fázisok minden elképzelhető összetételére és azok minden elképzelhető 

kombinációjára kiszámítjuk a rendszer teljes energiáját (G), és megkeressük azt az állapotot, 
amelyikhez a legkisebb G érték tartozik. Ha egynél több fázisból áll a rendszer, emellett biztosítjuk 
az (1.F.13.a-b) egyenletek teljesülését is az összes fázis-párra (ezt az 1.F.8 ábrán nem tüntettük fel). 
Valójában az itt közölt algoritmus helyes ugyan, de túl általános és ezért konkrét számításoknál 
feleslegesen bonyolult. A későbbiekben egyes konkrét esetekre konkrét egyszerűsített 
algoritmusokat, sőt, egyenleteket fogunk levezetni az egyensúlyi állapot meghatározására.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.F.9. ábra. Az egyensúlyi állapot kiszámításának általános algoritmusa 
 

 
A 2.-3. fejezetekben fenti célok megvalósítása érdekében először az egykomponensű, majd a két-, 

illetve a többkomponensű fázisok Gibbs energiájának leírására alkalmas egyenleteket vizsgáljuk meg, 
illetve olyan egyszerűsített egyenleteket adunk meg, melyek segítségével a fizikai egyensúlyi állapot 
gyorsan és könnyen kiszámítható. A 4. – 6. fejezetekben ezeket a módszereket kiterjesztjük a kémiai, az 
elektrokémiai és a határfelületi egyensúlyok számítására is. 
 
 
 

1.F.18. Kérdések, feladatok (1. fejezet, FSz szint) 
 

1. Adva van egy 1m3 térfogatú, 1 t (tonna) tömegű test. Mennyi a sűrűsége kg/m3-ben és g/cm3-ben? 
Tegyük fel, hogy ez az anyag a víz. Mennyi a molekulatömege? Mennyi a moláris térfogata? 
Hány mol vízmolekula van 1 liter vízben? Ez hány H-atomot jelent?  

2. Mikor használunk azonosság-jelet (≡), és mikor egyenlőség-jelet (=) az anyagok viselkedését leíró 
fizikai-kémiai képletekben?   

3. Mi az Avogadro szám jele, értéke, mértékegysége és értelme?  
4. Hány mol ember él Magyarországon? Mennyi 10.000.000 karbon atom tömege?  
5. Jellemezze a gáz, folyadék és szilárd fázisokat az 1.F.1 ábra alapján.  
6. Jellemezze a nyitott, zárt és izolált rendszereket. 
7. Hány fázis van abban a rendszerben, ami 1 poharat, 50 ml víz-alkohol oldatot és 3 db jégkockát 

tartalmaz? Ez a rendszer homogén, vagy heterogén?  
8. Egy folyékony oldatban 3 mol A komponens és 5 mol B komponens van. Mennyi a komponensek 

móltörtje? Mi a móltörtek jele?  

x i, p , T egyensúlyi állapot
(fázisok száma, minősége, összetétele, aránya)

G α  értéke az összes lehetséges fázisra az 
összetétel,  p és T  függvényében

G  = minimum

adatbank

számítási algoritmus
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9. Egy rendszerben 2 mól szilárd és 6 mol folyékony fázis van. Mennyi a fázisok fázistörtje? Mi a 
fázistörtek jele?  

10. Melyik négy kérdésre kell válaszolnunk, ha a rendszer egyensúlyi állapotát akarjuk leírni?  
11. Mennyi az A komponens átlagos móltörtje egy 2-fázisú, 2-komponensű rendszerben, amely 2 mol 

folyadékból és 4 mol szilárd fázisból ál, miközben az A komponens móltörtje a folyadékban 0,3, a 
szilárdban pedig 0,7?  

12. Milyen állapothatározókat ismer? Ezek közül mi melyeket választottuk független 
állapothatározónak? Milyen halmazállapotú anyagok vizsgálatához előnyösebb ez a választás? 
Melyik egyenlettel tudja kiszámítani a nem független állapothatározó értékét a független 
állapothatározók ismeretében?   

13. Mi a fizikai kémiai egyensúly általános feltétele?  
14. A 11-es kérdésben állapítsa meg a fázisok integrális Gibbs energiáját és a rendszer összes Gibbs 

energiáját, ha a folyékony fázisban az A komponens parciális Gibbs energiája -15 kJ/mol, a B 
komponensé -35 kJ/mol, ugyanez a szilárd fázisra -24 kJ/mol és -52 kJ/mol.  

15. Egyensúlyban van-e a 14-es kérdésben megadott rendszer. Miért igen / miért nem?  
16. Maximum hány fázis lehet egy 5 komponensű rendszerben? Ha valójában ez a rendszer 3 fázisból 

ál, mennyi a szabadságfok? Mit jelent ez?  
17. Tegyük fel, hogy egy anyag egyensúlyi olvadáspontja 500 K. Ezen a hőmérsékleten entalpiája 

szilárd állapotban -35 kJ/mol, míg folyékony állapotban -25 kJ/mol. Mennyi ezen a hőmérsékleten 
az olvadást kísérő entalpiaváltozás, Gibbs energia változás és entrópiaváltozás?  

18. Tegyük fel, hogy egy folyamat lejátszódását ∆H = -250 kJ entalpia változás kíséri. Exoterm, vagy 
endoterm-e ez a folyamat? A folyamat lejátszódása közben a rendszer vajon felmelegszik, vagy 
lehűl?  

19. Egy adott komponensnek adott T-p mellett vajon szilárd, vagy folyékony állapotban pozitívabb az 
entalpiája és entrópiája?  Miért?  

20. Tegyük fel, hogy egy rendszer entalpiája „A” állapotban minimális, míg entrópiája „B” állapotban 
maximális. Milyen lesz a rendszer állapota 0 K-en, 1000 K-en és végtelen nagy hőmérsékleten??  

21. Pozitív, negatív, vagy nulla az entrópia a.) egy 0 K hőmérsékletű, tiszta, szilárd kristályban? b.) 
egy 0 K hőmérsékletű, tiszta, szilárd amorf anyagban? c.) 0 K hőmérsékletű, kétkomponensű 
kristályos oldatban ?  

22. Mennyivel változik egy gáz entrópiája, ha moláris térfogata megduplázódik?  
23. Mennyivel változik egy gáz entrópiája, ha nyomása megduplázódik?  
24. Mit jelent az „izoterm folyamat” kifejezés?  
25. Mennyi hőmennyiség szükséges 3 mol anyag 500 K-ről 600K-re való melegítéséhez, ha a 

hőkapacitása 25 J/molK? Eközben mennyivel változik meg az anyag entalpiája és entrópiája?  
 
 
 


