
 Vizsgatételek  KEMN1203 – Fizikai kémia II. előadás tárgyból 

 

1. Formális reakciókinetika (A reakciósebesség fogalma. A reakciósebesség grafikus értelmezése. 

A sebességmérés kísérleti módszerei. Sebességi egyenlet. Elsőrendű formálkinetika. Másodrendű 

formálkinetika. Egyéb reakciórendek. Többtagú sebességi egyenletek: sorozatos, párhuzamos, 

megfordítható reakciók, összetett rendszerek. Steady state és gyors előegyensúlyos közelítés. A 

sebességi egyenlet meghatározásának a lépései.) 

2. Reakciómechanizmusok (Az elemi reakció fogalma, sajátosságai. A kinetikai tömeghatás 

törvénye. Unimolekuláris reakciók mechanizmusa. Termolekuláris reakciók. Magasabb 

részrendek értelmezése. Negatív részrendek értelmezése. Nulla részrend értelmezése. Az 

enzimkatalízis kinetikája és mechanizmusa. Hidrogén-halogenidek képződésének a 

mechanizmusa. Elágazó láncreakciók, robbanások. Katalízis, autokatalízis, oszcilláció. 

3. A reakciósebesség elméletei (A sebességi együttható hőmérsékletfüggése. Arrhenius-elmélet. Az 

ütközési elmélet gázfázisban és oldatfázisban. Az aktivált komplex elmélete: termodinamikai, 

kvantummechanikai és statisztikus mechanikai kezelésmód.) 

4. Folyamatok szilárd felületeken (Felületi jelenségek alkalmazásai. A felület: fogalma, jellege; 

keletkezése, növekedése, nagysága; összetétele, szerkezete; vizsgálómódszerek. Az adszorpció: 

jellege (fiziszorpció és kemiszorpció); mértéke (adszorpciós izotermák: Langmuir-, BET- és más 

egyenletek); sebessége (az adszorpció, a deszorpció és a felületi diffúzió kinetikája). Felületek 

katalitikus aktivitása, Langmuir–Hinshelwood és Eley–Rideal-mechanizmus.) 

5. Fotokémiai alapfogalmak (A fotokémia tárgya. A fény természete. Fényelnyelés, 

fotongerjesztés. A fotokémia alaptörvényei. A termikus és fotokémiai gerjesztés összehasonlítása. 

Kvantumhasznosítási tényező és kvantumhatásfok. A fotonok és a molekulák kölcsönhatása. Az 

elektromágneses sugárzás fizikai leírása. A Franc–Condon-elv.) 

6. Fotofizikai folyamatok (Jablonski-diagramok. Sugárzásmentes fotofizikai folyamatok. 

Sugárzásos fotofizikai folyamatok. Intramolekuláris energiaátadás. Bimolekuláris fotofizikai 

folyamatok: ütközéses energiaátadás, rezonancia energiaátadás, excimerek és exciplexek 

képződése. Fotofizikai folyamatok kinetikája.) 

7. Fotokémiai folyamatok (Gerjesztett molekulák fotokémiai reakciói. Fotoizomerizáció: 

fotoindukált spin-izomerizáció, koordinált ligandum izomerizációja, geometriai izomerizáció, 

optikai izomerizáció, kötési izomerizáció. Fotodisszociáció: optikai disszociáció, elődisszociáció, 

heterolitikus kötéshasadás. Fotoszubsztitúció. Fotoaddíció és fotobeékelődés. Fotoredoxi 

reakciók: elektronátadás, ionizáció, átrendeződés, homolitikus kötéshasadás.) 

8. A fotokémia kísérleti módszerei (Fényforrások. Aktinometria, fizikai és kémiai aktinométerek. 

Spektrofotométerek csoportosítása fotokémiai szempontból. Fotokémiai mérések diódasoros 

spektrofotométerben. Spektrofluoriméterek. Lézerek. Villanófény-fotolízis. Fotokémiai reakciók 

kvantitatív leírása: elnyelt fotonok számának meghatározása, belső szűrő hatás, térfogatfüggés.) 

9. Nem-termikus aktiválás (Sugárzások típusai. A sugárzások jellemzői. Az elektromágneses 

sugárzások energia- és hullámhossztartományai. A sugárzás és az anyag kölcsönhatása: 

visszaverődés, áthaladás, elnyelődés. Meleglángok. Fotokémia és sugárhatáskémia 

összehasonlítása. Ionizáló sugárzások. Magnetokémia. Szonokémia. Mechanokémia, tribokémia. 


