
Balatonfüred



SZÉN-DIOXID (𝑪𝑶𝟐)

• A szén-dioxid színtelen, szagtalan 
gáz, a levegő állandó 
összetevője. Nem éghető gáz, az 
égést nem táplálja. Tűz esetén a 
tűzoltó készülékekből kiáramló 
szén-dioxid-tartalmú habbal 
oltják a tüzet.

• A szilárd szén-dioxidot 
szárazjégnek is nevezik, mert a 
levegőn megolvadás nélkül 
elpárolog, szublimál.

𝑪 + 𝑶𝟐 = 𝑪𝑶𝟐
Jó redukálószer a C!

Az oxigént nemcsak a levegőből, 
hanem más anyagokból is 

elvonhatja.

Moláris tömege = M(𝑪𝑶𝟐)= 44 g/mol
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SZÉN-DIOXID (𝑪𝑶𝟐)

• Ha a szoba vagy osztályterem
légterében túl sok a szén-dioxid,
megfájdulhat a fejünk. Ilyenkor
szellőztetni kell vagy ki kell
menni a friss levegőre.
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SZÉN-DIOXID (𝑪𝑶𝟐)
𝜌 𝐶𝑂2 > 𝜌 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő

Ezért a föld felszíne alatti 
helyiségekből nem távozik el 

Ősszel a borospincékben a must 
erjedésekor keletkező szén-dioxid 
szintjét égő gyertyával mindig meg 
kell vizsgálni. Ha a gyertya elalszik, 
akkor a pincében a felgyűlt szén-

dioxid fulladást okozhat. 
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SZÉN-DIOXID (𝑪𝑶𝟐)

• A szén-dioxid a vízben közepesen 
oldódik, és vízzel részben 
szénsavvá egyesül.

• Nyitott edényben vagy melegítés 
hatására a szénsav teljesen 
elbomlik, és szén-dioxid távozik 
az oldatból.

• A szódavíz Magyarországon való 
gyártását Jedlik Ányos dolgozta 
ki.
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SZÉNSAV (𝐻2𝐶𝑂3)

• A szénsav keletkezése és 
bomlása két, ellentétes irányban 
lejátszódó, megfordítható 
folyamat, amelyet kettős nyíllal 
jelölünk.

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 𝐻2𝐶𝑂3
szén-dioxid +     víz                    szénsav

Moláris tömege = M(𝑯𝟐𝑪𝑶𝟑)= 62 g/mol
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SZÉNSAV (𝐻2𝐶𝑂3)

• A szénsav oldatában lévő karbonátion a szénsav savmaradéka.

• A szénsav sóit karbonátoknak nevezzük. (pl.: mészkő=kalcium-
karbonát=𝐶𝑎𝐶𝑂3, szóda=nátrium-karbonát=𝑁𝑎2𝐶𝑂3)

• Savanyúvíz, Erdélyben borvíz: szénsavat tartalmazó, többnyire savanykás ízű 
forrás- vagy ásványvíz. (pl.: Balatonfüred, Borszék)

𝐻2𝐶𝑂3 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐻3𝑂
+ + 𝐶𝑂3

2−

𝑠𝑧é𝑛𝑠𝑎𝑣 + 𝑣í𝑧 → 𝑜𝑥ó𝑛𝑖𝑢𝑚𝑖𝑜𝑛 + 𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛á𝑡𝑖𝑜𝑛
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9nsav


SZÉNSAV (𝐻2𝐶𝑂3)

• Számos forrásvizünk (pl.: Hévíz, 
Harkány, Parádfürdő) tartalmaz 
szénsavat. A szénsavas 
forrásvizek gyógyító hatásúak, 
javítják  a vérkeringést, 
gyógyítják a magas vérnyomást. 
A szénsavas üdítőitalok 
kellemesen savanyú ízét, frissítő 
hatását valamennyien ismerjük.

• Egyes földgázok nagyrészt vagy 
teljesen szén-dioxidból állnak. 
(pl.: Répcelak)

HÉVÍZ

HARKÁNY
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SZÉN-MONOXID (CO)

• Ha a szén-dioxid izzó szénen 
halad át (pl. a kályhában vagy 
vaskohóban), oxigént veszít, és 
szén-monoxiddá redukálódik.

𝐶𝑂2 + 𝐶 = 2 𝐶𝑂
Moláris tömege = M(CO)= 28 g/mol
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SZÉN-MONOXID (CO)

• Színtelen, szagtalan gáz. 

• A levegőnél kissé könnyebb, 
vízben alig oldódik.

• Igen stabilis vegyület.

• Nagyon erősen mérgező!!!!

• Szobahőmérsékleten igen 
passzív, az elemek közül csak 
egyes halogénekkel reagál.

• Éghető gáz, meggyújtva 
halványkék lánggal szén-dioxiddá 
ég el. Iparban tüzelőanyag.

2𝐶𝑂 + 𝑂2 = 2𝐶𝑂2
Jó redukálószer a CO! 

Az oxigént nemcsak a levegőből, 
hanem más anyagokból is elvonhatja.
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SZÉN-MONOXID (CO)
• Belélegezve már igen kis mennyiségben rosszullétet, fejfájást, szédülést, 

majd eszméletlenség és végül halál következik be!!!! 

• A rosszul beállított tüzelőberendezésekben, a szén vagy a széntartalmú 
anyagok nem tökéletes égésekor keletkezik. Az autók kipufogógáza is 
jelentős mennyiségű szén-monoxidot tartalmaz.
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