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Adatbevitelre és a számítás indítására a 
vminteq program főmenüjének alsó, 

piros kerettel kijelölt részét használjuk



A kindulási oldat összetevőit a Select from list keretének jobb 
szélén levő     jelre kattintva kinyíló listából kell kiválasztani.

Válasszuk ki a listából a „Pb+2” iont. A Total concentration mezőbe írjuk be a 
koncentrációt: „0,5”. Az Add to list –re kattintva vigyük be komponensek listájába.

Ezután válasszuk ki a listából a „NO3-1” iont. A Total concentration mezőbe írjuk be 
a koncentrációt: „1”. Az Add to list –re kattintva vigyük be komponensek listájába.

A View / edit list –re kattintva megtekinthetjük a komponensek aktuális listáját.



A listában 0,5 mol/l Pb(NO3)2 = Pb++ + 2*NO3
- ionjait látjuk.

A listában levő ionokat törölhetjük Delete this component , 
vagy koncentrációjukat módosíthatjuk.
A H+ -iont 0 koncentrációval automatikusan adja hozzá a rendszer.
Back to main menu -re kattintva visszatérünk a főmenübe.

- re kattintva elindítjuk a számítást



A kapott main Output tartalmazza a számított pH-t 4,097 mutatva a savas hidrolízis
eredményét. A táblázat tartalmazza a bevitt ionok, és a vizes oldatban belőlük
képződött komplex ionok összetételét és koncentrációját. A fontosabbak %-os
arányát a View species distribution - ra kattintva láthatjuk.



Minden output 
a Print to Excel 

–re kattintva 
kimenthető.

Az outputból például az látható, 
hogy az ólom többsége 54%-a az 

oldatban PbNO3
+ ionpár 

formájában található.
A  Back to main output menu –re 

kattintva léphetünk vissza.



Az 5. dián is látható main Output menübe visszatérve az  
Equilibrated mass distribution -ra kattintva megkapjuk a formától 
függetlenül oldatban levő kiindulási anyagok oldatban levő 
(dissolved), illetve csapadékba (precipitated) kerülő hányadát (0). 

A  Back to main output menu –re kattintva, majd onnan a
Back to input menu-re kattintva léphetünk vissza main menu -be.



Vizsgáljuk meg a programmal a
Pb(NO3)2 + Na2SO4 = PbSO4 + 2*NaNO3 reakció eredményét!

Ehhez a 2. dián látható módon adjunk a komponensek listájához
1 mól Na+ és 0,5 mól SO4

-- iont. Ha komponensek listája az alábbi

akkor a main menu-ból indítsuk el újra a számolást

a -re kattintással!



A main inputban látható, hogy az oldatban levő ólomkoncentráció a 
korábbi számolás eredményéhez (5. dia) képest jelentősen lecsökkent.
Az  Equilibrated mass distribution –ra kattintva …



Ha az előző dián látottaktól eltérést tapasztalnak:

Az eltérés, iiletve hiba oka jobban látható az OK, 
majd az Equilibrated mass distribution –ra kattintva. 



Láthatjuk anyagok oldatban levő (dissolved), 
illetve csapadékba (precipitated) kerülő hányadát:

Feltűnő, hogy a korábbi tudásunkkal ellentétben a PbSO4 nem a 
csapadékban, hanem 100%-ban oldatban (dissolved) található.

A hiba kijavításához a Back to main output menu –re, majd a
Back to input menu-re kattintva lépjnk vissza main menu –be!

Válasszuk ki a főmenű Parameters pontját!

A lenyíló almenüből válasszuk a Various default setting menüpontot!



Számunkra most a középső 3 választási lehetőség a fontos.



Alapértelmezetten a program megengedi az instabil túltelített oldat 
létrejöttét a csapadékkiválás tiltásával. 

Ahhoz, hogy túltelítettség esetén a program az egyensúlyi helyzetnek 
megfelelő csapadékkiválással kalkuláljon a 3. pontot kell bejelölni. 

A Save and Quit gomb lenyomásával visszajutunk a főmenübe és 
onnan elvégezhetjük újra a számítást és a 9. dián levő helyes 

eredeményhez juthatunk.
Onnan az  Equilibrated mass distribution –ra kattintva jutun a 
következő diához, ahol jól látszik a csapadékkiválás eredménye.



… láthatjuk, hogy az ólom és a szulfát több mint 99%-a a
csapadékba került, míg a nátrium és a nitrát ionok 100%-a 
oldatban marad. 



A 9. dián levő outputon az Amount of finite
solids – ra kattintva láthatjuk, hogy a 
csapadék legnagyobb része az Anglesite
nevű PbSO4 tartalmú ásvány, ahogy az a 
Wikipedián kikeresve is látható.



HF: Ismételjük meg a számítást 1/10-ed résznek 
megfelelő koncentrációkkal! 

Másolja ki Excel fájlokba az outputokat!
Szerkessze őket össze egy fájlba! 

Figyelje meg a kétféle futás eredményének fontosabb különbségeit!


