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II. a fémek és vegyületeik

1. alk álifémek

K ér dés, pro blémafe lv e tés
Olvastam az újságban, hogy Görögország egyik kis szigetén két
város minden húsvétkor tűzijáték-háborút rendez, melynek során egymás városait „lövik”. Biztosan nagyon szép lehet! Azok a
szép színes fények… (1.1. ábra).

A viszonylag nagy méret és kis elektronvonzó képesség
miatt kémiai reakciókban kationokat képeznek, így vegyületeikben oxidációs számuk + 1. Nagy reakciókészségük miatt, a lítium kivételével, petróleum alatt kell tárolni
őket. Sűrűségük kicsi, olvadáspontjuk alacsony. Színük
szürke, levegőn oxidálódnak. Az alkálifémek lágy, késsel
vágható fémek, de vágási felületük fémes csillogása a vágás
után nem sokkal megszűnik. Égés során a lángot jellemző
színűre festik (1.3. ábra), ezt a tulajdonságukat használják
ki a tűzijátékok során.

1.1. Tűzijáték
Görögországban

Forráspont (°C)

Sűrűség
(g/cm3)

Lítium

Olvadáspont (°C)

Az alkálifémek a periódusos rendszer I. csoportjának elemei, kivéve a hidrogént. Nevük jelentése: lúgképző. Ide
tartoznak a lítium (Li), a nátrium (Na), a kálium (K), a
rubídium (Rb) és a cézium (Cs) (1.2. ábra). Atomjaik legkülső elektronhéján egy lazán kötött vegyértékelektron található. Elektronegativitásuk kicsi, csoporton belül értéke
fentről lefelé csökken. Fémrácsban kristályosodnak.

Elem
neve

Elektro
negativitás

Igen, nagyon látványos lehet. A tűzijátékot a kínaiaknak köszönhetjük. Na és persze egyes fémek, például az alkálifémek és az
alkáli-földfémek lángfestő tulajdonságának!

Vegyjele

magyar á z at
Lángfestés
színe

Li

1,0

179

1340

0,53

kárminvörös

3

Na 0,9

97,8

877

0,97

sárga

K

63,5

762

0,86

fakóibolya

Rb 0,7

39

696

1,53

sötétvörös

Cs

28,5

708

1,88

kék

Nátrium

11

Kálium

19

Rubídium

37

Cézium

55

0,8

0,7

1.3. Néhány fém és vegyülete jellemző színűre festi a lángot
tud omány tö r téne t

1.2. Alkálifémek

A feljegyzések szerint a maiakhoz hasonló égi látványosság
Kínából indult hódító útjára a 12. században. Magyarországon
csak jóval később, 1476-ban láthattak először tűzijátékot, Mátyás király és Beatrix esküvőjén. A különleges eseményen a
német matematikus és csillagász, Regiomontanus főként tűzkerekek, tűzgolyók, röppentyűk, gyújtónyilak formájában mutatta be a színes látványosságot. A világon jelenleg ismert legnagyobb tűzijáték pedig az 1219 mm átmérőjű, 422 kilós japán
Jonsakudama bomba, mely felrobbanva több mint 731 méter
átmérőjű gömböt alkot.

18
II_fejezet_017-046_F505051003-1 18

2017. 12. 06. 13:51

magyar á z at
Ezt a módszert atomok kimutatására, anyagok összetételének
megállapítására is lehet alkalmazni, mivel a gerjesztés nyomán
kisugárzott foton hullámhossza jellemző az adott fémre. Ezen
az elven alapul a spektroszkópia is, amely eljárásnál azt vizsgálják, hogy egy adott anyag tartalmazza-e az adott elemet (pl.
nátrium) vagy annak vegyületét.

Legismertebbek közülük a konyhasó vagy kősó (nátrium-klorid), amely szervezetünkben és nagy mennyiségben tengerekben, óceánokban fordul elő. A sóbányák
egykori tengerek leülepedett sórétegeiből jöttek létre
(pl. Erdély, Szováta).

A lángfestés lényege, hogy az alkálifémek atomjaiban az
elektronok meghatározott energiájú állapotban vannak.
Az adott energiaszintről az elektron csak meghatározott
energiájú foton felvételével kerülhet valamelyik magasabb energiaszintre, majd a gerjesztés megszűnése után
az energiaszint-különbségnek megfelelő energiájú foton
kisugárzása közben kerülnek vissza egy alacsonyabb energiaszintre. Ez a lángfestés (1.4. ábra).

1.5. Milyen alkálifém-vegyületek fordulhatnak elő a képen
látható anyagokban?

Az Alföld szikes talajának fő vegyülete a szóda vagy
sziksó (Na2CO3, nátrium-karbonát), mely annak jellegzetes fehér színét okozza. Ezen kívül megtalálható még egyes
tavak vizében és a növényi hamuban is.
1.4. Vizsgáljuk meg néhány háztartásban is előforduló anyag
lángfestését. Próbáld otthon megfesteni a gázlángot fémből
készült kanál vagy hústű és a konyhában fellelhető anyagok
(pl. konyhasó, hús, tej, homok) segítségével. A kellő
óvatossággal végzett kísérlet során egymás után tartsd
a lángba a vizsgálandó anyagba mártott fémet!

A csoport fontosabb elemei a nátrium és a kálium.
Vízzel heves reakcióba lépnek. A reakció erősen exoterm, a fejlődő hőtől a fém megolvad, a keletkező hidrogéngáz pedig meggyullad.
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2
Halogénekkel valamennyi alkálifém könnyen reakcióba
lép só képződése közben:
2 Na + Cl2 = 2 NaCl
A fémek e kölcsönhatások során oxidálódnak, azaz erélyes
redukálószerek.
A természetben elemi állapotban nem, csak vegyületeik
ben fordulnak elő.

A z alk álifémek fontosabb vegyületei
Az alkálifém-vegyületek ionkristályos, vízben jól oldódó
anyagok, melyek közül az ipar, a mezőgazdaság és a háztartás is sokfélét használ fel.

m agyar á z at
A hétköznapokban a nátrium-karbonát mosószódaként jól ismert vízlágyító hatású „mosószer”. Környezetbarát tisztítószerként sokoldalúan használható mosásra, mosogatásra, vízlágyításra, tisztálkodásra. Én is szeretem, mert kiváló folttisztító, és
jól oldja a zsíros, olajos foltokat is.

K é r d és, pro blém afe lv e tés
A háztartási vegyszerek veszélyesek lehetnek, ezért nem árt az
óvatosság. A nagyi is mindig gumikesztyűt húz ezek használatakor.

m agyar á z at
Valóban így van. A leggyakrabban használt konyhai vegyszerek
egyike, a hideg zsíroldó is nátrium-hidroxidot vagy kálium-hidroxidot tartalmazó keverék. Ezek úgy hatnak, hogy az olajos, zsíros szennyeződést elszappanosítják, és így az már vízben oldhatóvá válik. Ezek az erős lúgok azonban foltot hagyhatnak a fém
eszközök felületén és a bőrünket és szemünket is károsíthatják.

A marónátron vagy lúgkő (NaOH, nátrium-hidroxid)
a vegyipar egyik legnagyobb mennyiségben használt alapanyaga.
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A z alk álifémek előállítása
és felhasznál ása
Az alkálifémek előállítása levegőtől elzárva kloridjaik olvadékának elektrolízisével történik, melynek során a katódon válik ki a fém:
Anód: 2 Cl- " Cl2 + 2 eKatód: 2 Na+ + 2 e- " 2 Na
Az alkálifémeket sokféleképpen hasznosítják. Ipari felhasználásuk sokirányú. Elemi állapotban atomreaktorok
hűtőközegei, orvosi diagnosztikában nyomjelző anyagok,
vagy éppen fémek előállításánál redukálószerek. Alkalmazzák vegyületeiket a műtrágyagyártás, a papír- és textilipar, a cellulóz- és műselyemgyártás során. Mivel megvilágítás hatására lazán kötött elektronjukat leadják, fotocellákban katódként használják őket. Fontos ötvözőfémek.
K ér dés, pro blémafe lv e tés
Az iskolában beszélgettünk az alternatív energiaforrásokról, a
napenergiáról, a szélerőművekről, a geotermikus energiáról és
szóba kerültek az elektromos autók is. Én még nem láttam ilyet,
pedig már állítólag évek óta vannak forgalomban. Miért nem
terjednek el jobban?

magyar á z at
Az elektromos autókban nagy kapacitású akkumulátorok szolgáltatják az energiát, melyek lítiumos technológián alapulnak.
Ezeknek a járműveknek körülbelül 2,5–4,4 kg lítiumra van szükségük 100 kilométer megtételéhez szükséges energia tárolásához.
Jelenlegi ismereteink szerint a világ lítiumtartalékát körülbelül
13 millió tonnára becsülik, de ennek csak egy része használható.
Az is fokozza a problémát, hogy ezeknek a készleteknek körülbelül
80 százaléka az Andokban, Chile, Bolívia és Argentína határvidékén
elhelyezkedő „lítium-háromszögben” van. Kérdéses, hogy meddig
tartanak ki a készletek, és képes-e a lítium kitermelése lépést tartani a rohamosan növekvő szükséglettel.

Az élő szervezetekben az alkálifémek ionok formájában, oldott állapotban fordulnak elő. Biológiai szempontból a nátrium és a kálium a szervezet számára kiemelt
fontosságú. Szabályozzák a szervezetben az idegsejtek
ingerületi folyamatait (Na+-K+ pumpa), a vízegyensúlyt,
és biztosítják az optimális szívritmust. A nátrium-kálium
egyensúlyának eltolódása az idegrendszer működési zavarait, valamint izomműködési rendellenességeket eredményezhet. Az egyensúly felborulását okozhatja stressz
és egészségtelen táplálkozás. Következménye lehet magas
vérnyomás, kimerültség, izomgyengeség, allergiás tünetek, tompult agyműködés kialakulása.

össze fo g l al á s
Alkálifémek
• A periódusos rendszer I. csoportjának elemei:
Li, Na, K, Rb, Cs;
• vegyértékelektronjaik száma: 1;
• fizikai tulajdonságaik:
−− szilárd, ezüstfehér színű, puha fémek;
−− olvadáspontjuk alacsony, forráspontjuk magas;
−− elektronegativitásuk kicsi;
• kémiai tulajdonságaik:
−− külső elektront könnyen elvesztik: kationok képzése
−− kötés: ionos, fémes;
−− oxidációs szám: +1, erős redukálószerek
−− tárolás: petróleum alatt;
−− reakciók (2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2);
• előfordulásuk:
−− csak vegyületeikben,
−− tengervíz, sótelep
• előállításuk:
−− kloridok olvadékának elektrolízisével
−− anód: 2 Cl- = Cl2 + 2 e−− katód: 2 Na+ + 2 e- = 2 Na
• biológiai jelentőségük:
−− Na+-K+ pumpa.

v ál a szo l j! kuta ss! m é r j!
Alkoss! k ísé r le te z z!

1. Készíts számítógépes beszámolót a következő címmel! a) A tűzijáték története; b) Az ezerarcú só története; c) A szappangyártás folyamata.
2. Keress videómegosztókon felvételeket alkálifémek
lángfestéséről!
3. Nézz utána, miért kell nagyon jól zárható edényben
tárolni a nátrium-hidroxidot!
4. A lítium-hidrid a II. világháborúban nagyon fontos
szerepet töltött be, mert a mentőmellényeket, jelzőgömböket, mentőcsónakokat ennek segítségével tudták felfújni. Hogyan?
5. Nézz utána, melyek azok az alkálifémek, amelyeket
petróleum alatt lehet tárolni! Melyiket nem? (A petróleum sűrűsége 0,8 g cm-3.)
6. Erős fizikai igénybevétel után nagyon megszomjazunk, nem árt azonban az óvatosság szomjunk oltásakor. a) Mi a vízmérgezés? b) Mi okozza, és milyen
veszélyekkel járhat?
7. Az alkálifém-lúgok veszélyes anyagok. a) Mire kell
vigyázni a használatuk során? b) Hogyan semlegesíthetők, ha bőrre kerülnek?
8. Sir Humphry Davyt csodagyerekként tartották számon. Nézz utána, ki volt ő, és mi fűződik a nevéhez!
9. Nézz utána, hogy a hétköznapokban hol találkozhatunk lítiumos akkumulátorokkal!
10. Keress olyan élelmiszereket, amelyekben alkálifémvegyület található!
11. Hogyan bizonyítanád be, hogy a kristályos szóda
kristályvizet tartalmaz? Tervezd meg a kísérletet!
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2. a szén
Alk áliföldfémek
K ér dés, pro blémafe lv e tés
Az antikváriumban megakadt a szemem egy könyvön, Arthur
Conan Doyle A berill fejék című regényén. Kíváncsi lettem, mi az
a berill, és kiderítettem, hogy egy drágakő készítésére is használatos érc, melynek smaragd és akvamarin nevű változatai
ismertek (2.1. ábra). Nevét berilliumtartalmáról kapta, ami egy
alkáliföldfém.

Atomjaik legkülső elektronhéján két vegyértékelektron található. Elektronegativitásuk értéke csoporton belül
fentről lefelé csökken. Vegyértékelektronjaik leadásával
érik el a nemesgázokra jellemző stabil elektronszerkezetet,
kétszeres pozitív töltésű kationokat hozva létre. Mivel az
első elektron távozása után a második leszakításához már
jóval nagyobb energia kell, ezért ezek az elemek az alkálifémekhez képest kevésbé reakcióképesek. Vegyületeikben
oxidációs számuk + 2. Reakciókészségük miatt csak vegyületeikben fordulnak elő.
Fémrácsban kristályosodnak, fémes tulajdonságaik
vannak. Tárolásuk a bárium kivételével levegőn történik.
Lángfestő tulajdonsággal a csoport első két eleme nem
rendelkezik (2.3 ábra).

2.1. Szépen csiszolt smaragdok

Ba

Sűrűség
(g/cm3)

Sr

Forráspont (°C)

Ca

Olvadáspont (°C)

Mg

Elektro
negativitás

Be

2.3. A stroncium
lángfestése
Vegyjele

Az alkáliföldfémek a periódusos rendszer II. csoportjának elemei. Nevüket onnan kapták, hogy legtöbb vegyületük (pl. oxidjaik, hidroxidjaik) vizes oldata lúgos kémhatású, és gyakori kőzetalkotók. Ide tartozik a berillium (Be),
a magnézium (Mg), a kalcium (Ca), a stroncium (Sr) és a
bárium (Ba) (2.2. ábra). A csoport utolsó tagja a rádium
(Ra), rendkívül ritka, radioaktív elem, melyet daganatos
megbetegedések kezelésére használnak.

Lángfestés
színe

Be

1,5

1285

2970

1,85

–

Elem
neve
Berillium

4

Mg 1,2

650

1100

1,74

–

Ca

1,0

838

1439

1,54

téglavörös

Sr

0,9

800

1364

2,61

bíborvörös

Ba

0,9

714

1500

3,6

fakózöld

Magnézium

12

Kalcium

20

Stroncium

38

Bárium

56

2.1. táblázat. Az alkáliföldfémek néhány jellemző paramétere
2.2. Alkáliföldfémek
tud om ány tö r té n e t
Ezeknek az elemeknek a régi magyar nevei arról árulkodnak,
hogy már régóta ismerjük őket. Például a berilliumot tartalmazó berill ásványról már a Krisztus utáni első században említést
tesznek. A nyelvújítás korából származó magyar nevek valamilyen jellemző tulajdonságra utalnak. A magnéziumot például
keserenynek, a kalciumot mészenynek, a stronciumot piranynak,
a báriumot pedig sulyanynak nevezték el.

A csoport elemei közül legjelentősebbek a magnézium
és a kalcium.
A magnézium és a kalcium szürke színű könnyűfémek. Levegővel érintkezve felületükön vékony oxidréteg
keletkezik. Égésüket vakító fehér fény kíséri:
2 Mg + O2 = 2 MgO
2 Ca + O2 = 2 CaO
Az alkáliföldfémek vízzel való reakciójában a magnézium és a kalcium kezdetben a víz alá süllyed, majd a ke-
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tud om ány tö r té n e t
A magnéziumot 1755-ben a skót Joseph Black fedezte fel, és
nevét a görögországi Thesszáliában fekvő Magnesiáról kapta. A
korabeli leírások szerint az I. világháború után az angliai Epsom
városában arra figyeltek fel, hogy településükön különös, keserűsót (MgSO4) tartalmazó víz található. A keserű ízű kútvizet
ugyan a tehenek nem itták meg, azonban megfigyelték, hogy
kitűnően gyógyítja a horzsolásokat és sérüléseket, így hamar
híre ment a csodavíznek.

K ér dés, pro blémafe lv e tés
Régi filmekben gyakran látni, hogy a fényképész egy, a mai vakuhoz hasonló szerkezettel állít elő éles fényt. Ez azonban még
képernyőn keresztül is bántja a szemet! Miért?

magyar á z at
Mivel a magnézium nagyon erős fénnyel ég, ezért már a 19.
században is használták fényforrásként a fényképezés során.
Kísérletek szerint egy közel 3 mm vastag magnéziumdrót égése 74 gyertyának megfelelő fényt ad. S mivel ennek intenzitása
több százszorosa a napfény erejének, ezt az emberi szem már
nem képes elviselni. Ez a fényspektrum és erősség viszont már
elegendő világosságot biztosít sötét helyiségek (pl. barlangok,
föld alatti üregek, bányák) fényképezéséhez. De készítenek belőle lámpákat és magnéziumfáklyát (pl. katonai célból világítóbomba) is (2.4. ábra).

a)

b)

2.5. a) magnézium és b) kalcium reakciója vízzel

Elemi állapotban nem, csak vegyületeikben fordulnak
elő. Előállításuk azok olvadékából történik, levegőtől elzárt térben, elektrolízissel.
Az alkáliföldfémek élettani hatása eltérő. Míg a berillium és a bárium vízoldható vegyületei mérgezőek, addig a
magnézium és a kalcium biológiai szempontból nélkülözhetetlen.
A magnézium és a kalcium megtalálható testünk ös�szes sejtjében. Szerepet játszanak szervezetünk anyag
cseréjének minden folyamatában. Főként a csontokban
(2.6. ábra), de az izom- és májsejtekben is előfordulnak.
Részt vesznek az idegrendszer és az izmok működésében,
a vérnyomás és a szívritmus szabályozásában.

2.4. Égő
magnéziumszalag

letkező hidrogéngáz felemeli a víz felszínére (2.5. ábra).
A magnézium reakciója csak magasabb hőmérsékleten
kellő intenzitású:
Mg + 2 H2O = Mg(OH)2 + H2
Savakkal is heves reakcióba lépnek:
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2
Az alkáliföldfém-ionok színtelenek, legtöbb vegyületük
fehér. Vízben való oldhatóságuk függ a kristályban lévő
aniontól.

2.6. Gondolkodtál már azon, mitől olyan kemények csontjaink? Végezd el a következő kísérletet! Gyűjts össze néhány
csirkecsontot (pl. étkezés utáni maradék), majd mosd meg, és
üvegedénybe helyezve önts rá annyi háztartási sósavat, hogy
ellepje. Egy nappal később vedd ki (vigyázz, kézzel ne nyúlj
hozzá!), papírtörlővel itasd le a felesleget. Próbáld meghajlítani.
Mit tapasztalsz? A visszamaradt oldattal végezd el a lángfestési
próbát!
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K ér dés, pro blémafe lv e tés
Sokszor előfordul velem, hogy az éjszaka közepén arra ébredek,
hogy görcsöl a lábam. Lehet, hogy összefügg a magnéziummal?

magyar á z at
Egy ilyen tünetnek számtalan oka lehet, közülük az egyik lehet
akár a magnéziumhiány is. Az izmainkat az agyból küldött ingerek vezérlik. Ez a mozgás akaratlagos, a görcs azonban egy akaratlan inger, melynél az összehúzódást nem követi elernyedés,
ez okozza a fájdalmat. A magnézium mennyiségének csökkenése esetén pedig az izomműködés zavara léphet fel. Ezt elkerülhetjük magnéziumban gazdag ételek fogyasztásával.

A növények zöld színüket a klorofillnak köszönhetik,
melynek központjában magnéziumion van. Alapvető szerepet játszik a növények fotoszintézisében, de más anyagcsere-folyamatokban is meghatározó.
A természetben előforduló fontosabb alkáliföldfém-ásványok: a mészkő (CaCO3), a dolomit (CaCO3 $ MgCO3)
és a gipsz (CaSO4 $ 2 H2O). A gyógyvizekben a keserűsó
(MgSO4) fordul elő.

m agyar á z at
Az élővilágban sok állatfajnak mészből van a váza. Bár szabad
szemmel nem látható, de kémiai módszerekkel ki lehet mutatni
a csigák, kagylók házában, a tojás héjában vagy éppen a tengeri
sün tüskéjében is. A mészvázas állatok szilárd vázának anyaga
és a háztartásokban nem annyira közkedvelt vízkő, kazánkő is
mészkőtartalmú. Az építőipar legfontosabb alapanyagainak, a
mésznek vagy a habarcsnak is köze van hozzá, mint ahogy az
iskolai krétának is!

A mészkő (CaCO3) a szénsavnál erősebb savak hatására szén-dioxid képződése közben reagál:
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2
kalcium-klorid

A kalcium-karbonátot hevítve 885 °C felett bomlik,
melynek során égetett mész (CaO) keletkezik:
CaCO3 = CaO + CO2

                 mészkő égetett mész

A kalcium-oxid vízben való oldásával exoterm folyamatban, a mészoltás során oltott meszet (Ca(OH)2) nyernek. A keletkezett oldat lúgos kémhatású.
CaO + H2O = Ca(OH)2

K ér dés, pro blémafe lv e tés
Az újságban azt olvastam, hogy az Athénban található Parthenon (2.7. ábra) állapotának feltérképezése során több elveszettnek hitt fríz részletét találták meg. A frízeket azért vették észre, mert anyaguk nem mészkő, mint a fal többi része, hanem
ugyanaz a márvány, amelyet egykor a Parthenon templom építéséhez használtak. A mészkő és a márvány nem ugyanaz?

oltott mész

Az oltott mész vizes oldatát homokkal és esetleg kevés cementtel keverve kapjuk a habarcsot, amely levegőn
állva „megköt”, ezt az építőipar kötőanyagként használja.
Az úgynevezett finomhabarcs előállítására viszont gipszet
használnak.
A gipsz (CaSO4 $ 2 H2O) évezredek óta ismert (2.8. ábra),
egyik változata az alabástrom.
Jellemző tulajdonsága, hogy hevítéskor víztartalmát két
lépcsőben veszíti el. Elsőként vizének háromnegyede távozik el. Az így keletkező égetett gipsz (CaSO4 $ 0,5 H2O)
víz hozzáadásával percek alatt vissza tud alakulni gipsszé.

2.7. Az athéni Parthenon
magyar á z at
Részben igen, hiszen mindkettő ugyanabból az ásványból, kalcitból (CaCO3) épül fel. Ugyanakkor a köztük levő különbségek
az eltérő szerkezetre vezethetők vissza. A mészkő keménységét,
könnyű megmunkálhatóságát lazán elhelyezkedő, apró kristályai eredményezik. Ezek magasabb hőmérsékleten megnőnek,
és szorosabban illeszkednek egymáshoz. Ezért a márvány sokkal keményebb, nehezebben faragható, de jobban ellenáll a
környezeti hatásoknak és esztétikusabb is.

2.8. Gipszkristály
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II. a fémek és vegyületeik

össze fo g l al á s

tud om ány tö r té n e t
Már a régi görögök és rómaiak is jól ismerték és használták. Mária-üvegnek is nevezték, mert a nép sokáig a színtelen, átlátszó
gipszet a tisztaság, a szűziesség szimbólumának tekintette, és
ezért finomra hasított darabkáival borították be a szentképeket.
Régi magyar mineralógiákban gyantakő a neve, de tükörkőként
is emlegetik.

Valójában ez az a fehér por, amit – tévesen – gipsz néven
árulnak a boltokban. Ha tovább hevítjük, víztartalmát
teljesen elveszíti. Felhasználják az egészségügyben törött
végtagok rögzítéséhez, illetve az építőiparban (2.9. ábra).

Alkáliföldfémek
• II. főcsoport elemei (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra);
• 2 vegyértékelektronjuk van;
• +2 töltésű kationokat képeznek.
• Lángfestés:
−− Be, Mg: nincs;
−− Ca: téglavörös;
−− Sr: bíborvörös;
−− Ba: fakózöld.
• Fémrácsot alkotnak, fémes tulajdonságúak.
• A levegőn védő oxidréteg képződik felületükön (Be, Mg).
• Reakcióba lépnek:
−− vízzel,
−− oxigénnel,
−− savakkal.
• Élettanilag fontos elemek: Mg, Ca.
Fontosabb vegyületek:
• mészkő (CaCO3)
• égetett mész (CaO)
• oltott mész (Ca(OH)2)
• gipsz (CaSO4 $ 2 H2O)
• keserűsó (MgSO4)

v ál a szo l j! kuta ss! m é r j!
Alkoss! k ísé r le te z z!

1.
2.9. Gipszstukkó

A magnézium-szulfát – közismertebb nevén keserűsó –
népszerű fürdősó, amely egyaránt felhasználható a stressz
oldására, bőrpuhításra vagy fájdalomcsillapításra. Régen
alkalmazták hashajtóként is.
o ldd m eg!

1.

Egy közúti tömegszerencsétlenségben közel 50 ember megsérült, közülük 20-nak tört el valamelyik
végtagja. Kötözésükhöz átlagosan 1 kg gipszet használnak fel. A gipszbányák kimerülése miatt azonban mészkőből kell kénsavval előállítani a gipszet.
Mennyi mészkövet (dm3) kell feloldani, ha a sűrűg
?
sége 2,8
cm3

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Készíts számítógépes beszámolót a következő címmel!
a) A cseppkő születése; b) A vizek keménysége és a
vízlágyítás; c) A cementgyártás folyamata; d) A kal
cium és magnézium szerepe az emberi szervezetben.
A kilélegzett levegőben szén-dioxid is van. Hogyan
mutatnád ki?
Nézz utána, milyen területeken használjuk a gipszet!
Nézz utána, miért kapta a kalcium a „gyilkos” jelzőt a
csontritkulással kapcsolatosan!
A falak vakolására használt habarcs miközben megköt, „könnyezik”. Miért? Mi játszódik le?
Nézz utána, hogy mik azok a mészégető boksák, és
hol találhatók Magyarországon?
A világ leghosszabb barlangja, az Egyesült Államokban található Mamut-barlang 591 km hosszú. A benne található cseppkövek 200 évenként 1 centimétert
nőnek. Mi a cseppkőképződés kémiája?
Biztosan ismerősen cseng Déodat de Dolomieu neve.
Ki volt ő, és mi köze a megismert fémekhez?
Kleopátrának híres smaragdbányái voltak a Núbiaisivatagban, de Néró is élvezte e drágakő látványát.
Nézz utána, minek köszönhette népszerűségét, és hol
vannak legnagyobb lelőhelyei!
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3. az alumínium
K ér dés, pro blémafe lv e tés
Olvastam az autósújságban egy érdekes cikket arról, hogy egyre több drága autó (pl. Ferrari, Jaguar, Audi) karosszériája készül
alumíniumból, mert így könnyebbekké és ezáltal gyorsabbakká
válnak. Eddig erről az anyagról csak a háztartási alufólia révén
hallottam. Mitől ilyen különleges?

tud om ány tö r té n e t
Már az ókorban ismerték, hiszen Plinius is említést tesz egy Tiberius római császárnak ajándékozott ezüstként csillogó edényről, amelyről ajándékozója azt állította, hogy agyagos földből
nyerte. Kínában pedig van egy síremlék, amely a 3. században
készült, és díszítő elemének egy része 85% alumíniumot tartalmaz. 1855-ben pedig a párizsi világkiállításon bemutatták a
világ első agyagezüstnek nevezett alumíniumtömbjét, amelyre
III. Napóleon nagyon büszke volt. Az ára megegyezett az aranyéval.

A z alumínium
Az alumínium (Al) a periódusos rendszer III. csoportjában található elem. Ide tartozik még a bór (B), a gallium
(Ga), az indium (In) és a tallium (Tl) is. Földfémeknek is
nevezik őket, mert nagyon gyakran fordulnak elő a talajt
alkotó szervetlen vegyületekben, az ún. agyagásványokban. Vegyértékelektronjainak száma 3, vegyületeikben
oxidációs számuk általában: + 3.
Az alumínium ezüstfehér, jól megmunkálható fém.
Sűrűsége alapján (t < 5,0 g/cm3) könnyűfém. Bár olvadáspontja nem túl magas, mégis nehéz megolvasztani. Az
elektromosságot és a hőt jól vezeti (3.1. ábra).

3.2. Alumíniumpor
égése

Az alumínium vízzel nem lép reakcióba, mert a felületén kialakuló oxidréteg megvédi (3.3. ábra). Azért alkalmazzák például edények és használati tárgyak, könnyűszerkezeti elemek készítésére, mert nem korrodálódik. Ha
azonban ezt a védőréteget megbontjuk, akkor a reakció
azonnal beindul.
2 Al + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2

Al

13

Színe

ezüstfehér

Olvadáspont

- 660 °C

Forráspont

2467 °C

Sűrűség

2,7

Megmunkálhatóság

nagyon jó

3.1. Az alumínium fizikai tulajdonságai

3.3. Az alumínium felületét oxidréteg védi. Tanári felügyelet
mellett végezd el a következő kísérletet! Tegyél alufólia-darabkát
vízbe. Egy másik darabot először tegyél higany(II)-kloridoldatba. Légy óvatos, a higany(Il)-klorid erősen mérgező anyag!
Csipesszel vedd ki, és felezd el! Egyik felét tedd óraüvegre, másik
felére cseppents vizet! Mi történik?

Az alumínium felületét közönséges hőmérsékleten nagyon vékony (0,0001 mm) összefüggő oxidréteg fedi, mely
megvédi a levegő oxigénjétől. Magasabb hőmérsékleten
hevítve vakító fénnyel ég el (3.2. ábra).

Magas hőmérsékleten vagy katalizátor jelenlétében az
alumínium más fémek vegyületeivel (3.4. ábra) és halogénekkel is reakcióba lép, miközben redukálószerként viselkedik.

4 Al + 3 O2 = 2 A12O3

2 Al + 3 I2 = 2 AlI3

g
cm3
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II. a fémek és vegyületeik

timföld (Al2O3)

csapolónyílás
anódszén (C)

grafitbélés (katód)
alumínium (Al)

kriolit Na[AlF6] és timföldolvadék

3.5. A timföld elektrolízise

Az alumínium gyártásának két lépése:
I. Timföldgyártás: ennek során a finomra őrölt bauxitot marónátron vizes oldatában oldják, majd szűréssel a
szennyező anyagokat eltávolítják.
Így keletkezik a vörösiszap. A szűrlethez megint vizet
adnak, majd ezt is leszűrik. Végül hevítéssel alumíniumoxidot (timföldet) nyernek belőle.
3.4. Termitreakció alumíniummal. Az előző leckében már
végeztünk termitreakciót. Most ismételd meg vas(III)-oxid,
alumíniumpor és porított kálium-permanganát keverékével.
Mit tapasztalsz?

Amfoter fém, mert savakkal és lúgokkal is reagál:
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2
2 Al + 2 NaOH + 6 H2O = 2 Na[Al(OH)4 + 3 H2

nátrium-tetrahidroxo-aluminát

Az alumínium a földkéregben igen gyakori elem, a
legfontosabb szilikátok (pl. földpát, csillám) nagy men�nyiségben tartalmazzák. A természetben elemi állapotban
nem, csak vegyületeiben fordul elő. Egyik legismertebb
vegyülete a timsó (KAl(SO4)2 $ 12 H2O).
tud om ány tö r té n e t
A timsó neve latinul: alumen, innen az alumínium neve. Nemcsak napjainkban, hanem már Kr. e. 500-ban is használták vérzéscsillapításra, mert a vágási sebeket összehúzó hatása van.
Használják például a férfiak, ha borotválkozáskor megvágják
arcbőrüket. Az alumíniumot azonban nem a timsóból állítják
elő, hanem a bauxit nevű ércből, illetve ennek Al2O3- (timföld)
tartalmából. 1821-ben Berthier Les Baux város közelében egy
addig ismeretlen ércet fedezett fel, mely 65% timföldet tartalmazott. A bauxit a nevét is a városról kapta. Magyarországon
először Mikó Béla talált bauxitot Remec környékén 1903-ban.
Karl Joseph Bayer osztrák kémikus dolgozta ki, majd szabadalmaztatta 1887-ben és 1892-ben azt a módszert, mellyel nap
jainkban a világon előállított alumínium kb. 90%-át állítják elő.
Az alumíniumot az agyag mállásával létrejövő bauxitból állítják
elő két lépésben (3.5. ábra).

A12O3 + 2 NaOH + 3 H2O " 2 Na[Al(OH)4]

   „bauxit”         nátrium-tetrahidroxo-aluminát

Na[Al(OH)4] " Al(OH)3 + NaOH
2 Al(OH)3 " Al2O3 + 3 H2O

              timföld

II. Timföld elektrolízise: A timföldet olvadt kriolitban oldják fel, majd elektrolizálják, melyhez szén- (grafit)
elektródokat alkalmaznak. Az anódon kiváló oxigén reakcióba lép a szénnel (szén-oxidok képződnek), s mivel az
anód folyamatosan fogy, ezért pótolni kell. Az alumínium
az elektrolizálókád alján gyűlik össze, ahonnan lecsapolják.
Katódfolyamat: 2 Al3+ + 6 e- " 2 Al
Anódfolyamat: 3 O2- " 1,5 O2 + 6 eAz így keletkező cseppfolyós alumínium ugyan még
tartalmaz szennyeződéseket, de további tisztítással (ún.
raffinálással) négy kilences, azaz 99,99%-os tisztaságúvá
tehető. Az így előállított alumínium felhasználása széles
körű, a második legfontosabb fém az iparban.
Előnyös tulajdonságai miatt felhasználja az építőipar
építőelemek gyártásához, a kohászat más fémek előállítására. A közlekedésben repülőgépek (3.6. ábra), hajók és
autók készülnek ötvözeteiből. Útjelző tábláink anyaga is
alumínium. Vegyületeit a kozmetikai ipar vérzéscsillapításra használja timsó formájában, de az izzadásgátlóknak
(dezodorok) is aktív alapanyagai. Elektromos vezetékeket
gyártanak belőle és a tűzálló festékekben is megtalálhatjuk. A háztartásokban leginkább mint csomagolóanyag
vagy háztartási eszköz terjedt el (3.7. és 3.8. ábra).
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K é r d és, pro blém afe lv e tés
Régebben láttam a konyhában sok alumíniumból készült
edényt: lábast, kávéforralót, teafőzőt, szódásszifont. A tízóraimat
is alufóliába csomagolom.

m agyar á z at

3.6. A kis sűrűségű, könnyen megmunkálható alumínium
alkalmas repülőgép-alkatrészek előállítására is

Így igaz. Az 1960-as években alumíniumedények váltották fel az
addig hagyományos öntöttvas és cserépedényeket. Gyorsan elterjedtek, mert jó hővezető képességük miatt az étel hamarabb készült el bennük. Ráadásul olcsók is voltak! De nem árt az óvatosság,
mert az alumíniumedényben főzött élelmiszerek reakcióba léphetnek a fémmel! A tea, tej forralásakor vagy a paradicsomleves,
a savanyú káposzta főzésekor sav hatására alumíniumsók képződhetnek, és a csontokban, idegszövetben felhalmozódva megbetegedéseket, mozgás- és látászavarokat okozhatnak. Légy óvatos a
fóliában sült krumplival, és ha lehet, kerüld a dobozos üdítőket is,
mert a bennük levő alumínium kioldódva könnyen a szervezetedbe kerülhet!
Az alumínium az élő szervezetek számára nem létszükségletű
elem. Sőt! Nagyobb mennyiségben veszélyes lehet! Egyes feltételezések szerint összefüggés van az „alumíniummérgezés” és
az Alzheimer-kór kialakulása között.

össze fo g l al á s
Az alumínium
• földfém (III. csoport eleme);
• vegyértékelektron száma: 3;
• oxidációs száma: + 3.
3.7. Az alumínium ötvözeteit sokoldalúan hasznosítják

3.8. Miért nem ázik el
a papírdoboz?

Az alumínium élelmiszerekkel, légzés útján vagy a bőrrel
érintkezve kerülhet a szervezetbe. Kis mennyiségben ártalmatlan, nagyobb mennyiségben egészségügyi problémákat okozhat. Mivel oldott állapotban a talajból a növények
gyökerükön keresztül felvehetik, felhalmozódhat bennük,
illetve az ilyen növényeket fogyasztó állatok szervezetében.

Tulajdonságai:
• ezüstfehér, jól megmunkálható, könnyűfém;
• vezetőképessége jó;
• nem korrodálódik (védő oxidréteg);
• magasabb hőmérsékleten reakcióképesebb;
−− oxigénnel: 4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3
−− halogénekkel: 2 Al + 3 I2 = 2 AlI3
−− savakkal: 2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2
−− lúgokkal: 2 Al + 2 NaOH + 6 H2O = 2 Na[Al(OH)4] + 3 H2
Előfordulás, előállítás:
• vegyületeiben fordul elő (pl. bauxit);
• előállítása bauxitból történik (Bayer-eljárás) két lépésben:
−− timföldgyártás,
−− timföld elektrolízise.
• Felhasználása széles körű (ipar, közlekedés, háztartás).
• Élettani hatása: nagy mennyiségben veszélyes.
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II. a fémek és vegyületeik

v ál a szo l j! kuta ss! m é r j!
Alkoss! k ísé r le te z z!

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Készíts számítógépes beszámolót a következő címmel! a) Az alumíniumgyártás története; b) A „magyar ezüst” története; c) Az alumínium felhasználása;
d) Hogyan készül a Tetra Pak-csomagolás?
Miért nem kell az alumíniumból készült tárgyakat
megvédeni a korróziótól?
Nézz utána, hogyan hegesztik a vasúti síneket!
Keress videómegosztókon olyan filmeket, amelyek az
alumínium feldolgozását mutatják be!
A korundot csiszolópapírok, csiszolókorongok előállítására használják, a rubin féldrágakő. Mi közük van
az alumíniumhoz? Keress hasonló példákat a természetből!
Az alumíniumgyártás igencsak energiaigényes, hiszen
1 tonna alumínium előállításához kb. 20 000 kWh
energia szükséges. Ez kb. 6 tonnányi kőolajjal egyenértékű. Mit tehetnénk mi, vásárlók ennek csökkentése érdekében?
2010. október 4-én az Ajkától nyugatra elhelyezkedő
zagy és vörösiszap tárolására használt tározó gátja átszakadt, és a kiömlő vörösiszap elöntötte Kolontárt,
Devecsert és Somlóvásárhelyet. Kilencen meghaltak,
többen megsérültek. Nézz utána, mi a vörösiszap, és
miért veszélyes!

8. Nézz utána, melyek a leggyakoribb alumínium-tartalmú ötvözetek!
9. Gyűjtsetek ötleteket kiürült üdítős- vagy tejesdobozok
újrahasznosítására!
10. Mire és hogyan kell vigyázni a háztartási alumíniumedények használatakor?
11. Magyarországon 1955-ben alumíniumból készítettek
postabélyeget, amely 0,009 mm vékony volt. Nézz utána, hogy a földrajzi atlaszban hol vannak Magyarországon bauxitlelőhelyek!
12. Az alumínium a mindennapok egyik leggyakoribb
eleme. Kísérd végig gondolatban egy napodat, és
gyűjtsd össze, mely tevékenységek kapcsán találkoztál alumíniumból készült tárgyakkal!
13. Keress otthon Tetra Pak-dobozt, amelyekbe rostos
üdítőket vagy tartós tejet csomagolnak. Vizsgáld meg,
szedd szét! Valóban papírból készült?
o ld d m eg!

1.

Ismeretlen összetételű porkeverékünk alumíniumot és
magnéziumot tartalmaz. Nátrium-hidroxiddal és sósavval reagáltatva is hidrogéngáz képződik. Ha 2,5 g-ot
NaOH-val reagáltatunk, akkor 1,225 dm3, ha sósavval,
akkor 2,45 dm3 standardállapotú hidrogéngázt kapunk.
Számítsd ki a keverék tömegszázalékos összetételét!
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4. az ón és az ólom

K ér dés, pro blémafe lv e tés
Nagyi régi receptkönyvében az van írva, hogy „az így elkészített
bonbonokat csomagoljuk sztaniolba” (4.1. ábra). Mi az a sztaniol?

4.2. Régi ónkupa

4.1. Régen a bonbonokat
ónfóliába csomagolták

Az ón (Sn) színe világosszürke, más fémekkel ötvözve
sötétebbé válik. Lágy, könnyen hajlítható, nyújtható, hajlításkor hangot ad, ez az „ónzörej”. Hőmérséklettől függően
különböző allotrop módosulatokban fordul elő.
tud omány tö r téne t

magyar á z at
Tényleg régi lehet az a receptkönyv, amit találtál, mert ma már
nem használják. Régebben vékony sztaniolpapírba csomagolták a csokoládét vagy a karácsonyfa díszítésekor a magyar kuriózumnak számító szaloncukrot. A sztaniolpapír csillogó, szép
fényes ónlemez volt, mely sokszor érdekesebb volt, mint amit
belecsomagoltak. Átvitt értelemben ma is használjuk, amikor
azt mondjuk valakire: „sztaniolba csomagolta a mondandóját”.
Helyette ma már a jóval olcsóbb alufólia terjedt el.

Óncsoportnak a periódusos rendszer IV. főcsoportjának
fémes elemeit, az ónt (Sn) és az ólmot (Pb) nevezzük.
A csoporton belül az atomok mérete fentről lefele nő, az
elektronegativitás értéke pedig csökken. Vegyértékelektronjaik száma a szénhez, szilíciumhoz hasonlóan 4, de a
vegyértékhéj alatt elhelyezkedő, le nem zárt elektronhéjak
miatt kémiai reakcióban való viselkedésük eltér a főcsoport nemfémes elemeiétől. Vegyületeikben oxidációs számuk + 2 és + 4 lehet. Olvadáspontjuk a csoport többi eleméhez képest alacsony. A korróziónak ellenállnak, kön�nyen megolvaszthatóak, sűrűségük alapján (t > 5 g/cm3)
nehézfémek.

Az ón a „szegények ezüstje” volt. Latin neve sztannum, ami a
szanszkrit szta = kemény szóból származik. Már ősidők óta ismeri az emberiség. Az első óntartalmú bronzszobrok Kr. e. 3600
körül készültek Egyiptomban, de igazából sokoldalú használhatóságát a középkorban fedezték fel. Leginkább templomi ostyatartók, ereklyetartók, kolostori edények készültek belőle. Az
ónművészet a barokk korban érte el csúcspontját (pl. templomi
orgonák). Híres magyar mesterei voltak Fauser Mátyás és Jurámé Sebestyén. A használati tárgyakon túl játékokat is készítettek belőle, melyek közül a legnépszerűbb az ónkatona (tévesen
ólomkatona!) volt (4.3. ábra).

A z ón
K ér dés, pro blémafe lv e tés
Osztálykiránduláson a múzeumban láttam ónból készített kupákat (4.2. ábra), kancsókat, dísztárgyakat, pénzérméket. Hasonlított az ezüsthöz, felületét karcolással díszítették.

4.3. Az „ólomkatona”
ónból készül
K é r d és, pro blém afe lv e tés
Egyre ritkább az épen maradt régi óntárgy. Megóvásának szabályait be kell tartani, ehhez azonban ismerni kell tulajdonságait.
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• 1 3 °C alatt: szürke ón – fénytelen, könnyen porlik, szigetelő
• 13–161 °C: fehér ón – élénk fényű, könnyen megmunkálható, vezeti az áramot
• 161 °C felett: rombos módosulat – rideg, törékeny
A fehér ónból készült tárgyak 13 °C alatt szürke ónná
alakulnak és lassan szétporladnak. Ez az átalakulás gyorsabban bekövetkezik, ha fehérónból készült tárgy szürkeónnal érintkezik. Ezt a folyamatot nevezik „ónpestisnek”.
Szobahőmérsékleten védő oxidréteg keletkezik felületén, magasabb hőmérsékleten azonban „ónhamuvá” ég el:

tud omány tö r téne t
A bronz nevét az Adria partján található Brindisi városáról kapta, ahol nagy mennyiségben készítettek bronz tükröket. Népszerűségét igazolja, hogy a rodoszi kolosszusként elhíresült
32 m magas, Héliosz napistent ábrázoló szobor is 15 tonna
bronzból készült és az ókori világ hét csodájának egyike!

Sn + O2 = SnO2

ón(IV)-oxid

Tömény savakkal reagál:
Sn + 2 HC1 = SnCl2 + H2
ón(II)-klorid

Elemi állapotban nem fordul elő; egyetlen érce, a kasszi
terit (SnO2) folyamatosan fogy (4.4. ábra). Előállítása szenes redukcióval történik.

Sn

50

Színe

ezüstfehér

Olvadáspont

- 232 °C

Forráspont

2270 °C

Sűrűség

7,3

g
cm3

4.4. Az ón fizikai tulajdonságai

Élettani szempontból az ón és vegyületei nem mérgezőek. A konzervdobozok anyaga fehérbádog, ami ónnal bevont
vas. Leggyakrabban azonban ötvöző elemként használják.
A már időszámításunk előtt is ismert bronz réznek és ónnak
az ötvözete. A tiszta rézhez képest keményebb. Felhasználási
céljától függően a fémek aránya változó lehet.
Nagy mennyiségben használják forrasztásra az ún. lágy
forraszt, amely ón és ólom ötvözete.

4.5. Sok kültéri szobor készül bronzból

A z ólom
Az ólom (Pb) fényes szürke színű fém, mely levegőn hamar megsötétedik. Korrózióval szemben ellenálló, hidegen is jól megmunkálható nehézfém. Elektromos vezetőképessége kicsi (4.6. ábra). Annyira lágy, hogy papíron
is nyomot hagy. Olvadáspontja alacsony, így könnyen olvasztható.

K ér dés, pro blémafe lv e tés

Pb

82

Ha ilyen kényes elem, bizonyára nem sok területen használják fel!

magyar á z at
Régen sok használati tárgy készült belőle vagy ötvözeteiből – a
cintányér –, mely ma sárgarézből, azaz réz és cink ötvözetéből
készül – nevével is emlékeztet erre (Zinn = ón). Ma már kevés
területen találkozunk vele. De a kirándulásra magaddal vitt májkrémes konzerv doboza biztosan tartalmazott ónt!

Színe

szürke

Olvadáspont

327,5 °C

Forráspont

2467 °C

Sűrűség

11,34

g
cm3

4.6. Az ólom fizikai tulajdonságai
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magyar á z at

tud omány tö r téne t

A szilveszteri ólomöntés hagyománya is ezen a tulajdonságon
alapszik. A fiatal lányok a szilveszterkor öntött ólom alakjából jövendőbelijükre következtettek. Az ólomöntéssel kapott
alakzatnak ezen kívül még számtalan jelentést tulajdonítottak
(4.7. ábra).

Olvastam, hogy a római időkben az élet szinte minden területén
felhasználták. Így például vegyületeit arcpúderként, rúzsként,
álarcfestéshez alkalmazták. A borhoz adagolták az erjedés megakadályozására. De használtak ólomvegyületeket születésszabályozásra (mint spermicid anyagot) is. Ötvözeteiből készítettek kupákat, kancsókat, serpenyőket. Alkalmazták vízvezetékek
készítésénél, de használta az építőipar, a közlekedés is.

K é r d és, pro blém afe lv e tés
4.7. Az ólomöntés szilveszteri
szokás. Tanári felügyelet mellett,
védőszemüvegben végezd el
a következő kísérletet! Vasból
vagy alumíniumból készült
dobozban (pl. kólásdoboz)
olvassz ólmot, majd az olvadt
fémet öntsd vízzel töltött
edénybe. Mit tapasztalsz?

Ne felejtsd ki a felsorolásból a házassági évfordulóra kapott
gyönyörű ólomkristály poharaimat sem (4.9. ábra)!
Mitől annyira különlegesek azok a poharak?

4.9. Ólomkristály pohár. Régebben
mindennapos gyakorlat volt az ételek
kóstolással történő azonosítása, minősítése. Ez azonban nem volt veszélytelen! Nézz utána, mire használták az
ólomcukrot és az ólomecetet! Milyen
tünetekkel és következményekkel?

tud om ány tö r té n e t
Nem csak ilyen kellemes dolgokra használták a megolvasztott
ólmot. Indiában például a múlt században is forró ólmot öntöttek annak az alacsony kasztbeli embernek a fülébe, aki véletlenül meghallotta a Brahmanok szent könyvének felolvasását.
m agyar á z at
K ér dés, pro blémafe lv e tés
Ez ismerős, mert irodalomórán Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én… című költeményében erről olvastunk: „Fülembe forró
ólmot öntsetek…” Ebben a versben is büntetésként jelenik meg.

Az ólom az ónnál sokkal reakcióképesebb. Levegőn állva oxidálódik, oxidját pedig a savak (pl. szénsav) oldják
(4.8. ábra).
PbO + 2 H2CO3 = Pb(HCO3)2 + H2O

     ólom(II)-oxid

4.8. Az ólom nem,
de oxidjai reagálnak
híg savakkal

Szulfidja oldhatatlan. Az ólom vízben oldható vegyületei mérgezőek! A természetben a leggyakoribb nehézfémek egyike. Legfontosabb ércéből, a galenitből (PbS)
állítják elő, melynek ólomtartalma 86,6%. Először levegőn

Finom fehér homokból készülnek ólom-oxid (PbO) hozzáadásával, melynek mennyisége határozza meg a kristály minőségét,
fényét, csillogását és különleges csengését. Azt az üveget lehet kristálynak nevezni, amely minimum 24% ólmot tartalmaz.
A különösen híres Saint-Louis-kristályok 30%-ban tartalmaznak
ólmot.

pörkölik, majd a keletkező ólom(II)-oxidot (PbO) szenes
vagy szén-monoxidos redukcióval elemi állapotú ólommá
redukálják. Felhasználása széles körű.
Felhasználják az ólmot lőszerek (pl. sörét) gyártására, de készítenek radioaktív sugárzástól védő kötényeket,
ruhákat. Ólomötvözet a csapágyfém és a lágyforrasz. Jelentős felhasználási területe a festékgyártás (pl. mínium, Pb3O4). Régebben a benzinhez kevert ólom-tetraetil
kopogásgátlóként működött. Felhasználják víz alatti kábelek szigetelésére, illetve (régebben) a nyomdaiparban
betűfém készítéséhez. A kitermelt ólom kb. egyharmad
részét az akkumulátorok előállítása során alkalmazzák.
K é r d és, pro blém afe lv e tés
Igen, tavaly már tanultunk az akkumulátorokról. Az ólomakkumulátor szinte egyidős az autók megjelenésével. Napjainkban
már modernebb változatai, az úgynevezett „zselés” akkumulátorok terjednek, amelyekből baleset esetén a kénsav nem folyik
ki. Használatának nagy hátránya azonban továbbra is, hogy a
benne lévő ólom miatt nehéz és mérgező (4.10. ábra)!
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4.10. Az ólomakkumulátorok sok
ólmot tartalmaznak. A használhatatlan akkumulátorokat felelőtlen
emberek gyakran dobják ki erdőkben, utak menti árkokban. Ráadásul
sajnos sokan azzal egészítik ki keresetüket, hogy nyílt tűzön olvasztják
ki az ólmot a használt akkumulátorokból. Mit gondolsz ezekről? Miért
veszélyesek?
magyar á z at
A 1990-es évek közepén nagy botrányt kavart a míniummal
kevert, ólmozott paprikaőrlemény árusítása a hazai boltokban,
amely országszerte megbetegedéseket okozott. A mínium vörös színű festék. Az őrölt paprikához azért keverték, hogy élénkebb színe legyen. Nem számoltak azonban súlyos egészségkárosító hatásával (4.11. ábra).

4.11. Fűszerpaprika és a míniumtartalmú festék.
Bár mindkettő
piros, mégse
keverd össze!

Az ólom azon kevés elem egyike, amelynek csak negatív
élettani hatása van. A szervezetbe elsősorban a légutakon
át, táplálkozással vagy a bőrön keresztül juthat be. Sejtméregként viselkedik, nagyobb adagban ólommérgezést
okozhat. A felszívódott ólom a szervekben felhalmozódik. Beépül a csontrendszerbe, mérgezi az idegrendszert.
Hatására romlik a memória, lelassulnak a reflexek, a koncentrálóképesség gyengül. Vérszegénységet, érszűkületet
vagy keringési zavarokat okozhat.
K ér dés, pro blémafe lv e tés
Hogyan kerülhet be a szervezetembe?

magyar á z at
Szennyezett talajból, ólomvezetéken érkező ivóvízből, málló
ólomfestékekből, de a házi por is tartalmazhatja. Előfordulhat
sajnos olyan műanyag játékokban, melyekben a rugalmasság
fokozására adalékanyagként használták. Ma már azonban szerencsére ritkán fordul elő ólommérgezés.

o ldd m eg!

1.

A szertárban szennyezett ólom(II)-nitrátot szeretnénk átkristályosítással megtisztítani. Hány gramm
telített oldatot készítsünk, ha 100 °C-ról 20 °C-ra
lehűtve az oldatunkat 80,0 gramm tiszta ólom(II)nitrát-kristályt akarunk nyerni? (Oldhatóság 100 °Con 138 g/100 g víz, a 20 °C-on telített oldat 36,1 tömegszázalékos.)

össze fo g l al á s
A IV. csoport fémes elemei: ón, ólom
• vegyértékelektronok száma: 4;
• oxidációs számuk: + 2, + 4.
Ón (Sn)
• ezüstfehér, könnyen megmunkálható, nehézfém;
• vezetőképessége kicsi;
• 3 allotrop módosulata van (szürke, fehér, rombos);
• alacsonyabb hőmérsékleten nem, magasabb hőmérsékleten
reakcióképes:
−− oxigénnel: Sn + O2 = SnO2
−− savakkal: Sn + 2HCl = SnCl2 + H2
• előfordulása: kassziterit;
• felhasználása: főleg ötvözőelemként.
Ólom (Pb)
• szürke, lágy, nehézfém;
• alacsony olvadáspontú;
• az ónnál reakcióképesebb;
• előfordulása: galenit;
• felhasználása széles körű;
• oldható vegyületei erősen mérgezőek.

v ál a szo l j! kuta ss! m é r j!
Alkoss! k ísé r le te z z!

1. Készíts számítógépes beszámolót a következő címmel! a) Az ólomvegyületek hatása a szervezetre; b) Az
ólom bányászata és kitermelése; c) Az ólom szerepe a
környezetszennyezésben.
2. Nézz utána, hogy mi köze volt: a) Robert Scott angol
sarkkutatónak és b) Bonaparte Napóleonnak az ónhoz! Mit „köszönhettek” neki?
3. Sokszor mondjuk a nap végén, hogy „olyan nehéz a
lábam, mintha ólomból lenne”. De mire használható
valójában az ólomsúly?
4. Nézz utána, mi történik a kiürült konzervdobozokkal!
5. Az ókor hét nagy csodájának egyike Szemirámisz
függőkertje, amit Nabukodonozor építtetett feleségének. Mi köze volt az ólomhoz?
6. A fehér színű ólomfestékekkel festett képek egy idő
után besötétednek. Régen csak a papok ismerték az
eredeti színek visszaállításának titkát, ezzel a varázslattal kápráztatták el a hívőket. Mi volt a titkuk?
7. Erdélyben a fazekasok központja Korond. Mi lehetett
az oka az 1950-es évektől az 1990-es évekig megfigyelhető tömeges ólommérgezésnek?
8. Keress olyan újságcikkeket, amelyek összefüggésbe
hozhatók az ónnal vagy az ólommal!
9. Nézz utána, miért nevezik az ólmot római fémnek?
10. Velencében az államellenes bűnözőket fogva tartó
börtönt a Dózsepalotával a Sóhajok hídja köti össze.
Miért hallották a hídon sétálók oly sokszor a rabok
jajveszékelését?
11. Magyarországon ma már nem tankolhatunk ólmozott
benzint a gépjárművekbe. Nézz utána, miért nem?
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