Milyen részecskékből
állnak az anyagok?

1. Élet a laboratóriumban
Kísérletezgessünk!
2. A kémia tudománya
Kémia nélkül nincs szerelem
3. Mérés, mértékegységek
– Mennyi? … – Öt! … – Mi öt? … – Mi mennyi?

I.

Ebben a fejezetben felelevenítjük és bővítjük a kémiai részecskékkel – atomokkal, ionokkal és molekulákkal –, valamint a köztük ható kötésekkel – elsőrendű és másodrendű kémiai kötésekkel – kapcsolatos ismereteinket. Elmélyítjük a kémiában
alapvető fontosságú mennyiség, az anyagmennyiség fogalmát.
A fejezet leckéiben választ kapunk például a következő kérdésekre is, hogy mitől nehéz a nehézvíz;
mit jelent a 7-es egy üdítőital márkanevében; mitől
fél az, aki az atomtól fél; mi történik az atomerőművekben; miért kapott kémiai Nobel-díjat Hevesy
György; miért a kémikusok kristálygömbje a periódusos rendszer; mi különbség van az anyagmennyiség és az anyag mennyisége között; léteznek-e intelligens molekulák; miért más a citrom és a narancs
illatanyagának szaga, ha ugyanaz a képlete; hogyan
melegít a mikrohullámú sütő; miért lehet forró olajban krumplit sütni; miért nem szabad fürdővízben
ülve elektromos hajszárítót használni; hogyan mér
az edzőgépen lévő pulzusmérő.

4. Az anyagmennyiség
Amikor egy vesszőnek is szerepe van
5. Az atom szerkezete
Mitől nehéz a nehézvíz?
6. A radioaktivitás
Mitől fél az, aki az „atomtól” fél?
7. A periódusos rendszer
A kémikus „kristálygömbje”
8. Molekulák és a kovalens kötés
Nem mind igaz, ami reklám!
9. A molekulák alakja
Miért más az illata, ha ugyanaz a képlete?
10. A molekulák polaritása
Hogyan melegít a mikrohullámú sütő?
11. A másodrendű kötések
Miért lehet forró olajban krumplit sütni?
12. Az ionok
Fürdővízben ülve ne használj elektromos
hajszárítót!
Összefoglalás
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1.

Élet a laboratóriumban
Kísérletezgessünk!

A szacharin felfedezése egy hibának és ugyanakkor szerencsés véletlennek köszönhető. A kutató ugyanis mikor kiment cigarettaszünetre a laboratóriumából, elfelejtette
megmosni a kezét. Mikor a cigarettáját a szájába vette, szokatlanul erős édes ízt érzett. Hamar rájött, hogy ez attól az
anyagtól származhat, amivel korábban dolgozott, és ráragadt belőle egy kevés az ujjára. Szerencsés volt a kutató,
mert egy rendkívül erős mérget is felfedezhetett volna
ugyanilyen módon.

9. Azonnal töröld fel, ha valami kiömlik a laboratórium
padlójára! Ha valamilyen eszközöd eltörik, szólj a tanárodnak! Ha a munka során valami nem a várt módon történik, azonnal értesítsd róla tanárodat! Bármilyen sérülés történik, arról tanárodnak tudnia kell.
10. Ha vegyi anyag kerül a szemedbe vagy bőrödre, azonnal bő vízzel ki, illetve le kell mosni, és értesíteni a
tanárodat a további intézkedések miatt.

Ha laboratóriumban dolgozol, ott nemcsak a saját, hanem
társaid testi épségére, egészségére is ügyelned kell. A laboratóriumban szigorú biztonsági szabályokat kell betartani,
ugyanúgy, ahogy ezt a vegyészek teszik munkájuk során.

11. Figyelmesen dolgozz a vegyi anyagokkal! Csak akkor
tölts ki egy vegyszerből, ha megbizonyosodtál róla,
hogy a leírásban valóban ezt az anyagot kell használni!

A rendszabályok

12. Mindig csak akkora mennyiséget használj a vegyszerekből, mint amennyi a leírásban szerepel!

1. Mielőtt megkezded a laboratóriumi munkát, alaposan
tanulmányozd át az elvégzendő feladatról szóló leírást!
Ha nem értesz valamit, még a munka megkezdése előtt
kérdezd meg tanárodat!
2. Soha ne végezz olyan kísérleteket a tanárod engedélye
nélkül, amelyek nem szerepelnek a leírásban! Soha nem
kísérletezhetsz egyedül a laboratóriumban!
3. A biztonsági szimbólumok ismerete alapvető a munkavégzés során! Mindig figyeld meg a munkalapodon
ezzel kapcsolatos piktogramokat, és eszerint tevékenykedj!
4. Használj köpenyt a laboratóriumban! Húzz kesztyűt, ha
a leírásban irritáló vagy bőrön át felszívódó anyagokkal
dolgozol! Ha a hajad hosszú, gumizd hátra!
5. Ha kontaktlencsét viselsz, akkor mindenképpen használj védőszemüveget is, mivel a lencse képes megkötni
káros anyagokat a levegőből!
6. Ne viselj túlságosan bő ruházatot és csuklódról lelógó
ékszereket! A laboratóriumban viselj zárt cipőt!
7. Tilos ételt, italt, rágógumit bevinni és fogyasztani a laboratóriumban!
8. A laboratóriumi munka megkezdése előtt már legyél
tisztában azzal, hol van a legközelebbi poroltó, vészzuhany és tűzoltásra szolgáló pokróc! Tudd, hogy hol
található a gáz- és elektromos hálózat főkapcsolója!

13. A fel nem használt anyagokat ne töltsd vissza a tárolóüvegébe!
14. Soha nem a vegyszeres üvegben kísérletezünk, hanem
abból mindig kiöntünk kisebb mennyiségeket kémcsőbe vagy főzőpohárba.
15. Semmilyen, még ártalmatlannak tűnő anyagokat se
kóstolj meg!
16. A gázégőd körül ne legyenek gyúlékony anyagok!
17. Amikor a kémcsőben melegítesz valamit, ügyelj arra,
hogy a kémcső szája ne irányuljon társad felé!
18. Soha nem melegítünk mérőhengert, pipettát, bürettát.
19. Vigyázz a már felmelegített üvegeszközök megfogásakor! A hideg és forró üvegtárgy között látszólag nincs
különbség.
20. Savas oldatokkal való munkavégzéskor a savat öntjük
a vízbe.
21. A mérleged tányérját mindig tartsd tisztán. Soha ne
helyezz rá közvetlenül vegyszert!
22. A munka elvégzése után mosogass el, tisztítsd meg az
asztalodat, és győződj meg arról, hogy a gázcsapot
elzártad, az elektromos készülékeket kikapcsoltad!
23. A munka végeztével moss kezet!
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Tudod? Jó, ha tudod!

Biztonsági jelek

A különböző anyagok, vegyszerek biztonságos kezelése céljából csomagolásukon azok tulajdonságaira utaló piktogramok, a feladatlapokon munkabiztonsági jelek szerepelhetnek (1. ábra).
Ezek jelentését ismerned kell!
1. Védőszemüveg, illetve
gumikesztyű viselése kötelező!

Tudod? Jó, ha tudod!

Kesztyű levétele mérgező
anyaggal való beszenynyeződése esetén

Az iskolai laboratóriumban végzett munka során ritkán fordul elő, hogy valakinek mérgező vagy fertőző
anyag kerül a gumikesztyűjére, amelyet nem tud lemosni róla. De érdemes tudni, hogy miként húzzunk
le egy ilyen kesztyűt, hogy még csak véletlenül se érintkezzen bőrünkkel (2. ábra).

2. Veszélyes anyaggal szennyezett kesztyű levételének
módszere

Van fogalmad?

Veszélyes vegyi anyagokat jelző
piktogramok

Gondoltad volna?

Tudományos felfedezés
– zsenialitás, szorgalom
vagy szerencse?

A felfedezések elsősorban az állhatatos, fáradságot
nem ismerő munka eredményei, de kétségkívül jelentős szerepe van a kiváló képességeknek és a szerencsés
véletlennek is.
Ehrlich és Hata 606 kísérletet végzett, amíg a szalvarzánt – egy szifiliszellenes gyógyszert – és annak
gyógyító hatását felfedezte. Ugyancsak a kitartó munka
gyümölcse volt két sugárzó elem, a rádium és a polónium kinyerése többtonnányi uránszurokércből. Ez a
felfedezés Maria Skłodowska (Madame Curie) és férje,
Pierre Curie nevéhez fűződik.
A véletlen segítette elő a 19. században az indigó – kék
festékanyag – ipari szintézisének megvalósítását. A kísérletek során a naftalin és a kénsav elegyébe merített
hőmérő eltörött, és higany került a reakciótérbe. A képződött higany-szulfát katalitikus hatására a naftalinból
ftálsav keletkezett, amely jó kiindulási anyaga volt az
indigószintézisnek. Ugyancsak a véletlennek volt nagy
szerepe az antibiotikumok felfedezésében. Alexander
Fleming egy Staphylococcus baktériumot hagyott laboratóriuma munkaasztalán, miközben elutazott két hétre
nyaralni. Mire visszaérkezett, a baktériumtenyészetet
ellepte egy gomba, mely megakadályozta a baktérium
növekedését.
Ugyanakkor a kutatói zsenialitás is fontos lehet, mint
ahogy azt a periódusos rendszer megalkotásával Mengyelejev munkássága bizonyítja. Zsenialitása abban
nyilvánult meg, hogy az elemek rendszerezésekor azok
kémiai tulajdonságait helyezte előtérbe, ezért cseréket
hajtott végre az atomsúly szerinti sorrendben, üres helyeket hagyott. Néhány – akkor még nem ismert – elem
esetén nagyon pontosan megjósolta azok várható fizikai
és kémiai tulajdonságait is.

A laboratóriumi munka
• Alapja a rend, fegyelem és tisztaság.
• A munkavégzés előtt ismerni kell a lehetséges baleseti forrásokat.
• Csak azok a kísérletek végezhetők el és
csak olyan mennyiségben, amire a tanár engedélyt ad.
• A munkalapokon szereplő, illetve a tanári utasításban
elhangzott védőeszközöket kötelező viselni.
• A vegyszerek és eszközök helytelen használata egészségkárosodást okozhat.
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2.

A kémia tudománya
Kémia nélkül nincs szerelem

Kínos érzés kerítene bennünket hatalmába, ha egy pillanat
alatt eltűnne rólunk és környezetünkből mindaz, ami a kémiával kapcsolatos, amit a kémia tudományának köszönhetünk. Szinte lehetetlen olyan eszközt, tárgyat találni, amelynek valamilyen módon nincs köze a kémiához (1. ábra).

A kémia a természettudományok egyike. A változás, az
átalakulás tudománya. Figyelme az anyagra irányul, annak
tulajdonságaival, viselkedésével foglalkozik. Az anyag pedig az, ami teret foglal el és tömege van.
A kémia tudománya nem csak leírja az anyagokat, hanem magyarázatot ad arra, hogy mi a lejátszódó folyamatok lényege, mi is történik az anyag belsejében eközben.
A kémia a természettudományok között központi szerepet tölt be (2. ábra). A kémia kapcsolja össze például a biológia és a fizika tudományát. A fizika, a biológia és a földrajz
sem érthető meg maradéktalanul kémiai alapok nélkül.
A kémia tudománnyá válása főszerepet játszott abban,
hogy a világ népessége az 1800-as évektől ugrásszerűen
növekedett. Nem csak egyre több ember született, de
egyre többen értek meg olyan hosszú életkort, ami századokkal azelőtt elképzelhetetlen volt. Kémiai felfedezések
sora vezetett oda, hogy napjainkban kellő mennyiségű
élelmiszer áll rendelkezésünkre a műtrágyáknak és növényvédő szereknek köszönhetően. A kémiának köszönhetően tiszta ivóvizet ihatunk minden nap. Gyógyszereink segítségével egyre sikeresebben vesszük fel a harcot
a betegségek ellen (3. ábra). A kémia hatással volt a kultúrára, a festészetre, a szobrászatra, a divatra is.

Gondoltad volna?

3. Semmelweis Ignác
(1818–1865) felfedezését
a modern orvostudomány
egyik legfontosabb
felfedezéseként tartják
számon. A klóros víz
fertőtlenítő hatását mind
a mai napig használjuk
ivóvizeink fertőtlenítésénél

Kémia?
Számomra
teljesen
felesleges!

Hajspray
láncszerű molekulák szerves
oldószerben.

Vas szénnel
keverve,
a kemény acél
miatt.

Ceruzabél:
grafit (szénatomok) agyaggal
keverve.

Mai ebéd,
megemésztve
sósavval és
enzimekkel.
Minták
a farmeren
nátrium-hipoklorit-oldattal
készítve.

Cipőtalp:
hőkezelt gumi
polimer kénnel.

1. A kémia körülvesz minket

Matematika
Csillagászat

Fizika
Kémia

Geokémia

Biokémia

Földrajz

Biológia

Orvostudomány

2. Néhány természettudományos terület egyszerűsített
kapcsolati rendszere

A szerelem is kémia

A „szerelem első pillantásra” érzés sok vegyület együttes hatására alakul ki. Ezek közül a
legelső, a PEA (fenil-etil-amin), ami „riaszt”, aktiválja az adrenalint és a noradrenalint.
Aztán a noradrenalin „rendel el riadót” az agyban és beindítja a többi vegyület keletkezését is. Magának a noradrenalinnak a magas szintje a szervezetben boldogságélményt és
étvágycsökkenést okoz. Ezután elindul az adrenalintermelés a szervezetben, amitől szívdobogást kapunk, és izzadni fog a tenyerünk. Közben a noradrenalinhoz hasonló szerkezetű dopamin is keletkezik, amely viszont az örömközpontunkat ingerli. A dopamin keletkezése okozza az örömöt olyan hétköznapi esetben, mikor valami nagyon finomat
eszünk, vagy egy igazán romantikus filmet nézünk meg. A harmadik anyag, a fenil-etilamin szervezetben történő szétáradása a „szédítő boldogságélménnyel” írható le, amikor
„rózsaszín köd ereszkedik az ember agyára”. A negyedik anyag az endorfin, ezt tartalmazza a csokoládé is. A köznyelv ezt az anyagot nevezi „boldogsághormonnak”, de csokoládéevésnél nem emiatt leszünk boldogok, hiszen a vegyület nagy része lebomlik a gyomrunkban, hanem az édes íz megjelenése okozza az örömöt.
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A körülöttünk lévő valóság megismerésének, leképezésének többféle módja lehetséges. A hétköznapi megismerés
során elsősorban érzékszerveinkre támaszkodunk, és azt,
hogy egy jelenséget miként értelmezünk, nagyban befolyásolja addigi ismeretünk, tapasztalatunk, előítéletünk.
A művészi megismerés a képzeleten keresztül, érzékileg
megragadható formában ábrázolja a valóságot. A tudományos megismerés gondosan előkészített megfigyeléseken
alapuló objektív leképezése a valóságnak.
Ahhoz, hogy egy jó gondolatból, egy sejtésből tudományosan megalapozott elmélet legyen, jelentős idő- és
munkaráfordítás szükséges. A folyamat során a tudósok a
természettudományok által kidolgozott eljárást, a tudományos módszert használják. Ez egy olyan tevékenységsorozat, melynek lépésein végighaladva tudományosan
megalapozott következtetéseket vonhatunk le.

Tudod? Jó, ha tudod!

A hétköznapi megismerés
buktatói

A hétköznapi megismerés nem alkalmas a körülöttünk
lévő világ objektív leképezésére. A hétköznapi megismerés szinte kizárólag az érzékszerveinkre támaszkodik.
Pedig számos példa bizonyítja, hogy érzékszerveinket
mennyire könnyű megtéveszteni. A hétköznapi észlelés
szelektív. Hajlamosak vagyunk csak a számunkra fontos, az elképzelésünkbe illő történéseket észrevenni.
Észleléseinket nagyban befolyásolják előítéleteink is.
Gyakran hagyjuk figyelmen kívül az eddigi elképzelésünkkel ellentétes történéseket. Hajlamosak vagyunk
egyedi példákból általánosítani. A hétköznapi megismerés során használt fogalmaink nem jól definiáltak,
többértelműek („az olaj sűrű, a cukoroldat is sűrű”).

A tudományos kutatás lépései
1. Az adott témával kapcsolatosan megfigyeléseket végzünk, tapasztalatokat gyűjtünk, összegyűjtjük és összegezzük a témában megjelent írásokat.
2. Megfogalmazzuk a hipotézisünket.
A hipotézis egy egyszerű állítás, amelyben közöljük azt is,
hogy az állítás bekövetkezésekor milyen eredményt várunk. Pl.: Az a bab jobban nő, amelyikre naponta öt
percig szeretettel gondolunk.
3. Kísérletet tervezünk az állításunk bizonyítására.
Kitalálunk egy olyan kísérleti berendezést, olyan beállítást,
amellyel megpróbálunk választ találni a hipotézisünkre.

Hétköznapi megismerés: csupán érzékszerveinken keresztül szerzett isVan fogalmad?
meretek alapján történik a valóság
megértése.
Művészi megismerés: képzeleten
keresztül, érzékileg megragadható formában ábrázolja
a valóságot.
Tudományos megismerés: gondosan előkészített megfigyeléseken alapuló objektív leképezése a valóságnak.
Hipotézis: egy előzetes feltevés, amelyet a kutatás vagy
bizonyít, vagy cáfol.
Kontrollkísérlet: ugyanazon feltételek mellett zajlik,
mint a kísérlet, csak hatóanyagtól vagy kísérleti hatástól
mentesen.

4. Adatok elemzése, a következtetés megállapítása.
Annak eldöntése, hogy hipotézisünk igaznak vagy hamisnak bizonyult-e.
5. Az eredmények megosztása, megvitatása az ezzel a témával foglalkozó közösség tagjaival.
A kutatás nem elszigetelt laboratóriumokban folyik.
Rendkívül fontos lépés, hogy a témában járatos kutatók
megbeszéljék egymással, hogy az új eredmények miként
illeszkednek a már ismertekhez. A tudományban törekednek arra, hogy a tapasztalatok és a következtetések helyességét többszörösen ellenőrizzék. Ezt a célt szolgálják a
tudományos konferenciákon bemutatott és tudományos
folyóiratokban megjelent közlemények. A tudományos
kommunikációban – szemben a hétköznapi kommunikációval – a fogalmakat szigorúan meghatározott értelemben használják.

A valóság megismerése
• Hétköznapi megismerés: esetleges, pontatlan, szubjektív, nem ellenőrzött; többértelmű fogalmak.
• Művészi megismerés.
• Tudományos megismerés: tervszerű, alapos,
többszörösen ellenőrzött; pontosan definiált fogalmak.
Lépései:
– Megfigyelés, adatgyűjtés, a probléma megfogalmazása.
– Hipotézis felállítása.
– Kísérlet összeállítása a hipotézis bizonyítására.
– Az adatok elemzése, az eredmények megvitatása.
– A hipotézis finomítása.
– Újabb kísérletek, majd az adatok elemzése, az eredmények megvitatása.
– Az elmélet kialakítása.
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3.

Mérés, mértékegységek
– Mennyi? … – Öt! … – Mi öt? … – Mi mennyi?

A vérnyomás mérésekor megállapítják és közlik az értéket:
128/86. De miként kell ezt értelmezni? 128 az érték és a
„nyolcvanhat” a mértékegység? Vagy a 128 és a 86 is a mért
érték, de akkor mi a mértékegysége a vérnyomásnak?

Egy rendszer állapotát fizikai jellemzőivel írhatjuk le.
A mérés során az adott fizikai jellemző értékét hasonlítjuk össze a mértékül választott egységgel. A mérés során
egy mérőszámot kapunk, olvasunk le, ami azt adja meg,
hogy a mért értékünk hányszorosa az alapul választott
egységnek.
A mérés során kapott adatok (mennyiségek) mindig két
tagból állnak. Egy mérőszámból és a mértékegységből:
dobbanás amper
km
5 kg, 500 °C, 3 mol, 200
,3
, 79
cm2
perc
óra
A tudományos kutatásban – és egyre inkább a hétköznapokban is – az ún. SI-mértékegységrendszert használjuk.
Az 1. táblázatban láthatóak az SI-mértékegységrendszer
alapegységei.
Azok az egységek, amelyeket több alapegység kombinációjával adhatunk meg, azok a származtatott egységek.
Ilyen például a sűrűség (kg/m3) vagy a kémiai koncentráció, amelynek a mol/dm3 a mértékegysége.

Gondoltad volna?

Alapegység neve, jelölése

Mértékegység neve, jelölése

Hosszúság (l)

méter (m)

Idő (t)

másodperc (s)

Tömeg (m)

kilogramm (kg)

Hőmérséklet (T)

kelvin (K)

Anyagmennyiség (n)

mól (mol)

Elektromos áram (I)

amper (A)

Fényerősség (lV )

kandela (cd)

1. táblázat. Az SI-mértékegységrendszer alapegységeinek neve
és jelölése, valamint mértékegységének neve és jelölése

Gondoltad volna?

Kitüntetett állapotok

Egy anyag (halmaz) állapotát a hőmérséklet és a nyomás értéke is meghatározza. A könnyebb értelmezhetőség miatt a laboratóriumi munkákat előzően egyeztetett nyomás- és hőmérsékletértékeken végzik.
Standardállapotúnak nevezik a rendszert, ha a hőmérséklet 25 °C, a légnyomás pedig 0,1 MPa (standard
nyomás).
Normál állapotú a rendszer, ha a hőmérséklete 0 °C,
a légnyomás pedig 0,1 MPa (standard nyomás).

Miért a métert használjuk?

Az alapegységek a Földön használatos mérni kívánt tárgyakhoz, mennyiségekhez igazodnak. A méter körülbelül az emberi magasság mértéke. Ennél nagyobb és kisebb mérettartományokat mutat be az 1. ábra.

1. A hosszúságskála a kvarkoktól
a megfigyelhető univerzumig terjed
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Minden mérés egy összehasonlítás. A mérleg egyik tányérján lévő mérősorozat tagjainak súlyát hasonlítjuk
össze a mérendő tárgy súlyával, a folyadékunk térfogatát a
beosztással ellátott edény skálájával, hosszúságmérésnél a
skálánkat helyezzük a mérendő tárgy mellé, és olvassuk le
az adatokat.

2. Ha vonalzónkkal a ceruzánk hosszát szeretnénk meghatározni,
akkor azt láthatjuk, hogy a vonalzónk beosztása 0,1 cm-enként
van. Ha a mérendő tárgy végpontja nem esik egybe egy skálajellel, akkor meg kell becsülnünk, hogy a két beosztás közti részből
mennyit foglal el a ceruza. Jelen esetben a ceruza hosszát a
következőképpen adhatjuk meg: 9,55 cm. Az adat utolsó 5-ös
számjegye bizonytalan, becsültük az adatot, de a jelenlegi
skálánk mellett ennél nagyobb pontosságra nincs esélyünk

Gondoltad volna?

A leolvasási hiba

A térfogatmérés esetében általában skálával ellátott
edényt használunk. Azt az értéket olvassuk le, amelynél a folyadék szintje a skálára esik. Ha a folyadék
szintje két beosztás közé esik, meg kell becsülnünk az
értéket.
Mivel többnyire nedvesítő folyadékkal dolgozunk, a
folyadék felülete görbült. A leolvasásnál hibát követhetünk el, ha a skálát nem a megfelelő szögben olvassuk
le. A helyes értéket a folyadék szintjének legalsó pontjánál található érték adja, ha merőlegesen tekintünk a
skálára (3. ábra).

Mi lehet az a térfogatmérő eszköz, ami így – föntről
lefelé – van skálázva?

3. Ha nem a megfelelő szögből
olvassuk le
a folyadékszintet,
nagyon eltérő
értékeket kaphatunk
eredménynek

Tudod? Jó, ha tudod!

Értékes számjegyek

A kémiai számítások során mérési adatokból kiindulva
végzünk számításokat. Minden mérésnek meghatározott pontossága van, ezért a mérési adatokat is ennek
megfelelő pontossággal kell megadni. A mért adatok
pontosságára értékes számjegyeinek számából tudunk
következtetni. Az értékes számjegyek számának meghatározását az első nem 0 számjeggyel kezdjük. Minél
több értékes számjegyből áll egy mérőszám, annál pontosabb a mért adat. Számításoknál mindig tekintettel
kell lennünk az adatok pontosságára, azaz a bennük
szereplő értékes számjegyek számára. Általános szabály, hogy a számolt eredmény nem lehet pontosabb,
mint azok a mért adatok, amelyekből számoltuk.

Mennyiség: mérés eredménye, amely
mérőszámból és mértékegységből
Van fogalmad?
áll.
SI-mértékegységrendszer: nemzetközileg egységes mértékegységrendszer, mely alapegységekből (hosszúság, idő, tömeg, hőmérséklet,
anyagmennyiség, elektromos áram, fényerősség) és
származtatott egységekből áll.
Standard állapot: amikor 25 °C a hőmérséklet és
100 000 Pa a nyomás.
Normál állapot: amikor 0 °C a hőmérséklet és 100 000 Pa
a nyomás.
Leolvasási hiba: a skála rossz szögben végzett leolvasása miatt keletkező hiba.
Értékes számjegy: értékes jegynek tekintjük a szám
számjegyeit, kivéve az egynél kisebb számok elején található nullát, illetve nullákat.

Mértékegységek
• A méréskor kapott adat (mennyiség) egy
mérőszámból és a mértékegységből áll.
• A tudomány és a világ nagyobb része
az SI-mértékegységrendszert használja.
A mérés
• Egy összehasonlítás.
• A kapott adat pontosságát meghatározza a mérőeszköz pontossága.
• A kapott adatok bizonytalanságához hozzájárul, hogy
a mérés során becslésre kell hagyatkoznunk az utolsó
értékes számjegy meghatározásánál.
– A számítás eredménye nem lehet annál pontosabb,
mint amit a legkevésbé pontosan mérhető adat
megszab.
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4.

Az anyagmennyiség
Amikor egy vesszőnek is szerepe van

Vajon mi lehet a különbség egy pohár víz, mint anyag menynyisége, és egy pohár víz anyagmennyisége között?

Tudod? Jó, ha tudod!

Egy pohár víz mennyiségét megadhatjuk tömegével (m),
térfogatával (V ), a benne található vízmolekulák számával
(N ) vagy anyagmennyiségével (n) (1. táblázat).
A mennyiség
neve

jele

mértékegysége

Tömeg

m

kg > g > mg

Térfogat

V

m3 > dm3 > cm3

Részecskeszám

N

—

Anyagmennyiség

n

kmol > mol > mmol

1. táblázat
Az anyag
mennyiségét
többféleképpen
adhatjuk meg

Az anyagmennyiség jele: n, mértékegysége: mól, a mértékegység jele: mol.
Egy mol annak az anyagi rendszernek az anyagmennyisége, amely 6 · 1023 elemi egységet (pl. atomot, molekulát
vagy iont) tartalmaz.
Az 1 mólnyi anyag tömege a moláris tömeg (M), térfogata a moláris térfogat (Vm), a benne lévő elemi egységek száma az Avogadro-állandó (NA). (A g/mol egységben
megadott moláris tömeg számértéke megegyezik a relatív
atomtömeg, illetve relatív molekulatömeg számértékével.
Az Avogadro-állandó: 6 · 1023 1/mol.)
A kémiai számításokban az anyagmennyiségnek központi szerepe van (1. ábra). Rajta keresztül tudjuk átszámítani egy anyagi rendszer tömegét térfogatra vagy részecskeszámra. A számítás történhet képlettel vagy következtetéssel.

M=

m
n

Vm =

V
n

ρ

m
M

V
Vm

n
NA

N
NA =
n

N

1. Az anyagmennyiség, illetve a tömeg, a térfogat és a részecskeszám kapcsolata

A megoldási háló

A számítási feladatok megoldásakor sokat segíthet a jól
áttekinthető megoldási háló (2. ábra). Ebből azt is
láthatod, hogy a kémiai számítások során általában
úgy járunk el, hogy két ismert mennyiségből számolunk egy harmadik, ismeretlen mennyiséget.

Hány molekula van egy pohár (2 dl) vízben?
M = 18

g
mol

NA = 6 ·1023

1
mol

N = 66,7 ·1023

Nézz utána!

m = 200 g

n = 11,11 mol

2. A megoldási háló szemléletesen mutatja a feladatmegoldás lépéseit és azok
egymáshoz való kapcsolódását

A nagyság bűvöletében

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témákat! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. Gyűjtsétek össze azokat a hasonlatokat, amelyek az
Avogadro-szám nagyságát szemléltetik!
2. Miért éppen 6 · 1023 (pontosabban: 6,023 · 1023) az
Avogadro-szám értéke?
3. Számos tankönyvben az anyagmennyiség mértékegységének, a mólnak más definíciójával is találkozhatsz. Mi ez a definíció?
4. A homeopátiás készítményeken gyakran látunk
ilyen jelöléseket: D30 vagy C6. Mit jelentenek ezek?
Ha feltételezzük, hogy az eredeti szerben 1 mol, azaz
6 · 1023 hatóanyag-részecske van, akkor mennyi részecske található a D30-as vagy a C6-os készítményben?
5. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok a héten!
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Kétszer kettő…?

Képlettel vagy következtetéssel?

A tömeg, a térfogat, a részecskeszám és az anyagmennyiség közötti kapcsolatot az 1. ábrán láthatod. Ennek ismeretében
ezeket a mennyiségeket egymásba átszámíthatjuk. A következőkben bemutatjuk az átszámítás kétféle lehetőségét.
Mennyi a tömege 5,00 mol vízmolekulának? M = 18,0

g
mol

Számítás képlettel

Számítás következtetéssel

1. Felírjuk a tömeg és az anyagmennyiség közötti kapcsom
latot leíró képletet: M = .
n
2. A képlet átalakításával kifejezzük a keresett mennyiséget: m = n · M.
3. Azonosítjuk a feladatban szereplő adatokat és a keresett
mennyiséget a megfelelő jelekkel:
Az anyagmennyiség 5,00 mol, tehát n = 5,00 mol.
g
g
, tehát M = 18,0
.
A moláris tömeg 18,0
mol
mol
Keressük a tömeget (m).
g
4. Helyettesítsünk be a képletbe! M = 5,00 mol · 18,0
.
mol
5. Végezzük el a műveletet! M = 90,0 g.
6. Válaszoljunk a kérdésre! 5,00 mol vízmolekula tömege
tehát 90,0 g.

1. Értelmezzük a moláris tömeget két mennyiség (a tömeg
és az anyagmennyiség) kapcsolataként!
g
A 18,0
azt jelenti, hogy 1,00 mol vízmolekula tömol
mege 18,0 g.
2. Írjuk fel az ismert és az ismeretlen mennyiségek közötti
egyenes arányosságot!
Ha
1,00 mol vízmolekula tömege 18,0 g,
akkor
5,00 mol vízmolekula tömege x g.
3. Írjuk fel az egyenes arányosságot matematikai egyenlet
formájában!
18,0 g
xg
=
1,00 mol 5,00 mol
4. Oldjuk meg a kapott matematikai egyenletet! x = 90,0.
5. Válaszoljunk a kérdésre! 5,00 mol vízmolekula tömege
tehát 90,0 g.

Kétszer kettő…?

Gondoltad volna?

Anyagok mennyisége

Másold le, majd egészítsd ki a következő táblázatot!
Az anyag
neve

képlete

Víz

H2O

Ammónia

NH3

Metán

CH4

anyagrészecsketömege
mennyisége
száma

Milyen nagy az Avogadroszám?

A 6 · 1023 azt jelenti, hogy a 6-os után 23 nullát kell írni,
ha „szokásos” formában akarjuk leírni az Avogadroszámot: 600 000 000 000 000 000 000 000

Hogyan írnád át a következő számokat: 5 · 104; 2,3 · 106?

6 · 1023
molekula
0,5 mol
0,32 g

Anyagmennyiség: az anyagok menynyiségének egyik megadási módja.
Van fogalmad?
Jele: n, mértékegysége a mól (mol).
1 mól: annak az anyagi rendszernek az anyagmennyisége, amely 6 · 1023 elemi egységet
tartalmaz.
Moláris tömeg: 1 mól anyag tömege. A tömeg és az
anyagmennyiség hányadosa.
Moláris térfogat: 1 mól anyag térfogata. A térfogat és
az anyagmennyiség hányadosa.
Avogadro-állandó: 1 mól anyagban az elemi egységek (pl.
részecskék) száma. Az elemi egységek számának (pl. részecskeszámnak) és az anyagmennyiségnek a hányadosa.

Anyagmennyiség
• Jele: n.
• Mértékegysége: a mól (mol).
• 6 · 1023 elemi egység.
Egy mól anyag
m
).
• Tömege: a moláris tömeg (M =
n
V
• Térfogata: a moláris térfogat (Vm = ).
n
• Részecskeszáma: a moláris részecskeszám
N
(Avogadro-állandó) (NA = ).
n
Számítások
• képlettel,
• következtetéssel.
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5.

Az atom szerkezete
Mitől nehéz a nehézvíz?

Hallottál már a nehézvízről? Fontos szerepe volt az első
atombombák előállításában. Atomreaktorokban ma is használják (1. ábra). De mitől nehéz a nehézvíz? Attól, hogy
benne a hidrogénatom „nehéz” változata, a deutérium található. Ahhoz, hogy ezt megértsük, tekintsük át az atomok
felépítését és szerkezetét!

Az atom atommagból és az azt körülvevő elektronburokból álló semleges kémiai részecske. Az atommagban találhatók a protonok és a neutronok (1. táblázat). Az atommagot felépítő elemi részecskéket összefoglaló néven
nukleonoknak („magot alkotónak”) is nevezzük.

1. Nehézvizet használnak az atomerőművekben is

Tömege
(m)

Relatív
tömege
(mr)

Töltése
(Q)

Relatív
töltése
(Qr)

p+

1,67 · 10–27 kg

1

+1,60 · 10–19 C

+1

Neutron

n0

1,67 · 10–27 kg

1

0

0

Elektron

e–

9,11 · 10–31 kg

1/1836

–1,60 · 10–19 C

–1

Elemi
részecske

Jele

Proton

2. Az atom kémiai jele a vegyjel, fontos adatai
a rendszám és a tömegszám

1. táblázat. Az elemi részecskék – protonok, neutronok és elektronok –
legfontosabb adatai

Az atom jelölésére vegyjelet használunk (2. ábra). A vegyjel mellett gyakran feltüntetjük az atom két jellemző adatát: a rendszámot és a tömegszámot. Az atom minőségét
az atommagban lévő protonok száma határozza meg. Az
atommagban található protonok számát adja meg a rendszám (Z). Mivel az atom tömegét lényegében csak az
atommagot alkotó protonok és neutronok tömege határozza meg, ezért a protonok és neutronok számának összegét
tömegszámnak (A) nevezzük. A tömegszám számértéke
közel azonos a relatív atomtömeg számértékével. A relatív
atomtömeg a vizsgált atom tömegének és az atomi tömegegységnek a hányadosa.
Számos olyan atom van, melyeknek azonos a rendszáma, de különböző a tömegszáma, tehát atommagjukban
azonos számú proton, de eltérő számú neutron található.
Az ilyen atomokat nevezzük izotópatomoknak (3. ábra).
A különböző tömegű izotópatomokból különböző tömegű
molekulák képződhetnek. A két „nehéz” hidrogénatomot
(deutériumot) és egy oxigénatomot tartalmazó vízmolekula tömege nagyobb, mint a természetben legnagyobb
mennyiségben előforduló vízmolekuláé. Ezért nevezik
nehézvíznek a D2O-molekulákból álló vizet (2. táblázat).

Jel
1
1

H
H, 21D

Név

Előfordulás

hidrogén, prócium

99,985%

2
1

deutérium, nehézhidrogén

3
1

trícium

H, 31T

0,0115%
<0,003%

2. táblázat. A hidrogén izotópatomjai és természetes
előfordulásuk aránya

Oxigén
Protonok
Neutronok
Elektronok

8p
8n

16

17

18

8
8
8

8
9
8

8
10
8

8p
9n

8p
10 n

3. Az oxigén izotópatomjainak összetétele
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Gondoltad volna?

Tömegszám mint
márkanév

Elgondolkoztál már azon, hogy mit jelenthet egy
üdítőital márkanevében a 7? Ez bizony a lítiumatom
tömegszáma (37Li). 150 évvel ezelőtt a lítiumvegyületeket az örök ifjúság forrásának hitték. Ez szerepelt
egy, a múlt század elején az USA-ban bevezetett üdítőital reklámjában is, az ugyanis lítium-citrátot tartalmazott. Az ital különösen hatékonynak bizonyult a
másnaposság kezelésében. Bár később orvosilag is
igazolták a lítiumvegyületek jótékony hatását depreszszió, skizofrénia és alkoholizmus kezelésében, vesét
károsító hatása miatt az 1950-es években kivonták az
üdítőitalból. A mai üdítőitalokban már nincsenek
lítiumvegyületek.

A Bohr-féle atommodell 1913-as megalkotása óta rengeteg olyan jelenséget tapasztaltak a fizikusok és a kémikusok, amelyet nem lehetett ezzel a modellel sem értelmezni. Ezért az elmúlt száz évben számos további,
egyre bonyolultabb atommodellt alkottak és alkotnak még ma is. Mivel a kémiai átalakulások az
atomok elektronszerkezetében okoznak változást,
ezért mi a továbbiakban a Bohr-féle atommodellt
(4. ábra) fogjuk használni a kémiai változások
értelmezésére.
A kémiai reakció nem érinti az atommagot
és a telített héjakat. Telítettnek nevezünk egy
elektronhéjat, ha azon maximális számú (2n2,
ahol n az elektronhéj sorszáma) elektron található. Az atommag és a körülötte lévő telített
héjak alkotják az atomtörzset. Azt az elektronhéjat, amely
nem telített, vegyértékhéjnak, a rajta lévő elektronokat
vegyértékelektronoknak nevezzük (5. ábra).

Gondoltad volna?

Egy modell az anyagok
fénykibocsátásának
értelmezésre

Niels Bohr (1885–1962) dán fizikus az anyagok fénykibocsátásának magyarázatához feltételezte, hogy az
atomban az elektron csak az atommagtól meghatározott távolságra lévő, meghatározott sugarú kör alakú
pályákon (ún. elektronhéjakon) keringhet. Minden
egyes héjnak jellemző energiája van. Az atommagtól
távolodva az elektron egyre nagyobb energiájú héjon
kering. Ha az elektron egy magtól közelebbi héjról
átkerül egy magtól távolabbi héjra, akkor ezt csak úgy
teheti meg, ha energiát vesz fel a környezetéből. Ez az
energia pontosan annyi, mint a két héj energiájának
különbsége. Ha egy nagyobb energiájú héjról kerül
vissza az elektron egy maghoz közelebbi héjra, akkor
a két héj közötti energiakülönbséget az atom a környezetének adja át, például megfelelő színű fényt sugároz ki.

4. A Bohr-féle atommodellben az elektronok
meghatározott sugarú, kör alakú pályákon
(héjakon) helyezkednek el az atommag
körül

5. A kémiai reakció nem érinti az
atomtörzset, csak a vegyértékhéjat

Atom: atommagból és az azt körülvevő elektronburokból álló semleVan fogalmad?
ges kémiai részecske.
Rendszám: az atom magjában található protonok száma.
Tömegszám: az atom magjában található protonok és
neutronok számának összege.
Izotópatomok: azonos rendszámú, különböző tömegszámú atomok.
Nehézvíz: olyan víz, amelynek molekuláiban nehézhidrogén-atom (deutérium) található.
Atomtörzs: az atommag és a körülötte lévő telített
héjak.
Vegyértékelektronok: az atomtörzsön kívül található
vegyértékhéjon lévő elektronok.

Elemi részecskék
• protonok, neutronok és elektronok;
• jellemzőik: relatív tömeg és relatív töltés.
Az atom
• elektromosan semleges kémiai részecske;
• felépítése:
– atommag + elektronburok, vagy
– atomtörzs + vegyértékelektronok;
• vegyjellel jelöljük;
• jellemző adatai: rendszám, tömegszám és relatív atomtömeg.
Izotópatomok
• azonos protonszám, különböző neutronszám.
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6.

A radioaktivitás
Mitől fél az, aki az „atomtól” fél?

Nagyon sok ember fél az „atomtól”. Az atombombák által
elpusztított városok (Hirosima, Nagaszaki) és az atomerőmű-katasztrófák (Csernobil, Fukusima) miatt ez nem is
meglepő. Ezekre a veszélyekre emlékeztet a képen látható
hirosimai romtemplom is (1. ábra). Aki az „atomtól” fél, az
igazából a sugárzó, radioaktív atomoktól fél. De mit is jelent
az, hogy egy atom radioaktív?

A különböző atomok atommagjai különböző összetételűek
és stabilitásúak. A hidrogénatom 3-as tömegszámú izotópjának (a tríciumnak) az atommagja például sokkal kevésbé
stabilis, mint a deutérium atommagja. A tríciumatomok
fele kb. 12 év alatt átalakul héliumatommá, miközben ún.
béta-sugárzást bocsát ki. Az instabilis atommagok spontán
(önként végbemenő) átalakulását radioaktív bomlásnak
nevezzük. A radioaktív bomlással együtt járó sugárzásnak
három fajtája van: alfa-sugárzás, béta-sugárzás és gammasugárzás.
Alfa-sugárzás
– Két protont és két neutront tartalmazó részecskékből
(héliumatommagokból) áll.
– Elektromos térben a negatív pólus felé térül el.
– Kicsi az áthatolóképessége.
– Amennyiben az élő szervezetben képződik, akkor nagyon veszélyes.
Béta-sugárzás
– Elektronokból áll.
– Elektromos térben a pozitív pólus felé térül el.
– Nagy az áthatolóképessége.
– Az élő szervezetre veszélyes.
Gamma-sugárzás
– Nagy energiájú elektromágneses sugárzás.
– Elektromos térben nem térül el.
– Áthatolóképessége nagyon nagy.
– Az élő szervezetekre veszélyes.

1. A hirosimai atombomba-támadásra (1945. augusztus 6.)
emlékeztet a romtemplom

Kétszer kettő…?

A 131-es tömegszámú jódizotóp felezési ideje 8 nap,
tehát az atommagok fele 8 nap alatt alakul át. Ha szeptember 30-án 4 gramm 131I-izotópunk van, hány
gramm marad belőle november elsejére (2. ábra)?

október

4g
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19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

2g

1g

?

2. Ha az atommagok fele 8 nap alatt bomlik el, mennyi
marad november 1-jére?

Gondoltad volna?
Kétszer kettő…?

Októberi feleződés

Uránnal vagy szénnel?

Új atomok

Hogyan változik meg az atom rendszáma és tömegszáma, ha az atommagja
a) alfa-sugárzás,
b) béta-sugárzás kibocsátása közben stabilizálódik?

Az atommag átalakulása során felszabaduló energiát
nukleáris energiának nevezzük. A kémiai reakciók
során felszabaduló energiát pedig kémiai energiának
nevezzük. A nukleáris energia sokszorosa a kémiai
energiának. Például 1 kg urán maghasadásával annyi
energia nyerhető, mint 3,5 millió kg szén elégetésével!
Ezért nehéz elképzelni, hogy a jövő energiaforrásai
között ne szerepeljen a nukleáris energia.
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A radioaktivitás felfedezése nemcsak a tudományban
jelentett forradalmat, hanem a mindennapi életünkben is.
A radioaktivitás alkalmazásának három legfontosabb területe:
– A különböző stabilitású atommagok stabilisabb atommagokká alakulása energiafelszabadulással jár. Az így
nyert hatalmas energiát békés célokra (atomerőművekben) és pusztításra (atombombában, hidrogénbombában) lehet felhasználni.
– A radioaktív sugárzás élettani hatásán alapszik a radiológia, a radioaktív sugárzás gyógyászati alkalmazása.
– A radioaktív izotópokat sugárzásuk mérésével lehet
nyomon követni. Ezen alapszik a radioaktív nyomjelzés és a radiokarbon-kormeghatározás.

Tudod? Jó, ha tudod!

Mi történik az
atomerőművekben?

A nagy tömegszámú atommagokból maghasadással
nyerhetünk stabilisabb atommagokat, miközben hatalmas energia (atomenergia, nukleáris energia, hő) szabadul fel. Erre a célra leggyakrabban 235U-izotópot
használnak (3. ábra). Ezen az elven működnek az
atomerőművek és az atombombák is. A maghasadás
során számos radioaktív izotóp keletkezik, ezért az
atomerőművek esetleges üzemzavara, valamint a kiégett fűtőelemek tárolása komoly biztonságtechnikai
feladatot jelent. Magyarországon a paksi atomerőműben termelnek maghasadással elektromos energiát.
Az 1986-os csernobili és a 2011-es fukusimai atomerőmű-baleset hatására számos országban leállították az
atomerőműveket.
143
56Ba
báriumatom

235
92U
uránatom

neutron
hasadási
neutronok

3. Az uránatom maghasadása nagy
energiafelszabadulással jár

90
36Kr
kriptonatom

Radioaktív bomlás: instabilis atommagok spontán átalakulása.
Van fogalmad?
Radioaktív sugárzás: a radioaktív
bomlás kísérője. Lehet: alfa-, bétaés gamma-sugárzás.
Nukleáris energia: az atommag átalakulása során felszabaduló energia.

Tudod? Jó, ha tudod!

Radioaktív nyomjelzés

Ha valakivel radioaktív hidrogénizotópot, tríciumot
tartalmazó vizet – ún. trícizált vizet – itatnak meg,
sugárzásmérő berendezéssel követhető a víz útja a
szervezetében. A pajzsmirigy anyagcsere-vizsgálatára
technécium-99 radioaktív izotópot használnak.
A radioaktív izotópokkal történő nyomjelzés kidolgozásáért egy
magyar vegyész, Hevesy
György kapott kémiai
Nobel-díjat 1943-ban
(4. ábra). A 7–8. osztályos tanulók országos
kémiaversenyét róla nevezték el.
4. Hevesy György
(1885–1966)

Nézz utána!

A radioaktivitás

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témákat! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. A radioaktív sugárzás gyógyászati alkalmazásai,
a radiológia.
2. Természetes és mesterséges radioaktív sugárforrások lakásunkban.
3. Az atomkutatás magyar származású tudósai.
4. A radiokarbon-kormeghatározás.
5. Radioaktív ételek és italok mint a 20. század első
évtizedeinek „csodaszerei”.
6. Henri Antoine Becquerel, a radioaktivitás felfedezője.
7. Három Nobel-díj egy családban: a Curie házaspár.

Radioaktív bomlás
• Instabilis atommagok spontán átalakulása.
• Kísérője a radioaktív sugárzás:
– alfa-sugárzás,
– béta-sugárzás,
– gamma-sugárzás.
• Felhasználása:
– energiatermelés,
– gyógyászat,
– kormeghatározás.
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7.

A periódusos rendszer
A kémikus „kristálygömbje”

Ki ne vágyna egy kristálygömbre, amiből jósolni lehet! Nos,
kémiaórán teljesül a kívánságotok. Magatok elé vehetitek a
kémikusok „kristálygömbjét”, a periódusos rendszert. El
sem hiszitek, mennyi mindent fogtok tudni az anyagokról
és tulajdonságaikról! Csak nézzetek bele ebbe a „kristálygömbbe”!

Az elemek periódusos rendszerét Mengyelejev alkotta meg
1869-ben. Ez a periódusos rendszer fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján rendszerezi az elemeket. Az elemek
periódusos rendszere tartalmazza az elemre vonatkozó
legfontosabb adatokat: halmazállapot, sűrűség, olvadáspont, forráspont, szín, fémes vagy nemfémes jelleg, kristályszerkezet.
A ma használatos periódusos rendszerben a rendező elv
az atomok elektronszerkezete, tehát helyesebb az atomok
periódusos rendszerének nevezni. Az atomok periódusos
rendszere az atomok jellemző adatait tartalmazza: rendszám, relatív atomtömeg, elektronszerkezet, atomsugár,
ionizációs energia, elektronegativitás, vegyérték.
Mivel az elemek fizikai és kémiai tulajdonsága az őket
felépítő atomok tulajdonságaitól is függ, ezért szoros kapcsolat van az atomok periódusos rendszere és az elemek
periódusos rendszere között (1. táblázat).

Tudod? Jó, ha tudod!

Periodikusan változó
tulajdonságok

A periódusos rendszer nevét onnan kapta, hogy benne
az elemek és atomjaik számos tulajdonsága periodikusan
változik a rendszámmal.


Mit jelent a periodikus és a nem periodikus
pe
változás?

Az atomok

Az elemek

periódusos rendszere
A sorképzés alapja

protonszám

„atomsúly”

Rendező elv

elektronszerkezet

tulajdonság

Periodikusan
ismétlődik

vegyértékelektronszerkezet

kémiai
tulajdonság

A rendszám
jelentése

proton- és
elektronszám

sorszám

1. táblázat. Az atomok és az elemek periódusos rendszerének
összehasonlítása

Kétszer kettő…?

Jósoljuk meg az atomok
néhány jellemző adatát!

Vedd magad elé a kémikusok „kristálygömbjét”, a periódusos rendszert, és kezdjük a jóslást!
– Mennyi a nátrium relatív atomtömege, ha a lítiumé
6,9, a káliumé 39,1?
– Hány vegyértékelektronja lehet a kénatomnak, ha a
foszforatomnak 5 vegyértékelektronja, a klóratomnak 7 vegyértékelektronja van?
– Mennyi lehet a magnéziumatom sugara, ha a berilliumatomé 112 pm, a kalciumatomé 197 pm?
– Mennyi lehet a klóratom elektronegativitása, ha a
fluoratomé 4,0, a brómatomé 2,8?
Jóslataidat hasonlítsd össze a valódi adatokkal, és állapítsd meg, hogy hány százalékot tévedtél!

r = 75 pm

r=?

r = 72 pm

1. Melyik jelöl
periodikus
változást?



Mennyii
M

llehet az oxigénatom sugara, ha a nitrogénatomé 75 pm, a fluoratomé 72 pm?
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Kétszer kettő…?

Jósoljuk meg a kálium
olvadás- és forráspontját!

Mennyi lehet a kálium olvadás- és forráspontja, ha
a nátrium olvadáspontja 97,8 °C, forráspontja 897 °C,
a rubídium olvadáspontja 39,3 °C, forráspontja 688 °C?
Határozd meg a kálium olvadás- és forráspontját oly
módon is, hogy grafikonon ábrázolod a lítium, nátrium,
rubídium és cézium forráspontját és olvadáspontját a
rendszám függvényében! (Ezt az eljárást nevezik interpolálásnak.)
Olvadáspont (°C)

Forráspont (°C)

180,5

1347

97,8

897

Rubídium

39,3

688

Cézium

28,4

674,8

Az elem
Lítium
Nátrium

Kétszer kettő…?

Jósoljuk meg a vegyületek
képletét!

A 2. periódus néhány eleme kloridjának képlete a következő: LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4. Vajon mi lehet a
képlete a kálium-kloridnak, az alumínium-kloridnak,
a magnézium-kloridnak és a szilícium-kloridnak?
Ismertek a következő képletek: NaI, CaCl2, CaO,
Al2O3, CCl4 és CO2. Vajon mi lehet a képlete annak a
vegyületnek, amely (a) Si- és F-atomokból; (b) Al- és
S-atomokból, (c) K- és Cl-atomokból, (d) Mg- és Bratomokból, (e) Ba- és O-atomokból és (f) Si- és
O-atomokból épül fel?
A szénsav képlete H2CO3. Mi lehet a kovasav (a szilícium oxosavja) képlete?

Kálium

A két eljárással kapott értékeket vesd össze a kálium
valódi olvadáspontjával (63,3 °C) és forráspontjával
(766 °C)! Melyik eljárással kaptál ezekhez közelebbi
értékeket?

Nézz utána!

Amikor a „kristálygömb” is
torzít…

Számos esetben helytelen következtetésre jutunk, ha az
elemeknek, atomoknak csak a periódusos rendszerbeli
helyét vizsgáljuk. Projektmunkában dolgozzátok fel a
következő problémákat! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. Mi az oka annak, hogy a 2. periódusban található
nitrogén és oxigén kétatomos molekulákat képez,
míg a 3. periódusban helyet foglaló foszfor négyatomos, a kén pedig nyolcatomos molekulákból áll?
2. Mi az oka annak, hogy a BeCl2 molekulákból áll, a
CaCl2 pedig ionos vegyület?
3. Mi az oka annak, hogy az AgF vízben jól oldódik,
az AgCl viszont vízben nagyon rosszul oldódó csapadék?
4. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok a héten!

Periódusos rendszer: olyan rendszer,
amely atommagjaik növekvő proVan fogalmad?
tonszáma sorrendjében tartalmazza a kémiai elemeket és atomjaikat.
A periódusos rendszerben az elemek és atomjaik számos tulajdonsága nem monoton, hanem periodikusan
ismétlődő változást mutat.

Vigyázz! Kész labor!

Miben hasonló és miben
különböző?

Fehér csempére (vagy üveglapra, műanyag lapra) cseppents kisebb pacát kálium-klorid-oldatból, káliumbromid-oldatból és kálium-jodid-oldatból! Cseppents
mindhárom pacához egy-két csepp ezüst-nitrátoldatot!

Mi történik? Milyen azonosságokat és milyen különbségeket figyelhettél meg a három reakció során?

Értelmezd az eredeti három oldat hasonló viselkedését
annak ismeretében, hogy azokban K+-ionok, valamint
Cl–-, Br –- és I–-ionok voltak, az ezüst-nitrát-oldat pedig Ag+- és NO3–-ionokat tartalmazott! Mi lehet a
képződött csapadékok képlete?

Mit nevezünk a kémiában csapadéknak? Miért különbözik a három csapadék színe?

Tedd ki a csempét a napfényre! Mi történik? Mire lehet
ezt a jelenséget hasznosítani?

A periódusos rendszer
• Az elemek hasonló tulajdonságai és az
atomok hasonló elektronszerkezete alapján épül fel.
• Segítségével következtetni tudunk
– atomi tulajdonságokra: relatív atomtömeg,
elektronszerkezet, atomsugár, ionizációs energia,
elektronegativitás, vegyérték;
– az elem fizikai tulajdonságaira: halmazállapot, sűrűség, olvadáspont, forráspont;
– az elem kémiai tulajdonságaira: fémes és nemfémes
jelleg, vegyérték, vegyületképzés más elemekkel.
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8.

Molekulák és a kovalens kötés
Nem mind igaz, ami reklám!

Intelligens mosószer-molekulák (1. ábra), baktériumölő
ő
ezüstmolekulák, és még sorolhatnánk a reklámokbóll
ismert „tudományos(kodó)” kifejezéseket. Ugye te iss
találkoztál már velük? Ahhoz, hogy megértsük ezek tu-dománytalan jellegét, ismerkedjünk meg az anyagokatt
felépítő másik kémiai részecskével, a molekulával!

Bár az atomoknak alapvető szerepük van az anyagok
k
felépítésében, földi körülmények között csak nagyon
n
kevés olyan anyag található, amely különálló atomok-ból áll. Anyagaink többsége két vagy több atomott
tartalmazó, elektromosan semleges kémiai részecskékkből, molekulákból épül fel.
A molekulákat képlettel jelöljük. A molekulaképletben
feltüntetjük a molekulát alkotó atomok vegyjelét és jobb
alsó indexben az atomok számát. (Az 1-es indexszámot
nem szoktuk kiírni.) A vízmolekula képlete: H2O, tehát
benne 2 hidrogénatom és 1 oxigénatom található (1. táblázat).
A molekulák egyik fontos jellemző adata a relatív molekulatömeg. A relatív molekulatömeget a molekulát felépítő atomok relatív atomtömegéből lehet kiszámítani
azok összegzésével.
Összetétele alapján a molekulákat két csoportra oszthatjuk: elemmolekulákra és vegyületmolekulákra.

Kétszer kettő…?
Szerinted létezhet intelligens
élet a poháron
túl?

A relatív
molekulatömeg

A periódusos rendszerben található relatív atomtömegek
ismeretében számítsd ki a következő molekulák relatív molekulatömegét!
H2, O2, O3, S8, H2O, CO2, CH4,
H2SO4

1. A reklámokban
1
klá kb minden
i
n létezhet…
létezhet

Vegyjel
(H, O, C)
Makroszintű
jelentés
Részecskeszintű
jelentés

Képlet
(H2, O3, H2O, CO2, CH4)

Elem (hidrogén,
oxigén, szén)

Elem (hidrogén, ózon)
Vegyület (víz, szén-dioxid,
metán)

Atom
(hidrogénatom,
oxigénatom,
szénatom)

Molekula (hidrogénmolekula, ózonmolekula,
vízmolekula, szén-dioxidmolekula, metánmolekula)

1. táblázat. A vegyjel és a molekulaképlet jelentéseinek
összehasonlítása

Tudod? Jó, ha tudod!

Elemmolekulák

Nem csak a vegyületek épülhetnek fel molekulákból,
számos elem is molekulákból áll. A legtöbb elemmolekula két atomból áll, de ismerünk három-, négy-, sőt
nyolcatomos elemmolekulát is (2. ábra)! Az elemmolekulákat azonos rendszámú atomok építik fel.

Keress példát háromatomos elemmolekulára!

Hidrogén (H2) Nitrogén (N2)

Oxigén (O2)

Foszfor (P4)

Fluor (F2)

Tudod? Jó, ha tudod!

A vizet (H2O), a szén-dioxidot (CO2) és az aszpirint
(C9H8O4) is molekulák építik fel (3. ábra). A két- vagy
többféle, különböző rendszámú atomból felépülő molekulákat nevezzük vegyületmolekuláknak.

vízmolekula

Kén (S8)
szén-dioxid-molekula

2. Néhány elemmolekula képlete és modellje

Vegyületmolekulák

aszpirinmolekula

3. A vízmolekula,
a szén-dioxid-molekula
és az aszpirinmolekula
modellje
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