
egyesülve haméleget (káliumoxid), az pedig vízzel hamélegvízegyet (kálium-
hidroxid) képez, "mely a szerves testeket nagyrészt megrontja..." 

A szabadságharcot megelőző korszakban a magyar kémiai műnyelv többek 
között a Habsburgok és az osztrákok elleni tüntetes egyik formájává vált és 
büszke is volt rá a nemzeti öntudat. A szabadságharc bukása után "az önkény 
levétette a díszmagyart, vele együtt minden kényszer nélkül lomtárba került a 
magyarkodásnak egyik jellegzetes tünete, a kémiai műnyelv is" [3]. Maga 
Nendtvich Károly is úgy nyilatkozik, hogy a "görög műszavakat a magyarban 
szintoly jól használhatjuk, mint akár mi más nyelvben, s ... a magyar nyelvre 
nagyobb barbarizmus azt mondani "halvsavas haméleg" vagy "könkéneges 
könleleg", mint "chlorsavas káliumoxid" vagy "hidrotionsavas ammóniák" [4], 

A kiegyezés után ismét divatba jött a díszmagyar, a magyarkodás és 
előkerült a Schuster - Bugát - Irinyi féle műnyelv is, de teret hódítani már nem 
tudott. Még a turini remete, az agg Kossuth Lajos is állást foglalt a kérdésben. 
Szükségtelennek, sőt a tudományra nézve karosnak tekintette, ha az egész 
művelt világban használatos nevek helyett erőltetett magyar műszavakat ve-
zetünk be [5]. 

A mesterkélt magyar kémiai műnyelv ellen Szily Kálmán, a Termé-
szettudományi közlöny alapítója, lépett fel határozottan. Amellett állt ki, hogy 
ha valamire nincs megfelelő magyar szavunk, használjuk a nemzetközi elne-
vezést, vagy esetleg annak magyarosabbá tett alakját, aminek nincs nemzet-
közi elnevezése, azt jelöljük magyar műszóval, de amire van jó magyar szó, 
ne használjunk helyette idegent [6]. 
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BONTJA,  VAGYNEM  BONTJA  A VIZET? 

Képzeljünk el egy lombikot amely gázmentes desztillált vizet tartalmaz. 
Dobjunk bele egy darabka szilárd nátriumot. A nátrium gyorsan (és lármásan) 
feloldódik, sőt esetleg a hidrogén az oldat felett meg is gyullad, ha a hőmér-
séklete elég magas. A vízből nátriumhidroxid lett. Ismételjük meg a kísérletet 
egy kisrézdarabkával. Mi fog történni? Semmi különös: a rézdarabka leszáll a 
lombik fenekére és szépen ottmarad. Tegyük fel, hogy a kísérletet folytatjuk 
különböző savas és lúgos oldatokkal és különböző fémdarabkákkal.  Azt talál-
juk, hogy a fém vagy reagál a vizzel, vagy nem. Meglehetne előre jósolni, melyik 
fém fog reagálni és melyik nem? 

A válasz nem csak az, hogy lehet, hanem hogy ez nem is nehéz feladat. 
Amire szükségünk van, az az úgynevezett vizstabilizációs ábra, és a fémda-
rabkák standardpotenciálja, amit megtalálunk megfelelő táblázatokban. 



A vízstabilizációs ábra lénye-
gében potenciál/pH grafikon, 
amelybe berajzolunk két párhu-
zamos egyenest. Ezek az egye-
nesek ket alapvető vízbontási 
folyamatot képviselnek: 

a-vonal, vagy hidrogén vonal: 
E = -0.059 pH (V) (1) 

b-vonal, vagy oxigén vonal: 
E = 1.227-0.059 (V) (2) 

Ezáltal három zónát kaptunk: 
az első zóna a hidrogénvonal 
alatt helyezkedik el. Ebben a zó-
nában a víz bomlik a 

H 2 O + e - — 1 / 2 H 2 + OH- (3) 

egyenlet szerint. A második zóna az oxigénvonal felett van, ebben a 
zónában a víz ugyancsak bomlik a 

H 2 O -» 1/2 O 2 + 2 H + + 2 e- (4) 
egyenletet követve. A két egyenes közötti harmadik zónában a víz stabil 

állapotban van, vagyis víz képződik, ha a (3) és (4) egyenletben megfordítjuk 
a nyíl irányát. 

Menjünk vissza a nátriumdarabkához. A nátrium standardpotenciálja (-
2.714 V) annyira negatív, hogy nem is fért  rá az ábránkra, olyan mélyen van 
az első zóna alján. Akármilyen a pH értéke, a nátrium reagál és vizet bont a 
(3) egyenlet szerint. Aml a rezet illeti, annak a standardpotenciálja +0.337 V, 
ami teljesen a harmadik zónában van. Eredmény: a réz nem reagál a vizzel a 
pH értékétől függetlenül (de legyünk óvatosak: ha az oldat nem oxigénmentes, 
a réz reagálni fog!). 

Mi történik akkor, ha a standardpotenciálnak megfelelő vízszintes egyenes 
metszi vagy a hidrogén vonalat, vagy az oxigénvonalat? A metszéspont 
meghatároz egy kritikus pH értéket. A hidrogénvonal esetében ha az oldat 
pH-ja a kritikus pH alatt  van,  a fém bontja a vizet és hidrogén fog fejlődni. Az 
oxigénvonal esetében, ha az oldat pH-ja a kritikus pH felett  van, a fém vizet 
bont és oxigén fejlődik. A kritikus pH meghatározható a vízstabilizációs ábrából, 
vagy egyszerű számítással az (1) vagy (2) egyenletet alkalmazva. Vegyük 
például a vasat, amelynek a ferroionokra  vonatkozó standardpotenciálja -0.44 
V. A kritikus pH = 0.44/0.059 = 7.46, tehát minden vizes oldatban, amelynek a 
pH-ja alacsonyabb mint 7.46, avas boptja a vizet hidrogénfejlődéssel.  Az alábbi 
táblázat tartalmaz néhány kritikus pH értéket. 

Fém és ionforma 

Zn + + /Zn 
Cd + VCd 
Co+VCo 
Ni+VNi 

CuVCu 
AgVAg 
Pd+VPd 
Pt+VPt 

Standardpotenciál, 
volt (25 C) 

-0.763 
-0.403 
-0.277 
-0.250 

0.521 
0.799 
0.987 
1.200 

Oxigén 

11.97 
7.24 
4.07 
0.46 

Kritikus pH 
Hidrogén 
12.93 
6.83 
4.69 
4.24 



A táblázat alkalmazását az ezüst példájával szemléltetjük. A standardpo-
tenciál pozitív előjele rögtön mutatja, hogy az ezüstionok semlegesítése spon-
tán folyamat, amihez a (4) reakció szükséges. Tehát a 

2Ag+ + H 2 O -» 1/2 O 2 + 2 H + + 2 Ag (5) 

reakció fog lezajlani olyan ezüstionokat tartalmazó oldatban, amelynek a 
pH-ja magasbb, mint 7.24. 

A vízstabilizációs ábra a hidrogén- és oxigéntúlfeszültség figyelembevételét 
is lehetővé teszi. Ha például a hidrogén túlfeszültségének az értéke egy fémen 
h V, ez megfelel a hidrogénvonalnak h értékkel a negatív irányban való 
eltolódásának. Ennek következtében a kritikus pH értéke alacsonyabbá válik. 
Hasonlóképpen az oxigén túlfeszültség miatt az oxigénvonal pozitívabb érté-
kek felé tolódik el és a kritikus pH értéke magasabbá válik. Jegyezzük meg, 
hogy az új egyenes iránytangense nem változott meg! Az ábrát tehát használni 
lehet például megfelelő katódok és anódok kiválasztására, amennyiban az 
oldat pH-ja ismert (vagy meghatározott), és az elektrolízisfolyamat során a 
vízbontást el akarjuk kerülni. 
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ALGORITMUSOK 
5. ALGORITMUSOK BONYOLULTSÁGA 

Sokszor egy adott feladat megoldására több algoritmus áll rendelkezésünk-
re. Ilyenkor döntenünk kell, melyiket válasszuk. Ha a feladatot számítógéppel 
oldjuk meg, egyáltalán nem mindegy mennyi ideig tart a program futása. Az 
algoritmusok összehasonlításánál főleg a bennük lévő műveletek mennyisége 
a mérvadó, hiszen ez befolyásolja a végrehajtási időt. Másik összehasonlítási 
szempont a számítógép memóriájában elfoglalt hely nagysága. Amikor algo-
ritmusok (vagy programok) bonyolultságáról beszélünk, ezalatt többnyire az 
adott algoritmus időigényét, vagyis a végrehajtandó műveletek számát értjük 
(időbonyolultság).  Ha az algoritmust a memóriában elfoglalt hely alapján 
vizsgáljuk, akkor tárbonyolultságróI  beszélünk. A következőkben bonyolultsá-
gon mindig az előbbit fogjuk érteni. 

Figyeljük meg a következő algoritmust, amely egy számsorozat maximális 
elemet határozza meg. 

Adottak n, xi, i = 1, 2, ..., n 
m : = xi 
Minden i : = 2, n-re végezd el 

Ha m < xi akkor m : = xí (Ha) vége 
(Minden) vége 
Eredmény m 


