
Legfontosabb szervetlen vegyületek táblázata 
 

Képlet Elnevezés Gyakorlati jelentőség 

HCl hidrogén-klorid 

sósav 

sósav, a „só”-ról (NaCl) kapta 

nevét 

HNO2 salétromossav  

HNO3 salétromsav a Chilei salétromról (NaNO3) 

kapta nevét 

H2SO3 kénessav  

H2SO4 kénsav  

H3PO4 foszforsav  

NaOH nátrium-hidroxid vizes oldata erősen maró, lúg 

KOH kálium-hidroxid vizes oldata erősen maró, lúg 

NH4OH ammónium-hidroxid gyenge lúg 

Ca(OH)2 kalcium-hidroxid mésztej, az égetett mész vízzel 

való „oltásakor” keletkezik 

NaCl nátrium-klorid a „só” (konyhasó) 

KCl kálium-klorid kálium tartalmú „só” alkotója 

NaI nátrium-jodid jódozott „só” alkotója 

KI kálium-jodid jódozott „só” alkotója 

NaOCl nátrium-hipoklorit vizes oldata a háztartási hipó 

NaCN nátrium-cianid méreg 

KCN kálium-cianid méreg 

Na2S nátrium-szulfid  

Na2SO3 nátrium-szulfit  

Na2SO4 nátrium-szulfát  

Na3PO4 nátrium-foszfát  

Ca3(PO4)2 kalcium-foszfát csontok anyaga 

Na2CO3 nátrium-karbonát szóda 

NaHCO3 nátrium- hidrogénkarbonát 

(szódabikarbóna) 

lúgos kémhatású gyógyvizek 

anyaga (a H atom miatt kémiailag 

úgynevezett savanyúsó) 

Na2SiO3 nátrium-szilikát vizes oldata a vízüveg (ragasztó) 

CaCO3 kalcium-karbonát mészkő 

CaO kalcium-oxid égetett mész 

CaCl2 kalcium-klorid  

CaSO4 kalcium-szulfát gipsz 

MgCO3 magnézium-karbonát 

 

dolomit hegységek alkotója a 

kalcium-karbonát mellett 

Mg(HCO3)2 magnézium-hidrogénkarbonát 

(a H atom miatt kémiailag 

úgynevezett savanyúsó) 

vízben a változókeménységet 

adja, forralás után karbonát 

formában vízkőként kiválik 

Ca(HCO3)2 kalcium-hidrogénkarbonát 

(a H atom miatt kémiailag 

úgynevezett savanyúsó) 

vízben a változókeménységet 

adja, forralás után karbonát 

formában vízkőként kiválik 

AlCl3 alumínium-klorid  

Al2O3 alumínium-oxid timföld 

Al2(SO4)3 alumínium-szulfát kicsapószer, koaguláltató szer 

   



H3BO3 bórsav 3% vizes oldata lúgmarások 

közömbösítésére használatos 

Na2[B4O5(OH)4]·8H2O bórax 3% vizes oldata savmarások 

közömbösítésére használatos 

CO szén-monoxid  

CO2 szén-dioxid  

H2CO3 szénsav Szikvíz, üdítőitalok 

HCN hidrogén-cianid mérgező gáz 

SiO2 szilícium-dioxid kvarc, homok 

NaNO3 nátrium-nitrát Chilei salétrom, innen kapta a 

salétromsav a nevét 

NH4Cl ammónium-klorid  

(NH4)2S ammónium-szulfid  

(NH4)2SO4 ammónium-szulfát  

H2S hidrogén-szulfid 

kénhidrogén gáz 

záptojás, gyógyvizek (vulkanikus 

hegyek) 

SO2 kén-dioxid  

SO3 kén-trioxid  

NaF nátrium-fluorid vizes oldata marja az üveget, 

műanyag flakonban kell tárolni 

NaOCl nátrium-hipoklorit vizes oldata a háztartási hipó 

NaClO2 nátrium-klorit  

NaClO3 nátrium-klorát  

NaClO4 nátrium-perklorát  

K2Cr2O7 kálium-dikromát erős oxidálószer, analízisekhez 

KMnO4 kálium-permanganát erős oxidálószer, analízisekhez, 

fertőtlenítésre (régen babák 

fürdető vizébe tették) 

FeO vas(II)-oxid szép almazöld színű 

Fe2O3 vas(III)-oxid Rozsda (vörösbarna) 

 


