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Előszó

Kedves Diákok!
A tizedik osztályban olyan ismereteket szerezhettek meg,
amely számotokra érdekes információkat rejt és lehetővé
teszi a kémiai folyamatok alaposabb megismerését.
Az első fejezetben a szerves vegyületek összetételével,
szerkezeti képletével, elnevezésével fogunk foglalkozni.
Áttekintjük az addíciós, eliminációs, polimerizációs,
szubsztitúciós és kondenzációs reakciókat. A második
fejezetben megismerjük a földgáz- és a kőolaj-feldolgozás
termékeit, illetve foglalkozunk az izoprénvázas vegyületekkel és az aromás szénhidrogénekkel is. A harmadik
fejezetben az alkoholokkal, aldehidekkel, karbonsavakkal
és az észterekkel fogunk részletesen foglalkozni. Megtudhatjuk például, hogy mik a másnaposság kémiai okai, mik

azok a bioüzemanyagok, és hogyan készíthetünk ezüstösen csillogó karácsonyfadíszeket.
A negyedik fejezetben választ kaphatsz a kérdéseidre, ha szeretnél többet tudni a szerelemmolekulákról,
vagy arról, hogy miből készülnek a golyóálló mellények.
Az ötödik fejezetben bővíthetjük tudásunkat a szénhidrátokról, vitaminokról és a fehérjékről. Megtudhatjuk azt
is, hogy milyen élelmiszer-adalékok lehetnek az ételeinkben, illetve hogyan hatnak a gyógyszerek a szervezetünkre.
A hatodik fejezetben fejezetben a környezettudatos
gondolkodásmódról lesz szó. Emellett megismerhetjük,
hogy mit köszönhet a modern technológia a kémia tudományának.
Jó munkát kívánok!

A fontosabb ismereteket a tankönyv vastag betűvel jelzi.
A tankönyvben való eligazodáshoz nyújt segítséget a következő jelmagyarázat.

Tudod? Jó, ha tudod!

Itt a tananyag elsajátításához
szükséges alapismereteket
olvashatod el. Fontos és
szükséges megtanulnod.

Itt olyan kiegészítő ismereteket
ttalálsz, amelyek logikusan egymáshoz kapcsolódó, vagy egymásból következő módon a tananyag és a mindennapok kapcsolatát hivatottak bemutatni.

Gondoltad volna?

Szerinted…?

F
Feladatot
kapsz, melyet a tanult ismeretek alapján értelmezned kell.

A lecke megértéséhez szükséges fogalmak, alapismeretek gyűjtőhelye
ez a szövegbuborék.
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Van fogalmad?

Kétszer kettő…?

Számításos feladatokat végezhetsz
itt, melyek valós képet adhatnak az
anyagok mennyiségi viszonyairól, bővítve ezzel alapismereteidet.

Tevékenységközpontú tanulás
ssorán modellezned kell a megnevezett molekulákat, melynek segítségével válaszolnod kell a szövegbuborékban
feltett kérdésre.

Vigyázz! Kész labor!

Nézz utána!

Cs
Csoportban
elvégezhető projektmunka
vvár rád!

Itt találod a szükséges alapismeretek, a
tanulnivaló rövid vázlatát.

Miért más egy kicsit
a szerves kémia?

1. Szervetlen és szerves vegyületek
Létezhet-e szilíciumalapú élet?
2. A szerves vegyületek összetétele
Vízcseppek az edény alján
3. A szerves vegyületek szerkezeti és vonalképlete
Vízkőoldás citromsavval?
4. Az izoméria
Vásárolnál-e köménymagízű rágót?

I.

Bár a körülöttünk lévő világban nincs különbség
szervetlen és szerves vegyületek között, mindkét
vegyületcsaládra ugyanazok a természeti törvények érvényesek, mégis – sok szempontból – érdemes a szerves vegyületeket külön tárgyalni. Ebben
a fejezetben megismerkedünk a szerves vegyületek
számos közös tulajdonságával, ami indokolja a külön tankönyvben történő tárgyalásukat. A fejezet
tartalma – a benne foglalt tananyag – első látásra
ijesztő. Igen, az – még második olvasatban is! Ennek
a fejezetnek azonban nem az a célja, hogy maradék
nélkül megtanuld a benne szereplő – valóban rengeteg – új fogalmat, hanem csak annyi, hogy áttekintésed legyen a szerves vegyületek rendszeréről.
A legtöbb itt szereplő fogalmat később alaposabban, részletesebben tárgyaljuk. Két dolgot azonban
már most meg kell tanulnod: a szerves molekulák
szerkezeti képleteinek írását és olvasását, valamint
a szerves molekulák elnevezésének szabályait. Ezek
ugyanis alapvetőek a többi fejezetben tárgyalt tananyag megértéséhez.
Azért ebben a fejezetben is találsz érdekességeket. A leckék címében feltett kérdéseken túl megtudhatod, hogy mi az életerő-elmélet; mi köze van
a rózsaillatnak a szobrászathoz és a memóriához;
hogyan játsszák ki a drogellenes törvényeket a
dizájner drogok készítői; hogyan kell elsősegélyben
részesíteni azt, aki metil-alkoholt ivott; mi köze van
a hangyasavnak a hangyákhoz; milyen célra használták eredetileg a pillanatragasztót; valamint azt is,
hogyan kerülhet egy kémiatankönyvbe a transzformer.

5. Funkciós csoportok
Az „alkohol” az alkoholok legismertebb képviselője?
6. A szerves vegyületek elnevezése
Mi a neve „Szent-Györgyi anyagának”?
7. Egyesülések, bomlások a szerves kémiában
Mit fújnak a sportolók sérült testrészére?
8. Kicserélődési reakciók a szerves kémiában
Az illat, ami fogva tart
Összefoglalás
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1.

Szervetlen és szerves vegyületek
Létezhet-e szilíciumalapú élet?

1

A 19. század vége óta foglalkoztatja az emberiséget – különösen a tudományos-fantasztikus irodalmat kedvelőket – a
szilíciumalapú élet kérdése. A szén és a szilícium tulajdonságai valóban hasonlóak. A kérdés megválaszolásához
azonban először tekintsük át a szerves és a szervetlen vegyületek közötti különbségeket, illetve kapcsolatokat!

A vegyületeket az őket felépítő elemek minősége szerint
két csoportba sorolhatjuk: szerves vegyületek és szervetlen
vegyületek. Szerves vegyületeknek nevezzük azokat a
vegyületeket, amelyek felépítésében elsősorban szén és
hidrogén, számos esetben oxigén és nitrogén is részt vesz
(1. ábra). Ilyen szerves vegyület például a metán (CH4), a
szőlőcukor (C6H12O6), az etil-alkohol (C2H5OH), az ecetsav (CH3COOH) és a répacukor (C12H22O11). A szerves
vegyületek száma több millióra tehető.
A szervetlen vegyületek csoportjába tartoznak az
egyéb vegyületek, például a konyhasó (NaCl), a kénsav
(H2SO4), a víz (H2O), a kvarc (SiO2). Számuk csupán néhány százezerre tehető.
A kémiailag tiszta anyagok fizikai, kémiai és biológiai
tulajdonságai, élettani hatásai függetlenek az anyag eredetétől, vagyis attól, hogy természetes anyagról vagy annak mesterséges változatáról van szó. A természetes eredetű anyagok között is számtalan mérgező anyag található.

Tudod? Jó, ha tudod!

Melyek egészségesebbek:
a természetes vagy a
mesterséges anyagok?

Egyre több olyan termékreklámot látunk, hallunk,
amelyben azt hangsúlyozzák, hogy a termék csupa
természetes anyagból készült, és nem tartalmaz mesterséges összetevőket. Úgy látszik, az emberek félnek a
mesterséges anyagoktól, és vakon hiszik, hogy ami
természetes, az csak jó és egészséges lehet. Pedig a
kérdés nem ilyen egyszerű!
Számos természetes anyagot ismerünk, amelyek ártalmasak az egészségre. Ilyenek például a kígyómérgek,
a mérgező gombák, a gombatoxinok, bizonyos növények termései és virágai. A legerősebb ismert méreg is
természetes eredetű: a botulinum toxinja, a botox. Ez
az ételmérgezések leggyakoribb okozója is. Izombénító
hatását a kozmetikai ipar használja ránctalanításra.
A rákkeltő hatású aflatoxint pedig penészgombák termelik.
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1. A szerves vegyületek többsége szénből, hidrogénből,
oxigénből és nitrogénből épül fel

Miért tárgyaljuk külön
a szerves vegyületeket?

Gondoltad volna?

Az 1800-as évek elejéig úgy gondolták, hogy bizonyos
vegyületek csak élő szervezetekben alakulhatnak ki
életerő segítségével. Ez volt az életerő-elmélet (latinul
„vis vitalis”-elmélet) lényege. Később Antoine Lavoisier
francia természettudós kísérletekkel igazolta, hogy az
ilyen anyagok molekuláiban mindig találunk szén- és
hidrogénatomokat, de számos esetben oxigén- és nitrogénatomok is részt vesznek a felépítésben. Ezért
nevezzük a szenet, a hidrogént, a nitrogént és az oxigént organogén (szerves anyagot képező) elemnek.
Jöns Jakob Berselius svéd kémikus, korának egyik
legnagyobb hatású tudósa az élő szervezetből kivont
vegyületeket elnevezte szerves vegyületeknek, és javasolta a többi vegyülettől elkülönített tárgyalását. A másik ok, ami miatt a szerves vegyületeket külön tárgyaljuk az, hogy a szerves vegyületek molekuláiban jól
körülhatárolt alapegységek (atomok, atomcsoportok),
ún. funkciós csoportok találhatók, amelyek alapvetően
meghatározzák a vegyületek tulajdonságait (2. ábra).
OH
O

C

karboxil

CH2
amino H2N

CH
C

amid

NH
CH
észter
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2. A cukormentes
rágógumik
édesítőszere az
aszpartám.
Molekulájában
többféle funkciós
csoport található

Tudod? Jó, ha tudod!

Mi az életerő-elmélet?

Az a hit, hogy a természetes anyagokban van valami
plusz, ami a mesterséges anyagokban nincs, több évszázadra nyúlik vissza. Az 1800-as évek elejéig úgy
gondolták, hogy a szerves vegyületeket nem lehet előállítani egyszerű kémiai reakciók segítségével, mivel
azok csak az élő szervezetekben alakulhatnak ki „életerő” segítségével. Ez volt az életerő-elmélet (latinul „vis
vitalis”-elmélet) lényege. Ennek megfelelően a szerves
anyagokat kizárólag élőlényekből (állatokból, növényekből, gombákból) és anyagcseretermékeikből állították elő. Sokáig azt hitték, hogy ezekre a szerves
vegyületekre nem ugyanazok a természeti törvények
vonatkoznak, mint a szervetlen vegyületekre.
Az életerő-elméletet megrendítő első felfedezések
Friedrich Wöhler német vegyész nevéhez kötődnek
(3. ábra). Wöhler 1824-ben oxálsavat állított elő egy
szervetlen vegyület, a dicián hidrolízisével. Az oxálsavat – a legegyszerűbb kétértékű karbonsavat – addig
sóskából nyerték. Négy évvel később, 1828-ban a karbamidot – amit addig a vizeletből nyertek ki – sikerült
előállítania ammónium-cianát hevítésével.
Ma már tudjuk, hogy minden szerves vegyület előállítható szintetikusan is, és a szerves vegyületek
kémiájára ugyanazok a törvényszerűségek érvényesek,
mint a szervetlenekre. Ennek ellenére az emberek egy
része a természetes eredetű szerves vegyületeknek még ma is valami
olyan misztikus hatást
tulajdonít, ami a mesterségesen előállított vegyületekből hiányzik.

Mi az oxálsav, és mi a
karbamid képlete?
3. Friedrich Wöhler
(1800–1882), az életerőelmélet megdöntője

Szerves vegyület: elsősorban szénből
és hidrogénből (esetleg oxigénből
Van fogalmad?
és nitrogénből is) felépülő vegyületek.
Organogén elemek: a szerves vegyületeket alapvetően
felépítő elemek: a szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén.
Életerő-elmélet: a szerves vegyületek csak az élő szervezetben képződhetnek, mert kialakulásukhoz „életerő”
szükséges.

Gondoltad volna?

Miért nem valószínű
a szilíciumalapú élet?

A szén a földi élet, a szerves vegyületek, a periódusos
rendszerben vele egy csoportban található szilícium
a földkéregben található szervetlen vegyületek fő alkotója. Vegyértékelektron-szerkezetük hasonlósága miatt
a szén és a szilícium számos vegyülete hasonló összetételű. Vannak azonban olyan lényeges különbségek,
amelyek kétségessé teszik a szilíciumalapú élet létezését:
1. A szénatom kis mérete és viszonylag nagy elektronegativitása következtében képes többszörös kovalens kötések és hosszú szénláncok kialakítására is.
A szilíciumatom nagyobb mérete és kisebb elektronegativitása miatt ezekre nem képes.
2. A szénatomok sokkal több és sokkal változatosabb
összetételű és szerkezetű vegyületeket képeznek, mint
a szilíciumatomok.
3. A világűr kémiai összetételének vizsgálata azt
mutatja, hogy az űrben többféle szénalapú vegyület
megtalálható, de szilíciumtartalmú csak az egyszerű
oxid, a szilícium-dioxid.

A két elem élő szervezetekben betöltött szerepével
kapcsolatos az is, hogy – közönséges körülmények
között – a szén oxidja (a CO2) gáz-halmazállapotú,
míg a SiO2 szilárd. Mi lehet ennek a szerkezeti magyarázata?

Nézz utána!

Nagy bölcsességek nyomában…

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. Kis mennyiségben gyógyszer, nagy mennyiségben
méreg.
2. Amelyik anyagnak kedvező élettani hatása van, annak mindig van káros mellékhatása is.

Szerves vegyületek
• Fő alkotóelemei: C, H (O, N) → organogén
elemek.
Természetes és mesterséges anyagok
• Bármely anyag tulajdonsága független
annak eredetétől.
• Számos természetes eredetű anyag lehet mérgező (pl.
botox, fuzárium, aflatoxin).
• Életerő-elmélet: a 19. század elején megcáfolták
(Wöhler).
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2.

A szerves vegyületek összetétele
Vízcseppek az edény alján

Megfigyeltétek már, hogy ha hideg vizet teszünk fel melegedni a gáztűzhelyre, akkor
az edény alján, kívülről vízcseppek jelennek meg? Ez nem azért van, mert lyukas az
edény, hanem azért, mert a földgáz – ami főleg metánból áll – égésekor képződő vízgőz
a hideg edény alján lecsapódik. Ez bizonyítja, hogy a metán hidrogént is tartalmaz.
Amennyiben meszes vízbe mártott poharat tartunk az égő gáz fölé, a pohár falán fehér
mészkőkiválást tapasztalunk (1. ábra). Ez az égéskor keletkező szén-dioxid következménye: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O.

A szerves vegyületek széntartalmát az égetésükkor keletkező szén-dioxid, hidrogéntartalmát az égetésükkor keletkező víz mennyiségének mérésével tudjuk meghatározni.
A szerves vegyületek összetételét a molekulaképlettel jellemezzük. A molekulaképlet az alkotó atomok anyagmennyiség-arányán kívül kifejezi a molekulát felépítő atomok számát is. A molekulaképletből következtethetünk a vegyületet alkotó elemek
mennyiségére. A vegyületet alkotó elemek mennyiségének ismeretéből pedig következtethetünk a vegyület molekulaképletére.

Kétszer kettő…?

1. A szerves vegyületek szénés hidrogéntartalmát
az égéstermékük kémiai
elemzésével lehet
meghatározni

Hogyan számítsuk ki? – Molekulaképletből összetétel

Hány gramm szenet tartalmaz 120 g etán (C2H6)?
Ar(C) = 12,0; Ar(H) = 1,0.
1. megoldás (mólmódszer):
A vegyület moláris tömege:
A vegyület anyagmennyiségének számítása:
A vegyület képlete alapján:
A keresett tömeg számítása:

M(C2H6) = 30 g/mol
n(C2H6) = 120 g : 30 g/mol = 4,00 mol
n(C) = 2 · n(C2H6) = 8,00 mol
m(C) = 12 g/mol · 8,00 mol = 96 g

m(C2H6) = 120 g
n(C2H6) = 4,00 mol
n(C) = 8,00 mol

M(C2H6) = 30 g/mol

M(C) = 96,0 g

C2H6
M(C) = 12,0 g/mol
2. megoldás (hármasszabály):
A vegyület moláris tömege:
Az egyenes arányosság felírása:
A felírható matematikai egyenlet:
Ennek megoldása:

Mivel
ezért

M(C2H6) = 30 g/mol
2 · 12 g C,
30 g C2H6-ban van
120 g C2H6-ban van x g C.
30 · x = 2 · 12 · 120
x = 96

3. megoldás (logikai út):
A moláris atomtömegek aránya:
M(C) : M(H) = 12 g/mol : 1 g/mol = 12 : 1
Az alkotók anyagmennyiség-aránya:
n(C) : n(H) = 2 : 6
Az alkotók tömegaránya ezek szorzata:
m(C) : m(H) = 24 : 6
A szén tömege tehát a vegyület tömegének 24/30-szerese: m(C) = 120,0 g · 24/30 = 96 g
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Hogyan számítsuk ki? – Összetételből molekulaképlet

Kétszer kettő…?

Egy szerves vegyület moláris tömege 180 g/mol, tömegének 40,0%-a szén, 6,67%-a hidrogén és 53,3%-a oxigén. Mi a vegyület molekulaképlete? Ar(C) = 12,0; Ar(H) = 1,0; Ar(O) = 16,0.
Megoldás:
1 mol vegyület

180 g

96,0 g O

6,0 mol O

12,0 g H

12,0 mol H

72,0 g C

6,0 mol C

C6H12O6

Mivel az ismert adatok nem tartalmaznak tömeget, térfogatot, anyagmennyiséget vagy részecskeszámot, ezért egy ilyen
adatot önkényesen megválaszthatunk.
Vegyünk – célszerűen – 1 mol vegyületet! Ennek tömege: 180 g.
A szén, a hidrogén és az oxigén tömegének kiszámítása:
180 g vegyületben van 72,0 g szén, 12,0 g hidrogén és 96,0 g oxigén.
A tömegek átszámítása anyagmennyiségekre:
1 mol vegyületben van 6,00 mol szén, 12,0 mol hidrogén és 6,00 mol oxigén.
A vegyület molekulaképlete: C6H12O6.

Szerinted…?

Szénhidrogén 60 tömegszázalék
széntartalommal?

A szénhidrogének molekulái csak szénatomokból és
hidrogénatomokból épülnek fel. A szerves vegyületekben a szénatomok négy vegyértékűek, a hidrogénatomok egy vegyértékűek. A legkisebb széntartalmú szénhidrogén tehát a metán: CH4. Mivel a metán moláris
tömege 16,0 g/mol, a szénatomé pedig 12,0 g/mol, ezért
a metán 75 tömegszázalék szenet tartalmaz (2. ábra).

Hogyan lehetséges ennél kisebb széntartalmú szénhidrogén?
83,3
82,75
81,8
80

75

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

C5H12

2. A szénhidrogénekben a tömegszázalékos
széntartalom
egyre nő
a szénatomszámmal

Molekulaképlet: a vegyületek összetételét kifejező kémiai képlet, amely
Van fogalmad?
nemcsak az alkotóelemek anyagmennyiség-arányát mutatja meg,
hanem a molekulában található különböző atomok
számát is.

Gondoltad volna?

Létezik 60 tömegszázalék
szenet tartalmazó
szénhidrogén!

Az 2. ábrán látható grafikon azt sejteti, hogy nem létezhet ilyen szénhidrogén. Tételezzük fel, hogy mégis
létezik! Ha a szénhidrogén tömegének 60%-a szén,
akkor a szénhidrogén moláris tömege: 20 g/mol. És
ebben van 12 g szén, azaz 8 g hidrogén. Mivel a szénatom legfeljebb 4 hidrogénatommal képezhet vegyületet, ezért ez csak akkor lehetséges, ha a hidrogén moláris atomtömege 2 g/mol. Van ilyen hidrogén? Igen,
van! A deutérium! Tehát a keresett vegyület képlete:
CD4.

Szerves vegyületek összetételének
• meghatározása
– C-tartalom: CO2 formájában,
– H-tartalom: H2O formájában,
• számítása
– molekulaképlet alapján.
A molekulaképlet
• megmutatja a molekulában található különböző atomok számát,
• meghatározható a vegyület összetételének ismeretében.
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3.

A szerves vegyületek szerkezeti képlete
Vízkőoldás citromsavval?

Vízkőmentesítésre számos savas kémhatású anyagot lehet
használni a háztartásban. Leghatékonyabb a sósav, de veszélyes, és könnyen megtámadja azokat a tárgyakat, berendezéseket (pl. kávéfőzőt, mosógépet), amit vízkőmentesíteni
akarunk. Sokkal „szelídebb” a háztartási ecet. Egyetlen hátránya, hogy használata után egy ideig minden ecetszagú
lesz. Az ecetnél is előnyösebb tulajdonságú a citromsav,
amely kiváló vízkőoldó hatású, és használata után nem marad szaga, ezért például kávéfőzők vízkőmentesítésére
ideális anyag. A citromsav egy szerves vegyület. Molekulájában az atomok elhelyezkedését, egymáshoz való kapcsolódását az 1. ábra mutatja. Ahhoz, hogy helyesen értelmezzük az ilyen ábrákat, meg kell ismerkednünk a szerves
vegyületek molekuláinak szerkezeti képletével és molekulamodelljeivel.

A szerves vegyületek molekuláinak kémiai jelölésére többnyire nem elegendő a molekulaképlet. A molekula részletes szerkezetét szemlélteti a szerkezeti vagy konstitúciós
képlet. A konstitúciós képletben feltüntetjük az atomok
kapcsolódási sorrendjét, valamint a kötő és nemkötő
elektronpárokat. A félkonstitúciós képlet egyszerűbb a
konstitúciós képletnél, mert benne nem jelöljük a C–H
kötéseket. A molekula jellemző atomcsoportjait emeli ki
az atomcsoportos képlet (2. ábra).

1. A citromsavmolekula modellje:
a fekete golyók
a szénatomokat,
a fehér golyók a
hidrogénatomokat,
a piros golyók az
oxigénatomokat
jelölik

C3H6O2

Molekulaképlet
Konstitúciós
képlet

H

H

H

C

C

H

H

H3C

Atomcsoportos
képlet

CH2

CH3

HH
C

H3C
C

O

3. A szerves molekulák építőelemei

N

C

CH2

2. A propánsav
mo
molekulaképlete
és kkülönböző
sze
szerkezeti
kép
képletei

H

COOH

A modell a valóság
egyszerűsített mása

Ahogy az eredeti képről készült vázlat sem adja vissza
az eredeti kép részletességét, mégis mindenki felismeri, hogy mit ábrázol, ugyanígy történik ez egy molekula képletekkel történő leírásakor. Egyik képlet sem
hasonlít igazán az eredeti molekulára, mégis minden
kémiához értő számára ugyanazt a molekulát jelenti
(4. ábra).

A vegyérték

H

H

H

O

A szerves molekulák összetételének és szerkezeti képletének megállapításához fontos tudni a felépítésükben
részt vevő atomok (C, H, O) vegyértékét. Egy atom
vegyértéke azt jelenti, hogy az atom hány kötő
elektronpárral kapcsolódik más atomokhoz. A szerves
vegyületekben a szénatom mindig négy vegyértékű, a
hidrogénatom mindig egy vegyértékű, az oxigénatom
két vegyértékű, a nitrogénatom általában – de nem
mindig! – három vegyértékű, a halogénatomok (klóratom, brómatom, jódatom) többnyire egy vegyértékűek (3. ábra).

C

O
O

Félkonstitúciós
képlet

Tudod? Jó, ha tudod!

Tudod? Jó, ha tudod!

O
C

halogének
H

H

H

C

H

H

C

C

C

C

C

HH

H

HH

H

H

H

H

H

HH

C

C

C

C

C

C

C

C

C

H

H

H

H

H

H

H

H

H

C
HH

CH CH2 CH

HH

HH
C

C

C

C

C
HH

H
C

HH

OH

C
H

O

H

H

H

H

H

H

C

C

C

C

C

C

C

C

H

H

H

H

H

H

H

H

H

CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH

HH
C

H

CH CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2COOH

4. A szerkezeti képlet is a molekula egyfajta modellje
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COOH

A kémiai képletek nem fejezik ki a
Konstitúciós
MolekulaPálcikaKalottaGolyómodell
molekulák térbeli kiterjedését, szerképlet
képlet
modell
modell
kezetét. Ezért a szerves kémiában
gyakran használunk molekulamoH H
O
delleket a molekulák térszerkezetéC3H6O2
H
C
C
C
nek szemléltetésére, tanulmányozásáH
O
ra. A három leggyakrabban használt
H H
modell: a kalottamodell, a golyómodell és a pálcikamodell (5. ábra). Bár
5. A propánsav-molekula konstitúciós és molekulaképlete, valamint különböző modelljei
az egyes atomok megkülönböztetésére
a modellekben különböző színű építőelemeket használunk,
Molekulaképlet
C3H6O2
ne felejtsük el, hogy az atomoknak nincs színük!
O

Különösen sok atomból álló molekulák esetén szemléletes
a molekulák vonalképlete. A vonalképlet esetén sem a
szénatomokat, sem a hozzájuk kapcsolódó hidrogénatomokat nem jelöljük, azokat a vonalak töréspontjába, illetve végpontjába képzeljük (6. ábra).

Félkonstitúciós
képlet

H3C

CH2

C
O

H

O

Vonalképlet
O

H

6. A propánsav-molekula molekulaképlete, félkonstitúciós
képlete és vonalképlete

Tudod? Jó, ha tudod!

Milyen vegyület
az apollo–11-ol?

Amikor az Apollo–11 űrhajó landolt
a Holdon, akkor azonosították az
α-karofillén-alkohol szerkezeti képletét. A szegfűszegben és a borsban is
megtalálható vegyület molekulája
csak szénből, hidrogénből és egyetlen
oxigénatomból épül fel. Az –OH csoport pedig pontosan a 11. szénatomhoz kapcsolódik. A vegyület vonalképlete kísértetiesen hasonlít egy rakétára, amelyből hajtógázok törnek ki
(7. ábra). A Holdra szállás és a molekula szerkezetének szerencsés egybeesése adta az apropóját annak, hogy a
vegyületet apollo–11-olnak nevezzék
el. A vegyületet azonosító kutatók
küldtek a cikküket tartalmazó folyóiratból egy példányt Neil Armstrongnak is. De hogyan kell értelmezni ezt
a rakétaképletet?

Nézz utána!

OH

7. Az apollo–
11-ol egyszerűsített kémiai
képlete

Citromsav

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. Mi a citromsav, hol fordul elő, és mire használják?
2. Hasonlítsátok össze a citromsav-molekula kalottamodelljét, golyómodelljét és pálcikamodelljét!
3. Készítsétek el műanyag golyók és műanyagragasztó
segítségével a C-vitamin (aszkorbinsav) modelljét!

Konstitúciós képlet: olyan szerkezeti
képlet, amelyben feltüntetjük az atoVan fogalmad?
mok kapcsolódási sorrendjét, valamint a kötő és nemkötő elektronpárokat is.
Félkonstitúciós képlet: olyan szerkezeti képlet, amelyben feltüntetjük az atomok kapcsolódási sorrendjét,
valamint a kötő és nemkötő elektronpárokat, kivéve a
szén–hidrogén kötés elektronpárjait.
Atomcsoportos képlet: olyan szerkezeti képlet, amelyben kiemeljük a molekula jellemző atomcsoportjait.
Vegyérték: megmutatja, hogy egy adott atom hány
kötő elektronpárral kapcsolódik más atomokhoz.
Vonalképlet: olyan szerkezeti képlet, amelyben sem a
szénatomokat, sem a hozzájuk kapcsolódó hidrogénatomokat nem jelöljük, azokat a vonalak töréspontjába,
illetve végpontjába képzeljük.

Kémiai képlet
• Molekulaképlet
• Szerkezeti képlet: konstitúciós képlet,
félkonstitúciós képlet, atomcsoportos
képlet
Molekulamodellek
• Kalottamodell, golyómodell, pálcikamodell
Vegyérték
• C-atom: 4, H-atom: 1, O-atom: 2
Vonalképlet
• A molekula legegyszerűbb szerkezeti képlete.
• Sem a szénatomokat, sem a hozzájuk kapcsolódó hidrogénatomokat nem jelöljük.
• A szénatomokat (megfelelő számú hidrogénatomokkal)
a vonalak töréspontjába, illetve végpontjába képzeljük.
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4.

Az izoméria
Vásárolnál-e köménymagízű rágót?

Valószínűleg nem. Pedig
a mentalevél és a köménymag ízanyagának
molekulája – a karvonmolekula – szinte minden részletében ugyanaz. Mindössze annyi a
különbség közöttük,
hogy a két molekulát
csak tükrözéssel lehet
egymással fedésbe hozni (1. ábra). Ezt az apró
eltérést észleljük érzékszerveinkkel.

H 3C
O

CH2

CH2

CH2

CH3

H 3C

n-pentán

i-pentán

CH2
H

H 2C

H

CH2

CH

CH2

CH3

H 2C

CH2
CH2

H 2C
pent-1-én

1. Balra a mentalevél, jobbra
a köménymag ízanyagának
molekulája. A két karvonmolekula
egymás tükörképe

H 3C

ciklopentán

CH2

H 3C

OH

etanol

H

NH2

C COOH H3C

C COOH

C

NH2

H

C

D-alanin

COOH

H

H

H 3C

dimetil-éter

O
H

C

ecetsav

metil-formiát

H

O

H

C

H

C

OH

C

O

HO

C

H

H

C

OH

HO

C

H

H

C

OH

H

C

OH

H

C

OH

H

C

OH

H

C

OH

H

C

OH

H

H

szőlőcukor

gyümölcscukor

2. A konstitúciós izomereknek megegyezik a molekulaképletük,
de eltérő a konstitúciós képletük

konfigurációs izomerek

3. Színes golyókból
is előállíthatunk
konstitúciós és
konfigurációs
izomereket

konstitúciós izomerek

O

H

C

H

CH3

O

fumársav

O

HO

HO

C
COOH

C

OH

COOH

maleinsav

CH3

O

O

L-alanin

CH3

CH3

O

A szerves vegyületek körében nagyon gyakori jelenség,
hogy két vegyületnek ugyanaz a molekulaképlete, mégis
eltérő a tulajdonsága. Az egyik folyadék, a másik gáz. Az
egyik kellemes illatú, a másik szúrós szagú. Az egyik vízben jól oldódik, a másik rosszul. Az egyik méreg, a másik
gyógyszer. Ennek az oka az, hogy az azonos molekulaképletű vegyületek molekuláinak különbözhet a szerkezete.
Ezt a jelenséget nevezzük izomériának.
Az azonos molekulaképletű, de eltérő szerkezetű molekulákat izomermolekuláknak nevezzük. Attól függően,
hogy az izomermolekulák miben különböznek egymástól,
háromféle izomériatípust különböztetünk meg: konstitúciós izomériát, konfigurációs izomériát és konformációs
izomériát.
A konstitúciós izomerek esetében a molekulák konstitúciója, az atomok kapcsolódási sorrendje vagy a kötések
minősége különbözik egymástól. Konstitúciós izomerek
lehetnek egymástól kémiailag nagyon különböző vegyületek (pl. alkoholok és éterek, karbonsavak és észterek) is
(2. ábra).
A konfigurációs izomerek esetében megegyezik a molekulák konstitúciója, de valamilyen térszerkezeti ok miatt
jól megkülönböztethető térszerkezetű molekulák jönnek
létre (3. ábra). A konfigurációs izoméria két típusa a geometriai és az optikai izoméria (4. ábra). Ezekkel a könyv
későbbi fejezeteiben részletesen foglalkozunk (58. és 104.
oldalon).

H 3C

CH2

CH

COOH

cisz-olajsav

transz-olajsav

4. A konfigurációs izomereknek megegyezik a molekulaképletük, a konstitúciós képletük, de eltérő az atomcsoportok
térbeli elrendeződése
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A konformációs izomerek egy adott molekulaképletű,
konstitúciójú és konfigurációjú molekula olyan térszerkezetei, amelyek könnyen átalakulhatnak egymásba. A konformációs izomerek leginkább energiájukban különböznek egymástól egy kicsit (5. ábra).

H

H
C
H

H

H

C

C

C

H

H

H

H

H

H

nyitott etán

H
fedő etán

H
H

Gondoltad volna?

A látás és a cisz-transz
izomerek

H

H

C

H
C

A külvilágból érkező optikai információkat a szem hátsó
felszínét borító sejtréteg, a retina fogja fel és alakítja át
idegimpulzusok sorozatává. Ez a látóideg közvetítésével
kerül az agyba. Az emberi szem kétfajta receptorsejtet
tartalmaz: pálcikákat és csapokat. A pálcikák a sárgafolt
kivételével a teljes retinán megtalálhatóak, gyenge fényviszonyoknál aktívak, színlátásra viszont nem alkalmasak.
A csapok a retina központi részén találhatók és erős fényviszonyok között aktívak, a színlátásért felelősek. Az állatvilágban a galambok például csak csapokkal rendelkeznek,
ezért csak nappal látnak, míg a baglyok csak pálcikákkal,
így nem látnak színeket, de szürkületben is látnak.
A pálcikákban található rodopszin két részből, egy
11-cisz-retinálból és egy fehérjéből áll. Ha sötétben
vagyunk, és egy nagyon gyenge fényforrásból fénysugár érkezik a szemünkbe, a 11-cisz-retinál lesz az, ami
elnyeli a fényfotont. Ennek energiájával átbillen egy
másik térbeli szerkezetté, transz-retinállá. Ez a keletkező anyag indítja el aztán a látás idegi folyamatát, és
érkezik be az információ az agyunkba a folyamat végén.

Tudod? Jó, ha tudod!

H
H

C

H
C

H

C

H
C

H

H

kád ciklohexán

C

C
H

H

C

C

H

H
C

szék ciklohexán

H

H

H

H

C
H

H

H

H

5. A konformációs izomerek molekulaképlete, konstitúciós
képlete és konfigurációja is azonos. Az izomerek szigma-kötések
körüli elfordulással alakulhatnak át egymásba

Nézz utána!

Izoméria

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. Az izomer, konstitúció, konfiguráció és konformáció
szavak jelentése és eredete.
2. Forgatás és tükrözés, szimmetriatengely és szimmetriasík.
3. A molekulák térbeli szerkezetének ábrázolása.
4. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok!

Izotópok, izomerek
és allotrópok

Figyeljünk arra, hogy az izomereket ne keverjük a
korábban már megismert izotópokkal és allotrópokkal! Az izotópok azonos rendszámú, de különböző
tömegszámú atomok. Az allotrópok azonos rendszámú,
de különböző kristályszerkezetű vagy molekulatömegű
módosulatai ugyanannak az elemnek. Az izomerek
azonos molekulaképletű, de eltérő szerkezetű molekulák.

Izomerek: azonos molekulaképletű,
de eltérő szerkezetű molekulák.
Van fogalmad?
Konstitúciós izomerek: olyan azonos molekulaképletű molekulák,
amelyekben a konstitúció (az atomok kapcsolódási sorrendje vagy a kötések minősége) különbözik.
Konfigurációs izomerek: olyan azonos molekulaképletű molekulák, amelyekben azonos a konstitúció, de
valamilyen szerkezeti ok miatt jól megkülönböztethető
térszerkezetük van.
Konformációs izomerek: egy adott molekulaképletű,
konstitúciójú és konfigurációjú molekula olyan térszerkezetei, amelyek könnyen átalakulhatnak egymásba.

Izoméria
• A molekula szerkezete megadható
– konstitúciójával,
– konfigurációjával,
– konformációjával.
• Izomerek
– azonos összetétel,
– különböző szerkezet.
• Konstitúciós izomerek
– azonos összetétel,
– különböző konstitúció.
• Konfigurációs izomerek
– azonos összetétel,
– azonos konstitúció,
– különböző konfiguráció.
• Konformációs izomerek
– azonos összetétel,
– azonos konstitúció,
– azonos konfiguráció,
– különböző konformáció.
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5.

Funkciós csoportok
Az „alkohol” az alkoholok legismertebb képviselője?

Gyakori jelenség, hogy a hétköznapi nyelvben úgy nevezünk egy vegyületet, mint a kémiában egy egész vegyületcsoportot. Az „alkohol” (etanol) az alkoholok, az „éter”
(dietil-éter) az éterek, a „fenol” (hidroxibenzol) a fenolok
legismertebb képviselője. Vajon mi a közös az „alkoholban”
és az alkoholokban, az „éterben” és az éterekben vagy a
„fenolban” és a fenolokban? A tulajdonságukat alapvetően
meghatározó atom vagy atomcsoport, a funkciós csoport.

A szerves vegyületek tulajdonságait alapvetően meghatározó atomot vagy atomcsoportot funkciós csoportnak
nevezzük (1. táblázat). Az azonos funkciós csoportot tartalmazó vegyületek hasonló tulajdonságaik miatt egy vegyületcsoportot alkotnak.
Karboxilcsoport

Észtercsoport

O

Amidcsoport

O

O

C

Aminocsoport

alkoholok

A legismertebb képviselő
neve

képlete

etilCH3 – CH2 – OH
alkohol

hidroxilcsoport

OH
fenolok

fenol

aldehidek

formH
aldehid

O
O
C
H

CH3 C

Étercsoport

ketonok

Halogének

CH3

aceton
O

O

–F, –Cl, –Br,
–I

N

H

A
A
funkciós vegyületcsoport csoport
neve
neve

oxocsoport

H

O

A legfontosabb funkciós csoportoknak megfelelő vegyületcsoportok nevét, valamint legismertebb képviselőjük nevét és képletét mutatja a 2. táblázat.

N

O

Hidroxilcsoport

Funkciós csoportok
és vegyületcsoportok

C

C
OH

Oxocsoport

Tudod? Jó, ha tudod!

H

1. táblázat.
1
táblázat A legfontosabb funkciós csoportok neve és képlete

étercsoport

éterek

dietiléter

CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3

O

karboxil- karboncsoport savak

ecetsav CH3

észtercsoport

észterek

etilacetát

CH3

aminocsoport

aminok

metilamin

CH3– NH2

amidcsoport

amidok

karbamid

O

C
OH

O

Szerinted…?

Ilyen is, olyan is

Az etil-alkohol nagyon jól
oldódik vízben is és az
apoláris molekulákból álló
benzinben is. A tanultak és
az 1. ábra alapján értelmezd az alkohol kettős viselkedését!

H3C

CH 2
H

1. Az alkohol jól oldódik
vízben és benzinben is
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CH 2

O

CH 2

CH 2
O

CH 3

C

diszperziós
kötés

CH2

CH3

NH2
C
NH2

CH 3
hidrogénkötés

H

H
O

2
2. táblázat
táblázat. Fontosabb funkciós csoportok
csoportok, a nekik
megfelelő vegyületcsoportok és azok egyik képviselője

A funkciós csoportok speciális formáját jelentik a különböző szénatomszámú szénhidrogéncsoportok, az
alkilcsoportok. Az alkilcsoportokat a megfelelő szénhidrogén-molekulából egy hidrogénatom elvételével képezzük. Néhány fontosabb alkilcsoport modellje és félkonstitúciós képlete látható a 3. táblázatban.

CH3

A molekulaszerkezet és
az oldhatóság kapcsolata

Gondoltad volna?

H

C
O

H

H

O

C

O

H

O

H

H
O

H

H

H
O

H

H
C

O

H
H

O

H

H
N

H

H
H

H
H

C

H
N

H

O

H

O

H

2. A vízmolekulával
hidrogénkötésre
képes funkciós
csoportok

Alkohol

Oldékonysága
20 °C-on
(mol/100 g
víz)

CH3 – OH

korlátlan

CH3 – CH2 – OH

korlátlan

CH3 – CH2 – CH2 – OH

korlátlan

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH

0,11

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – OH

0,03

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – OH

0,0058

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – OH

0,0008

Karbonsav

Oldékonysága
20 °C-on
(mol/100 g
víz)

HCOOH

korlátlan

CH3 – COOH

korlátlan

CH3 – CH2 – COOH

korlátlan

CH3 – CH2 – CH2 – COOH

korlátlan

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH

4,97

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH

1,1

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH

0,2419

Etilcsoport

CH3

CH2

Propilcsoport

CH3

CH2

Butilcsoport

CH2

CH3

CH2

CH2

3. táblázat. Fontos, szénből és hidrogénből álló funkciós
csoportok az alkilcsoportok

Azok a szerves vegyületek, amelyek hidrogénkötés
képzésére képes funkciós csoportokat tartalmaznak,
vízben jól oldódnak (2. ábra). Az oldódás mértéke
azonban attól is függ, hogy milyen nagy a molekulában
az apoláris szénhidrogénlánc (4. táblázat).
H

Metilcsoport

Gondoltad volna?

A funkciós csoport
mindenhatósága

A szerves molekulák funkciós csoportjának alapvető
szerepe van a vegyületek élettani hatásában. Az enzimek például csak az azonos funkciós csoporttal rendelkező molekulák átalakulását katalizálják. Ezért kell
gyorsan etil-alkoholt itatni a metil-alkohol-mérgezettel. Az etil-alkohol és a metil-alkohol ugyanis ugyanahhoz az enzimhez kapcsolódik, csak az etil-alkohol
erősebben kötődik, így meggátolhatja a metil-alkohol
kötődését.
Az azonos funkciós csoport, de a molekula más részeinek különbözősége jellemző a dizájner drogokra.
Mivel a drogellenes törvények konkrét összetételű
molekulákra vonatkoznak, a kábítószergyártók a kábító hatásért felelős funkciós csoportot változatlanul
hagyva a molekula más részeit módosítják, és így olyan
új molekulához jutnak, amely még nem szerepel a
droglistán.

Funkciós csoport: a molekula olyan
atomja vagy atomcsoportja, amely
alapvetően meghatározza a vegyület tulajdonságait.

Van fogalmad?

Funkciós csoportok
• A molekula tulajdonságait alapvetően
befolyásoló atom vagy atomcsoport.
• Lehet:
– hidroxilcsoport,
– oxocsoport,
– étercsoport,
– karboxilcsoport,
– észtercsoport,
– aminocsoport,
– alkilcsoport.

4. táblázat. A vízoldhatóság mértéke függ az apoláris
szénhidrogénlánc hosszától, azaz a szénatomszámtól is

15

CH2

6.

A szerves vegyületek elnevezése
Mi a neve „Szent-Györgyi anyagának”?

Amikor Szent-Györgyi Albert tudományos közleményét
angol nyelven beküldte egy nemzetközi folyóirathoz, az
általa előállított, pontosan még nem ismert, cukorszerű,
savas anyagnak az „ignóz” (nemtudom-cukor) nevet adta.
A szerkesztő ezt nem fogadta el, és visszaküldte a kéziratot
Szent-Györgyinek, aki ekkor átkeresztelte az anyagot
godnózra (Isten tudja, milyen cukor). A szerkesztő azonban
nem volt vicces kedvében, és elnevezte az anyagot
hexuronsavnak, mivel molekulája hat szénatomot tartalmazott (C6H8O6). Később kiderült, hogy ez az anyag nem
más, mint a C-vitamin (1. ábra). Hogyan is nevezzük el a
szerves vegyületeket?

A szerves vegyületek nagy és egyre növekvő száma szükségessé tette olyan nevezéktan kidolgozását, amely egyértelmű kapcsolatot teremt a vegyület neve, valamint molekulájának összetétele és szerkezete között. A tudományos
nevezéktan lényege, hogy a vegyület nevében mindig feltüntetjük az alapvegyület nevét és a hozzá kapcsolódó
atomok vagy atomcsoportok nevét előtagok formájában.
Az alapvegyület neve több részből áll:
– az alapvegyület szénatomszáma,
– az alapvegyület kötésrendszere,
– az alapvegyületben található funkciós csoport.
Az alapvegyület szénatomszámának megadásához
ismernünk kell a különböző hosszúságú szénláncokhoz
tartozó szénhidrogének nevét (1. táblázat). Elágazó szénlánc esetén a legtöbb szénatomot tartalmazó – a leghoszszabb – lánc határozza meg az alapvegyület szénatomszámát
(2. ábra). Az oldalláncok elnevezését ábécésorrendben, az
alapszénlánchoz kapcsolódás helyének megjelölésével adjuk meg (3. ábra).
CH3

CH3

CH2

pentán

CH2

CH3

CH

CH3

HO
O

HO

HO

OH

1. Szent-Györgyi Albert
(1893–1986) Nobel-díjas
kutatónk, és az általa felfedezett
ignóz, godnóz, hexuronsav,
C-vitamin, aszkorbinsav

Összegképlet

Konstitúciós képlet

Név

CH4

CH4

metán

C2H6

CH3 – CH3

etán

C3H8

CH3 – CH2 – CH3

propán

C4H10

CH3 – (CH2)2 – CH3

bután

C5H12

CH3 – (CH2)3 – CH3

pentán

C6H14

CH3 – (CH2)4 – CH3

hexán

C7H16

CH3 – (CH2)5 – CH3

heptán

C8H18

CH3 – (CH2)6 – CH3

oktán

C9H20

CH3 – (CH2)7 – CH3

nonán

C10 H22

CH3 – (CH2)8– CH3

dekán

1. táblázat.
1
táblázat A C1–C10 szénláncokhoz tartozó elnevezések

Tudod? Jó, ha tudod!

Ha több is van belőle…

CH2
CH3

CH2

heptán

CH2

CH3

CH2 CH2

CH3

CH

Ha egy molekulában valamelyik szerkezeti egységből
(pl. funkciós csoportból) egynél több van, akkor azok
számát a nevük elé tett előtaggal jelezzük (2. táblázat).

2. A leghosszabb szénlánc kiválasztása: öt szénatomos (pentán),
hét szénatomos (heptán)

Darab

Előtag

Darab

Előtag

1

mono-

6

hexa-

Az alapvegyület nevében utótagok utalnak az alapvegyület kötésrendszerére (telített, telítetlen) és a funkciós csoportra (3. táblázat). További példákat láthatunk a
4. ábrán.

2

di-

7

hepta-

3

tri-

8

okta-

4

tetra-

9

nona-

5

penta-

10

deka-
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O

2. tá
táblázat. Az
azon
azonos szerkezeti
egys
egységek számára
utaló előtagok

10

CH3

2

CH3

CH2

9

2

8

CH3

CH3
1

1

3

4

CH3

CH3

3

4

CH2

CH2

CH2

6

CH2

CH

CH2

CH3

8

CH2

CH2

CH2

5

3-etil-2-metilpentán

CH3

CH3

CH2

CH2

5

CH2

CH

9

7

CH2

6

5

CH

CH

7

CH2

4

CH2

CH3

CH2

CH3

Csoport

Alkán

Alkin

5,6-dimetil-5-propildekán

Alkohol

Keton

CH2

CH3

CH

C

CH

C

C

-án

-én

-in

-ol

-on

H
-al

Amino

O

H
N

C

C

OH

Karbonsav

O

O
Végződés

1

CH3

3,5,6-trietil-3-metilnonán

Aldehid

C
Jelölés

CH2

CH3

CH3

Alkén

2

C

CH2

CH2
3. A leghosszabb szénlánc számozása
és az oldalláncok elnevezése

CH3
3

O
-sav

H

Amid

O
C

H
-amin

N
H

-amid

3. táblázat. A megfelelő szerkezeti egységre utaló végződések
(utótagok) az elnevezésben

H 3C

CH2

O

OH

etanol

H 3C

O

H 3C

CH2

O

C

2

CH2

3

CH2

C
NH2

O
1

CH2

H

O
H

CH2

pentánamid

C

propánsav

CH2

4

CH2

5

CH2

H 2C

6

C

O

O
hexándisav

H

CH2

OH OH
etán-1,2-diol

4. Példák funkciós csoportot tartalmazó molekulák elnevezésére

Nézz utána!

Funkciós csoportok
az elnevezésben

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. A funkciós csoportok prioritási sora.
2. A funkciós csoportok neve előtagként.
3. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok!

Az alapvegyület neve: utal a szénatomszámra, a telítetlen kötésekre
Van fogalmad?
és a funkciós csoportokra.
Előtag: alkilcsoportok és kevésbé
rangos funkciós csoportok jelölésére szolgál.

A szerves molekulák tudományos elnevezése
• Egyértelműen utal a molekula szerkezetére.
• Előtag + alapvegyület neve.
• Kapcsolata a molekulaszerkezettel:
– az alapvegyület neve
– szénatomszám jelölése (met-, et-, prop-, but-, pent-,
hex-, hept-, okt-),
– kötések jelölése (-án, -én, -in),
– funkciós csoport jelölése (-sav, -al, -on, -ol, -amin),
– előtag
– további funkciós csoportok jelölése (amino-,
hidroxi-, oxo-),
– halogénatomok jelölése (fluor-, klór-, bróm-, jód-),
– alkilcsoportok jelölése (metil-, etil-, propil-, butil-,
pentil-, hexil-, heptil-),
– több azonos szerkezeti egység esetén: di-, tri-, tetra-,
penta-, hexa-, hepta-, okta-.
• Az alapvegyület számozásának kezdése
– a legrangosabb funkciós csoport felől,
– a legközelebb eső telítetlen kötés felőli végen,
– a legközelebbi, hidrogéntől eltérő atom kapcsolódásához közeli végen.
• Az alapvegyület kiválasztása:
– a legnagyobb prioritású oxigén- vagy nitrogéntartalmú funkciós csoport,
– a legtöbb telítetlen kötés,
– a leghosszabb folyamatos szénlánc,
– hidroxilcsoport,
– oxocsoport,
– étercsoport,
– karboxilcsoport,
– észtercsoport,
– aminocsoport,
– alkilcsoport.
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7.

Egyesülések, bomlások a szerves kémiában
Mit fújnak a sportolók sérült testrészére?

Etil-kloridot. A cseppfolyósított etil-klorid elpárolog, a szövetekből hőt von el,
így lehűti azokat. A fájdalomérzetet ezáltal csökkenti (1. ábra). Az etil-kloridot
addíciós reakcióval állítják elő. De mi is az addíció?

A kémiai reakció egyfajta csoportosítás szerint lehet egyesülés, bomlás vagy
cserebomlás. Ezek a kémiai reakciók a szerves vegyületekre is jellemzők, de
gyakran más névvel illetik őket.
Az egyesülés típusú szerves kémiai reakciók: az addíció és a polimerizáció.
Az addíció során egy többszörös kötést tartalmazó (telítetlen) vegyület
molekulája melléktermék képződése nélkül egyesül egy másik anyag molekulájával.
H 2C

katal.

CH2 + HCl

H 3C

CH2
Cl

1. A fájdalomcsillapításra használt etilkloridot addíciós reakcióval állítják elő

2. Ha eténre hidrogén-kloridot addicionálunk, etil-kloridot kapunk

A bomlás típusú szerves kémiai reakciók a következők: az elimináció, a
hőbontás és a depolimerizáció.
Az elimináció során egy vegyület molekulájából egy kisebb molekula hasad
ki. Az elimináció az addícióval ellentétes kémiai folyamat (5. ábra).
A hőbontás olyan folyamat, amely során egy anyag hevítés hatására több
anyagra bomlik (6. ábra). A szerves vegyületek molekulái melegítés hatására
könnyen bomlanak, ezért a szerves vegyületek hőre általában érzékenyebbek,
mint a szervetlen vegyületek.

Gondoltad volna?

Addíció molekulán belül?

Hosszú szénláncú, pi-kötést is tartalmazó molekulák esetén előfordulhat,
hogy a molekula egy távolabbi funkciós csoportja addicionálódik a kettős
kötésre. Ilyen molekulán belüli addíció jellemző az egyszerű cukrokra,
például a szőlőcukorra (3. ábra).
6

5

C

4

C
HO

3

C

H

H
1

H
2

C
OH

C

5

O
H

C

H
4

C

O

H
OH

HO
3

C

H

H
1

H
2

C

C
OH

OH

3. A szőlőcukor vizes oldatban – a molekulán belüli addíció eredményeképpen –
gyűrűs és nyílt láncú formában is előfordul
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Az egyesülés típusú szerves kémiai reakciók különleges esete a
polimerizáció. Polimerizáció során sok telítetlen molekula melléktermék képződése nélkül egyesül egymással egy óriásmolekulává (makromolekulává) (4. ábra).
Polimerizációval állítják elő a
műanyagok egy részét: a polietilént, a polipropilént, a polisztirolt, a PVC-t, a teflont és a PETpalackok anyagát is.

CH2OH

O

H
OH

Polimerizáció

6

CH2OH

H

Tudod? Jó, ha tudod!

4. A polimerizáció során sok
telítetlen molekula egy
makromolekulává egyesül

H

H

C

C

H

Cl

NaOH, melegítés

H

H

H

H
C

H

etil-klorid

+ H

C

Cl

A pillanatragasztó

H
etén

5. Az etil-klorid-molekulából nátrium-hidroxid és melegítés
hatására hidrogén-klorid-molekula hasad ki, és eténmolekula
lesz belőle

hidrogén

Gondoltad volna?

szén

metán

A pillanatragasztó az 1960-as években az amerikai
hadseregben kezdte pályafutását, ahol a vietnami háborúban vérzéscsillapításra használták. A sebre permetezve gyakorlatilag azonnal megkötött, és így gátolta meg az elvérzést, amíg a sebesültet eljuttatták a
kórházba. Az 1980-as évektől vált széles körben is ismertté a ragasztó.
A ragasztó működésének lényege, hogy a tubus
cianoakrilátot tartalmaz. Ez az anyag a szabadba kerülve a levegő víztartalmával reagál, egy polimerizációs
reakció során óriásmolekulává, műanyaggá áll össze, és
megszilárdul. Ez az oka, hogy gyakorlatilag azonnal
hozzáragad a bőrünkhöz, ami nedvességet tartalmaz,
és lassabban köt meg, ha porcelán- vagy fémtárgyat
ragasztunk meg.
A bőrünkre került ragasztót acetonos körömlakklemosóval távolíthatjuk el, mert ez az anyag a cianoakrilát
oldószere, de ilyenkor tilos vattát használni a dörzsöléshez!

Használ-e a ragasztó megkötésének, ha a ragasztott
felületet fújjuk?

etán

Tudod? Jó, ha tudod!

A hőbontás speciális esete a krakkolás. A krakkolás
nagy szénatomszámú szénhidrogének hő hatására
történő bomlása. Gyakorlati szempontból nagyon fontos a kőolajszármazékok krakkolása, melynek során
benzin és etén képződik (7. ábra).

etén

6. A metánmolekula hő hatására
különböző molekulákra bomlik.
Ez is hőbontás

Krakkolás

H3C CH2
etin

CH2

CH2

CH2

dekán

H3C CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH3

CH2

CH3 + H2 C

hő

CH2

CH2

CH2

oktán

Addíció: olyan szerves kémiai reakció,
amely során egy többszörös kötést
Van fogalmad?
tartalmazó (telítetlen) vegyület
molekulája melléktermék képződése nélkül egyesül egy másik anyag molekulájával.
Polimerizáció: olyan szerves kémiai reakció, amely során
sok telítetlen molekula melléktermék képződése nélkül
egyesül egy óriásmolekulává (makromolekulává).
Elimináció: olyan szerves kémiai reakció, amely során egy
vegyület molekulájából egy kisebb molekula hasad ki.
Hőbontás: olyan folyamat, amely során egy anyag hevítés hatására több anyagra bomlik.
Krakkolás: nagy szénatomszámú szénhidrogének hő
hatására történő bomlása.

CH2

CH2

etén

7. A krakkolás nagy szénatomszámú szerves vegyületek
bomlása

Egyesülés típusú szerves kémiai reakciók
• Addíció.
• Polimerizáció.
Bomlás típusú szerves kémiai reakciók
• Elimináció.
• Hőbontás és krakkolás.
• Depolimerizáció.
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8.

Kicserélődési reakciók a szerves kémiában
Az illat, ami fogva tart

Bűnügyi filmek gyakori szereplője egy illatos folyadék; az
ezzel átitatott kendőt az áldozat arcához szorítva, az pillanatok alatt elkábul. Ez a folyadék a kloroform, tudományos
nevén triklórmetán (HCCl3). A kloroformot metán klórozásával állítják elő. A metán klórozása szubsztitúciós reakció.
De mi is az a szubsztitúció?

A szerves kémiában nagyon gyakoriak a kicserélődés típusú kémiai reakciók: a szubsztitúció, a kondenzáció, a hidrolízis és a polikondenzáció.
A szubsztitúció olyan szerves kémiai reakció, amely
során az egyik molekula valamelyik atomja vagy atomcsoportja egy másik molekula atomjára vagy atomcsoportjára
cserélődik ki melléktermék képződése közben. A klór és a
metán közötti szubsztitúciós reakcióban a hidrogén-klorid
(HCl) a melléktermék (1. ábra).

A hidrogén-klorid ipari
előállítása

Gondoltad volna?

Régen a hidrogén-kloridot szintézissel – hidrogéngáz
és klórgáz reakciójával – állították elő. Manapság a
metán klórozásának melléktermékeként képződő hidrogén-kloridot hasznosítják (2. ábra). Abból készítik
– többek között – a sósavat is.

Írd fel a hidrogén-klorid szintézisének kémiai egyenletét!

Mi a különbség a hidrogén-klorid és a sósav között?

Milyen kémiai részecskék találhatók a hidrogén-kloridban, és milyenek a sósavban?
CH4 + Cl2
fény

CH3 Cl
Cl2

+ HCl
CH2 Cl2 + HCl
Cl2

CH Cl3 + HCl
Cl2

C Cl4 + HCl

2. A metán klórozása során nagy mennyiségű hidrogénklorid is keletkezik
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+

+

1. A metán klórozása során klórmetán és hidrogén-klorid is
képződik

Tudod? Jó, ha tudod!

A kloroform

A kloroform (triklórmetán, HCCl3) kiváló oldószere az
apoláris molekulákból álló vegyületeknek. Korábban
gőzeit altatásra használták, mert kábító (narkotikus)
hatásúak. Ma már altatószerként nem használják, mert
szívbénulást és májkárosodást okozhat. Tárolása nagy
körültekintést igényel, mert a levegő oxigénje és fény
hatására nagyon mérgező foszgén keletkezik belőle.
A bűnügyi filmekben szereplő, az áldozat arcához
szorított kloroformos zsebkendővel történő elaltatás
egy filmes klisé csupán. A valóságban ahhoz, hogy
valaki elkábuljon, legalább öt percig kell belélegeznie a
folyadékot, ami már feltűnő lenne egy utcai emberrablásnál.

Tudod? Jó, ha tudod!

A sósborszesz

Sokan ismerjük az egyik legrégebben létező édességnek, a Dianás cukornak az ízét. A cukorka töltelékét
nevezik sósborszesznek. Ez etil-alkoholt, etil-acetátot,
vizet, mentolt és konyhasót tartalmaz. A töltelék jellegzetes ízét az etil-acetát íze adja. A sósborszesz Magyarországon az 1800-as évek közepétől jelent meg a patikákban. A fáradt testrészek izomfájdalmának csökkentésére, bedörzsölésre használták, és csak később készült
belőle édesség is. A hatóanyagok közül az etil-acetátot
ecetsav és etil-alkohol között végbemenő kondenzációs reakcióval állítják elő. Ez az anyag található meg
sok gyümölcs ízanyagában, és kiválóan használható
oldószerként is. A (nem acetonos) körömlakklemosó
és a piros Technokol Rapid is ezt tartalmazza, de ennek
az anyagnak az illata érezhető a rosszul kezelt gyümölcscefrében is.

A kondenzációs reakció során két molekula vízkilépés
közben egyesül egymással. Ilyen kondenzációs reakció
játszódhat le az ecetsav és az etil-alkohol között (3. ábra).
A polikondenzáció során sok kis molekula kapcsolódik
össze egy óriásmolekulává vízkilépés közben. Így jön létre
számos műanyag, például a nejlon, a bakelit, a terilén.
O
H 3C

C
O

+ HO

H

CH2

O
C
O

CH2

CH3

Kicserélődés típusú szerves kémiai reakció a hidrolízis
is. A szerves vegyületek hidrolízise során egyy szerves
molekula vízmolekulával reagálva bomlik kisebb molekulákra. A hidrolízis a kondenzációval és a polikondenzációval
nzációval
ellentétes folyamat (4. ábra).
O
H 3C

+ H2O

C
O

Izomerátalakulás –
a „besorolhatatlan”
szerves kémiai reakció

A szerves kémiában számos olyan reakciót ismerünk,
amely nem egyesülés típusú, nem bomlás típusú, de
még csak nem is kicserélődés típusú, hanem az ún.
izomerátalakulások közé sorolható be. Az izomerátalakulások során nem változik meg a molekula öszszetétele ((molekulaképlete),
p ), csak a szerkezete (konstitúciója vagy konfigurációja)
j (5. ábra).
á

3. Az ecetsav-molekula
ekula
kula között
és az etanolmolekula
envégbemenő kondenzációs reakcióban etilacetát-molekula és
ődik
vízmolekula képződik

H2 O

H 3C

CH3

Tudod? Jó, ha tudod!

5. Az izomerátalakulás
olyasmi
olyasmi, mint a
transzformer átalakulása.
Nem teszünk hozzá, nem
veszünk el belőle, mégis
más alakzathoz jutunk

C2H5

etil-acetát
melegítés

O
H 3C

+ HO

C
O
ecetsav

Nézz utána!

C2H5

H
etil-alkohol

4. Az etil-acetátmolekula vízmolekula
hatására részben
visszaalakul ecetsavmolekulává és etilalkohol-molekulává

Kicserélődési reakciók

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. A szubsztitúció, kondenzáció, hidrolízis és izomerizáció szavak jelentése, eredete.
2. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok!

Vigyázz! Kész labor!

Szubsztitúció,
kondenzáció, hidrolízis,
izomerátalakulás

Pálcikamodell segítségével szemléltessétek (a) a metán
klórozását, (b) az etil-acetát képződését etil-alkoholból
és ecetsavból, (c) a dimetil-éter hidrolízisét, valamint
(d) a bután izomerátalakulását!

Szubsztitúció: olyan szerves kémiai
reakció, amely során az egyik moleVan fogalmad?
kula valamelyik atomja vagy atomcsoportja egy másik molekula
atomjára vagy atomcsoportjára cserélődik ki melléktermék képződése közben.
Kondenzációs reakció: olyan szerves kémiai reakció,
amely során két molekula vízkilépés közben egyesül
egymással.
Polikondenzáció: olyan szerves kémiai reakció, amelynek során sok kis molekula kapcsolódik össze egy óriásmolekulává vízkilépés közben.
Hidrolízis: olyan szerves kémiai reakció, amelynek során
egy szerves molekula vízmolekulával reagálva bomlik
kisebb molekulákra.
Izomerátalakulás: egy molekulán belül a kötések átrendeződésével járó kémiai reakció, amely során a molekula
összetétele változatlan marad.

Kicserélődés típusú reakciók
• Szubsztitúció.
• Kondenzáció és polikondenzáció.
• Hidrolízis.
Izomerátalakulások
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Összefoglalás

IZOMÉRIA

Kapcsolatok
Szóban vagy írásban értelmezd
a következő ábrákat!

KONSTITÚCIÓS
O
OH

KONFORMÁCIÓS
H

KONFIGURÁCIÓS

H

GEOMETRIAI

H

H

H3C

CH3

H

H
H

H
H3C

CH3

OPTIKAI
Cl

Cl

CH3CH2

H
CH3

CH2CH3

H
H3C

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓK
addíció
ddíció

hidrolízis
h
idrolíz

CH2==CH2 + Br2 → Br–CH
r–CH2–CH2–Br

elimináció
mináció

CH3CH2OH → CH2==CH2 + H2O

CH3–CO2–CH3 + H2O

kondenzáció

CH3CO2H + CH3OH

CH3CO2CH3 + H2O

CH3CO2H + CH3OH

szubsztitúció
szubsztitú

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

poliaddíció
polikondenzáció

Természettudományos gondolkodás
1. 141-féle szerves molekula a csillagközi térben
A csillagközi felhőkben létrejött szerves molekulák kulcsszerepet játszhattak a Földön, és talán a más égitesteken
létrejött élővilág kialakulásában. Az űrben napjainkig mintegy 141-féle szerves molekulát azonosítottak. Közülük
a leggyakoribbak a kétatomos „molekulakezdemények” (CH, CN). Az eddig ismert legnagyobb űrbéli szerves
vegyület 11 szénatomot tartalmaz. Közülük az aminosavakhoz tartozó glicin volt az egyik legbonyolultabb eddig
megtalált összetevő.
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A szerves molekulák közül a Sagittarius B2(N) felhőben az acetamid (CH3CONH2) , a ciklopropenon (C3H2O),
a propenal (CH2CHCHO), a propanal (CH3CH2CHO) és a ketenimin (CH2CNH) molekuláira akadtak. Az
acetamid különösen érdekes, mert az aminosavakra jellemző peptidkötés van benne. A hidegebb Taurus-felhőben
pedig a CH3C5N, a CH3C6H és a CH2CCHCN molekulákat azonosították.
Jelenleg 141 a csillagközi térben eddig megtalált molekulák száma. A keletkezés magyarázatára két lehetséges
elképzelés kínálkozik. Az egyik szerint a felhők tömegének maximum 1%-át alkotó porszemek felületén kisebb
molekulákból jöttek létre, amint azokhoz egy-egy új atom kapcsolódott. A másik lehetőség, hogy gázfázisban
„lebegve” két aktív „molekulatöredék”, két gyök találkozott véletlenül és kapcsolódott össze. Miután a molekula
létrejött, majd talán erős csillagszél vagy egy szupernóva-robbanás lökéshulláma végigsöpört a felhőn, leszakította azt a porszemről.


Miért csak a szénalapú vegyületekkel foglakoznak a cikkben, miért maradnak ki a szilíciumalapú vegyületek?



Vajon milyen okok vezethetnek oda, hogy a földi környezetben sokkal többféle molekula alakulhat ki, mint a
világűrben?



Rajzold le a cikkben említett vegyületek közül a acetamid (CH3CONH2), a ciklopropenon (C3H2O), a propenal
(CH2CHCHO), a propanal (CH3CH2CHO) szerkezeti és vonalképletét! (A ciklopropenonban a szénatomok gyűrűbe kapcsolódnak!)



A propenal és a propanal neve csak egy betűben különbözik, vajon egymás izomerei lehetnek?

2. A Miller–Urey-kísérlet
Harold Urey már a 40-es években elméletileg lehetségesnek találta, hogy az élő szervezeteket felépítő anyagok
olyan egyszerű vegyületek, mint metán, ammónia, víz és kén-hidrogén reakciójából kialakulhattak. Stanley Miller 1953-ban ezt egy kémiai kísérlettel igyekezett bebizonyítani. Ennek során a feltételezett őslégkör gázait (CH4,
NH3, H2) és vizet zárt be egy készülékbe, amelyet melegíteni kezdett. A gáztérben elektródákat helyezett el, amelyek között az őslégkör villámlásait helyettesítendő, folyamatosan szikrákat állított elő. Egy hét működtetés után
mintát vett a rendszerben található folyadékból, és abban szerves anyagokat, köztük a fehérjéket felépítő aminosavakat talált. A kísérlet eredménye sok kérdést vet fel. Például, hogy tényleg olyan volt-e az őslégkör összetétele;
az „ősleves” nem volt-e túl híg az óriásmolekulák létrejöttéhez; hogyan magyarázható hogy a kísérletben jobb- és
balkezes aminosavak egyaránt keletkeztek, míg a Földön csak a balkezesek találhatók meg?


Az őslégkör tartalmazott még nemesgázokat és
nitrogént is. Ezeket vajon miért nem tették bele
a kísérleti berendezésbe?



A levegőben van oxigén is. Vajon miért maradt
ki a kísérletből?



Mi a szerepe a villámlásnak a folyamatban?



Miért lehet probléma az élet kialakulásában az,
ha az „ősleves” túl híg?



A keletkező aminosavakat C, H, N és O alkotja.
A kísérlet alapján miből származhatnak az egyes
összetevők?



A kísérletben talált egyik aminosav elemi összetétele a következő volt: 32,0 m/m% C, 6,7 m/m%
H, 42,6 m/m% O és 18,6 m/m% N. Mi lehetett a
molekulaképlete?

vízgőz

CH4

NH

3

elektródok

H2
hűtő

hűtővíz

H2 O

lecsapódó víz szerves
molekulákkal

mintavételezési hely
vizsgálatokhoz
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Projektmunka
1. Játsszatok bíróságot!
A feladat végrehajtásához alkossatok három körülbelül egyforma létszámú csoportot. Az első lesz a HAGYOMÁNYOS ANYAGOKHOZ RAGASZKODÓK csoportja, a másik a MESTERSÉGES ANYAGOKAT ELFOGADÓK csoportja,
a harmadik pedig az amerikai filmekből ismerős ESKÜDTEK csoportja, akik választanak maguk közül egy levezető elnököt, aki a tárgyalást vezetni fogja.
A téma: a mesterséges anyagok megjelenése a mindennapokban. A HAGYOMÁNYOSAK ragaszkodnak ahhoz,
hogy csak természetes alapú anyagok az egészségesek (a természetes alapú szálakból készült ruházat, a csipkebogyóból kivont C-vitamin stb.), szerintük a mesterségesek meg sem közelítik tulajdonságaikban ezeket.
A MESTERSÉGES ANYAGOK mellett érvelők többek között arra hivatkoznak, hogy sok mesterséges anyagot csak
a bevezetése óta eltelt hosszú idő tette elfogadottá (például az üveget, az aszpirint vagy a papírt), így a felfedezett
anyagok is csak újszerűségük miatt váltanak ki ellenállást.
A két beszéd elkészítésére 10 perc van. Mindkét csoport érveket kell hogy felsorakoztasson igaza mellett. Először
a HAGYOMÁNYOSAK, majd a MESTERSÉGESEK fejtsék ki érveiket. A levezető elnöknek joga van kérdéseket feltenni, illetve 1-1 perc válaszadást engedélyezni a két félnek a beszédek elhangzása után.
A végén az ESKÜDTEK csoportja titkos szavazással dönt, hogy melyik csoport érvei voltak a meggyőzőbbek.
2. Társasjáték
Alkossatok háromfős csapatokat! Minden csapat az alábbi táblázatban szereplő atomokkal gazdálkodhat:
C

C

H

H

O

O

C

C

H

H

O

O

C

C

C

C

H

H

H

H

N

N

S

Br

A feladat az, hogy a rendelkezésre álló atomokból molekulákat kell építeni. Minden atomot csak egyszer lehet
felhasználni. A játék célja kétféle lehet:
1. lehetőség:
Az a csapat győz, aki adott idő (pl. 5 perc) alatt a legtöbb molekulát szerkeszti meg.
2. lehetőség:
Az a csapat győz, aki adott idő (pl. 5 perc) alatt a legtöbb atomból álló molekulát szerkeszti meg.
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Szénhidrogének

II.

Ebben a fejezetben a legegyszerűbb összetételű
szerves vegyületekkel, a szénhidrogénekkel ismerkedünk meg. Újra foglalkozunk számos, az első fejezetben bemutatott fogalommal. Ebben a fejezetben részletesebben tárgyaljuk és egyben elmélyítjük azokat.
A leckék címében jelzett problémákon kívül választ keresünk olyan kérdésekre is, hogy mivel is
működnek a gázüzemű gépkocsik, mitől 95-ös az
oktánszám, hogyan működnek a benzinüzemű és
dízelüzemű gépjárművek, miért gyűjtik egyes benzinkutaknál a használt sütőolajat, és miben voltunk
világelsők 1897. július 24-én este.

1. A földgáz
Miért veszélyes a gázszivárgás?
2. Láncelágazások és gyűrűk
Milyen töltőgáz van a hűtőszekrényekben?
3. A kőolaj feldolgozása
Miért nevezik a kőolajat fekete aranynak?
4. A benzin, a kerozin és a dízelolaj
Mi köze van az oktánszámnak a molekulaalakhoz?
5. A telítetlen szénhidrogének
Miért romlanak meg az almák a rothadt alma körül?
6. Izoprénvázas vegyületek
Mitől piros a paradicsom, és mitől sárga a sárgarépa?
7. Az acetilén
Hogyan határozzák meg a beton víztartalmát?
8. Aromás szénhidrogének
Milyen az, ami „naftalinszagú”?
Összefoglalás
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1.

A földgáz
Miért veszélyes a gázszivárgás?

A vezetékes gáz metánt (CH4) tartalmaz. A PB-gáz-palackban
propán (C3H8) és bután (C4H10) elegye található. Mindkét gáz
a levegővel robbanóelegyet képez. Ezért nem szabad gázszivárgás esetén még villanyt sem gyújtani, mert a kapcsolóban esetlegesen képződő szikrától is bekövetkezhet a
robbanás. Mivel mind a vezetékes gáz, mind a PB-gáz színtelen és szagtalan, ezért a gázszivárgás észlelhetősége érdekében kellemetlen szagú etil-merkaptánt kevernek hozzájuk. Gázszivárgás esetén tehát gyorsan ki kell szellőztetni,
a szivárgást lehetőleg meg kell szüntetni, és tilos gyufát
gyújtani vagy bármiféle elektromos berendezést bekapcsolni!

Gondoltad volna?

Földgázfáklyák

Ha olyan helyen járunk,
ahol földgázbányászat vagy
földgázfeldolgozás folyik,
gyakran láthatunk hatalmas égő fáklyákat (1. ábra).
A felesleges, ún. hulladékgázt égetik el így, ugyanis a
levegőbe kerülve egyrészt
robbanást okozhat, másrészt növeli az üvegházhatást.

A földgáz 1–4 szénatomszámú (C1–C4) szénhidrogének
keveréke. A szénhidrogének olyan szerves vegyületek,
amelyek molekulái csak szén- és hidrogénatomokból épülnek fel. A földgáz legnagyobb része metán (CH4), de jelentős mennyiségben tartalmazhat etánt (C2H6), propánt
1. A földgázlelőhelyek
(C3H8) és butánt (C4H10) is.
környékén gyakran
A metán, az etán, a propán és a bután hasonló felépítéláthatunk égő fáklyákat
sű, telített szénhidrogének, az ún. alkánok (paraffinok)
családjának első négy tagja (1. táblázat). A hasonló felépítésű szerves vegyületek szénatomszám alapján sorba rendezhetők. A sorban a szomszédos tagok molekulái csak
A földgáz tökéletes
egy CH2-csoportban különböznek. A szerves vegyületek
égésekor víz és szénVigyázz! Kész labor!
dioxid keletkezik
ilyen sorozatát homológ sornak nevezzük. Az alkánok
homológ sorának általános képlete: CnH2n+2, ahol n a szénHogyan lehetne egyszerű módszerekkel kimutatni,
atomok száma.
hogy a vezetékes gáz (metán) tökéletes égésekor víz és
Az alkánok telített vegyületek, erre utal elnevezésükben
szén-dioxid keletkezik?
az -án végződés. Telített szerves vegyületek azok, amelyek

Tanári felügyelet mellett végezd el a kísérletet!
molekuláiban a szénatomok között csak egyszeres kova
Írd fel a metán tökéletes égésének kémiai egyenletét!
lens kötés található. Az alkánok jellemző reakciója a
szubsztitúció. Szubsztitúció
során a molekula egy vagy több
A szénhidrogén
atomja vagy atomcsoportja egy
Metán
Etán
Propán
Bután
neve
másik molekula atomjára vagy
H
H H
H H H
H H H H
atomcsoportjára cserélődik ki.
Molekulájának
szerkezeti
képlete

Golyómodellje

1. táblázat. Az alkánok
homológ sorának első
négy tagja
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Kalottamodellje

Vonalképlete

H

C
H

H

H

C

C

H

H

H

H

C

C

C

H

H

H

H

H

C

C

C

C

H

H

H

H

H

Gondoltad volna?

Ez mind a metán…

A sújtólégrobbanást a szénbányákban felgyülemlő
metángáz okozza. A 19. században úgy védekeztek a
sújtólégrobbanás ellen, hogy a vájatokban összegyűlt
metánt egy arra kiképzett ember minden nap meggyújtotta. Szerves anyagok anaerob (oxigén nélküli)
lebontásakor is metán keletkezik baktériumok hatására. Így lesz a szerves hulladékból biogáz, a mocsarak
rothadó szerves anyagából mocsárgáz. A mocsárgáz a
metánon kívül foszfor-hidrogént (PH3) is tartalmaz. Ez
könnyen meggyullad, és hatására a metán is égni kezd.
Ez az oka a lidércfénynek. Az élővilág legnagyobb
metánkibocsátói a tehenek. A metán a kérődző állatok
emésztési folyamatának egyik terméke. Újabban kiderült, hogy jelentős mennyiségű metán található az
óceánok mélyén és jégbe fagyva a sarkvidékeken.
Egyes feltételezések szerint a Bermuda-háromszög
rejtélye is ilyen metánkitörésekkel magyarázható.

Nézz utána!

Tudod? Jó, ha tudod!

A gázüzemű gépkocsik üzemanyaga a cseppfolyósított
földgáz (LPG). Az autógáz összetétele hasonló a PBgázéhoz (95%-ban propánt és butánt tartalmaz). Biztonságtechnikai okokból azonban tilos gázüzemű
gépjárműveket PB-gáz-palackkal üzemeltetni. A töltőállomásokra a cseppfolyós üzemanyagot tartálykocsikban szállítják, és speciális kiképzésű tankolópisztollyal
(2. ábra) lehet a cseppfolyós gázt a gépkocsiba tölteni.
A gázüzemű gépjárművek kipufogógáza kevesebb környezetszennyező anyagot tartalmaz, mint a benzinnel
vagy a dízelolajjal működő gépjárműveké.

Mit gondolsz, kezdetben miért tiltották a gázüzemű
gépjárművek mélygarázsban való parkolását?

2. A gázüzemű
gépjárművek
tankolásához
speciális
töltőpisztoly
szükséges

Középpontban a metán

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes beszámolót!
1. A metán hőbomlása és az ennek során képződő
vegyületek.
2. Mi a szintézisgáz, és milyen fontosabb vegyületeket
készítenek belőle?
3. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok!

Szénhidrogén: szénből és hidrogénből felépülő szerves vegyületek.
Van fogalmad?
Földgáz: 1–4 szénatomszámú
(C1–C4) szénhidrogének keveréke.
Alkánok (paraffinok): telített, nyílt láncú szénhidrogének.
Homológ sor: hasonló felépítésű szerves molekulák
olyan sorozata, amelyben a szomszédos tagok molekulái csak egy CH2-csoportban különböznek.
Telített szerves vegyületek: azok a vegyületek, amelyek molekuláiban a szénatomok között csak egyszeres
kovalens kötés található.
Szubsztitúció: a szerves molekulák olyan kémiai reakciója, melynek során a molekula egy vagy több atomja
vagy atomcsoportja egy másik molekula atomjára vagy
atomcsoportjára cserélődik ki.

Gázüzemű gépkocsik

Gondoltad volna?

Miért gondolják egyesek,
hogy a gázszivárgás azért
veszélyes, mert mérgező?

A múlt század első felében a széntartalmú vegyületeket
főleg kőszénből állították elő, nem pedig kőolajból és
földgázból. Az izzó szenet magas hőmérsékleten vízgőzzel reagáltatták, így a következő folyamat ment végbe:
C + H2O → CO + H2. A kapott gázelegyet használták
fűtésre, világításra. Ebben az esetben a gázszivárgás
elsősorban a szén-monoxid-mérgezés miatt volt veszélyes. A szén-monoxid ugyanis már nagyon kis koncentrációban (0,03 V/V%-ban) halálos lehet.

Alkánok
• Telített szénhidrogének.
• Elnevezésben: -án végződés.
• Homológ sor általános képlete: CnH2n+2.
• Első négy tag:
– metán, etán, propán, bután;
– a földgáz alkotói.
• Jellemző reakció: szubsztitúció.
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2.

Láncelágazások és gyűrűk
Milyen töltőgáz van a hűtőszekrényekben?

A normál bután és az izobután (tudományos nevén:
2-metilpropán) molekulái egymás konstitúciós izomerei.
Konstitúciós izoméria esetén az azonos molekulaképletű
molekulákban az atomok kapcsolódási sorrendje vagy az
atomok közötti kötések minősége különbözik.
A konstitúciós izoméria nem csak hasonló szerkezetű
vegyületeken (azonos homológ soron) belül jelenhet meg.
Egymástól nagyon különböző tulajdonságú vegyületek
molekulái is lehetnek egymás konstitúciós izomerei
(2. ábra).
CH
H 2C

CH2 CH2

CH2 CH
CH2 CH3
C

CH2

C 6H10

C
H 3C

2. Különböző
homológ sorba
tartozó vegyületek
molekulái is lehetnek
konstitúciós
izomerek

A C5 – C7 szénhidrogének lánc alakú molekulái – megfelelő körülmények között – gyűrűvé záródhatnak. Így
jöhet létre a normál hexánból a ciklohexán, a normál heptánból a metilciklohexán (3. ábra). A cikloalkánok olyan
telített szénhidrogének, melyek molekuláiban a szénatomok gyűrűt alkotnak. Általános képletük: CnH2n.
katalizátor
–2 H

katalizátor
–2 H

3. Cikloalkánok képződése normál alkánokból

A legismertebb és legstabilisabb molekulájú cikloalkán
a ciklohexán (C6H12). A ciklohexán esetén két lehetőség is
van olyan térbeli elrendeződésre, amelyben gyakorlatilag
nincs szögfeszülés. Ezekben a ciklohexán-molekula négy
szénatomja egy síkban helyezkedik el. Amennyiben a ma-
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1. A normál bután molekulájában és az izobután molekulájában
a szénatomok kapcsolódási sorrendje különbözik

Gondoltad volna?

Hűtőgépek töltőgázai –
előnyök és hátrányok

A hűtőgépek olyan berendezések, amelyek segítségével
a környezetnél alacsonyabb hőmérsékletet lehet előállítani és fenntartani mesterségesen. Mivel a hő magától
csak a magasabb hőmérsékletű helyről áramlik az alacsonyabb hőmérsékletű helyre, ezért a hűtőgépek működtetéséhez energiát kell befektetni. A leggyakrabban
használt hűtőgépekben egy zárt rendszerben keringetett
hűtőközeg (töltőgáz) párolgása hűti le a hűtőszekrény
belsejét (4. ábra). Kezdetben ammónia volt a hűtőközeg.
Két nagy hátránya, hogy mérgező és korrozív gáz.
A freonok (pl. CF2Cl2) még az ammóniánál is jobb töltőgáznak bizonyultak, ráadásul nem mérgezők és nem
korrozívak. Évtizedek kellettek ahhoz, hogy kiderüljön
a freonok alkalmazásának nagy hátránya: a levegőbe
kerülve egészen a felsőlégköri ózonrétegig eljutnak
bomlás nélkül. Ott viszont a bomlásuk során keletkező
klóratomok elősegítik az ózon bomlását. Emiatt a
freonokat le kellet cserélni. Az egyik helyettesítő gáz az
izobután. Legnagyobb hátránya, hogy gyúlékony, és levegővel keveredve robbanásveszélyes. Újabban részlegesen fluorozott szénhidrogéneket (pl. C2H2F4) is alkalmaznak töltőgázként.
a CFC elpárolog
a tág csőben

4. A hűtőgépekben
egy zárt
rendszerben
keringetett
hűtőközeg
párolgása
hűti le
a hűtőszekrény
belsejét

hajszálcső (kapilláris)

elnyelt
hő

a CFC nagy
nyomáson
cseppfolyóssá
válik
kisugárzott hő

A freongázok betiltása óta a hűtőszekrények üzemeltetésére gyakran izobutánt használnak. Az izobután molekulaképlete megegyezik a bután molekulaképletével (C4H10),
csak a szénatomok kapcsolódási sorrendje tér el a két molekulában (1. ábra).

H

elektromos
kompresszor

radék két szénatom a négy szénatom által meghatározott
sík alatt és fölött helyezkedik el, akkor ún. szék konformációról beszélünk. Amennyiben a maradék két szénatom a
sík fölött helyezkedik el, a ciklohexán kád konformációjával állunk szemben (5. ábra). Konformációnak nevezzük
egy molekula olyan szerkezeteit, amelyek szigma-kötés
körüli elfordulással egymásba átalakíthatók.

5. A ciklohexán stabilis
(feszültségmentes)
konformációi:
a szék és
a kád
konformáció

Gondoltad volna?

Miért nem cikloheptán lesz
a normál heptánból?

A telített szénhidrogénekben a szénatomok négy
ligandumosak. A kötő elektronpárok között fellépő
taszítás miatt a kötések tetraéderesen, egymással
109,5°-os szöget bezárva helyezkednek el. Amennyiben a kötésszög eltér a 109,5°-tól, feszülés lép fel, ezt
nevezzük szögfeszülésnek. Minél nagyobb a szögfeszülés, annál kevésbé stabilis a molekula (6. ábra). A hét
szénatomos gyűrű kevésbé stabilis, mint a hat szénatomos. Ezért metilciklohexán lesz a normál heptánból és
nem cikloheptán.

60°

Vigyázz! Kész labor!

Cikloalkánok
térszerkezete

Pálcikamodellből rakd ki a ciklopropán (C3H6), a
ciklobután (C4H8), a ciklopentán (C5H10), a ciklohexán
(C6H12) és a cikloheptán (C7H14) molekulamodelljét!
Figyeld meg a modellek alakját!

Melyik modell esetén alakulhat ki olyan térszerkezet,
ami feszültségmentes?

Nézz utána!

Konstitúció és konformáció

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes beszámolót!
1. Az etán konformációi.
2. Axiális és ekvatoriális állás.
3. Példák konstitúciós izomerekre egy, illetve két oxigénatomot is tartalmazó szerves vegyületek esetén.
4. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok!

Szerinted…?

Hányféle konstitúciós
izomere van?

Rajzold le a következő molekulaképletű szénhidrogének
elképzelhető konstitúciós képletét! (Ne feledd: a szénatom mindig négy vegyértékű, a hidrogénatom mindig
egy vegyértékű!)
C5H12 ; C5H10 ; C5H8

90°

6. A ciklopropánban közel 60°, a ciklobutánban közel
90° a szénatomok kötései által bezárt szög. Ez jelentősen
eltér a 109,5°-tól

Konstitúciós izoméria: az azonos molekulaképletű molekulákban az atoVan fogalmad?
mok kapcsolódási sorrendje vagy
az atomok közötti kötések minősége különbözik.
Konformáció: egy molekula olyan szerkezetei, amelyek
szigma-kötés körüli elfordulással egymásba átalakíthatók.
Cikloalkánok: olyan telített szénhidrogének, melyek
molekuláiban a szénatomok gyűrűt alkotnak.

Konstitúciós izoméria
• Azonos molekulaképlet, különböző kapcsolódási sorrend.
• Például: normál bután, izobután.
Cikloalkánok
• Gyűrűs, telített szénhidrogének.
• Általános képlete: CnH2n.
• Legismertebb képviselő: ciklohexán.
– Stabilis konformációi: szék és kád.
– Konformáció: szigma-kötés körüli elfordulással létrejövő térszerkezetek.

29

3.

A kőolaj feldolgozása
Miért nevezik a kőolajat fekete aranynak?

A kőolaj rendkívül értékes anyag, életünk szinte elképzelhetetlen nélküle. Nemcsak energiahordozó (benzin, dízelolaj,
kerozin), hanem valóságos kincsesbánya a vegyipar számára, ugyanis több ezer szerves vegyület található benne.
Háborúk törtek ki miatta. Birtoklása társadalmakat emelt a
jólét pazarló szintjére (1. ábra), hiánya pedig társadalmakat
sodort a nyomorba.

A kőolaj több ezer szerves vegyület keveréke. Szétválasztásuk a kőolaj-finomítókban történik. Ennek során a
kőolajat az alkotó vegyületek forráspontja alapján néhány kisebb részre (frakcióra) választják szét. Ezt nevezik szakaszos lepárlásnak. A szakaszos lepárlás termékei:
a benzin, a petróleum, a gázolaj és a pakura. Ezeket közvetlenül vagy további átalakítások után használják fel.
A diagram (2. ábra) a kőolaj legfontosabb felhasználási
területeit mutatja.
A kőolajat fúrással lebocsátott csöveken keresztül hozzák a felszínre. Az emberiség fokozódó kőolajigénye ma
már a tenger alatti kitermelést is szükségessé tette. Kőolaj
nem mindenhol fordul elő a Földön. Ezért a kitermelés
helyéről a feldolgozás helyére szállítani kell: csővezetékeken vagy vasúti tartálykocsikban, gyakrabban tartályhajókkal. Ezek sérülése számos környezeti katasztrófát eredményezett már. A víz felszínén úszó kőolaj csökkenti a
vizek oxigéntartalmát. Életveszélyes a kőolajjal érintkező
állatok számára is.

Szerinted…?

közlekedés 45%
energiaipar 42%
műanyaggyártás 4%
petrolkémia 4%
egyéb 5%

2. A kőolaj legnagyobb felhasználói az energiaipar
és a közlekedés

A forráspont kapcsolata a molekulatömeggel és a molekulaalakkal

A kőolajat tartalmazó vegyületek többsége
szénhidrogén. A szénhidrogének apoláris
molekulájú vegyületek.

Milyen kölcsönhatás lehet a kőolajban található vegyületek molekulái között?

Hogyan változhat a szénhidrogének forráspontja a molekulatömeggel?

Az 1. táblázat három öt szénatomos alkánizomer olvadás- és forráspontját tartalmazza.
Állapítsd meg, milyen kapcsolat lehet a molekulaalak és az olvadáspont, illetve a forráspont között!
1. táblázat. Pentánizomerek
olvadás- és forráspontja
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1. A kőolajtermelő országok olykor a jólét pazarló szintjén élnek

Pentán

2-metilbután

2,2-dimetilpropán

CH3
H3C

CH2

CH2

CH2

CH3 H3C

CH

CH3
CH2

CH3

H3C

C

CH3

CH3
Top. = –130 °C;
Tfp. = +36 °C

Top. = –160 °C;
Tfp. = +28 °C

Top. = –16 °C;
Tfp. = +10 °C

Tudod? Jó, ha tudod!

A kőolaj szakaszos
lepárlása

A nyers kőolajat egy torony aljába vezetik, ahol 300–
350 °C-on nagy része gőzzé alakul (3. ábra). Az alacsonyabb forráspontú anyagok a torony legfelső (leghidegebb) részén csapódnak le (kondenzálódnak), a torony
alsó részében pedig a magas forráspontúak. A 350 °C-nál
magasabb forráspontú anyagok a torony alján visszamaradnak, ez a pakura (2. táblázat). A pakurát egy másik
toronyban, csökkentett nyomáson újabb szakaszos lepárlással bontják alkotóira.
Így nyerik a kenőolajat, a vazelint, a paraffint és a bitument.

Vajon miért tudják csökkentett nyomáson alkotóira bontani a pakurát?

Vajon miért nem célszerű
az első lepárlótoronyban
350 °C fölé emelni a hő- 3. Kőolajlepárló üzem
mérsékletet?
részlete

A frakció
neve

Szénatomszáma

Lepárlási
hőmérséklet

benzin

C5 – C10

50–180 °C

pakura

C13 – C20

C20 – C50

motorbenzin,
oldószer, sebbenzin

gépkocsik, mozdonyok, hajók, teher200–350 °C autók üzemanyaga,
háztartási tüzelőolaj
(HTO)
> 350 °C

lepárlás csökkentett
nyomáson

2. táblázat. A kőolajlepárlás fontosabb termékei

Tudod? Jó, ha tudod!

A kőolaj feloldja,
gyengíti a gumit!

A kőolaj vízben nem oldódó (hidrofób) folyadék.
Többnyire apoláris molekulájú vegyületeket tartalmaz,
így viszonylag jó oldószere az apoláris anyagoknak
(földgáznak, oxigénnek, guminak). Emiatt a kőolajból
készült kenőcsök hatására a gumi elvékonyodhat, sérülékenyebbé válhat. A munkavédelmi cipők talpa
olyan anyagból készül, hogy ellenálljon az olajnak.

Nézz utána!

Kőolaj – fények és árnyak

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. A kőolaj története, az emberiség történelmében
betöltött szerepe.
2. Kőolajjal kapcsolatos nagy környezeti katasztrófák.
3. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok!

Közvetlen
felhasználás

repülőgépek, raképetróleum C11 – C12 150–250 °C ták, traktorok üzemanyaga

gázolaj

Gondoltad volna?

A kőolaj krakkolása

A krakkolás nagy szénatomszámú telített szénhidrogének kisebb szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogénekre való bontása. Az ún. alacsony hőmérsékletű (500–600 °C-on végzett) krakkolás fő célja közepes szénatomszámú telített szénhidrogének előállítása.
A magas hőmérsékletű (600 °C fölött végzett) krakkolással főleg kis szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket és hidrogént nyernek.

Kőolaj: több ezer szerves vegyület
keveréke.
Van fogalmad?
Szakaszos lepárlás: olyan elválasztási módszer, melynek során a keveréket az alkotó vegyületek forráspontja alapján néhány kisebb részre (frakcióra) választják szét.

A kőolaj
• Több ezer szerves vegyület keveréke.
• Forráspontja függ
– a külső nyomástól,
– a molekulatömegtől,
– a molekulaalaktól.
• Feldolgozása: szakaszos lepárlással
– benzin,
– petróleum,
– gázolaj,
– pakura (kenőolaj, vazelin, paraffin, bitumen).
• Felszínre hozatala: fúrással.
• Szállítása: csővezetéken, tartálykocsival, tartályhajóval
– baleset → környezeti katasztrófa.
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4.

A benzin, a kerozin és a dízelolaj
Mi köze van az oktánszámnak a molekulaalakhoz?

A benzin minőségét az oktánszámmal jellemezzük (1. ábra).
Az oktánszám pedig attól függ, hogy milyen a benzint alkotó molekulák alakja. Ha a benzinben sok a hosszú, elágazásmentes láncmolekulák száma,
akkor a benzin rossz minőségű,
oktánszáma alacsony. Minél
több a benzinben a gömbszerű,
láncelágazásokat tartalmazó
molekulák száma, annál jobb 1. Minél nagyobb a benzin
minőségű a benzin, oktánszá- oktánszáma, annál jobb
ma annál magasabb.
minőségű

A benzin C5 – C10 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, az ún. belső égésű vagy Otto-motorok üzemanyaga.
Fontos jellemzője az oktánszám. Az oktánszám megmutatja, hogy az adott benzin kompressziótűrése milyen
százalékos összetételű izooktán–normál heptán elegy
kompressziótűrésével egyezik meg.
A benzin minősége, oktánszáma összefüggésben van a
benzinben lévő szénhidrogén-molekulák szerkezetével,
alakjával. Minél gömbszerűbb egy molekula – azaz minél
kisebb a szénatomszáma és minél több benne az elágazás –,
annál jobb a kompressziótűrése. A hosszú, normális láncú
molekulákat tartalmazó szénhidrogének kompressziótűrése viszont rossz.

Gondoltad volna?

Mit jelent a 95-ös
oktánszám?

A benzin minőségének jellemzésére egy skálát állítottak fel. A skála 0 pontja az egyenes láncú normál
heptán, 100-as pontja pedig a sok elágazást tartalmazó
izooktán (tudományos nevén: 2,2,4-trimetilpentán)
(3. ábra). A 95-ös oktánszám pedig azt jelenti, hogy a
vizsgált benzin kompressziótűrése olyan, mint a 95%
izooktánból és 5% normál heptánból álló keveréké.
A 95-ös oktánszám tehát nem azt jelenti, hogy a benzin
95%-a oktán!

Gondoltad volna?

A benzin kompressziótűrése

Mivel a gázok összenyomása általában melegedéssel
jár, ezért előfordulhat, hogy az összenyomott benzin–
levegő keverék még a gyújtás előtt berobban. Ez egyrészt megnöveli az üzemanyag-fogyasztást, másrészt
károsítja a motort (ilyenkor mondják azt, hogy „kopog
a motor”). Ezért nagyon fontos jellemzője a benzinnek,
hogy a levegővel alkotott keveréke mennyire bírja az
összenyomást (kompressziót) öngyulladás nélkül. A
benzinnek ezt a tulajdonságát fejezi ki az oktánszám.
Minél nagyobb az oktánszám, annál jobb a benzin
kompressziótűrése.

Tudod? Jó, ha tudod!

A belső égésű vagy Ottomotorok működése

A belső égésű motorokban a benzin égése során felszabaduló energia egy része közvetlenül mechanikai
energiává alakul át (2. ábra). A benzin–levegő keveréket a porlasztó juttatja a motortérbe, ahol egy mozgó
dugattyú összenyomja („sűríti”) azt. Az összenyomott
elegyet a „gyertya” elektromos szikra segítségével felrobbantja. A motortérben lévő gázok térfogat-növekedését a dugattyú alakítja át a kerekek forgási energiájává. A motor megfelelő működéséhez szükség van
még motorolajra is, ami a dugattyúk mozgásának súrlódását csökkenti. A motor túlmelegedését pedig vízhűtéssel küszöbölik ki.
gyújtógyertya

kipufogógáz
eltávozása

üzemanyag és levegő
vegő
beadagolása

vízhűtés

3. A normál heptán (fent)
és az izooktán (jobbra)
molekulamodellje
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sének
2. A benzin égésének
át a
kémiai energiáját
tor
belső égésű motor
ási
alakítja át mozgási
energiává

dugattyú

motorolaj

A kőolajlepárlás második frakciója a petróleum vagy világítóolaj (C11–C12). Régen világításra használták. Finomított változata a kerozin, amely a sugárhajtású repülőgépek
üzemanyaga. Ma már egyre nagyobb mennyiségben állítanak elő szintetikus kerozint szintézisgázból (hidrogén és
szén-monoxid elegyéből).
A dízelolajat a kőolajlepárlás harmadik frakciójából, a
gázolajból állítják elő. A gázolajnak (C13–C20) két fő felhasználási területe van: egyrészt háztartási tüzelőolaj
(HTO), másrészt dízelüzemű gépjárművek (mozdonyok,
kamionok, traktorok, hajók) üzemanyaga. A dízelolaj – a
benzinnel ellentétben – nagy szénatomszámú, normális
láncú szénhidrogénekből áll.

Tudod? Jó, ha tudod!

A pilóták réme: a kőolajfaló baktérium

A kőolajfaló vagy kerozinbaktériumok a II. világháborúban kerültek a figyelem középpontjába. Ekkor tapasztalták először tömegesen, hogy ezek a baktériumok megtelepszenek a repülőgépek nedvességgel
érintkező üzemanyagában, a kerozinban. Anyagcseréjük során olyan anyagok dúsulnak fel az üzemanyagtartályban, amelyek dugulást okoznak, vagy a tartály
falának kilyukadását eredményezik. Számos repülőgép-katasztrófát okoztak ezek a baktériumok (4. ábra).
Ma már az üzemanyaghoz adott speciális adalékkal
védekeznek a kerozinbaktériumok ellen.

4. A kőolajfaló
baktériumok
számos
repülőgépkatasztrófát
okoztak régen

Gondoltad volna?

A T–34-esek egyik titka

A II. világháborúban a szovjet hadsereg új típusú harckocsi, az ún. T–34-es tankok bevetésével lepte meg a
németeket. A T–34-esek – az akkor szokásos harckocsikkal ellentétben – nem benzinnel, hanem dízelolajjal működtek. Ez két szempontból jelentett előnyt.
Egyrészt a kisebb üzemanyag-fogyasztás miatt a T–34esek nagyobb távolságot tudtak megtenni egy tankolással. Másrészt a dízelolaj – a jóval nagyobb szénatomszám miatt – kevésbé illékony, mint a benzin,
ezért a T–34-es harckocsik kevésbé voltak gyúlékonyak, mint a benzinnel működő társaik.

Gondoltad volna?

Mi volt az olajszőkítés?

Az 1970-es években, az olajárrobbanás után, a gázolaj
kiskereskedelmi ára attól is függött – az eltérő adótartalom miatt –, hogy milyen célra használták. Háztartási tüzelőolajként sokkal olcsóbb volt, mint gépjárművek üzemanyagaként. Azért, hogy a fűtőolajat ne lehessen üzemanyagként használni, színes adalékanyagot
kevertek hozzá, és így hozták forgalomba. Az 1990-es
években néhányan kitalálták, hogy különböző vegyi
eljárásokkal kivonják vagy elroncsolják az olcsó fűtőolajban lévő színezéseket, és az így „szőkített” olajat
drága üzemanyagként busás haszonnal értékesítik.
Először úgy próbálták az olajmaffiát visszaszorítani,
hogy a fűtőolajat csak jegyre lehetett vásárolni. Kiderült azonban, hogy ezeket a jegyeket is könnyű hamisítani. A megoldást a kétféle gázolaj árának egységesítése jelentette, így a fűtőolaj árát megemelték.

Benzin: C5–C10 szénatomszámú szénhidrogének keveréke.
Van fogalmad?
Oktánszám: megmutatja, hogy a
benzin kompressziótűrése milyen
százalékos összetételű izooktán–normál heptán elegy
kompressziótűrésével egyezik meg.
Petróleum (világítóolaj): a kőolajlepárlás második frakciója, C11–C12 szénhidrogének elegye.
Dízelolaj (gázolaj): a kőolajlepárlás harmadik frakciója,
C13–C20 szénhidrogének elegye.

A benzin
• A kőolajlepárlás első frakciója.
• C5–C10 szénhidrogének keveréke.
• Belső égésű vagy Otto-motorok üzemanyaga.
• Jellemzője: a kompressziótűrés (oktánszám)
– függ a molekulatömegtől és a molekulaalaktól.
• Előállítása: petróleumból krakkolással (krakkbenzin).
Petróleum (világítóolaj)
• A kőolajlepárlás második frakciója.
• C11–C12 szénhidrogének keveréke.
• Finomított változata: a kerozin
– sugárhajtású repülőgépek üzemanyaga,
– szintetikus kerozingyártás (szintézisgázból).
Dízelolaj (gázolaj)
• A kőolajlepárlás harmadik frakciója.
• C13–C20 szénhidrogének keveréke.
• Dízelmotorok üzemanyaga.
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5.

A telítetlen szénhidrogének
Miért romlanak meg az almák a rothadt alma körül?

Közismert, hogy a téli tárolásra eltett almákat időnként át
kell nézni, és a romlásnak indultakat el kell távolítani
(1. ábra). A rothadt alma ugyanis egy olyan gázt bocsát ki,
amely meggyorsítja a körülötte lévő gyümölcsök érését, és
így megromlását is. Ez a gáz az etilén.

Az etilén (C2H4) a legegyszerűbb telítetlen szerves vegyület.
Molekulájában a két szénatom között kétszeres kovalens
kötés van. A második kötés – a pi-kötés – sokkal gyengébb,
mint az első kötés – a szigma-kötés. Ezért az etilén reakcióképes vegyület, könnyen lép addíciós és polimerizációs
reakciókba. Alkoholokat, klórtartalmú szerves vegyületeket és polietilént készítenek belőle (2. ábra). Az iparban
kőolaj krakkolásával állítják elő. Tudományos neve: etén.
vinil-klorid
HCl-elimináció
klóraddíció
glikol

vízaddíció

etilén

oxigén
oxidáció

HCl-addíció
po

lim

eri

zác

vízaddíció

etil-klorid

ió

polietilén
etanol

2. Az etilénből számos fontos vegyületet állítanak elő

Az egy C C kötést tartalmazó nyílt láncú szénhidrogéneket alkéneknek (régiesen: olefineknek) nevezzük. Az
alkének homológ sorának (1. táblázat) általános képlete:
CnH2n. Elnevezésükben az -én végződés utal a C C kettős
kötésre. Az alkének jellemző reakciója az addíció és a polimerizáció.
Etén

H

Propén

H
C

H
C

C

H

H
CH2 = CH2

H

H

H

C

C
H

CH2 = CH – CH3

H

C
H

H

H

H

C

C

C

Gyümölcsérlelés házilag

Éretlen gyümölcsöket (banánt, kivit) pár nap alatt
megérlelhetünk, ha egy darab rothadt almával zárjuk
műanyag zacskóba. A rothadt almából fejlődő etiléngáz ugyanis gyümölcsérlelő hatású. (Az éretlenül importált déligyümölcsöket is etiléngáz hozzáadásával
érlelik, mielőtt a boltokba, piacokra kerülne.)
Tegyél műanyag zacskóba zöld banánt vagy kemény
kivit! Tegyél mellé egy rothadó almát! Légmentesen
zárd le a zacskót! Naponta vizsgáld meg a banán színét,
illetve a kivi keménységét! Hasonlítsd össze a nem
érlelt gyümölccsel!
Az érett banán is sok etiléngázt bocsát ki, ezért az is
felhasználható gyümölcsérlelésre.

Gondoltad volna?

Kőolajból szeszesital?

H

H

Szerinted…?
S

Mi lehet a propénből?

H

CH2 = CH – CH2 – CH3

1. táblázat. Az alkének homológ sorának első
három tagja
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Vigyázz! Kész labor!

Igen! A kőolaj krakkolásával nyert etilénből vízaddícióval etil-alkoholt lehet előállítani:
H2C CH2 + H OH → CH3 CH2 OH

But-1-én

H

1. A rothadt
alma meggyorsítja
a többi alma
érését és
romlását is


Az

etén reakcióinak mintájára próbáld megszerkeszteni, milyen vegyület képződhet, ha a propénmolekulára
(a) klórmolekulát, (b) HCl-molekulát, (c) vízmolekulát addícionálunk!

Mi keletkezik a propén (régies nevén: propilén) polimerizációjakor?

A kőolaj krakkolása során olyan telítetlen szénhidrogének is keletkeznek, amelyekben két C C kettős kötés található. Az ilyen szénhidrogéneket alkadiéneknek nevezzük. Legismertebb képviselőjük a butadién (C4H6). A butadiénnek két konstitúciós izomere van: a buta-1,2-dién és
a buta-1,3-dién (3. ábra).
H

H

H

H
H

C
C

C

H

C

H

C
C

H

C
H

C

H

buta-1,2-dién

H

H
buta-1,3-dién

3. A butadién két konstitúciós izomere

Tudod? Jó, ha tudod!

H 2C
H 2C

CH3

H 2C

CH

C
H 3C

CH

2-metilpropén

but-2-én

4. A butén három lehetséges konstitúciója

CH3
C

H

H 3C

H
C

C
H

cisz-but-2-én

CH

CH

CH

CH 2

Br

Br

CH 2

+

Br

Br

H 2C

CH

CH

Br

CH 2
Br

6. A buta-1,3-dién részleges brómozása során kétféle
termék keletkezik

7. A buta1,3-dién
pi-elektronjai
delokalizálódnak, és az
egész
molekulára
kiterjednek

CH3

CH3

H 3C

H 2C

CH

CH3

CH2

but-1-én

A vándorló kettős kötés

A buta-1,3-dién brómmal való részleges telítésekor –
legnagyobb meglepetésre – kétféle termék is képződik
(6. ábra). Ez sok fejtörést okozott a tudósoknak. Végül
kidolgoztak egy olyan modellt, amellyel értelmezni
tudták a buta-1,3-dién „különleges” viselkedését, a
„vándorló” kettős kötést. Kiderült, hogy azokban a
molekulákban, amelyekben a szénatomok között felváltva találhatók egyszeres és kétszeres kovalens kötések, a kétszeres kötések pi-elektronjai delokalizálódnak
(7. ábra). Az ilyen molekulákat nevezzük konjugált
elektronszerkezetű molekuláknak.

Miért van négyféle
buténmolekula?

Attól függően, hogy a C C kettős kötés a szénláncban
hol helyezkedik el, a butén esetében háromféle izomert
rajzolhatunk fel: a but-1-ént, a but-2-ént és a 2-metilpropént (4. ábra). A két izomer csak a szénatomok
közötti kötések minőségében különbözik. A but-1-én
és a but-2-én egymás konstitúciós izomerei. Mivel a
C C kettős kötés mentén a szénlánc nem tud elfordulni, ezért a but-2-én esetén kétféle izomer lehetséges:
az egyikben egymáshoz közelebb vannak a metilcsoportok (ezt nevezzük cisz-izomernek), a másikban
egymástól távolabb helyezkednek el (ezt nevezzük
transz-izomernek) (5. ábra). Ezért van négyféle különböző szerkezetű buténmolekula.

Vajon miért nincs cisz- és transz-but-1-én, illetve ciszés transz-2-metilpropén?
CH

Tudod? Jó, ha tudod!

H

C
CH3

transz-but-2-én

5. A kétféle but-2-én-molekula

Telítetlen szerves vegyületek: olyan
szerves vegyületek, amelyek moleVan fogalmad?
kuláiban a szénatomok között többszörös kovalens kötés is található.
Alkének (olefinek): az egy C=C kötést tartalmazó nyílt
láncú szénhidrogének.
Alkadiének (diolefinek): a két C=C kötést tartalmazó
nyílt láncú szénhidrogének.

Telítetlen szénhidrogének
• A szénatomok között többszörös kovalens kötés is van.
• Jellemző reakciók:
– addíció,
– polimerizáció.
Alkének
• C == C kötést tartalmazó szénhidrogének.
• Általános képlete: CnH2n.
• Elnevezésben: -én végződés.
• Legismertebb képviselői:
– etén (etilén),
– propén (propilén),
– butén → ötféle izomer.
Alkadiének
• Két C == C kötést tartalmazó szénhidrogének.
• Általános képlete: CnH2n–2.
• Elnevezésben: -dién végződés.
• Legismertebb képviselője:
– buta-1,3-dién → konjugált pi-elektronrendszer.
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6.

Izoprénvázas vegyületek
Mitől piros a paradicsom, és mitől sárga a sárgarépa?

A sárgarépa színét a karotin nevű szénhidrogén, a paradicsom (és a görögdinnye) piros színét pedig a likopin nevű
szénhidrogén okozza (1. ábra). A két vegyület egymás konstitúciós izomere. Színüket annak köszönhetik, hogy szénláncukban konjugált pi-elektronrendszer található, és a
delokalizált pi-elektronokat már a látható fény is tudja gerjeszteni.

A karotin és a likopin a természetben igen gyakori izoprénvázas vegyületek ismert képviselői. Felépítő egységük
az izoprén (tudományos nevén: 2-metilbuta-1,3-dién)
(2. ábra). Az izoprén a buta-1,3-diénhez hasonló tulajdonságú vegyület, egy konjugált elektronrendszerű dién.
A néhány izoprénegységből felépülő szénhidrogéneket terpéneknek nevezzük. Általános képletük:
(C5H8)n (n ≥ 2). A terpének között számos illóolaj található, melyek a gyümölcsök illatanyagai. Ilyen például a narancs és a citrom illatanyaga, a limonén (3. ábra).

karotin, sárgarépa

likopin, paradicsom

1. A sárgarépa színanyaga, a karotin és a
paradicsom színanyaga, a likopin molekulái
egymás konstitúciós izomerei

CH 3
H2C

Vigyázz! Kész labor!

CH 2

Gondoltad volna?

Egy család vagyunk…

Kémiai felépítésüket tekintve az illóolajok, a sárgarépa
és a paradicsom színanyaga, sőt az ebonit és a gumi is
rokonságban állnak egymással. Valamennyien izoprénvázas vegyületek, vagy izoprénvázas vegyületekből készülnek.

Paradicsomlé színváltozása
Szerinted…?

Tanári felügyelet mellett töltsetek meg félig egy kémcsövet paradicsomlével! Ezután adjatok hozzá néhány
csepp brómos vizet! Figyeljétek meg a paradicsomlé
színváltozását (4. ábra)!

Mi lehet a jelenség magyarázata?
4. A paradicsomlé színe
brómos víz hatására
megváltozik
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CH

2. Az izoprén (2-metilbuta-1,3-dién)
molekulájának modellje és képletei

3. A narancs és a citrom illatanyaga,
a limonén a terpének közé tartozik

A karotinoidok szénváza 8 izoprénegységből épül fel
(C40H64). Hosszú szénláncuk mentén 11 pi-kötés delokalizálódik (1. ábra). A karotint és a likopint élelmiszerszínezékként (E160a, E160d) is használják.
Több tízezer izoprénegységből épülnek fel a poliizoprének, melyek közül legismertebb és legjelentősebb a
kaucsuk. A kaucsuk legjelentősebb felhasználási területe a
gumigyártás. A kaucsukból vulkanizálással nyerik a gumit.

C

Jeges vízzel keverve…

Az illóolajok gyakran megtalálhatók alkoholos italokban (égetett szeszekben, gyógynövénykivonatokban).
Például az ouzo és az abszint egyik fontos alkotója az
ánizsolaj. Ezeket a nagy alkoholtartalmú italokat általában jeges vízzel keverve fogyasztják. Víz hatására az
italok jellegzetes opálos fehér-zöld színt mutatnak.

Mi lehet ennek az oka?

Milyen diszperz rendszer keletkezik ezekből az italokból víz hatására?

Hogyan hasznosul
a növényi tápanyagok
karotintartalma?

Gondoltad volna?

Tudod? Jó, ha tudod!

A karotin élettani hatása jelentős. Az állati és emberi
szervezetben belőle keletkezik az A-vitamin, ami például a látás folyamatában játszik fontos szerepet. Mivel
a karotin apoláris molekulákból áll, ezért vízben roszszul, apoláris oldószerekben (pl. zsírokban, olajokban)
jól oldódik. Ezért célszerű a karotintartalmú ételek
mellé zsiradékot vagy olajat fogyasztani. Még jobb, ha
az élelmiszereket vajon vagy olajban megpároljuk,
ekkor ugyanis a növényi sejtfalak szétnyílnak, a karotin kiürül belőlük, és így jobban felszívódik.

Vajon mi lehet a magyarázata annak, hogy a salátaöntetek többnyire olajokat is tartalmaznak?

Tudod? Jó, ha tudod!

Mára a tisztán természetes kaucsukból készült gumitermékek csekély hányadát teszik ki a gumiból készült
termékeknek, mivel a kaucsukfából kinyerhető kaucsuk mennyisége igen kicsi az ipar igényeihez képest.
Mivel az izoprént nem könnyű szintetikusan előállítani, ezért a kőolaj krakkolásakor viszonylag nagy menynyiségben képződő buta-1,3-diénből – és még néhány
más anyagból – készítenek műgumit, és azokból a
gumitermékeket. Az első műgumit a DuPont cég állította elő és forgalmazta 1932-ben. Kiindulási anyagként a buta-1,3-dién egyik klórozott származékát, a
kloroprént (2-klór-buta-1,3-diént) használták.

A kaucsuk vulkanizálása

A vulkanizálás során a kaucsukot kénporral és egyéb adalékokkal (pl. korommal) keverik össze, majd a keveréket
130-140 °C-ra hevítik. Ennek hatására a kaucsukmolekulákban néhány C == C kötés felbomlik, és a szénláncokat kénatomok (kénhidak) kötik össze (5. ábra). Az így
létrejövő térhálós szerkezet teszi a gumit rugalmassá. Ha
CH 3
...

CH 2

C

CH 3

S
CH 2

CH

CH 2

C

CH 2

CH

CH 3

Nézz utána!

C

CH 3

S
CH

CH 2

S

S
...

S

Gumigyártás ma

C

C

CH

CH

CH

CH 2

S
CH

CH

CH 3

C
CH 3

S

Izoprénvázas vegyületek

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. Illóolajok: története, előállítása, felhasználása.
2. Xantofillek.

Izoprénvázas vegyületek: izoprénegységekből felépülő szerves veVan fogalmad?
gyületek.
Terpének: néhány izoprénegységből felépülő szénhidrogének.
Karotinoidok: nyolc izoprénegységből felépülő szerves
vegyületek.
Kaucsuk: több ezer izoprénegységből felépülő poliizoprén.

sok ként adnak a kaucsukhoz, akkor keménygumi (ebonit)
keletkezik, ami például kiváló elektromos szigetelőanyag.
A kaucsukból kiinduló gumigyártás, a vulkanizálás kidolgozója egy Goodyear nevű amerikai feltaláló volt, aki a
19. század első felében dolgozta ki eljárását. (Később gumimárkát neveztek el róla.)

A kaucsukmolekula szerkezeti képletének ismeretében magyarázd el, hogy
CH 3
miért nem színes a nyersgumi annak
C CH CH 2 ...
ellenére, hogy építőegységében, az
izoprénben konjugált kettős kötések
találhatók!
C

CH 3

CH

CH 2

...

5. A vulkanizálás során a kaucsukmolekulákat kénhidak kötik össze

Izoprénvázas vegyületek
• Szénvázuk izoprénegységekből épül fel.
– Izoprén: 2-metilbuta-1,3-dién.
• Általános képletük: (C5H8)n.
• Terpének
– néhány izoprénegység,
– illóolajok.
• Karotinoidok
– nyolc izoprénegység,
– konjugált elektronrendszer,
– legismertebbek: karotin és likopin.
• Kaucsuk
– poliizoprén,
– vulkanizálással → gumi.
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7.

Az acetilén
Hogyan határozzák meg a beton víztartalmát?

Parkettázás, burkolás előtt nagyon fontos arról meggyőződni, hogy az aljzatbeton kellően kiszáradt-e már. Ehhez
a következő gyors víztartalom-meghatározást használják.
Lemért tömegű betonmintát, néhány acélgolyót és egy
üvegkapszulát nyomásmérővel felszerelt zárt tartályba
tesznek. Mozgatás hatására az acélgolyók összetörik az
üvegkapszulát, aminek tartalma gázfejlődés közben reagál
a beton víztartalmával. A gáz nyomásából következtetni lehet a beton víztartalmára. Az üvegkapszulában kalciumkarbid volt, a reakció során pedig acetiléngáz képződött.

H

C

CH

Az acetilén (C2H2, tudományos nevén: etin) molekulájában a két szénatom között háromszoros kovalens kötés
található (1. ábra). Telítetlen szerves vegyület. Jellemző
reakciója az addíció. Számos szerves vegyület (pl. ecetsav, etil-alkohol, vinil-klorid) előállításának kiindulási
anyaga (2. ábra). Az iparban metán hőbontásával nyerik:
2 CH4 → C2H2 + 3 H2.
Az acetilén (etin) a
háromszoros kovalens
kötést tartalmazó szénhidrogének, az alkinek
homológ sorának első
vinil-alkohol
ecetsav
tagja (1. táblázat). Az
alkinek homológ sorának általános képlete:
CnH2n–2. Elnevezésben
az -in végződés utal a
acetilén
C≡C háromszoros kötésre.

etil-alkohol

C

CH

Vigyázz! Kész labor!

Etin

1. Az acetilén molekulájában
a szénatomok között háromszoros
kovalens kötés van

Acetilén előállítása

Fehér csempére vagy üveglapra tégy egy darabka kalcium-karbidot! (Vigyázz, szabad kézzel ne nyúlj hozzá,
mert a bőröd nedvességének hatására is megindul a
reakciója!) Cseppents rá néhány csepp fenolftaleines
vizet (3. ábra)! Gyújtsd meg a fejlődő gázt! (Vigyázz!
Ne hajolj a csempe fölé! Viselj védőszemüveget!)

Mit tapasztalsz? Mi a jelenség magyarázata?

Írd fel a kalcium-karbid (CaC2) és a víz közötti reakció kémiai egyenletét!

Írd fel az acetilén tökéletes égésének kémiai egyenletét!

Írd fel az acetilén koromképződéshez vezető égésének
kémiai egyenletét!

3. A kalciumkarbidból
fenolftaleines víz
hatására acetiléngáz fejlődik

2. Az acetilénből
számos fontos szerves
vegyületet állítanak elő

acetaldehid

H

Propin

But-1-in

H
H

C

CH

C

H

CH

1. táblázat. Az alkinek homológ sorának első három tagja

38

H

C
HC

C

C

C

H
CH3

H

H

C

C
HC

C

H

H

C

C

H

H

CH2

CH3

H

Szerinted…?

Tudod? Jó, ha tudod!

Miért színteleníti el?

Egy kísérlet során acetiléngázt vezettek brómos vízbe.
A brómos víz eredetileg barna színe hamarosan eltűnt,
az oldat színtelenné vált
(4. ábra).

Mit gondolsz, miért?

Írd fel a színváltozásért
felelős reakció kémiai
egyenletét!

Milyen típusú szerves
kémiai reakció ment
végbe?

Az acetilén égése olyan nagy hőfelszabadulással jár,
hogy oxigénben égetve még az acélt is megolvasztja.
Ezen alapul az acetiléngáz hegesztésre történő felhasználása (7. ábra). Az acetiléngázt azonban – más gázokkal ellentétben – nem lehet acélpalackokba préselni,
mert összenyomásra felrobban. Ehelyett a palackot
olyan porózus anyaggal töltik meg, amelyet előzetesen
acetonnal itattak át. Az acetilén nagyon jól oldódik
acetonban. Így hozzák palackba zárva forgalomba.
Innen az elnevezése is:
disszugáz, azaz oldott
gáz.
7. A hegesztéshez disszugázt (sárga palack) és
oxigéngázt (kék palack)
használnak

4. Acetilén hatására
a brómos víz lassan
elszíntelenedik

Gondoltad volna?

Az acetilén világító
lánggal ég

Az acetilén a viszonylag nagy széntartalma miatt levegőben világító, olykor kormozó lánggal ég (5. ábra).
(A sárga, világító fényt a lángban izzó szénszemcsék
okozzák.) Emiatt az égő acetilén alkalmas világításra
is. Ezen az elven működnek az ún. karbidlámpák
(6. ábra). A tartályban található kalcium-karbidra lassan vizet csöpögtettek, és a nyíláson át távozó gázt
meggyújtották. A karbidlámpát ma már legfeljebb a
barlangászok használják. Az első gázlámpák működéséhez is kalcium-karbidból nyert acetilént használtak.
A világon elsőként Tatán, 1897. július 24-én este gyulmpák.
ladtak fel az utcai acetilénlámpák.

5. Az acetilén világító
lánggal ég

Mi a disszugáz?

6 A karbidlámpát ma
6.
már legfeljebb a
barlangászok használják

Alkinek: C≡C kötést tartalmazó, nyílt
láncú szénhidrogének.
Disszugáz: acetonban oldott acetilén.

Szerinted…?

Mi történik?

Egy kémcsövet acetilénnel töltünk meg. Egy üvegtálba
acetont öntünk. Az acetilénnel töltött kémcsövet szájával lefelé fordítva az acetonba állítjuk (8. ábra).

Vajon mi fog történni?

Mi a jelenség magyarázata?
acetilén

8. Mi történik a kémcsőben
lévő acetilénnel, ha acetonnal
érintkezik?

aceton

Alkinek
• C≡C kötést tartalmazó, nyílt láncú szénhidrogének.
• Általános képlete: CnH2n–2.
• Elnevezése: -in végződés.
Acetilén (etin)
• A legismertebb alkin.
• Molekulaképlete: C2H2.
• Apoláris oldószerben jól oldódik → disszugáz.
• Előállítása:
– iparban: metán hőbontásával,
– laboratóriumban: kalcium-karbid és víz reakciójával.
• Fontosabb reakciói:
– égése: világító, kormozó láng, nagy égéshő,
– addíció: vízzel, hidrogén-kloriddal.

Van fogalmad?
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A gyapjú – és a belőle készült ruházat – legnagyobb kártevője a moly. A molyhernyó ugyanis a gyapjút, szőrmét alkotó anyagokkal (fehérjékkel) táplálkozik (1. ábra). Régen a
szekrénybe eltett ruhákat naftalinnal óvták a molytól. Ebből
származik a „naftalinszagú” kifejezés, amit a sokáig tárolt
ruhákra és átvitt értelemben a divatból kiment dolgokra
használnak. De mi is az a naftalin?

1. Ha molylepke
repül ki a ruhásszekrényből, akkor
már mindegy…

A naftalin (2. ábra) az aromás vegyületek egyik ismert
képviselője. Aromás vegyületek azok a szerves vegyületek,
amelyek molekulái síkalkatúak, és bennük gyűrűsen delokalizált pi-elektronok találhatók.
Tudod? Jó, ha tudod!

Hogyan védhetjük meg
ruháinkat a molytól?

Kétségtelen, hogy a naftalin hatékony molyirtó és
molyriasztó szer. Viszont nagyon kellemetlen szaga
van. A molyok elleni védelem egyik eszköze a ruhák
és ruhásszekrények gyakori szellőztetése. Számos növénynek (pl. a levendulának) is van molyriasztó hatása.

2. A naftalin
síkalkatú
molekulájában
gyűrűsen
delokalizált
pi-elektronok
vannak

H
H

Tudod? Jó, ha tudod!

C

H
C

H C C C
H

3. A benzolmolekula különböző jelölései és modellje

Benzol: telített vagy
telítetlen?

A benzol összetétele alapján telítetlen vegyület. Kémiai reakcióiban viszont inkább telített vegyületként viselkedik. A benzol
ugyanis nem egyszerűen egy 3 C == C kötést tartalmazó szénhidrogén. Ha így lenne (4. ábra), akkor a benzolmolekula nem
szabályos hatszög alakú lenne. Márpedig valamennyi szerkezetvizsgálat azt mutatja, hogy a benzolmolekula szabályos hatszög,
benne a szénatomok között egyforma erősségű és hosszúságú
kötések vannak. Ha a molekulában C == C kötések lennének,
akkor a benzol jellemző reakciója az addíció lenne. A tapasztalat
viszont az, hogy jellemző reakciója a szubsztitúció (5. ábra).
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C

H
H

H

H

H

Az aromás vegyületek legismertebb, legegyszerűbb képviselője a benzol (C6H6). Molekulájában 6 elektron (3 pielektronpár) delokalizálódik és oszlik el egyenletesen a hat
szénatomos gyűrűben. Ezt a gyűrűsen delokalizált pielektronrendszert a benzolmolekula gyűrűjébe rajzolt
körrel jelöljük (3. ábra).

H

8.

Aromás szénhidrogének
Milyen az, ami „naftalinszagú”?

H
4. Bár szokták így is jelölni, a benzolmolekula
szerkezeti képlete így nem helyes

Br
+ Br

Br

Fe kat. 50 °C

5. A benzol jellemző reakciója a szubsztitúció

+ HBr

A benzolt és – az egészségre kevésbé ártalmas – toluolt
kőolajból (krakkbenzinből) állítják elő (6. ábra). A benzol
és a toluol ugyanis kiváló apoláris oldószer és számos
anyag előállításának kiindulási vegyülete.
–2H

–6H

benzol

CH3
–2H

CH3
–6H

toluol

6. A benzolt és a toluolt is kőolajból állítják elő

Gondoltad volna?

Tudod? Jó, ha tudod!

A kémiában számos olyan fogalom van, amelynek elnevezése megmaradt, de értelmezése megváltozott. Az
elnevezés általában a fogalom makroszintű jelentésével
kapcsolatos, a mai – korszerű – értelmezés viszont
többnyire a részecskeszintű értelmezést jelenti. Ilyen az
aromás vegyület is. Ezek a vegyületek arról kapták
nevüket, hogy – a kezdetben ismertek – kellemes,
aromás illatúak. A későbbi szerkezetvizsgálat mutatta
ki, hogy ezekben az a közös, hogy síkalkatú molekulájukban gyűrűsen delokalizált pi-elektronrendszert
tartalmaznak.

A kígyó a farkába harap
Nézz utána!

Másfél száz évvel ezelőtt nagy fejtörést okozott a tudósoknak, hogy miként kapcsolódhatnak az atomok a
benzolmolekulában. Először Friedrich August Kekulé
(1829–1896) német kémikus vetette fel, hogy a hat
szénatom nemcsak láncot, hanem gyűrűt is képezhet
egymással. Feljegyzések szerint, a problémán töprengve fáradtságában elaludt, és álmában kígyószerűen
mozgó atomokat és atomcsoportokat látott. Egyszer
csak a kígyók közül az egyik megragadta saját farkát,
és körkörös forgásba kezdett (7. ábra). Ez adta az ötletet a gyűrűs szerkezet feltételezéséhez, aminek helyességét később kísérletileg is igazolták.
7. Merjünk álmodni!

Régi elnevezés – új
jelentés

Aromás vegyületek

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. Többgyűrűs aromás vegyületek.
2. Karcinogén vegyületek.
3. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok!

Aromás vegyületek: azok a szerves
vegyületek, amelyek molekulái síkalkatúak és bennük gyűrűsen delokalizált pi-elektronok találhatók.

Van fogalmad?

Aromás szénhidrogének
• Síkalkatú gyűrűben gyűrűsen delokalizált pi-elektronrendszer.
• Jellemző reakció: szubsztitúció.
• Képviselői: benzol, toluol, naftalin.
• Előállításuk: kőolajból.
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Összefoglalás

Kapcsolatok
1. Szénhidrogének
Egészítsd ki a szénhidrogének áttekintésével kapcsolatos alábbi táblázatot, majd szóban vagy írásban értelmezd!
Szénhidrogének
Alkánok

Alkinek
CnH2n

Diének

CnH2n–2

Cikloalkánok
CnH2n

–

-dién

ciklo- -án

–

szubsztitúció

-án

-én

szubsztitúció

addíció
polimerizáció

addíció
polimerizáció

addíció
polimerizáció

metán
etán
propán
bután

etén
propén

etin (acetilén)

buta-1,3-dién

benzol
toluol

Szóban vagy írásban értelmezd a következő ábrákat!
2. Földgázból előállítható anyagok
PB-gáz
g

FÖLDGÁZ
LDGÁ

metá
m
metán

acetilé
ilén
lén
lé
acetilén

vinil-klorid
l-klorid

PVC

hidrrogén
h
hidrogén

acetaldehid
acetald

tanol
etanol
etil-acetát
etil-ace
etát
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klórrmettán
n
klórmetán

szintézis
szin
ntézisg
ntézis
nt
szintézisgáz

formaldehid
hid

ecets
ecetsav

Aromások

metanol
metano
m

etil-éter
dimetil-éter

ecetsa
ecetsav

3. Kőolajból előállítható anyagok
benzol

toluol

aromás
szénhidrogének
ás szé
zénhid
zé
énhid
drogé

cikloalkánok
oalkán

krakkbenzin
kkbenz
alacsony
hőmérsékletű
krakkolás
KŐOLAJ
ŐOLAJ
magas
hőmérsékletű
krakkolás
telítetlen
szénhidrogének
tel
zénhid
k

ETTTÉN
ÉÉN
N
ETÉN

P
R
ROPÉN
ROP
PÉN
N
PROPÉN
gl
glikol

PE
anol
etanol

vinil-klo
nil klo
or
vinil-klorid

BUTA
BUTA-1,3
1,3
,3 DIÉN
BUTA-1,3-DIÉN

P
PP

ec
ecetsav
án-2-ol
propán-2-ol

aceto
aceton

l-klorid
etil-klorid

aucsuk,
műkaucsuk,
műgumi

adipins
p
adipinsav

nejlon
PVC

Természettudományos gondolkodás
1. A meggyújtható jég
A víz fagyásakor a vízmolekulák hidrogénkötéseikkel nemcsak a jég
esetében már megismert módon kapcsolódhatnak össze, hanem egy
zárt, gömbszerű szerkezetet is képezhetnek, amely belsejében csapdába eshetnek molekulák. Egy ilyen anyag a metánhidrát, amelynek elnevezése is szokatlan, hiszen ez a két anyag nem kapcsolódik normál
körülmények között össze (1. ábra). Az apoláris metán és a hidrogénkötések létesítésére képes víz között nagyon gyenge a kölcsönhatás.
A metán valójában hidrogénkötéssel kapcsolódó vízmolekulák rácsában van bezárva. Erre az anyagra nagy mélységben, az óceán talajában
bukkantak. Amikor kivették a fúrófejből a jeges mintát, azt tapasztalták, hogy az pezsegni kezdett, és gáz távozott belőle.
1. A metánhidrát szerkezete
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Ez a metánhidrátnak elnevezett anyag csak addig stabilis, amíg a víz jég formájában található. Amennyiben
a jég olvadni kezd, a metán kiszivárog és meggyújthatóvá válik. Az olvadásnak indult jégszerű mintából felszabaduló metán meggyújtható. A kiszivárgó metán térfogata (normál állapotban) 165-ször nagyobb, mint annak
a mintának a térfogata, amiből kiszivárgott. Mivel jelentős mennyiségben találták meg a legkülönbözőbb helyeken
a tengeri talajmintákban, ezért a szokásos energiahordozók elfogyása után valószínűleg ennek az anyagnak a kitermelése fog következni.


A metánhidrát összetétele: (CH4)4(H2O)23. Egy mól metánt átlagosan hány mól vízmolekula zár be?



Mi a magyarázata, hogy fagyott állapotban nem, csak az olvadást követően gyújtható meg a metán?



A tudósok előállították a „jégbörtönbe” zárt etánt és propánt is, de a bután és pentán esetén ez már nem sikerült.
Vajon miért?



Mi lehet a technikai oka, hogy manapság még nem
termelik ki ezt a Földön egyébként óriási mennyiségben jelen lévő anyagot?

Vegyület

Oktánszáma

4 szénatomos vegyület

2. Az oktánszám és a molekulaszerkezet kapcsolata
Az 1. táblázat néhány különböző szénatomszámú és
térszerkezetű szénhidrogén tudományos nevét és
oktánszámát tartalmazza.






Rajzold fel a szénhidrogének szerkezeti (konstitúciós) képletét!
Hasonlítsd össze a különböző szénatomszámú, normál láncú szénhidrogének oktánszámát! Készíts
grafikont is!
Hasonlítsd össze a hét szénatomos, különböző molekulaszerkezetű szénhidrogének oktánszámát!

bután

Vegyület

Oktánszáma

7 szénatomos vegyületek
94

heptán

0

5 szénatomos vegyületek

2-metilhexán

41

pentán

2,2-dimetilpentán

89

6 szénatomos vegyületek

2,2,3-trimetilbután

113

hexán

25

8 szénatomos vegyületek

2-metilpentán

71

oktán

–19

2,2-dimetilbután

94

2,2,4-trimetilpentán

100
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1. táblázat. Különböző szénatomszámú és molekulaszerkezetű
szénhidrogének oktánszáma

Projektmunka
Olaj és történelem
Az alábbi grafikon (2. ábra) az olaj hordónkénti árának
változását mutatja be dollárban a II. világháborút követően. Az olaj ára összefüggésben van bizonyos történelmi eseményekkel. A grafikonon bejelöltük néhány
ilyen fontos esemény időpontjához tartozó olajárváltozást.
 Milyen történelmi események történtek ekkor? Nézzetek utána és írjátok be a grafikonba! Egyeztessétek a
megoldásotokat!
 Ezt követően minden csoport számoljon be egy-egy
kiválasztott eseményről!
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2. Az olaj hordónkénti árának változása a 20. század második
felében

Oxigéntartalmú
szerves vegyületek

III.

Ebben a fejezetben az oxigéntartalmú szerves vegyületek legfontosabb típusaival – alkoholokkal,
fenolokkal, éterekkel, aldehidekkel, ketonokkal,
karbonsavakkal és észterekkel – ismerkedünk meg.
Ezek a vegyületek kulcsszerepet játszanak olyan
izgalmas kérdések vizsgálatában és tárgyalásában,
mint pl. mi a flambírozás; mit tartalmaz a fagyálló
folyadék; milyen előnyei vannak a nyírfacukornak;
mi a kémiai alapja az alkoholelvonó kúrának; van-e
köze a tejsavnak az izomlázhoz; mik azok a probiotikumok; milyen üzemanyag az E85; hogyan főzték
régen a szappant; mik azok a transzzsírsavak és
miről nevezetes a több mint százéves aszpirin.

1. Alkoholok
A másnaposság kémiai oka
2. Alkoholok értékűsége és rendűsége
Borhamisítás alkoholokkal?
3. Aldehidek és ketonok
Hogyan készülnek a csillogó karácsonyfadíszek?
4. Karbonsavak
A szúnyogcsípéstől a savanyú káposztáig
5. Észterek: zsírok és olajok
Mik az omega-3 zsírsavak?
6. Bioüzemanyagok és mosószerek
Étolajjal működő gépjárművek?
7. A geometriai izoméria
Melyik az egészségesebb: a vaj vagy a margarin?
8. Oxigéntartalmú aromás vegyületek
Mi az a francia paradoxon?
Összefoglalás
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1.

Alkoholok
A másnaposság kémiai oka

A túlzott alkoholfogyasztást kísérő kellemetlen tüneteknek
(másnaposságnak) is kémiai okai vannak (1. ábra). A szervezetünkbe került alkohol (etanol, etil-alkohol) a májban
megfelelő enzim hatására először acetaldehiddé, majd
ecetsavvá oxidálódik. Az acetaldehid felhalmozódása okozza a kellemetlen tünetek nagy részét. De mik is ezek a vegyületek?

Az alkoholok olyan szerves vegyületek, amelyek funkciós
csoportja a telített szénatomhoz kapcsolódó hidroxilcsoport (–OH). Tudományos nevükben az -ol végződés
utal erre a funkciós csoportra (pl. metanol, etanol,
propanol). A legismertebb két alkohol a metanol (metilalkohol) és az etanol (etil-alkohol) (2. ábra). Az alkoholmolekulák között hidrogénkötés tud kialakulni.
Az etanol (etil-alkohol, alkohol, szesz, borszesz) színtelen, jellegzetes szagú és ízű, a víznél alacsonyabb forráspontú folyadék. Vízzel minden arányban elegyedik.
Apoláris anyagok kiváló oldószere. Vízelvonó szer. Ezzel
kapcsolatos fertőtlenítő hatása is.
A metanol (metil-alkohol, faszesz) az etanolhoz megtévesztésig hasonló kinézetű és tulajdonságú, de annál
alacsonyabb forráspontú folyadék. Fontos oldószer és
vegyipari alapanyag. Salakmotorok, versenyautók, repülőmodellek üzemanyaga. Régen fa száraz lepárlásával nyerték (innen a régies neve: faszesz). Ma a földgáz átalakításával nyert szintézisgázból (CO és H2 reakciójával) állítják
elő. Rendkívül mérgező anyag! Kis mennyiségben vakságot, nagy mennyiségben (akár 1-2 dl is) halált okoz.
Az alkoholok fontos tulajdonsága, hogy vízelvonó szerek
(pl. tömény kénsav) hatására egymással reakcióba lépve,
vízkilépés közben étereket képeznek. Az éterek olyan szerves vegyületek, amelyek jellemző funkciós csoportja a két
szénatomot összekapcsoló oxigénatom, az étercsoport.
A legismertebb éter a dietil-éter (3. ábra). A dietil-éter
fontos apoláris oldószer. Régen altatásra használták. Gyúlékonysága, gőzének robbanásveszélye miatt ma már altatásra nem használják.

a)

1. A túlzott
mértékű alkoholfogyasztásnak
kellemetlen
következményei
vannak

H
H

C

O

H

H metanol

H

H

H

C

C

H

H etanol

O

H

2. Az alkoholok homológ sorának első két tagja: a metanol
és az etanol

Kétszer kettő…?

Mennyi a mérgező?

A májkárosodáshoz vezető alkoholmennyiség egyénenként nagyon eltérő. Általánosságban elmondható,
hogy a férfiak esetén 40 g/nap, a nőknél már 20 g/nap
rendszeres alkoholfogyasztás súlyos májkárosodást
eredményezhet. Számítsd ki, hogy hány deciliter
1. pálinka (alkoholtartalma: 40 V/V%);
2. bor (alkoholtartalma: 17 V/V%), illetve
3. sör (alkoholtartalma: 5 V/V%) napi fogyasztásával
lehet elérni ezt az adagot (4. ábra)! Az alkohol sűrűségét vegyük 0,79 g/cm3-nek!

b)

H
H

C
H

H
O

C
H

H

H

H

H

C

C

H

H

O

H

H

C

C

H

H

H

3. A két legegyszerűbb éter: a dimetil-éter (a)
és a dietil-éter (b)
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4. Hány deciliter pálinka, bor vagy sör napi fogyasztása
eredményez súlyos májkárosodást?

Tudod? Jó, ha tudod!

Az etanol előállítása

A természetes eredetű etanolt cukortartalmú levek
erjesztésével állítják elő:
C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2
Így készül a bor, illetve az alkoholtartalmú gyümölcslevek lepárlásával a pálinka. Alkoholos erjesztéssel
legfeljebb 18–20 V/V% alkoholt tartalmazó ital állítható elő. Ennél töményebb alkoholt desztillációval
(lepárlással) lehet előállítani (5. ábra).
Az etanol nagyipari előállítása etén és víz reakciójával történik:
H2C=CH2 + H2O → CH3CH2OH
Az etanol desztillációval előállítható legtöményebb
formája a tiszta szesz, amely 96 V/V% etanolt és vizet
tartalmaz. Vízelvonó szerek segítségével vagy szintetikus úton lehet előállítani a vízmentes, 100%-os etanolt,
amit abszolút alkoholnak nevezünk. Annak megakadályozására, hogy emberi fogyasztásra használhassák,
az ipari célokra gyártott etanolhoz gyakran kevernek
íz- és szagrontó anyagot (többnyire piridint). Ezt nevezzük denaturált szesznek.
bor, max. 15%
alkohol

lepárlás

borpárlat,
max. 60%
alkohol

5 Az
5.
A erjesztéssel
j té l kkapott alkoholból lepárlással nyerik
a töményebb alkoholt

Alkoholok: olyan szerves vegyületek,
amelyek funkciós csoportja a telített
Van fogalmad?
szénatomhoz kapcsolódó hidroxilcsoport (–OH).
Tiszta szesz: a desztillációval előállítható legtöményebb
(96 V/V%-os) etanol.
Abszolút alkohol: 100%-os etanol.
Denaturált szesz: íz- és szagrontó anyagokkal emberi
fogyasztásra alkalmatlanná tett etanol.
Éterek: olyan szerves vegyületek, amelyek jellemző
funkciós csoportja a két szénatomot összekapcsoló oxigénatom, az étercsoport.

Gondoltad volna?

Miért ecetesedik meg
a rosszul tárolt bor?

Az etanol erélyes oxidációja ecetsavat (CH3COOH)
eredményez. Ez a folyamat bizonyos mikroorganizmusok (gombák) hatására végbemehet a borban is,
amennyiben levegővel (oxigénnel) érintkezik. A helytelenül tárolt bor íze ezért lesz savanyú (megecetesedik). Ezt a folyamatot fel lehet használni az ecetsav
alkoholból történő előállítására is. Így készül a természetes eredetű ételecet.
Az etanol erélyes oxidációja játszódik le az alkoholszonda régebbi változatában is. Abban kálium-bikromát oxidálja az etanolt ecetsavvá, és a bikromátionok redukciója eredményezi a szonda elszíneződését
(6. ábra).

Nézz utána, hogyan működnek a korszerű alkoholszondák!

6. A kálium-bikromát-oldat
sárga színe alkohol hatására
zöldre változik

Tudod? Jó, ha tudod!

Mit kell tenni metanolmérgezés esetén?

A metanol (metil-alkohol) azért mérgező, mert a szervezetbe kerülve enzimek hatására először formaldehiddé (HCHO), majd hangyasavvá (HCOOH) oxidálódik. Mindkét vegyület mérgező hatású. Jó tudni,
hogy a metanollal mérgezett emberrel gyorsan etanolt
kell itatni, majd a mérgezettet kórházba kell szállítani.
A szervezetben ugyanis a két alkoholt ugyanaz az enzimrendszer bontja le, így a formaldehid és a hangyasav képződése lelassul, káros hatása mérséklődik. Az
etanol lebontása során képződő acetaldehid (CH3CHO)
és ecetsav (CH3COOH) jóval kevésbé mérgező, mint a
formaldehid és a hangyasav.

Alkoholok
• Jellemző funkciós csoport: –OH.
• Metanol (CH3OH):
– nagyon mérgező,
– enyhe oxidációja formaldehidet ad.
• Etanol (C2H5OH):
– alkoholos italok alkotója,
– függőséget, idegrendszeri és májkárosodást okozhat,
– enyhe oxidációja acetaldehidet ad,
– erélyes oxidációjával ecetsav keletkezik.
• Fontos reakciója: éterképzés.
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2.

Alkoholok értékűsége és rendűsége
Borhamisítás alkoholokkal?

A borok testességét, viszkózusságát (olajszerűségét) a benne található kis mennyiségű glicerin okozza. A borhoz adott
glicerin növeli a bor testességét, de ez már borhamisításnak
minősül. Sajnos már arra is volt példa, hogy a bor testességét hozzáadott, mérgező hatású glikollal növelték meg.
Szerencsére a borban található etanol ugyanahhoz az enzimhez kötődik, mint a glikol, így akadályozza annak felszívódását. A glicerin és a glikol a két legismertebb többértékű
alkohol (1. ábra).

Az alkoholok értékűsége azt adja meg, hogy a molekulában hány hidroxilcsoport található. Például: egyértékű alkohol a metanol és az etanol, kétértékű alkohol a glikol,
háromértékű alkohol a glicerin. A glikol tudományos
neve: etán-1,2-diol. A glicerin tudományos neve: propán1,2,3-triol.

Tudod? Jó, ha tudod!

Mit tartalmaz a fagyálló?

A gépkocsik fagyálló hűtőfolyadéka glikolt (vagy másik
nevén: etilén-glikolt) tartalmaz. A glikol 60%-os vizes
oldata ugyanis –36 °C-on fagy meg. Használják repülőgépek külső jégmentesítésére is. A glikol édes ízű, sűrűn
folyó, igen mérgező anyag. Glikolmérgezés esetén – a
mentő megérkezéséig – etanolt kell itatni a mérgezettel.

H 2C

H 2C

CH2

OH OH

glikol

HO

HO

OH

A hidratáló krémek alapvető funkciója a bőr kiszáradásának megakadályozása. A hidratáló krémek általában
olyan emulziók, amelyek nedvességszabályozó anyagokat (aminosavakat, tejsavat), esetleg nedvességtartó
szereket (glicerint) is tartalmaznak. Ezekre azért van
szükség, mert a bőr felső rétege, a felhám ugyanis könynyen felveszi a vizet, de nem tudja megtartani, hamar
kiszárad. A nedvességtartó szerek (pl. glicerin) hatása
azonban nem csak pozitív lehet. Addig, amíg a levegőből
köti meg a nedvességet, jót tesz a bőrnek. Ha a levegőből
nem tud elég nedvességet megkötni, akkor a bőr mélyebb rétegeiből vonja el. Ilyenkor nem hidratálja, hanem szárítja a bőrt. A nedvességtartó szerek elsődleges
szerepe inkább a krém kiszáradásának megakadályozása.
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OH
OH

1. A glikol kétértékű, a glicerin háromértékű alkohol

Szerinted…?

Melyiknek magasabb
a forráspontja?

Az 1. táblázatban közel azonos molekulatömegű egyértékű, kétértékű és háromértékű alkoholok találhatók.
A következő forráspontok közül melyik tartozik az
egyértékű, melyik a kétértékű és melyik a háromértékű
alkoholhoz: 290 °C, 138 °C és 177 °C?
Vegyület

Pentán-1-ol

Bután2,3-diol

Propán1,2,3-triol

OH

OH

OH
OH

A hidratáló krémek

CH2

OH OH OH

glicerin

Molekulaszerkezet

Tudod? Jó, ha tudod!

CH

Moláris
tömeg

88 g/mol

90 g/mol

OH

OH

92 g/mol

1. táblázat. Melyik alkoholnak a legmagasabb
a forráspontja?

Gondoltad volna?

A nyírfacukor

A nyírfacukor nem más, mint egy ötértékű alkohol: a
xilitol. Zöldségekben, gyümölcsökben, sőt kis mennyiségben az emberi testben is megtalálható. Kukoricarostból állítják elő. A leginkább fogkímélő édesítőszer, ezért rágógumik, fogkrémek adalékanyaga is.
A szájban található baktériumok ugyanis nem tudják
savakká alakítani, így nem okoz fogszuvasodást.

Mi a tudományos neve a xilitolnak?

Az alkoholok tulajdonságai szempontjából nemcsak az
a fontos, hogy hány hidroxilcsoport található a molekulájukban, hanem az is, hogy a hidroxilcsoport milyen szénatomhoz kapcsolódik. Ez alapján megkülönböztetünk elsőrendű (vagy primer) alkoholokat, másodrendű (vagy
szekunder) alkoholokat és harmadrendű (vagy tercier) alkoholokat (2. ábra). Az elsőrendű alkoholokban a
hidroxilcsoport láncvégi szénatomhoz (primer szénatomhoz) kapcsolódik. A másodrendű alkoholokban a
hidroxilcsoport olyan (szekunder) szénatomhoz kapcsolódik, amely két másik szénatommal létesít kötést. A harmadrendű alkoholokban a hidroxilcsoport olyan (tercier)
szénatomhoz kapcsolódik, amely három másik szénatommal létesít kötést. A szénatom rendűsége azt jelenti, hogy
hány másik szénatommal létesít kapcsolatot. A szénatom
rendűsége alapján lehet: elsőrendű (primer), másodrendű
(szekunder), harmadrendű (tercier) és negyedrendű
(kvaterner) (3. ábra).

H 3C

CH2

CH2

H 3C

OH

propán-1-ol

propán-2-ol

CH

CH3

OH

2. A propán-1-ol elsőrendű (primer) alkohol, a propán-2-ol
másodrendű (szekunder) alkohol

Gondoltad volna?

A szorbit

A szorbit (szorbitol) módosított, természetes eredetű
édesítőszer. Kevésbé édes, mint a cukor, de számos
előnyös tulajdonsága van a hagyományos cukorral
(répacukorral) szemben. Kisebb a kalóriatartalma, így
kevésbé hizlal. Nem okoz fogszuvasodást, mivel a
szájban található baktériumok nem tudják savakká
alakítani. Cukorbetegek étrendjében gyakori édesítőszer.

Gondoltad volna?

A szúnyogok kedvenc
alkoholja: az okt-1-én-3-ol

Ez a telítetlen alkohol megtalálható az izzadságban és
a kilélegzett levegőben is. Vonzza a szúnyogokat és más
csípős rovarokat. Rovarcsapdákban is használják. Számos növényben (pl. citromfűben) és gombában (pl.
ehető gombákban) is megtalálható (4. ábra). Az okt-1én-3-ol molekulájának két konfigurációs izomere van,
melyek egymás tükörképei. Ennek az az oka, hogy a
molekulában található egy olyan szénatom (ún. királis
szénatom), amelyhez négy különböző ligandum (atom,
atomcsoport) kapcsolódik.

Melyik a királis szénatom?
OH

4. Az okt-1-én-3-ol vonzza
a szúnyogokat és más csípős
rovarokat

másodrendű
szénatom

negyedrendű
szénatom

H

harmadrendű szénatom

H C H
H
H C
H

C
H C H
H

H
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C
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H C H
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H
C H
H
elsőrendű
szénatom

3. A szénatom rendűsége azt jelenti, hogy az adott szénatom
hány másik szénatommal létesít kapcsolatot

Az alkoholok értékűsége: a molekulában lévő hidroxilcsoportok számát
Van fogalmad?
adja meg.
Az alkoholok rendűsége: azt jelenti, hogy a hidroxilcsoport hányadrendű szénatomhoz
kapcsolódik.
A szénatom rendűsége: azt mutatja meg, hogy a szénatom hány másik szénatommal létesít kötést.

Az alkoholok értékűsége
• Az –OH csoportok száma alapján:
– egyértékű – pl. etanol,
– kétértékű – pl. glikol,
– háromértékű – pl. glicerin.
Az alkoholok rendűsége:
• Az –OH csoporthoz kapcsolódó szénatom rendűsége
alapján:
– elsőrendű (primer) – pl. etanol,
– másodrendű (szekunder) – pl. propán-2-ol,
– harmadrendű (tercier) – pl. 2-metilpropán-2-ol.
• A szénatom rendűsége: hány másik szénatommal létesít kapcsolatot
– elsőrendű (primer),
– másodrendű (szekunder),
– harmadrendű (tercier),
– negyedrendű (kvaterner).
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3.

Aldehidek és ketonok
Hogyan készülnek a csillogó karácsonyfadíszek?

1. A csillogó
karácsonyfadíszek előállítása
során azt használják ki, hogy
az aldehidcsoportot
tartalmazó
molekulák
ezüstté
redukálják
az ezüstionokat

A karácsonyfadíszek az üveg belső felületén lévő nagyon
vékony ezüstrétegtől olyan csillogóak (1. ábra). Az ezüstöt
pedig ammóniás ezüst-nitrát-oldatból választják ki olyan
szerves vegyületek, amelyek molekulájában aldehidcsoport
(–CHO) található. Az aldehidcsoport a jellemző funkciós
csoportja az aldehideknek.

Az aldehidek az oxovegyületek közé tartoznak. Az oxovegyületek jellemző funkciós csoportja a kettős kötéssel
kapcsolódó oxocsoport (==O). Az aldehidek jellemző
funkciós csoportja a láncvégi (primer) szénatomhoz kapcsolódó oxocsoport, az ún. aldehidcsoport (–CHO). Tudományos nevükben az -al végződés utal erre (pl. metanal,
etanal). A legismertebb két aldehid a 2. ábrán látható formaldehid (metanal) és acetaldehid (etanal).

O
H

C

H

metanal

H

H

O

C

C

H

H
etanal

Vigyázz! Kész labor!

Ezüsttükörpróba

Gondosan megtisztított kémcsőbe tölts két-három
ujjnyi ezüst-nitrát-oldatot, majd cseppenként, rázogatás közben adagolj hozzá annyi ammóniaoldatot, hogy
a kezdetben képződő barna csapadék feloldódjék! Tölts
néhány milliliter formalint a kémcsőbe! Rázással keverd össze a kémcső tartalmát, majd égő lángján enyhén melegítsd! Az oldat először barna színű lesz, majd
hamarosan csillogó ezüsttükör válik ki a kémcső belső
falára (4. ábra).

Mi történhetett a formaldehiddel, ha tudjuk, hogy a
folyamatban az ezüstionok
redukálódtak ezüstté?

2. Az aldehidek homológ sorának első két tagja: a metanal
és az etanal

A formaldehid (HCHO) kellemetlen, szúrós szagú,
mérgező gáz. A műanyaggyártás egyik fontos alapanyaga.
Szerepe van a hús füstöléssel történő tartósításában is.
A metanolmérgezés során megfelelő enzim hatására metanolból keletkezik és fejti ki mérgező hatását. A formaldehid vizes oldata a formalin. A formalint használják tetemek (preparárumok) tartósítására is (3. ábra).

4. Az ezüsttükörpróba fázisai

Tudod? Jó, ha tudod!
3. A formaldehid
vizes oldatát, a
formalint tetemek,
preparátumok
tartósítására is
használják
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Egy kiváló oldószer:
az aceton

Az aceton vízzel is minden arányban elegyedik, és az
apoláris anyagoknak (festékeknek, lakkoknak) kiváló
oldószere. Számos műanyag is oldódik benne. Egyes
körömlakklemosók is acetont tartalmaznak. A disszugázpalackban acetonban oldott acetilén található.

Az oxovegyületek másik
nagy csoportját a ketonok alkotják. A ketonokban az oxocsoport
láncközi vagy gyűrűben lévő (szekunder) szénatomhoz
kötődik. A ketonok tudományos nevében az -on végződés utal a szekunder szénatomhoz kapcsolódó oxocsoportra. A ketonok legegyszerűbb
és legismertebb képviselője az aceton
(propanon) (5. ábra).
Az oxovegyületeket a megfelelő
szénatomszámú alkoholok enyhe
oxidációjával állíthatjuk elő. Elsőrendű (primer) alkoholok enyhe oxidációja aldehidet eredményez. Másodrendű (szekunder) alkoholok enyhe
oxidációjakor ketonokat kapunk.

Gondoltad volna?

Gondoltad volna?

H 3C

C

CH3

O

O

A frissen vágott fű illatát is aldehidek okozzák. A ciszhex-3-énalt az ember szaglószerve már 0,25 ppb (milliárdod résznyi, „part per billion”) koncentrációban
megérzi. Nem stabilis vegyület. Izomerátalakulással
transz-hex-2-énallá alakul. A cisz-hex-3-énalból redukcióval képződő stabilis alkohol, a cisz-hex-3-én-1-ol
parfümök, kozmetikumok illatanyaga.

Rajzold fel a szövegben szereplő vegyületek vonalképletét!

Milyen izomere egymásnak a cisz-hex-3-énal és a
transz-hex-2-énal?

5. A legegyszerűbb
keton az aceton
(propanon)

Az alkoholelvonó kúra
és az acetaldehid

Az alkoholfogyasztást követő másnaposság legfőbb
oka, hogy a szervezetünkben az etanolt egy enzim
acetaldehiddé (etanallá) oxidálja. Ez a vegyület okozza
a kellemetlen tüneteket. Egy másik enzim az acetaldehidet tovább oxidálja ecetsavvá. Az alkoholelvonó kúra
lényege, hogy gátolják ennek a második enzimnek a
működését, így már nagyon kis mennyiségű alkoholfogyasztás esetén is jelentkeznek a másnaposság tünetei, mivel az acetaldehid nem tud tovább alakulni,
felhalmozódik a szervezetben.

Gondoltad volna?

A frissen vágott fű illata

Mi köze van az alkoholszondának az alkohol
oxidációjához?

Az első alkoholszondák azon az elven működtek, hogy
az erős oxidálószer (pl. a kálium-bikromát: K2Cr2O7)
ecetsavvá oxidálja az etanolt, és eközben az oxidálószer
színe megváltozik. A ma használatos, korszerű alkoholszondák már nem kémiai úton, hanem elektrokémiai
módszerrel (megfelelő tüzelőanyag-cella alkalmazásával) mérik a leheletben lévő alkohol mennyiségét.

Oxovegyületek: olyan szerves vegyületek, amelyek jellemző funkciós
Van fogalmad?
csoportja az oxocsoport.
Aldehidek: olyan oxovegyületek,
amelyek molekulájában az oxocsoport láncvégi (primer)
szénatomhoz kapcsolódik.
Ketonok: olyan oxovegyületek, amelyek molekulájában
az oxocsoport szekunder szénatomhoz kapcsolódik.

Tudod? Jó, ha tudod!

Az aceton mint oldószer

A boltokban kétféle eldobható műanyag pohár kapható.
Az egyiket az üdítők számára gyártják, az aljára a PP
(polipropilén) felirat vagy a kódja, a lekerekített háromszögben egy 5-ös szám van nyomva. A másik fajta
műanyag poharat polisztirolból készítik, és a forró
italok számára készül, mert jó a hőszigetelő képessége.
Az ilyen típusú poharaknak az alján a PS felirat vagy a
háromszögben 6-os szám látszik. A két típusú poharat
helyezd egy magas peremű, alufóliából hajtogatott
fémtálcára, majd mindkettőbe tölts kevés acetonos
körömlakklemosót. Nézd meg, mi történik pár perc
múlva!
A habosított polisztirolt hazánkban hungarocellnek
vagy nikecellnek is nevezik.

Miért nem érdemes hungarocellből kivágott lapokat
piros Technokollal ragasztani? Vajon a kékeszöld
Technokol alkalmas erre a célra? Nézd meg a ragasztók összetételét!

Oxovegyületek
• Funkciós csoport: oxocsoport (=O).
• Aldehidek:
– funkciós csoport: aldehidcsoport (–CHO),
– elnevezésben: -al végződés,
– előállítás: elsőrendű alkoholok enyhe oxidációjával,
– legismertebb képviselők: metanal (HCHO), etanal
(CH3CHO).
• Ketonok:
– az oxocsoport másodrendű szénatomhoz kapcsolódik,
– elnevezésben: -on végződés,
– előállítás: másodrendű alkoholok enyhe oxidációjával,
– legismertebb képviselő: propanon, (CH3)2CO.
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4.

Karbonsavak
A szúnyogcsípéstől a savanyú káposztáig

A szúnyog csípésekor hangyasavat juttat a bőrünk alá.
A bor alkoholtartalma könnyen ecetsavvá alakul. Növényekben, gyümölcsökben fordul elő a borkősav és a citromsav. A szalicilsavat régebben házi konzerválószerként
használták. Az aludttej, a kovászos uborka és a savanyú
káposzta kellemes, csípős ízét a tejsavnak köszönheti.
Ezeknek a savaknak közös jellemzője, hogy valamennyi a
karbonsavak közé tartozik (1. ábra).

A karbonsavak olyan szerves vegyületek, amelyek molekulájában karboxilcsoport (–COOH) található. Elnevezésükben a -sav végződés utal a karboxilcsoportra. A karbonsavak molekulái között hidrogénkötés alakulhat ki.
A kis szénatomszámú karbonsavak vízben jól oldódnak.
A legegyszerűbb karbonsavak a hangyasav (HCOOH) és
az ecetsav (CH3COOH) (2. ábra).
Az ecetsav (CH3COOH) színtelen, szúrós szagú folyadék, amely vízzel minden arányban elegyedik. Viszonylag gyenge sav. Számos fémet (pl. cinket, magnéziumot)
hidrogénfejlődés közben old. Karbonátokból (mészkőből, szódából, szódabikarbónából) szén-dioxidot szabadít fel. Híg, vizes oldatát ecetnek nevezik. Az étkezési
ecetet elsősorban biológiai úton állítják elő etil-alkoholból. Az ipari felhasználású ecetsavat szintézisgázból (CO
és H2 elegyéből) nyert metil-alkohol további átalakításával nyerik.

Tudod? Jó, ha tudod!

Mi van a sörösdobozok
belsejében?

A sör és a savanyú káposzta is tartalmaz növényi savakat, amelyek képesek reakcióba lépni a doboz falának
fémjével. A fém beoldódhat a sörbe vagy a káposztába,
így annak fémes ízt adva rontja az élvezeti értékét.
Ennek elkerülésére a gyártók a dobozok belsejét műanyag bevonattal is ellátják, ami lehet színtelen, mint
azt a sörösdobozoknál, vagy fehér, ahogy azt a savanyúkáposzta-konzerv esetében tapasztaljuk.

Mostanában divatos az a fajta eljárás, hogy tábortűznél a kiürült sörösdobozba pakolnak húst és egyéb
sütnivalókat, majd a dobozt sütőedényként használva
behelyezik a parázsba. Vajon egészséges eljárás ez a
sütési mód?

1. Ételeink, italaink fontos vegyületei a karbonsavak

hangyasav

ecetsav
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2. A legegyszerűbb karbonsav a hangyasav és az ecetsav

Gondoltad volna?

A sokoldalú ecet

A háztartási ecet az ecetsav híg (10, 15 vagy 20 V/V%os) oldata. A háztartásban elsősorban ételízesítésre
használják. Az olcsó ecet nagyon jó fertőtlenítőszer is.
Már viszonylag híg oldatában is elpusztulnak a baktériumok. Vízkőoldásra is lehet használni. Hatására a
karbonátok szén-dioxid-gáz fejlődése közben elbomlanak. Az automata mosógépek vízkő elleni védelme
érdekében időnként nem árt egy-egy ecetes mosást
lefuttatni. Folttisztításra, ablaktisztításra, lúgos mosószerek hatásának közömbösítésre is használható.
Arra viszont nagyon vigyázni kell, hogy ecetes ételt
ne tároljunk fémedényekben, mert az ecetsav még az
olyan kevéssé reakcióképes fémeket is képes oldani
oxigén (levegő) jelenlétében, mint pl. a réz:
2 CH3COOH + Cu + 0,5 O2 → (CH3COO)2Cu + H2O
A képződő réz-acetát mérgező vegyület.
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A természetben igen sok formában találkozhatunk
hidroxikarbonsavakkal is. A hidroxikarbonsavak a karboxilcsoporton kívül másik funkciós csoportot, hidroxilcsoportot is tartalmaznak. Ilyen például a tejsav, a borkősav, a citromsav és a szalicilsav.
A tejsav (2-hidroxi-propánsav)
egy hidroxikarbonsav (3. ábra).
Molekulájában a karboxilcsoporton kívül hidroxilcsoport is található. A tejsav sóit laktátoknak
nevezzük.
O
3. Az egyik
H 3C
C
legfontosabb
és legismertebb
CH
OH
hidroxikarbonsav
OH
tejsav
a tejsav

Gondoltad volna?

Valóban a tejsav okozza
mlázat?
az izomlázat?

Fokozott fizikai igénybevétel esetén hirtelen megnő a szervezet
zet
energiafelhasználása, és a szőlőlőcukor oxigénhiányos környezetzetben történő lebontása tejsavat ered-ményez. Ezért hitték régen, hogyy a
fokozott fizikai igénybevételtt gya
gyakran
akran
követő izomláznak is a tejsav felha
felhalalsok
mozódása az oka. Az új kutatások
alapján az izomláz kialakuláásában a tejsav mellett szerepet
et
játszik az izomrostok sérülése,
se,
gyulladása is (4. ábra).
4. A tejsav és az izomláz gyakran
együtt járnak, de nincs közöttük
ok-okozati kapcsolat

Tudod? Jó, ha tudod!

Probiotikumok és a tejsav

A probiotikumok olyan táplálékkiegészítők, amelyek
fogyasztásával az emberi szervezet számára hasznos
baktériumokat juttatunk a szervezetünkbe. A legtöbb
probiotikum tejsavbaktériumokat tartalmaz. A tejsavbaktériumok a szénhidrátokat tejsavvá alakítják. A tejsav egyrészt jellegzetes savanyú ízt ad az élelmiszereknek (joghurtnak, kovászos uborkának, savanyú káposztának), másrész savassága révén csökkenti a pH-t
és ezzel gátolja a káros mikroorganizmusok szaporodását. Ilyen módon védelmet nyújt az emésztőrendszeri
fertőzésekkel szemben. A probiotikumok segítik a természetes bélflóra helyreállítását, ezért fogyasztásuk
különösen javasolt antibiotikumos kezelések esetén.

Tudod? Jó, ha tudod!

Mi az a jégecet?

A tiszta, vízmentes ecetsav 16,7 °C-on megfagy. Kinézetre olyan lesz, mint a jég. Innen az elnevezés: jégecet.
A jégecet tehát a tiszta, vízmentes ecetsavat jelenti –
akár folyékony halmazállapotban is.

Vajon milyen kölcsönhatás lehet az ecetsavmolekulák
között?

Karbonsavak: olyan szerves vegyületek, amelyek molekulájában a jelVan fogalmad?
lemző funkciós csoport a karboxilcsoport (–COOH).
Hidroxikarbonsavak: olyan szerves vegyületek, amelyek molekulája a karboxilcsoporton kívül hidroxilcsoportot is tartalmaz.

Gondoltad volna?

A kovász és a kenyérsütés

A kovász lisztből és vízből készült előtészta, amelyben
különböző élesztőgombák, valamint tejsav- és ecetsavbaktériumok találhatók. A kenyér kelesztéséhez régebben mindig kovászt használtak.

Kétszer kettő…?

Mennyi kell belőle?

Egy salátalé készítésének receptje a következő: 3 dl
vízhez keverjünk 2,5 evőkanál ecetet (15%-os), 1 kávéskanál sót és 4 evőkanál cukrot! Hogyan készítsük el
a salátalét, ha otthon csak 20%-os ecetünk van?

Karbonsavak
• Jellemző funkciós csoport: –COOH (karboxilcsoport).
• Elnevezésben: -sav végződés.
• Fontosabb képviselői:
– hangyasav (HCOOH),
– ecetsav (CH3COOH)
– az ecet alkotója,
– előállítható etil-alkohol oxidációjával;
– tejsav
– hidroxikarbonsav,
– szénhidrátok lebontásának egyik terméke.
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5.

Észterek: zsírok és olajok
Mik az omega-3 zsírsavak?

Az omega-3 zsírsavak olyan
nagy szénatomszámú, telítetlen
karbonsavak, amelyekben – a
legutolsó szénatomtól számolva
a szénatomok közötti kötéseket – a 3. kötés egy kétszeres
kovalens kötés (1. ábra). Az
omega-3 zsírsavak szív- és érrendszerre gyakorolt jótékony
hatását az 1920-as években ismerték fel a grönlandi eszkimók
vizsgálatakor. Az eszkimók nagyon sok, tengeri állatokból
származó zsiradékot fogyasztanak, ennek ellenére gyakorlatilag ismeretlen körükben a szívés érrendszeri megbetegedés.
Azt is észrevették azonban, hogy
az átlagosnál gyakrabban fordul
elő körükben a vérzékenység…

3

HO

A többszörösen telítetlen omega-3 zsírsavakat az emberi szervezet nem tudja előállítani, ún. esszenciális
zsírsavak. Ilyenekben gazdag tápanyagok a tengeri
halak, néhány édesvízi hal (pl. pisztráng, sügér), a
csukamájolaj és különösen a lenolaj. Az omega-3 zsírsavak átalakulásával képződő vegyületeknek kimutatottan gyulladáscsökkentő, értágító, szívritmuszavarellenes és vérrögképződés-ellenes hatása van. Az idegsejtek sejtmembránjának fontos alkotója. Hiánya
lassíthatja az értelmi fejlődést. Az esszenciális zsírsavak fogyasztására is igaz az a szabály, hogy kis menynyiségben gyógyszer, nagy mennyiségben méreg. Erre
figyelmeztet az eszkimók körében gyakori vérzékenység is. Még egy tanács: mivel a C=C telítetlen kötés
érzékeny az oxidációra, ezért a halolajkapszulák mellé
nem árt a szokásosnál kicsit több C-vitamint fogyasztani antioxidánsként.

O

1. A linolénsav is egyike
az omega-3 zsírsavaknak

A zsírsavak nagy szénatomszámú, normális láncú karbonsavak. A zsírsavak vízben rosszul oldódó, kellemetlen
szagú és ízű vegyületek. Legismertebb képviselőik a telített
palmitinsav (C15H31COOH) és sztearinsav (C17H35COOH),
az egyszeresen telítetlen olajsav (C17H33COOH) (2. ábra),
valamint a többszörösen telítetlen, ún. omega-3 és omega-6
zsírsavak.
A zsírsavak a természetben többnyire nem szabad formában, hanem glicerinnel képzett vegyületeik (ún. észterek) formájában fordulnak elő. A glicerin zsírsavakkal
képzett vegyületei a trigliceridek, vagy zsírok és olajok.
A zsírok elsősorban telített zsírsavakat (palmitinsavat,
sztearinsavat) tartalmazó trigliceridek. Apoláris molekuláiban a szénhidrogénlánc egyenes, ezért viszonylag erős
diszperziós kölcsönhatás alakulhat ki a molekulák között.
Ez az oka annak, hogy a zsírok szobahőmérsékleten általában szilárd halmazállapotúak. A zsírok többnyire állati
eredetű trigliceridek.
Az olajok elsősorban telítetlen zsírsavakat (olajsavat,
linolsavat, linolénsavat) tartalmazó trigliceridek. Apoláris
molekuláiban a szénhidrogénlánc a kettős kötés mentén
megtörik, ezért viszonylag gyenge diszperziós kölcsönhatás alakulhat ki a molekulák között. Ez az oka annak, hogy
az olajok szobahőmérsékleten általában folyadékok. Az
olajok többnyire növényi eredetű trigliceridek (3. ábra).
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Miért olyan fontosak
az omega-3 zsírsavak?

Gondoltad volna?

O

2

C
HO

1

4
3

6
5

8
7

10
9

12
11

14
13

16
15

palmitinsav

O

2

C
HO

1

4
3

6
5

8
7

10
9

12
11

14
13

16
15

18
17

sztearinsav

C
18

HO

O

olajsav

2. Legismertebb zsírsavak: a telített palmitinsav és sztearinsav,
valamint a telítetlen olajsav

O
O

O

Szerinted…?

O
O

O

A zsírok szobahőmérsékleten szilárd vegyületek. Mégsem tekinthetők kristályos anyagoknak. Ennek megfelelően nincs olvadáspontjuk, melegítésre fokozatosan
meglágyulnak.

Vajon mi lehet az oka, hogy a zsírok nem kristályos
anyagok?

a)

O
O
O
O
b)

Miért nincs olvadáspontja
a zsírnak?

O

O

3. A zsírokban elsősorban telített zsírsavak kötődnek a glicerin
molekulájához (a), a növényi olajokban pedig telítetlen
zsírsavak (b)

Tudod? Jó, ha tudod!

Észterek

Az észterek karbonsavakból és alkoholokból vízkilépéssel létrejövő vegyületek:
alkohol + karbonsav → észter + víz.
Jellemző funkciós csoportjuk az észtercsoport
(–COO–). Az élővilágban – táplálékainkban is – a triglicerideken kívül nagyon sok észter található. A kis
szénatomszámú észtereket nevezzük gyümölcsésztereknek. Ezek a gyümölcsök illat- és aromaanyagai.
A gyümölcsésztereket mint „természetazonos aromákat” elterjedten használják az élelmiszerek, italok,
kozmetikai szerek gyümölcsillatának megteremtéséhez
(4. ábra). A legismertebb gyümölcsészter az etil-acetát.
A nagy szénatomszámú észterek vízben nem oldódó,
apoláris anyagok. Ezeket nevezzük viaszoknak. Viaszbevonat található a gyümölcsök héján, a növényi leveleken és az állatok bőrén, illetve tollazatán. Autóápolási
szereket, cipőpasztát, gyertyát, zsírkrétát és rúzsokat
készítenek belőle.
Írd fel az etil-acetát képződésének kémiai egyenletét!
enl
n et

Tudod? Jó, ha tudod!

Hogyan lesz a zsírból
szappan?

Az észterek képződése megfordítható folyamat. Az
észterek víz hatására történő bomlását hidrolízisnek
nevezzük: észter + víz → alkohol + karbonsav. Az
észterkötés különösen érzékeny a lúgos kémhatásra. Az
észterek lúgok (pl. NaOH-oldat) hatására történő bomlása a lúgos hidrolízis vagy elszappanosítás: észter + lúg
→ alkohol + karbonsav sója. Ezen a reakción alapul a
szappanfőzés. A házi szappanfőzés során a zsiradékot
(triglicerideket) szódával (Na2CO3), hamuzsírral
(K2CO3) vagy lúgkővel (NaOH) főzték. Így állították elő
a zsírsavak nátrium- és káliumsóit, a szappanokat.

Trigliceridek: nagy szénatomszámú
karbonsavak glicerinnel képzett észVan fogalmad?
terei.
Észterek: olyan szerves vegyületek, amelyek karbonsavakból és alkoholokból vízkilépés
közben jönnek létre.
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Észterek
• Képződésük: alkohol + karbonsav →
észter + víz.
• Jellemző funkciós csoport: –COO– (észtercsoport).
• Csoportosításuk:
– gyümölcsészterek,
– viaszok,
– trigliceridek.
Trigliceridek
• A glicerin nagy szénatomszámú karbonsavakkal képzett észterei:
– zsírok: telített zsírsavak (palmitinsav, sztearinsav)
trigliceridjei;
– olajok: telítetlen zsírsavak (olajsav, omega-3 zsírsavak) trigliceridjei.

4. A kis szénatomszámú észterek a gyümölcsök illatés aromaanyagai
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6.

Bioüzemanyagok és mosószerek
Étolajjal működő gépjárművek?

A cseppfolyós növényi eredetű üzemanyagoknak kezdetektől szerepe volt a gépjárművek meghajtásában. Az Ottomotort Nikolaus Otto az etanol használatára tervezte, Rudolf Diesel motorjának üzemanyaga a mogyoróolaj volt.
Csak amikor a kőolaj – amelynek fajlagos energiatartalma
lényegesen magasabb a bioüzemanyagokénál – szélesebb
körben hozzáférhetővé vált, akkor hanyatlott le a bioüzemanyagok alkalmazása. Ma azonban a viszonylag magas olajár, a kőolajtermelő országoktól való függetlenedés
és az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások miatt a
bioüzemanyagok termelése és felhasználása újra előtérbe
került.

A bioüzemanyagok olyan üzemanyagok vagy tüzelőanyagok, amelyeket növényi vagy állati biomasszából állítanak elő. A bioüzemanyagok megújuló energiaforrások.
A bioüzemanyag felhasználása akkor tekinthető környezetbarátnak, ha a létrehozása és elégetése során keletkező
szén-dioxid mennyisége nem több, mint a biomasszában
megkötött szén-dioxid. A két legfontosabb bioüzemanyag:
a bioetanol és a biodízel. A bioetanolt cukorból állítják elő,
a biodízelt pedig növényi olajokból. Az Európai Unió előírása szerint 2020-ra a kőolajalapú üzemanyagoknak legalább 10% bioüzemanyagot kell tartalmazniuk.
A biodízelt növényi olajat tartalmazó alapanyagokból
(pl. repce-, napraforgó- és szójaolajból), valamint más
nyersanyagokból (pl. használt sütőolajból, állati zsiradékból) állítják elő. Mivel nagy viszkozitású (sűrűn folyó)
folyadékokról van szó, ezért metil-alkohollal kisebb részekre bontva (ún. átészterezés után) lehet üzemanyagként
használni. A maximum 20% biodízelt tartalmazó B20-as
üzemanyagot gyakorlatilag bármelyik dízelmotorral működő járműben lehet használni különösebb átalakítás
nélkül. Sajnos a biodízel kémiai stabilitása – a molekulában található kétszeres kötések miatt – sokkal rosszabb,
mint a kőolajból nyert dízelolajé. Ennek következtében a
keletkező anyagok dugulást okozhatnak, ami számos üzemeltetési probléma forrása.
A mosószerek (detergensek) olyan természetes vagy mesterséges eredetű vegyületek, melyek felépítő részecskéi
(ionjai, molekulái) egyaránt tartalmaznak hidrofób és
hidrofil részeket (2. ábra).
O
O
2. A szappanokat alkotó anionok (karboxilátionok)
egyaránt tartalmaznak hidrofób és hidrofil részeket
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Gondoltad volna?

Mit tartalmaz az E85
üzemanyag?

A Magyarországon 2007 óta kapható E85 üzemanyag
15% bioetanolt és 85% benzint tartalmaz (1. ábra). Ezt
az üzemanyagot csak a legújabb, ún. FFV motorokkal
ellátott járművekben lehet használni. Jelenleg a
bioetanol előállítása költségesebb, mint a benziné.
A bioetanol elterjedését a legtöbb állam anyagilag támogatja.

1. Bioetanolt
tartalmazó üzemanyagot nagyon
sok benzinkútnál
tankolhatunk

Tudod? Jó, ha tudod!

Bioalkoholok

A világon jelenleg a legnagyobb mennyiségben előállított bioüzemanyag a bioetanol (etil-alkohol): C2H5OH.
Cukortartalmú növényi anyagokból állítják elő erjesztéssel: C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2. Bioetanolt lehet
előállítani magas cukortartalmú növényekből (cukorrépából, cukornádból) erjesztéssel. Ugyancsak bioetanol nyerhető magas keményítőtartalmú (pl. kukorica, búza, burgonya), esetleg cellulóztartalmú (pl. fa,
szalma) növényekből is. Először a keményítőt és a
cellulózt enzimek (amilázok, cellulázok) segítségével
szőlőcukorrá (C6H12O6) alakítják. Ezt követi az alkoholos erjedés.
A növényi eredetű metanolt (metil-alkoholt, CH3OH)
régóta használják verseny-motorkerékpárok üzemanyagának adalékaként. Nagy reményeket fűznek a
sok szempontból a bioetanolnál is előnyösebb tulajdonságú biobutanolhoz (butil-alkohol, C4H9OH).
A biobutanol vízzel nem elegyedik, a benzinnel keverve szállítható, a gépkocsikban különösebb átalakítás
nélkül használható üzemanyag. Előállítása ugyancsak
cukrokból történik egy speciális enzim segítségével. Ma
még ennek az enzimnek az előállítása annyira költséges, hogy a biobutanol jóval drágább a bioetanolnál.

A legrégebben használt mosószer a szappan. A szappanok a nagy szénatomszámú zsírsavak (palmitinsav, sztearinsav) nátrium- és káliumsói.
A szintetikus mosószerek olyan vegyületek, amelyeket
mesterségesen előállított anyagok átalakításával nyernek.
Három típusuk van. Az anionos mosószerek aktív részecskéi negatív töltésű ionok. Ilyenek pl. a zsíralkohol-szulfátok. A kationos mosószerek aktív részecskéi pozitív töltésűek. Ilyen pl. a trimetilhexadecil-ammónium-klorid.
A nemionos mosószerek molekulájának egyik vége oxigénatomokat is tartalmaz. Ilyen pl. a poli(etilén-etoxilát).

Gondoltad volna?

A szappanfőzés

A szappanfőzés az egyik legrégebbi vegyi művelet. Még
50-60 évvel ezelőtt is az önellátó háztartásokban az
összegyűjtött zsiradékból készítettek házi szappant.
A szappanfőzés kiindulási anyaga a zsír. A zsírok a
glicerinnek nagy szénatomszámú zsírsavakkal (palmitinsavval, sztearinsavval) képzett észterei. Ezek lúgos
főzésével (lúgos hidrolízisével) nyerik a szappant.

Vigyázz! Kész labor!

Kísérletek mosószerrel

Vízzel tölts félig két egyforma átlátszó poharat. Az
egyikben oldj fel nagyon kevés (egy csepp) folyékony
mosó- vagy mosogatószert, a másikban pedig jóval
többet (kb. 20 cseppet)! Rázd össze mind a két pohár
tartalmát, és figyeld meg a benne lévő folyadék felszínét, valamint átlátszóságát!
Cseppents ezután mindkét pohárba 2-3 csepp étolajat!
Újra rázd össze a poharak tartalmát! Mit tapasztalsz?

Hogyan magyarázható az olajcseppek hatására bekövetkező változás?

Bioüzemanyagok: növényi vagy állati
biomasszából előállított megújuló
Van fogalmad?
energiaforrások.
Biodízel: növényi vagy állati eredetű trigliceridekből átészterezéssel nyert metil-észterek,
melyet dízelüzemű gépjárművek üzemanyagaként lehet használni.
Mosószerek (detergensek): olyan természetes vagy
mesterséges eredetű vegyületek, melyek felépítő részecskéi (ionjai, molekulái) egyaránt tartalmaznak hidrofób és hidrofil részeket.
Szappanok: nagy szénatomszámú zsírsavak nátrium- és
káliumsói.
Szintetikus mosószerek: olyan detergensek, amelyeket mesterségesen előállított anyagok átalakításával
nyernek.

Tudod? Jó, ha tudod!

A mosóhatás

A szappanok (és a szintetikus mosószerek) részecskéi a
víz belsejében úgy helyezkednek el, hogy apoláris végükkel egymás felé, hidrofil végükkel a víz felé fordulnak. Így jönnek létre a gömb alakú asszociátumok, az
ún. micellák. (Mivel ezek mérete a kolloid mérettartományba esik, ezért a szappanok és a szintetikus mosószerek oldatait asszociációs kolloidoldatoknak nevezzük.) Apoláris szennyeződés (zsírfolt, olajfolt) esetén a
micellák a belsejükbe zárják az apoláris anyagokat, így
távolítják el azokat a szennyezett felületről, és nem engedik visszatapadni. Mindez időigényes folyamat. Ezért
nagyon fontos a megfelelő ideig történő áztatás, majd az
erős mechanikai hatás (dörzsölés, keverés) (3. ábra).
1

2

3

3. A szappan tisztító hatásának mechanizmusa
1. A szennyeződés megtapad a felületen. 2. A szappanrészek
körülveszik a szennyeződést, apoláris részükkel beletapadnak.
3. A szennyeződés leválik a felületről, és a szappanrészecskék
teljesen körülveszik

Bioüzemanyagok
• Növényi vagy állati eredetűek.
• Megújuló energiaforrások.
• Legfontosabb képviselőik:
– bioetanol;
– biodízel.
Bioetanol
• növényi eredetű etil-alkohol;
• benzinhez keverve használják;
• cukrokból nyerik alkoholos erjesztéssel.
Biodízel
• növényi eredetű észterek;
• dízelolajhoz keverve használják;
• növényi olajokból nyerik átészterezéssel.
Mosószerek (detergensek)
• Részecskéinek van hidrofil és hidrofób része.
• Vizes oldatban micellákat képeznek (asszociációs kolloidok).
• Csökkentik a víz felületi feszültségét (habzás).
• Lehetnek:
– természetes eredetűek (szappanok),
– szintetikusak (anionos, kationos, nemionos).
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7.

A geometriai izoméria
Melyik az egészségesebb: a vaj vagy a margarin?

Mind a két zsiradéknak vannak előnyei és lehetnek hátrányai a táplálkozásban. A vaj állati eredetű – emlősállatok
tejéből készített – zsírokat tartalmaz. A zsírok mellett zsírban oldódó vitaminok és fehérjék is találhatók benne.
A nagy telített zsírsavtartalom miatt fogyasztása növeli a
koleszterinszintet. A margarint többnyire növényi olajok
részbeni telítésével – hidrogénezésével – állítják elő. Nem
tartalmaz koleszterint, viszont – az előállítás módjától függően – több-kevesebb ún. transzzsírsavat tartalmazhat,
amely szintén emeli a szervezet koleszterinszintjét. A korszerű margarinokat már nem így készítik… (1. ábra)

Bizonyos kettős kötést tartalmazó molekuláknak kétféle
térszerkezete, konfigurációs izomere lehet. A kettős kötésű
szénatomokhoz (C==C) kapcsolódó szénhidrogénláncok
vagy egymáshoz közelebb helyezkednek el (cisz-forma),
vagy egymástól távolabb (transz-forma). A természetes
olajsavban a cisz-forma valósul meg, tehát a molekula
lánca a kettős kötésnél „megtörik”. Emiatt a molekulaszerkezet miatt alacsonyabb a telítetlen zsírsavakat tartalmazó
olajok olvadáspontja, mint a telített zsíroké. Létezik olyan
molekula is, amelynek molekulaképlete és az atomok kapcsolódási sorrendje (konstitúciója) ugyanolyan, mint az
olajsavmolekuláé, csak a térszerkezete különbözik, mivel
a kettős kötésű szénatomok körül a szénláncok transz-formájú elrendeződést mutatnak. Ez a molekula (elaidinsavmolekula) térizomere az olajsavmolekulának. Az izomériának azt a típusát, amikor azonos konstitúció (kapcsolódási sorrend) esetén többnyire a C==C kötés miatt jöhetnek
létre különböző térszerkezetű molekulák, geometriai izomériának nevezzük (2. ábra).

Gondoltad volna?
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2. A C17H33COOH molekulaképletű telítetlen karbonsavnak
két geometriai izomere lehetséges: a transz-izomer (elaidinsav)
és a cisz-izomer (olajsav)

Szerinted…?

A geometriai izoméria
molekulaszerkezeti feltétele

Számos C=C kötést tartalmazó szerves molekula esetén nem lép fel a geometriai izoméria jelensége. Nincs
pl. cisz- és transz-etén, cisz- és transz-but-1-én. Van
viszont cisz- és transz-but-2-én (3. ábra).

Mi lehet a molekulaszerkezeti feltétele a geometriai
izomériának?

Hogyan keletkeznek
a transzzsírsavak
a margaringyártás során?

A margaringyártás fő folyamata a zsírkeményítés. Zsírkeményítés során a telítetlen zsírsavak kettős kötéseinek egy részét – megfelelő katalizátor jelenlétében –
hidrogénnel telítik. Ezzel az ún. addíciós reakcióval
párhuzamosan azonban végbemegy egy izomerátalakulás is, melynek során a C=C kötés mentén eredetileg
cisz-formájú molekula átalakul transz-formájúvá. Így
keletkeznek a transzzsírsavak. Ez az ún. izomerátalakulás azért következik be, mert – a hosszú szénláncok
közelsége miatt – a cisz-forma kevésbé stabilis, mint a
transz-forma.
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1. Vaj vagy margarin?
margarin
n? Van-e
V
megnyugtató
meg
válasz erre a kérdésr
re?
kérdésre?

H

H

H

C
H

H
C

C

H

C

H

H

H

H

C
H

C
H

H

H

C
H

C

H

cisz-but-2-én

transz-but-2-én

olvadáspont: –139 °C
forráspont: 3,7 °C

olvadáspont: –106 °C
forráspont: 0,8 °C

3. A but-2-én két geometriai izomere

O
H2

Szerinted…?

Gondoltad volna?

C
OH

Miért kell
hidrogénezni
a telítetlen
zsírsavakat?

Top = –11 °C
H2
O
C

A 4. ábra alapján
magyarázd el, hogy
miért kell hidrogénezni a telítetlen
zsírsavakat!

OH
Top = –5 °C
H2
O
C
OH

4. A háromszorosan
telítetlen
linolénsav
hidrogénezésének termékei
és a termékek
olvadáspontja

Top = 16 °C

A hidrogénezett növényi olajokat nagyon sok élelmiszer (sütemények, édességek) előállítására használják.
Így ezek is tartalmazhatnak transzzsírsavakat. Sok országban – 2015-től Magyarországon is – az ilyen élelmiszereken is fel kell tüntetni a transzzsírsavtartalmat
(trans fatty acids). Hasznos információkat találunk
számos élelmiszer transzzsírsavtartalmáról az Országos
Élelmezéstudományi Intézet honlapján (www.oeti.hu).
Újabban azt is kimutatták, hogy hosszabb főzés vagy
mikrohullámú melegítés hatására is bekövetkezhet a
telítetlen zsírsavak izomerátalakulása. Szerencsére az
átalakulás mértéke nagyon csekély. Viszonylag nagy
(2–9%) a transzzsírsavtartalma a borjúzsírnak. A kérődzők bendőjében ugyanis olyan baktériumok találhatók, amelyek transzzsírsavakat állítanak elő.

H2
O
C
OH
Top = 71 °C

Tudod? Jó, ha tudod!

Korszerű margarinok

Egyre nagyobb számban jelennek meg azok a margarinok, amelyeket nem hidrogénezett növényi olajokból
készítenek, így transzzsírsavtartalmuk elenyészően
alacsony. Ezeket a margarinokat növényi olajok és
növényi zsírok, valamint víz összekeverésével állítják
elő. Növényi – szilárd halmazállapotú – zsírként többnyire kókuszzsírt és pálmazsírt használnak.

Nézz utána!

Nem csak a margarin tartalmazhat transzzsírsavakat

Gondoltad volna?

Miért kellemetlen szagúak
és ízűek az avas
élelmiszerek?

A zsírok, de különösen az olajok könnyen avasodnak.
Avasodáskor szabad zsírsavak keletkeznek, ezek okozzák a kellemetlen ízt és szagot. A zsírok és olajok avasodása két folyamat eredménye. Az egyik egy bomlás, a
triglicerid-molekula elbomlik (hidrolizál). Ekkor keletkeznek a szabad zsírsavak. A másik egy oxidáció, a telítetlen kötések mentén a molekulák könnyen oxidálódhatnak. Ezért kell a zsírokat és olajokat, valamint a
zsíros-olajos élelmiszereket hideg, száraz helyen, lehetőleg fénytől védve tárolni. Különösen hamar megromlik
a sütéshez használt étolaj hő, nedvesség és oxigén hatására. A boltokban kapható csomagolt termékeket vagy
vákuumfóliázással, vagy védőgázos eljárással (szén-dioxiddal, nitrogénnel, esetleg argonnal) védik meg a
levegőtől, pontosabban a nedvességtől és az oxigéntől.

Hogyan csinálták régen?

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes beszámolót!
1. A vaj köpülése.
2. A margarin története.
3. Valóban egészségesebbek voltak régen az élelmiszerek?
4. Létezik-e egészséges táplálék?
5. Miből tartalmaznak többet a „csökkentett zsírtartalmú” margarinok?

Geometriai izoméria: a konfigurációs
izomériának az a fajtája, amely a
molekulában található C==C kötés
(vagy gyűrű) miatt jön létre.

Geometriai izoméria
• Azonos molekulaképlet, azonos konstitúció, eltérő konfiguráció a C=C kötés
(vagy gyűrű) miatt:
– cisz-forma: a nagyobb csoportok egymáshoz közel vannak,
– transz-forma: a nagyobb csoportok egymástól távol
vannak.
• Példa: cisz-zsírsavak és transz-zsírsavak.
Zsírok, olajok átalakulásai
• Hidrogénezés: zsírkeményítés.
• Izomerátalakulás: transzzsírsavak képződése.
• Hidrolízis és oxidáció: avasodás.

Van fogalmad?
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8.

Oxigéntartalmú aromás vegyületek
Mi az a francia paradoxon?
OH

A francia paradoxonnak (paradoxon: látszólagos ellentmondás) az a lényege, hogy Franciaországban – a fejlett világ
többi országához képest – kiugróan alacsony a szív- és érrendszeri megbetegedések aránya. Pedig a franciák is jelentős mennyiségben fogyasztanak zsíros ételeket. A paradoxon valószínű magyarázata, hogy a franciák rendszeresen
fogyasztanak jó minőségű vörösborokat étkezésükhöz.
A vörösbor pedig gazdag azokban a flavonoidokban, amelyek a szőlőhéjban is megtalálhatók (1. ábra). A flavonoidok
az aromás, oxigéntartalmú vegyületek jelentős csoportját
alkotják.

Az oxigéntartalmú aromás vegyületek között számos természetes és szintetikus vegyület található. A legegyszerűbb
vegyületek molekuláiban az oxigéntartalmú funkciós csoport benzolgyűrűhöz kapcsolódik. Ilyen vegyület a fenol,
a benzaldehid, a benzoesav, a szalicilsav és az aszpirin.
A növényi színezékek is többnyire oxigéntartalmú aromás
vegyületek.

Tudod? Jó, ha tudod!

Flavonoidok

A flavonoidok gyógyhatású növényi színanyagok.
Antioxidánsok, de érfalat erősítő, vérnyomáscsökkentő és daganatnövekedést gátló hatásuk is ismert. Számos gyógynövény (pl. kamilla, Ginkgo biloba, máriatövis) hatóanyagai. Sok flavonoid található a szárított
tealevélben, az áfonyában és a szőlőhéjban is (2. ábra).
Kémiai szerkezetükre jellemző a flavonváz (3. ábra).

Milyen oxigéntartalmú funkciós csoportokat tartalmaz a flavonváz?

HO
OH

1. A vörösbor színét adó egyik
vegyület, a rezveratrol képlete.
Szerepe lehet a vörösbor
egészségvédő hatásában

Tudod? Jó, ha tudod!

A fenol (hidroxi-benzol) jellegzetes szagú, maró, fertőtlenítő és mérgező hatású szilárd anyag. A hús füstöléssel történő tartósításának egyik hatóanyaga a
formaldehid mellett (4. ábra). Vízben kissé oldódik.
Vizes oldata – ellentétben az alkoholok semleges kémhatásával – gyengén savas kémhatású. A fenol vizes
oldatát karbolsavnak nevezik. Ez volt az első sterilező
szer a műtétek során. A fenol a bakelitgyártás egyik kiindulási anyaga.

4. A hús füstölésének
hatóanyagai: a fenol
és a formaldehid

Tudod? Jó, ha tudod!
2. A színes
gyümölcsök mind
flavonoidforrások is

O
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C
3. A flavonváz
a flavonoidok
alapváza

Élelmiszeripari tartósítószer: a nátrium-benzoát

A nátrium-benzoát a legegyszerűbb aromás karbonsav,
a benzoesav sója (5. ábra). Savas kémhatású befőttek,
gyümölcslevek, üdítőitalok tartósítására használják,
mind házilag, mind iparilag.
O

O

A fenol

Na

O
OH

O

5. A benzoesav és sója, a nátrium-benzoát

Gondoltad volna?

A keserűmandula illatanyaga

Gondoltad volna?

Az aszpirin története

O

A keserűmandula illatanyaga
egy aromás aldehid: a benzaldehid (6. ábra). Kötött állapotban
a csonthéjas gyümölcsök magvában is előfordul. A nem aromás aldehidekkel ellentétben
nem adja az ezüsttükörpróbát
és a Fehling-próbát.

Gondoltad volna?

C

H

6. A benzaldehid
a legegyszerűbb
aromás aldehid

Az első szintetikus
gyógyszer: az aszpirin

Az első iparilag gyártott (szintetikus) gyógyszer az
aszpirin (acetil-szalicilsav), amely még napjainkban is
a legnagyobb mennyiségben előállított gyógyszer
(7. ábra). Több mint száz éve használják gyulladásgátlóként, fájdalom- és lázcsillapítóként. Sikertörténetében voltak mélypontok. Túlzott
ott fogyasztása ugyanis
növeli a gyomorfekély kockázatát.
zatát.
Emiatt majdnem kivonták a forgargalomból. Kiderült azonban, hogy
ogy
véralvadásgátló hatása miatt – kis
adagokban szedve – csökkenti a szívés érrendszeri megbetegedéseket..

A fűzfakéregben található aszpirinszerű anyagot már
2500 évvel ezelőtt is használták az ázsiai népek gyógyításra. A hatóanyag azonosítása csak a 19. század közepére sikerült, amikor kémikusok előállították a fűzfakéreg és a spireavirág hatóanyagát, melyet szalicinnak
neveztek el (salix: latinul fűzfát jelent). Nem sokkal
később kimutatták, hogy ez a vegyület a szervezetben
szalicilsavvá (2-hidroxi-benzoesavvá) alakul (8. ábra).
Ettől kezdve a betegeket szalicilsavval kezelték, azonban
ez a vegyület irritálta a szájüreget, a nyelőcsövet és a
gyomrot. Ezután a vegyészek előállították a szalicilsav
nátriumsóját, és ezt ajánlották az orvosoknak kipróbálásra. A nátrium-szalicilát hatékony fájdalom- és lázcsillapítónak bizonyult, de borzalmas íze volt. A nagyobb adagok sok beteg esetén hányást váltottak ki. Az
1890-es években egy német vegyész, Felix Hofmann
előállította az aszpirint, a szalicilsav acetilezett származékát. Ez a vegyület már megfelelő gyógyszernek bizonyult, és az íze is elviselhető volt. Az „aspirin” elnevezésben az „a” az acetilt jelenti, a „spir” pedig a Spiraea
ulmaria = réti legyezőfű növényre utal, amely szintén
ulm
tartalmaz szalicilsavat. Ezt követően elvégezték a gyógytart
szer klinikai vizsgálatát, majd 1899-ben a német Bayer
cég szabadalmaztatta az eljárást, és az aszpirin elindulhatott több mint százéves diadalútjára. Az aszpirin kalciumsóját Kalmopyrin néven forgalmazzák.
cium
O

7. Az aszpirin több mint 100 éve
znált
a leggyakrabban használt
yszer
szintetikus gyógyszer

C

OH
C

OH

OH

O

szalicilsav

C
O

Vigyázz! Kész labor!

A tea mint sav-bázis
indikátor

A flavonoidok színe függ a közeg kémhatásától, pHjától is. Ezért lehet színes virágokból, valamint vörös
káposztából természetes indikátort készíteni. Készíts
otthon erős, lehetőleg gyümölcsteát! Öntsd ketté, majd
az egyik adaghoz fokozatosan csepegtess citromlevet!

Figyeld meg a színváltozást!

Milyen otthon található anyag hozzáadásával tudnád
elérni, hogy a tea színe ismét az eredeti legyen? Próbáld ki!

Antioxidáns: olyan vegyület, amely
többnyire redukálószerként viselkedik, ezért az élő szervezetben oxidációt gátló hatása van.

Van fogalmad?

O

C

Na

O

H3 C
acetil-szalicilsav

O

OH
nátrium-szalicilát

8. A szalicilsav, a nátriumszalicilát és az acetilszalicilsav (aszpirin) képlete

Oxigéntartalmú aromás vegyületek
• Fenol – fertőtlenítő, tartósító hatású.
• Benzaldehid – keserűmandula-illatú.
• Benzoesav és nátrium-benzoát – tartósítószerek.
• Szalicilsav, nátrium-szalicilát, acetil-szalicilsav
(aszpirin) – gyulladás-, láz- és fájdalomcsillapító hatásúak.
• Flavonoidok – antioxidánsok.
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Összefoglalás

Kapcsolatok
1. Egészítsd ki a következő táblázatot, és értelmezd az abban foglaltakat!
Oxigéntartalmú szerves vegyületek
Aldehidek

Ketonok

Hidroxilcsoport
–OH

Éterek

Ketoncsoport
C == O

-ol

Étercsoport
–O–

-al

metanol
etanol
glikol
glicerin

Észterek
Karboxilcsoport
–COOH

-éter

formaldehid
acetaldehid

Észtercsoport
–CO–O–
–

hangyasav
ecetsav
oxálsav

aceton

2. Zsírsavakból előállítható vegyületek

ZSÍRSAVAK
glicerinnel alkotott
észterei

lúgos hidrolízis
terméke

ZSÍROK ÉS OLAJOK
átészterezés

nátrium- és
káliumsói

SZAPPANOK

hidrogénezés

BIODÍZEL

MARGARIN

3. Egészítsd ki és értelmezd a következő fogalmi térképet!
tartalmazza ezt a funkciós csoportot is,
ezért aldehidnek nevezzük
CH3

O
CH

CH

C

ez a vegyület ..........................................., mert
tartalmazza ezt a funkciós csoportot

H

C
létezik két ............................... izomere

C

ha csak egyszeres kötés lenne benne,
akkor ez lenne a szerkezeti képlete

ez az egyikk
O
H

C
C

CH3

C4H…O

C
H

ez a ......................-izomer
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létezik
............................... izomere
omere

H

bután-2-on
n
ez a ......................-izomer

ez lenne az
...............................
képlete

4. Értelmezd az oxigéntartalmú vegyületek forráspontját bemutató táblázatot!
Éter

Észter

Keton

Alkohol

Karbonsav

CH3CH2OCH3

HCOOCH3

CH3COCH3

CH3CH2CH2OH

CH3COOH

etil-metil-éter

metil-formiát

aceton

propanol

ecetsav

60 g/mol

60 g/mol

58 g/mol

60 g/mol

60 g/mol

7,6 °C

32,0 °C

56,5 °C

97,0 °C

118 °C

Példa
Molekulatömeg
Forráspont

5. Értelmezd az alkoholok és a karbonsavak vízoldhatóságát bemutató táblázatot!
Alkohol

Oldékonysága
20 °C-on
(mol/100 g víz)

Karbonsav

Oldékonysága
20 °C-on
(mol/100 g víz)

CH3–OH

korlátlan

HCOOH

korlátlan

CH3–CH2–OH

korlátlan

CH3–COOH

korlátlan

CH3–CH2–CH2–OH

korlátlan

CH3–CH2–COOH

korlátlan

CH3–CH2–CH2–CH2–OH

0,11

CH3–CH2–CH2–COOH

korlátlan

CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–OH

0,03

CH3–CH2–CH2–CH2–COOH

4,97

CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–OH

0,0058

CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–COOH

1,1

CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–OH

0,0008

CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–COOH

0,2419

Természettudományos gondolkodás
1. Az alkohol és a másnaposság
Alkoholt legálisan csak 18 éven felüliek fogyaszthatnak. A fogyasztását követő egyik kísérőjelenség a „másnaposság”. Ez pár órával a fogyasztás után jelentkezik. Tünetei az elfogyasztott alkohol mennyiségétől függően lehetnek:
szomjúságérzet, étvágytalanság, fejfájás, ingerlékenység, bevérzett szemek, zaj- és fényérzékenység, kézremegés,
fáradtságérzet, feszült idegállapot, szorongás, lehangoltság, émelygés és hányás. A tünetek elsődleges kiváltó oka
az etanolból keletkező etanal (acetaldehid) megjelenése a szervezetben. Az etanalnak jellegzetes szaga van, amelyet
érezhetünk a korábban alkoholt fogyasztott személy test2-metil-propanol 2-metil-butanol
kipárolgásából is. Ez a mérgező anyag később a szerve75,0
zetben ecetsavvá oxidálódik, amely már nem jelent veszélyt a szervezetre. Ugyanakkor az alkoholos italokban
60,0
pentán-3-ol
az alkoholon túl egyéb vegyületek (aldehidek, észterek)
50,0
metanol
is megtalálhatók. Ezek felelősek az italok aromájáért,
színéért. Kimutatták, hogy ezek az anyagok, illetve a le40,0 etil-acetát
bomlásukkal keletkező termékek is szerepet játszanak a
propanol
30,0 metil-acetát
másnaposság kialakulásában. Minél több kísérő vegyület
20,0
van az alkoholos italban, minél mélyebb a színe, annál
10,0 etanal
nagyobb az esélye a másnaposságnak. Az 1. ábra egy
whisky gázkromatográfiás vizsgálatával kapott ún. kro–1,0
0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0
24,0
matogramot mutat, ahol minden egyes megjelenő csúcs
egy vegyületet jelent az italban. A csúcsok magassága
1. Egy whisky kromatogramja
pedig arányos az illető anyag koncentrációjával.
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Csoportosítsd a kromatogramon látható vegyületeket funkciós csoportjaik alapján!
A 7-es értéknél lévő anyag rendelkezik a legnagyobb csúccsal (nem fért rá a képre). Mi lehet ez az anyag?
Etanal csak nagyon kevés van a whiskyben, hogyan okozhat ez másnaposságot?
Az etanal forráspontja 20,2 °C. Milyen halmazállapotban található meg a szervezetben?
A kromatogramon látható vegyületek közül melyik lehet a legmérgezőbb?
A másnaposság megszüntetésének leggyorsabb módja az oxigénnel dúsított levegő belélegzése. Mi lehet ennek a
kémiai magyarázata?

2. Az átészterezés
A gázolaj C13–C20 szénatomszámú alkánok keveréke. A biodízelgyártás lényege, hogy növényi és állati zsírokból,
növényi olajokból (trigliceridekből) az ún. átészterezési reakcióval a zsírsavak metilészterét állítják elő (2. ábra).
Az így nyert metilésztert nevezzük biodízelnek.
H
H

C

H
OOC

R1

H

C

OOC

R2

H

C

OOC

R3

H

+

triglicerid

3 CH3

OH

metanol

katalizátor

H

C

OH

H

C

OH

H

C

OH

H

glicerin

+

3 CH3

OOC

R1,2,3

észter

2. Az átészterezés kémiai egyenlete

A reakcióegyenletben az indexált R csoportok arra utalnak, hogy különböző zsírsavak kapcsolódhatnak a
glicerinmolekulához.
A keletkező metilészter szénatomszáma többségében 17–19, így viszkozitásában és energiatartalmát tekintve
is hasonló a dízelolajhoz. Az átészterezés tehát olyan szerves kémiai reakció, amelynek során egy észterből egy
másik észter keletkezik.
Szintén az átészterezési reakciót használják a műzsírok gyártásához. Ekkor kis (4–10) szénatomszámú savakra
cserélik le glicerinről a hosszú zsírsavakat.








Milyen típusú szerves kémiai reakció az átészterezés?
Lehet-e gyümölcsillata az így előállított anyagnak?
Lényegét tekintve más tulajdonságú anyagot kapnánk-e, ha etil-alkohollal végeznénk az átészterezést?
Miért kell pár sütés után kicserélni a sütőolajat frissre?
Mi történik a leadott sütőolajjal?
Miért cserélik kisebb szénláncú savakra a műzsírok zsírsavait?
Vajon milyen halmazállapotúak lehetnek a legkisebb szénatomszámú műzsírok?

Projektmunka
Óriásposzter az észterekről
Alkossatok négy körülbelül egyforma csoportot! Minden csoport kap egy kartont. Első lépésben illesszétek össze a
négy kartont egy nagy lappá, és a közepére írjátok fel, hogy ÉSZTER . Ebből a felírásból mutasson négy nyíl a négy
poszter irányába. Az egyes csoportoknak az észterek különböző fajtáit kell bemutatniuk a lapjukon minél színesebben, rajzokkal, graffitiszerűen. A feladathoz használjátok az internet nyújtotta lehetőségeket!
A négy csoport a következő: 1. Gyümölcsészterek; 2. Viaszok; 3. Zsírok és olajok; 4. Szervetlen savakkal alkotott
észterek.
Az elkészült munkákat ragasszátok egybe, és állítsátok ki a kémiaterem közelében!
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Egyéb heteroatomot
tartalmazó szerves
vegyületek

IV.

Az oxigénatomon kívül más heteroatomok is létesíthetnek kapcsolatot a szerves molekulákban található szénatomokkal. A halogéntartalmú szerves
vegyületek elsősorban mesterségesen előállított
vegyületek. A nitrogéntartalmú vegyületek többsége a természetben is előfordul és alapvető szerepet
játszik az életfolyamatokban. Ugyancsak megtalálhatók a természetben is a kéntartalmú szerves vegyületek. Ebben a fejezetben ezek világába pillantunk be. Ennek kapcsán olyan izgalmas kérdésekkel
is találkozunk, mint hogy milyen vegyület mentette
meg Nápolyt a II. világháborúban a tífuszjárványtól;
miért klórízű a vezetékes víz; milyen anyag vonja be
azt a felületet, amely annyira sima, hogy még a
gekkó sem tud felkapaszkodni rajta; miért halszagúak egyes emberek; valóban van-e kapcsolat az
emberi ürülék és egyes parfümök között; milyen
vegyületek okozzák a tenger illatát; minden élőlény
vére piros-e; mi okozza a fokhagymaszagot.

1. Halogéntartalmú szerves vegyületek
Janus-arcú vegyületek
2. Fluortartalmú szerves vegyületek
Mit használnak műtéti altatáshoz?
3. Polimerizációs műanyagok
Valóban nejlonból készül a nejlonzacskó?
4. Aminok
Szerelemmolekulák a csokoládéban?
5. Nitrogéntartalmú aromás vegyületek
Mitől olyan kellemetlen szagú a denaturált szesz?
6. Amidok
Vizeletből antibiotikum?
7. Polikondenzációs műanyagok
Miből készülnek a golyóálló mellények?
8. Porfirinek, kéntartalmú szerves vegyületek
Miért könnyezünk hagymaszeleteléskor?
Összefoglalás
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1.

Halogéntartalmú szerves vegyületek
Janus-arcú vegyületek

Janus a római mitológiában a bemenet és kijárás, a kezdet
és a vég istene. Róla kapta nevét január hónap. A Janus-arcú
megnevezést a kettősségre használják. Számos halogéntartalmú szerves vegyület, így a freonok és a DDT méltán rászolgáltak erre az elnevezésre (1. ábra). Felfedezésük után
számos kiváló tulajdonságuk miatt elterjedten használták
őket. Később azonban kiderült, hogy káros hatásuk is van,
ezért használatukat korlátozták vagy betiltották.

A halogéntartalmú szerves vegyületek molekuláiban a
szén-, hidrogén-, esetleg oxigénatomokon kívül halogénatomok (fluor-, klór-, bróm- vagy jódatomok) is találhatók. Halogéntartalmú szerves vegyületek képződnek telített és aromás vegyületek halogénekkel való reakciójában.
A telített vagy aromás vegyületek molekulái és a halogénelemek molekulái között szubsztitúciós reakció játszódik
le. A legegyszerűbb halogéntartalmú szerves vegyületek a
metán klórozott származékai: a szén-tetraklorid (tetraklórmetán), a kloroform (triklór-metán) és a diklór-metán.
Halogénvegyületeket állíthatunk elő telítetlen vegyületekből is halogénaddícióval vagy hidrogén-halogenidaddícióval (2. ábra). Így képződik például a műanyagiparban jelentős vinil-klorid.

1. Az e
egyrészt jótékony, másrészt
káros hatású vegyületeket szokás
kétszí
kétszínű vagy Janus-arcú
vegyü
vegyületeknek is nevezni

CH4

+

fény

Cl2

+

H2C

CH 2

+

CH3 Cl

Br

Cl2

Br
kat.

Egy vegyület, amely
megmentette Nápolyt
a tífuszjárványtól

Amikor a szövetségesek 1944-ben bevonultak Nápolyba, ott olyan higiéniai viszonyokat találtak, hogy tífuszjárvány kitörésétől lehetett tartani. Ekkor az egész
lakosságot „beporozták” DDT-vel, így sikerült elejét
venni a járványnak. A DDT-t a katonák védelmére is
használták, mivel igen hatásosnak bizonyult a tífuszt,
a pestist, a maláriát és a sárgalázt terjesztő tetvek, bolhák és szúnyogok ellen. A DDT egy klórtartalmú
aromás vegyület, melynek történetéről a 9. osztályos
tankönyv 123. oldalán olvashattál (3. ábra).

Nézz utána, milyen betegség a tífusz, a malária és a
sárgaláz!
Cl

3. A DDT (diklórdifenil-triklóretán)
vonalképlete
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Cl

Cl

Cl

Cl

HCl

Fe kat. 50 °C

H2C
Cl

CH 2
Cl

1,2-diklór-etán

H2C

CH 2

+

HCl

kat.

H3C

CH 2
Cl

etil-klorid

Gondoltad volna?
Gondoltad volna?

+

Br
+

2. A telített és aromás
vegyületekből
szubsztitúcióval,
telítetlen
vegyületekből
addícióval
képződhetnek a
halogéntartalmú
szerves vegyületek

A diklór-metán

A diklór-metán (CH2Cl2) – a szén-tetrakloridhoz és a
kloroformhoz hasonlóan – kiváló apoláris oldószer. Az
1970-es években a koffeinmentes kávé előállításához is
használták, segítségével oldották ki a koffeint a kávébabból. A klórozott metánszármazékok egészségkárosító hatásának kimutatása után használatát megszüntették. A „szomjas madár” nevű játék egyes változataiban még előfordul, mint könnyen párolgó folyadék a
„madár” zárt üvegtestében.

Tudod? Jó, ha tudod!

HBr

A montreali egyezmény

A világ fejlett országainak egy része 1987-ben aláírta a
montreali egyezményt, amelyben arra vállaltak kötelezettséget, hogy korlátozzák az ózonréteget károsító
anyagok, így a freonok gyártását és használatát is. Mára
már több mint 190 ország írta alá az egyezményt, amely
megtiltotta a freonok használatát. A tiltás alól kivételt
képeznek bizonyos speciális területek (pl. egészségügy),
ahol csak nagyon kis mennyiségekre van szükség.

A freonok (CFC-k) olyan kis szénatomszámú (C1– C3)
szénhidrogének, amelyek hidrogénatomjait klór- és fluoratomokra cseréltük. A legegyszerűbb freon a difluordiklór-metán: CF2Cl2. A freonok nem éghető, nem mérgező és nem reakcióképes vegyületek. Ebből következett
széles körű felhasználásuk (hűtőgáz, tűzoltó szer), és – később – ózonréteget károsító, valamint üvegházhatást fokozó hatásuk.

Mit jelent a „NO CFC”
felirat?

Tudod? Jó, ha tudod!

CFC-mentes. A CFC (chloro-fluoro-carbon) a freonok
rövidített jelölése. A 20. század elején kezdtek elterjedni, amikor rájöttek, hogy hűtőgépekben is lehet
használni a mérgező ammónia és kén-dioxid helyett.
Ráadásul a freonok közül kerültek ki a máig ismert
leghatékonyabb tűzoltó szerek, a halonok. Később
spray-kben hajtógázként is használták. Az 1970-es
években észlelték először, hogy az Antarktisz fölött a
felső légkör (sztratoszféra) ózontartalma csökken. Először klimatikus okokkal, majd a szuperszonikus repülők által kibocsátott nitrogén-oxidokkal magyarázták
a jelenséget. 1974-ben álltak elő azzal az elmélettel,
hogy a freonok molekulái lehetnek a felelősek az ózonréteg elvékonyodásáért. Azóta a hűtőszekrények is
CFC-mentesek.

Gondoltad volna?

CF2Cl2
O3
O3

Freonok: olyan kis szénatomszámú
(C1–C3) szénhidrogének, amelyek
hidrogénatomjait klór- és fluoratomokra cseréltük.

Cl

Cl
C

O
O O

Cl

F

O
Cl

4. A felső légkörben a freonok a nagy
energiájú ultraibolya sugárzás hatására
atomokra bomlanak. A bomlás során
képződő klóratomok hatására az ózon
elbomlik

O

O
O

O
O
O

O

O

Van fogalmad?

Halogéntartalmú szerves vegyületek
• Jellemző funkciós csoport: halogénatom
(F, Cl, Br, I).
• Halogénezett metánszármazékok:
– diklór-metán, kloroform, szén-tetraklorid;
– freonok.
• Halogénezett aromás vegyületek:
– DDT.
• Halogénezett telítetlen vegyületek:
– vinil-klorid.
• Előállításuk:
– telített és aromás vegyületekből szubsztitúcióval;
– telítetlen vegyületekből addícióval.

CF2Cl.

F

Miért klórízű a vezetékes
ivóvíz?

A víztisztítás során a fertőzést okozó kórokozókat klórral, klór-dioxiddal vagy ózonnal oxidálják. A klórozás
hátránya, hogy a klór a vízben oldott szerves anyagokkal
triklórvegyületeket képez, amelyek nagyobb mennyiségben az egészségre károsak. Klór-dioxid hatására a
vízben esetleg előforduló aromás vegyületek klórozódnak. A képződött termékek szintén egészségkárosítóak.
A mellékhatásokat tekintve a legjobb vízfertőtlenítő
szer az ózon. Hátránya azonban, hogy hamar elbomlik,
és az ivóvízhálózatba került víz újrafertőződhet. Ezért
ózonos víztisztítás esetén is adnak utólag kevés klórt a
vízhez. Ettől lehet, hogy klórízű lesz a vezetékes víz, de
ez még mindig kisebb baj, mint az esetleges másodlagos
fertőzés következtében kialakuló súlyos betegség.

Hogyan károsítják az
ózonréteget a freonok?

+ Cl.
.
ClO + O2
Cl . + 2O2

Mi van a freonok után?

A freonok betiltása óta a hűtőberendezésekben, klímákban leggyakrabban izobutánt használnak. Spray-kbe
vagy szén-dioxidot, vagy PB-gázt töltenek a freonok
helyett. Tűzoltó szerként olyan halogénezett szénhidrogéneket használnak, amelyek molekuláiban a halogénatomokon kívül legalább egy hidrogénatom is
kapcsolódik a szénatomokhoz. Az ilyen vegyületek a
légkörbe kerülve még azelőtt elbomlanak, mielőtt feljutnának a sztratoszférába.

Gondoltad volna?

A freonok molekulái nagy stabilitásuknak köszönhetően bomlás nélkül jutnak fel a sztratoszférába, ahol a
nagy energiájú ultraibolya (ibolyántúli) sugárzás hatására bomlanak el. A keletkező klóratomok – klórgyökök – olyan folyamatokat indítanak el, amelyekben az
ózonmolekula oxigénmolekulára bomlik (4. ábra).
(A gyökök olyan kémiai részecskék, amelyeknek párosítatlan vegyértékelektronjuk van. Ezt jelöli a képletükben a „·”.)
Cl . +
ClO. +

Gondoltad volna?

O

Cl
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2.

Fluortartalmú szerves vegyületek
Mit használnak műtéti altatáshoz?

A dinitrogén-monoxid, a dietil-éter és a kloroform után a
klinikai gyakorlatban egyre inkább a fluortartalmú altatószerek terjedtek el. Egyik ilyen a szevoflurán, amelyet oxigénnel, esetleg dinitrogén-oxiddal keverve használnak a
műtéti altatáshoz. Ahogy a neve is utal rá, a szevoflurán
molekulája hét fluoratomot tartalmaz (1. ábra).

A fluortartalmú szerves vegyületek – a C–F kötés nagy
energiája miatt – nagyon stabilisak (1. táblázat). Stabilitásukkal kapcsolatos számos felhasználásuk is.
Kötés

Kötési energia (kJ/mol)

C–F

488

C – Cl

326

C – Br

278

C–I

210

1. táblázat. A szén–halogénatom kötések energiája

F
O
F

F
F

F F

F

Szerinted…?

Az inhalátorok hajtógáza

Az asztmás betegek inhalátoraiban korábban freon
hajtógáz volt. A freonok használatának korlátozása óta
leggyakrabban egy fluorozott szénhidrogént, az
1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-propánt tartalmazzák hajtógázként (2. ábra).
Rajzold fel az 1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-propán félkonstitúciós képletét!
tét!

Halonok

A halonok olyan vegyületek, amelyek halogénezett
alkánokból állnak, és nem tartalmaznak hidrogént.
Ezért nem éghetők, reakcióképességük kicsi, magas
hőmérsékleten is stabilisak. Ezért kiváló tűzoltó szerek
is. Mérgező hatásuk a fluortartalom növekedésével
csökken. A 2. táblázat néhány halon márkanevét, kémiai nevét és molekulaképletét tartalmazza.

Az elnevezés és az összetétel közötti összefüggés felismerése után mondd el a táblázat hiányzó adatait!
Márkanév

Gondoltad volna?

1. A szevoflurán
fluortartalmú altatószer

Tudományos
név

Halon 104

Molekulaképlet
CCl4

Halon 1103

tribróm-fluormetán

Halon 112

fluor-diklór-metán
CBr2F2

Halon 1202
bróm-difluor-klór-metán

CF2Cl2
Halon 1301
CF4
Halon 242
dibróm-tetrafluor-etán
2. Az asztmás betegek
inhalátoraiban hajtógázként 1,1,1,2,3,3,3heptafluor-propán
található
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C2F6
2. táblázat. Néhány halon márkaneve, kémiai neve
és molekulaképlete. Mit írjunk a hiányzó helyekre?

Gondoltad volna?

Miért a halonok
a leghatékonyabb tűzoltó
szerek?

A tűzoltás hagyományos, fizikai módszerei (az égő
anyag hűtése, oxigéntől való elzárása) nem eléggé hatékonyak ahhoz, hogy például megakadályozzák az
üzemanyagtartály felrobbanását repülőgép- vagy
gépkocsitűz esetén (3. ábra). Erre csak olyan tűzoltó
szerekkel van esélyünk, amelyek kémiai úton is gátolják az égést. Ilyen anyagok a freonok és a halonok. Az
égés ugyanis ún. gyökös folyamatokon keresztül valósul meg. A halonok hőbomlásakor képződő gyökök
képesek az égést továbbvivő gyökökkel gyors reakcióba
lépni, és ezáltal gátolni az égés továbbterjedését. Újabban hidrogénatomokat is
tartalmazó halogénezett
szénhidrogénekkel kísérleteznek. Ezek ugyanis
sokkal könnyebben elbomlanak a levegőben,
mint a freonok, ezért nem
károsítják az ózonréteget.

Tudod? Jó, ha tudod!

A teflon – tudományos nevén poli(tetrafluor-etén)
(4. ábra) – nemcsak az edények tapadásgátló bevonataként ismert, hanem vegyszerálló bevonatok, tömítések, szelepek is készülnek belőle (5. ábra).

PTFE

F

C

C

F

F
n

Nézz utána!
Ismét egy véletlen:
a teflon felfedezése

Roy J. Punkett amerikai vegyész új hűtőgázok (freonok)
tanulmányozását kapta feladatul a DuPont vegyipari
óriásvállalatnál az 1930-as években. Munkája során
tetrafluor-etént (C2F4) állított elő, és tanulmányozta
tulajdonságait. 1938-ban történt: az egyik palackból
felnyitása után nem jött ki gáz, viszont súlya ugyanakkora maradt. A palack szétfűrészelése után az oldalán
fehér réteget talált, amelynek összetétele megegyezett
a tetrafluor-eténnel. Megállapította, hogy olvadáspontja igen magas, gyakorlatilag minden vegyületnek ellenáll, ugyanakkor nagyon kicsi a felületi súrlódása – azaz
a világ legcsúszósabb anyaga –, és a legtöbb anyag nem
ragad hozzá. Sikerült a teflon képződését megismételni, így hamarosan lehetőség nyílott a nagyipari
előállításra is. Különleges tulajdonságait kezdetben a
hadiipar használta, majd 1946-tól fokozatosan megjelent a polgári életben is.

Halonok: olyan vegyületek, amelyek
halogénezett alkánokból állnak és
nem tartalmaznak hidrogént.

F

4. A teflon jelölése és
molekulájának ismétlődő
szerkezeti egysége

olááástól
stól a nem tapadó
5. A teflonbevonatokat az autóápolástól
n felhasználják
edénybevonatokon át számos helyen

3. Egy ilyen tüzet csak
kémiai tűzoltó szerekkel
– halonokkal – lehet
sikeresen eloltani

Gondoltad volna?

Egyetlen felület, amelyen
egy gekkó sem tud
felmászni: a teflon

Fluorozott szénhidrogének

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. A műtéti altatáshoz használt anyagok történeti áttekintése.
2. A teflon felfedezése és felhasználásának lehetőségei.
3. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok a héten!

Fluortartalmú szerves vegyületek
• Jellemzői:
– hőstabilitás;
– nem reakcióképesek;
– nem éghetők;
– nem mérgezők.
Fontosabb képviselők:
• Halonok (pl. freon).
• Hidrogént is tartalmazók:
– tűzoltó szerek;
– altatószerek.
• Teflon (műanyag).

Van fogalmad?
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3.

Polimerizációs műanyagok
Valóban nejlonból készül a nejlonzacskó?

A hétköznapi szóhasználattal nejlonzacskónak nevezett zacskónak csak annyi
köze a van a nejlonhoz, hogy a nejlon is és a zacskó anyaga is műanyag. Ezek
a zacskók általában polietilénből készülnek (1. ábra). A nejlon és a polietilén a
műanyagok két különböző csoportjának képviselői. A nejlon ún. polikondenzációs műanyag, míg a polietilén ún. polimerizációs (poliaddíciós) műanyag.

A műanyagok mesterségesen előállított, jól megmunkálható makromolekulás anyagok. Az ún. szintetikus műanyagokat kis molekulájú anyagokból
(monomerekből) állítják elő polimerizációval
monomerek
(poliaddícióval) vagy polikondenzációval.
A polimerizáció (poliaddíció) olyan kémiai
reakció, amely során sok telítetlen molekula melléktermék képződése nélkül makromolekulává
egyesül (2. ábra). Így jön létre többek között a
polietilén, a polipropilén, a PVC, a plexiüveg, a
polimerizáció
polisztirol, a műgumi és a teflon (3. ábra).

H
n

H
C

C

H

kat.

H

2. A polimerizáció során sok telítetlen molekula
makromolekulává egyesül

A polimerizációs műanyagok – néhány kivételtől (pl. teflon, műgumi)
eltekintve – hőre lágyuló műanyagok. Ez azt jelenti, hogy melegítés hatására fokozatosan meglágyulnak, majd megolvadnak. Az ilyen műanyagok egyik
megmunkálási eljárása a fröccsöntés. Fröccsöntés során a melegítéssel meglágyított műanyagot formákba préselik, így hűtik le (4. ábra). A hőre lágyuló
műanyagok újrafelhasználhatók (idegen szóval: reciklizálhatók) (5. ábra).
A depolimerizáció a polimerizációval ellentétes folyamat. A depolimerizáció során egy óriásmolekula bomlik sok kisebb telítetlen molekulára. Ilyen
folyamat például a polietilén bomlása hevítés hatására (6. ábra).
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5. A hőre lágyuló
műanyagok újrafelhasználhatók
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6. A polietilén hevítés
hatására elbomlik,
depolimerizálódik
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4. A sajtoló formában a meglágyult műanyagba fújt levegő
eredményezi a palackformát
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1. A „nejlonzacskó” többnyire
polietilénből készült, és nem nejlonból

polisztirol
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poli(vinil-klorid)

3. A legfontosabb polimerizációs műanyagok
előállításának kémiai egyenlete
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Gondoltad volna?

A legelterjedtebb
szintetikus műanyag:
a polietilén

Tudod? Jó, ha tudod!

A polietilént az etén (etilén: H2C=CH2) polimerizációjával állítják elő (7. ábra). Az ún. kis sűrűségű polietilénből (LDPE: low density polyethylene) készül csomagolóanyagaink többsége. Az ún. nagy sűrűségű
polietilén (HDPE: high density polyethylene) kitűnő
szerkezeti anyag. Csöveket, hordókat, palackokat,
üzemanyagtartályokat készítenek belőle. A polietilén
könnyen feldolgozható, jó elektromos szigetelő, ütésés vegyszerálló műanyag. Hőállósága kicsi, ezért mikrohullámú sütőben nem érdemes melegíteni (8. ábra).

...

...

7. A polietilén-molekula vonalképlete
és ismétlődő szerkezeti egysége

H

H

C

C

H

H

A poli(vinil-klorid) (PVC) a harmadik legnagyobb
mennyiségben gyártott szintetikus polimer. Tulajdonságait adalékanyagokkal lehet befolyásolni. Az ún. lágy
PVC hidegtűrő és rugalmas, cipőtalpakat, hajlékony
csöveket gyártanak belőle. Az ún. kemény PVC alaktartó és ütésálló. Víz- és csatornacsöveket, palackokat,
különböző építőanyagokat készítenek belőle (9. ábra).
A PVC nagy hátránya, hogy égésekor környezetre káros anyagok (hidrogén-klorid, dioxin) keletkeznek.

Nézz utána, miről híresült el a dioxin!

n

9. Lágy és kemény PVC-ből
9
kkészült tárgyak

8. A kis sűrűségű
polietilént (LDPE)
főleg csomagolóanyagok előállítására,
a nagy sűrűségű
polietilént (HDPE)
szerkezeti anyagként
használják

Tudod? Jó, ha tudod!

A PVC

Nézz utána!

További fontos polimerizációs műanyagok

A polipropilén (PP) nagy szakítószilárdságú, ütéssel,
hajlítással szemben ellenálló műanyag. Viszonylag
magas olvadáspontja miatt hőálló – mikrózható – edények készítésére is alkalmas.
A plexiüveg – poli(metil-metakrilát) – átlátszó, csillogó
felületű, törésálló és ragasztható műanyag. Lámpabúrát,
ablaküvegeket, repülőgépablakot készítenek belőle.
A polisztirol habosított változatai (pl. hungarocell,
nikecell) kiváló hőszigetelő tulajdonságúak.
A poli(vinil-acetát) – többek között – a rágógumik
alapanyaga.

Műanyagok: mesterségesen előállított, jól megmunkálható makromoVan fogalmad?
lekulás anyagok.
Polimerizáció (poliaddíció): olyan
kémiai reakció, amely során sok telítetlen molekula melléktermék képződése nélkül makromolekulává egyesül.
Depolimerizáció: a polimerizációval ellentétes folyamat, melynek során egy óriásmolekula bomlik sok kisebb telítetlen molekulára.

Természetes alapú műanyagok

A természetes alapú műanyagokat a természetben
előforduló makromolekulák átalakításával nyerik.
Projektmunkában dolgozzátok fel a következő témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót is!
1. Cellulózalapú műanyagok.
2. Fehérjealapú műanyagok.
3. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok a héten!

Műanyagok
• mesterségesen előállított, jól megmunkálható makromolekulás vegyületek;
• alapanyaguk szerint lehetnek
– természetes alapú műanyagok és
– szintetikus műanyagok,
– polimerizációs (poliaddíciós),
– polikondenzációs.
Polimerizációs műanyagok
• előállítása telítetlen vegyületekből poliaddícióval;
• többnyire hőre lágyuló műanyagok;
• polietilén, polipropilén, PVC, műgumi, teflon, plexiüveg, polisztirol;
• hevítés hatására könnyen depolimerizálódnak.

71

4.

Aminok
Szerelemmolekulák a csokoládéban?

Az aminok olyan nitrogéntartalmú szerves vegyületek,
melyek molekuláiban a nitrogénatom egy, kettő vagy három szénatommal létesít egyszeres kovalens kötést. Attól
függően, hogy a nitrogénatom hány szénatommal létesít
közvetlen kapcsolatot, megkülönböztetünk elsőrendű (primer), másodrendű (szekunder) és harmadrendű (tercier)
aminokat (2. ábra). A primer aminok jellemző funkciós
csoportja az aminocsoport (–NH2). Az aminok közé tartozik számos természetes eredetű fájdalomcsillapító és
kábítószer is (pl. morfin, kokain, efedrin). Az aminok – az
ammóniához hasonlóan – bázisok. Vizes oldatuk lúgos
kémhatású (3. ábra).

CH2

1. A „szerelemmolekula”, a 2-feniletil-amin a csokoládéban is
megtalálható

H3C

H

N

N

N
H3C

H

primer amin

CH 3

H

szekunder amin

H3C

CH 3

CH 3

tercier amin

2. A legegyszerűbb primer (metil-amin), szekunder (dimetil-amin)
és tercier amin (trimetil-amin) molekulájának szerkezeti képlete

Szerinted…?

+

CH2 NH2

2-feniletil-amin

A szerelmi érzés is a szervezetünkben végbemenő kémiai
és biokémiai folyamatok eredménye. A boldogságérzésért
elsősorban egy amin, a 2-feniletil-amin (1. ábra) és származékai, a dopamin és a norefedrin a felelősek. Ezek a molekulák szerkezetükben nagyon hasonlítanak az amfetamin
drogokhoz. Bár a csokoládé is nagy mennyiségében tartalmaz 2-feniletil-amint, mégsem valószínű, hogy pusztán a
sok csokoládétól bárki is szerelmes lenne. A kívülről bevitt
feniletil-amint ugyanis nagyon rosszul hasznosítja a szervezet.

Hal citrommal…

–
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H 3C

NH2

+

+

H 2O

H 3C

+
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+

OH

Számos halételhez citromkarikákat is szoktak felszolgálni. A nem friss hús kellemetlen szagát ecetes áztatással szokták „elvenni”.

Vajon mi ezeknek a kémiai alapja?

3. Az aminok vízzel szemben bázisként viselkednek

Tudod? Jó, ha tudod!

Fontos diaminok

A diaminok olyan szerves vegyületek, amelyek molekulájában két aminocsoport található. A tetemek bomlásakor keletkező kellemetlen szagú és mérgező vegyületek között található a putreszcin (bután-1,4-diamin)
és a kadaverin (pentán-1,5-diamin). Ezek a diaminok
hullamérgek néven ismertek. A hexán-1,6-diamin viszont mint a nejlongyártás egyik alapanyaga vált ismertté. Ugyancsak a műanyagiparban jelentős az
etán-1,2-diamin felhasználása.

Rajzold fel az előbbiekben említett diaminok vonalképletét!
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Gondoltad volna?

Halszagú emberek

Vannak olyan enzimhiányos betegségben szenvedő
emberek, akik – főleg fehérjedús táplálék fogyasztása
után – kellemetlen halszagot árasztanak. A kellemetlen
szagot a trimetil-amin okozza, a betegséget pedig trimethylaminuriának nevezik. A nem friss halak húsának bomlása (rothadása) során is trimetil-amin képződik. Ez adja a halpiacok jellegzetes szagát.

A drogok (kábítószerek, pszichoaktív szerek) olyan
természetes vagy mesterséges anyagok, amelyek az élő
szervezetbe kerülve befolyásolják a központi idegrendszer
működését, és hiányuk elvonási tünetekkel járhat. Rendszeres fogyasztásuk súlyos egészségkárosodást és függőséget, sőt halált is okozhat. Előállításuk és terjesztésük büntetőjogilag tiltott.

Tudod? Jó, ha tudod!

A kábítószerek
(drogok) használatának
veszélyei

Hosszú távon károsíthatják az agyat, a májat és a vesét.
Túladagolás esetén légzésbénulást, szívleállást, agyvérzést és halált is okozhatnak. Összetételük – különösen
a dílerektől és az interneten vásárolt termékek esetében
– bizonytalan. Számos esetben a hatóanyagon kívül
olyan szennyezéseket is tartalmaznak, amelyeknek szintén káros élettani hatásuk van. Ezek a szennyezések
egyrészt az illegális gyártás folyamán, másrészt a hatóanyag hamisítása, hígítása révén kerülhetnek a szerbe.

Gondoltad volna?

Diákok, katonák és
sportolók energiatablettája: az amfetamin

Az 1930-as években vizsgára készülő amerikai diákok
felfedezték, hogy minimális mennyiségű amfetamintól
jobban bírják az éjszakázást, a tanulást, javul a koncentrálóképességük. A II. világháborúban valamennyi
nagyobb hadseregben amfetamintartalmú tablettákkal
fokozták a katonák éberségét, fizikai állóképességét.
Később a sportolók, művészek, tudósok és kamionsofőrök körében terjedt el mint teljesítményfokozó,
gondolkodást serkentő és éberséget javító szer. Az
amfetamin egy aromás primer amin. Napjainkban a
speed nevű tabletta hatóanyagában található egy
amfetaminszármazék, a metamfetamin.

Gondoltad volna?

Zsuzsi és Kata –
két veszélyes név

A mefedron (Zsuzsi, Kata) hatása nagyon hasonlít az
amfetaminéhoz: kis adagban kellemes közérzetet idéz
elő, amelyet aztán fokozódó eufória, izgalmi állapot és
ingerlékenység, nyugtalanság követhet. Jellemző a
szert használókra a beszédkényszer és a túlzott nyitottság, de akár erőszakos cselekmények elkövetésére vagy
öncsonkításra is bátoríthat. Mellékhatásként orrvérzés,
hallucináció, paranoia, ingerlékenység, keringési zavar
léphet fel. Gyengül a koncentrációs készség, sérül a
rövid távú memória, szapora szívverés, depresszió, izzadás, fogcsikorgatás is előfordulhat, illetve hirtelen
szívhalált is okozhat.

Gondoltad volna?

Az alkaloidok

Az alkaloidok elsősorban növényekben fordulnak elő.
Vannak közöttük olyanok, amelyeket megfelelő adagolásban gyógyszerként lehet használni (pl. koffein, morfin), de vannak olyanok is, amelyek igen erős mérgek
(pl. nikotin). Tartós fogyasztásuk függőséget okozhat.
Az egyik legfontosabb alkaloidnak, a morfinnak –
amit erős fájdalomcsillapítóként használnak – magyar
vonatkozása is van. A 20. század elején Kabay János
(1896–1936) gyógyszerész (4. ábra) dolgozta ki a mákszalmából és száraz mákgubóból történő morfingyártást. Eljárásával az addig értéktelen mákszalmából
olyan mennyiségben lehetett morfint előállítani, hogy
nemcsak a hazai igényeket tudták vele kielégíteni, hanem még exportra is jutott. Kabay szülőhelyén,
Bűdszentmihályban (ma Tiszavasvári) egy gyógyszergyárat
hoztak létre a morfin mákszalmából történő előállítására.
4. Kabay János (1896–1936)
a magyarországi
morfingyártás kidolgozója

Aminok: olyan nitrogéntartalmú szerves vegyületek, melyek molekuláiVan fogalmad?
ban a nitrogénatom egy, kettő vagy
három szénatommal létesít egyszeres kovalens kötést.
Drogok (kábítószerek, pszichoaktív szerek): olyan
természetes vagy mesterséges anyagok, amelyek az élő
szervezetbe kerülve befolyásolják a központi idegrendszer működését, és hiányuk elvonási tünetekkel járhat.

Aminok
• N-tartalmú szerves vegyületek.
• Vízzel szemben bázisok.
• Rendűség szerint:
– elsőrendű (primer);
– másodrendű (szekunder);
– harmadrendű (tercier).
• Értékűség szerint:
– monoaminok;
– diaminok.
• Fontosabb képviselőik:
– metil-amin, trimetil-amin;
– etán-1,2-diamin, putreszcin, kadaverin, hexán-1,6diamin;
– amfetamin, mefedron, morfin.
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5.

Nitrogéntartalmú aromás vegyületek
Mitől olyan kellemetlen szagú a denaturált szesz?

Azt az alkoholt (etanolt), amit
nem azért hoznak forgalomba,
hogy elfogyasszuk, íz- és szagrontó anyagokkal keverik össze,
hogy emberi fogyasztásra alkalmatlanná tegyék (1. ábra). Gyakran mérgező anyagokat (pl. metanolt) is kevernek hozzá. Az
egyik gyakran használt szagrontó anyag a piridin. A piridin egy
igen kellemetlen szagú folyadék. A benzolmolekulához hasonló molekulájában egy nitrogénatom is található. Emiatt jól
oldódik vízben, és vizes oldata
lúgos kémhatású. A piridin a nitrogéntartalmú aromás vegyületek egyik ismert képviselője.

Gondoltad volna?

Allergiamolekula

Allergia esetén vérünkben felszaporodik egy olyan
vegyület, amely tartalmaz egy nitrogéntartalmú aromás gyűrűt és egy aminocsoportot is. Ez a vegyület a
hisztamin (2. ábra). Hatására a hajszálerek kitágulnak,
a bőr kipirul és viszket, a nyálkahártya megduzzad.

1. A denaturált szesz kellemetlen szagát gyakran
a hozzá kevert piridin adja

A nitrogéntartalmú szerves vegyületek különleges csoportját képezik azok a vegyületek, amelyeknek aromás
gyűrűjében található a nitrogénatom. Ezek a nitrogéntartalmú heteroaromás rendszerek. Ilyenek például a piridin,
a pirimidin, a pirrol, az imidazol és a purin (3. ábra). Ezek
a nitrogéntartalmú gyűrűk számos természetes vegyület
(alkaloidok, nukleinsavak, hemoglobin, klorofill stb.) molekulájában is megtalálhatók.

N
NH2
HN

Szerinted…?

2. Az allergiamolekula,
a hisztamin modellje
és vonalképlete

Melyik sav és melyik bázis?

Állapítsd meg, hogy a 3. ábrán látható vegyületek közül melyik lehet sav, melyik bázis és melyik amfoter!

N
a)

b)

N

N

N

N
N
e)

H

H

N

N
d)

c)
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N

3. Alapvető nitrogéntartalmú aromás vegyületek
modellje és vonalképlete: piridin (a), pirimidin (b),
pirrol (c), imidazol (d) és purin (e)

N
H

Szerinted…?

Milyen vázat tartalmaz?

A 4. ábrán néhány fontos alkaloid (koffein, nikotin)
molekulájának vonalképlete látható.

Milyen nitrogéntartalmú aromás gyűrűket ismersz fel
ezekben a molekulákban?
O
H 3C

CH3
N

N

N
O

N

N

N

CH3

CH3

4. A koffein
és a nikotin is
a nitrogéntartalmú
aromás
vegyületek
közé tartozik

Tudod? Jó, ha tudod!

Csokoládé: az embernek
hasznos, a kutyának,
macskának gyilkos

A csokoládéban néhány százalékban előforduló
teobromin (7. ábra) szintén a nitrogéntartalmú aromás
vegyületek (alkaloidok) közé tartozik. Élettani hatása
hasonló a koffeinéhez, de nem annyira erős, viszont
tovább tart. Az emberi szervezet viszonylag gyorsan
lebontja, ezért több tíz kiló tejcsokoládét kellene fogyasztanunk ahhoz, hogy teobrominmérgezést kapjunk. Nem így vannak azonban a kutyák és a macskák.
Számukra már 50 g keserű csoki
CH3
O
elfogyasztása is halálos lehet.
N
HN

Gondoltad volna?

Mi a közös az emberi
ürülékben és egyes
parfümökben?

Az illatanyag. Az emberi ürülék bűzös szagát alapvetően két nitrogéntartalmú aromás vegyület, a szkatol és
az indol (5. ábra) okozza. Ezek a vegyületek nagy koncentrációban kellemetlen szagúak. (A szkatol elnevezése is erre utal: szkat görögül trágyát jelent.) Nagyon kis
koncentrációban viszont kellemes illatúak. Ilyen körülmények között a szkatolt jázminillatúnak érezzük.
Ezért használja ezt a két vegyületet a parfümipar is.
CH3

szkatol

N
H

Gondoltad volna?

N
H

indol

5. Az intenzív
szagú szkatol és
indol is nitrogéntartalmú aromás
vegyület

A végzetes gyomirtó

A Magyarországon Gramoxon néven forgalmazott
növényvédő szer molekulájában is található két nitrogéntartalmú, piridinszerű aromás gyűrű (6. ábra). Erős
és hatékony növényvédő szer, emberre, állatra azonban
rendkívül veszélyes. Az 1980-as években számos öngyilkosságot követtek el Gramoxonnal – különösen
Baranya megyében.
H 3C
Cl

+

N

+

N

CH3

Cl

6. A rendkívül
mérgező Gramoxon
is tartalmaz
nitrogéntartalmú
aromás gyűrűket

Heteroaromás vegyületek: olyan
szerves vegyületek, amelyek moleVan fogalmad?
kuláiban az aromás gyűrű szénatomokon kívül heteroatomot (nitrogénatomot, oxigénatomot, kénatomot) tartalmaz.

7. A teobromin a koffeinhez
hasonló szerkezetű
molekulákból áll

Szerinted…?

O

N

N

CH3

Memorizáljunk!

Találj ki olyan memorizálási technikát, amellyel könynyen megjegyezheted a nitrogéntartalmú gyűrűs vegyületek nevét és képletét!

Nézz utána!

Nitrogéntartalmú aromás
vegyületek

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. Alkaloidok.
2. Élénkítőszerek.
3. Herbicidek, peszticidek, inszekticidek.
4. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok a héten!

Nitrogéntartalmú aromás vegyületek
• Az aromás gyűrűben N-atom is van.
• Alapvegyületek:
– piridin,
– pirimidin,
– pirrol,
– imidazol,
– purin.
• Fontosabb képviselők:
– hisztamin,
– koffein, nikotin, teobromin,
– szkatol, indol.

75

Az első szintetikusan előállított antibiotikumot, a penicillint
a II. világháborúban a szövetségesek már használták a sebesültek kezelésére. Számos emberéletet sikerült így megmenteni és sok végtagamputálást elkerülni. Mivel a penicillin hamar kiürül a szervezetből, ezért gyakran kellett adagolni, ami bizony sokszor ellátási problémákat okozott.
Ebben az időben gyakran megesett, hogy a kezelt betegek
vizeletét összegyűjtötték, és az abból kikristályosított penicillint újra felhasználták. A penicillin viszonylag összetett
molekulája számos funkciós csoportot tartalmaz, köztük
amidcsoportokat is (1. ábra).
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1. Amidcsoportok a penicillinmolekulában
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N
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N

N
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2. Az amidcsoport
szerkezeti képlete –
első közelítésben…

CH3

H 3C

Az amidok olyan szerves vegyületek, amelyek molekulájában a nitrogénatom oxocsoporttal kapcsolódó szénatomhoz kötődik. Az amidok jellemző funkciós csoportja
az amidcsoport (2. ábra). Amidcsoport is található a koffeinmolekulában (3. ábra), a B12-vitaminban, a B3-vitaminban, a fehérjékben és a penicillinmolekulában. A szekunder és tercier amidok savas főzés hatására aminokra és
karbonsavakra hidrolizálnak (4. ábra).
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6.

Amidok
Vizeletből antibiotikum?

savas hidrolízis

C

+ H2 O
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3. A koffeinmolekula is
tartalmaz amidcsoportokat
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4. Az amidok savas hidrolízissel elbonthatók

Szerinted…?

Primer, szekunder és tercier
amidok

Az aminokhoz hasonlóan az amidok között is megkülönböztetünk elsőrendű (vagy primer), másodrendű
(vagy szekunder) és harmadrendű (vagy tercier)
amidokat.

Milyen rendűségű amidcsoportok találhatók a penicillin (1. ábra) és a koffein (3. ábra) molekulájában?
Rajzold fel a legegyszerűbb primer amidot!

Szerinted…?

Másodrendű kölcsönhatások

Milyen másodrendű kölcsönhatás alakulhat ki a primer, a szekunder és a tercier amidok molekulái között?

Tudod? Jó, ha tudod!

Az amidcsoport
szerkezeti képlete

A 2. ábrán látható szerkezeti képlettel nem tudjuk értelmezni az amidok néhány fontos tulajdonságát. Az
amidok – az aminokkal ellentétben – nem bázikusak,
tehát úgy viselkednek, mintha a nitrogénatomnak nem
lenne nemkötő elektronpárja. Az amidcsoport merev,
a molekularészek nem tudnak szabadon elfordulni a
C–N kötéstengely mentén. Ahhoz, hogy ezeket a tulajdonságokat is értelmezni tudjuk, az amidcsoport szerkezetére alkotott modellt (2. ábra) módosítani kell.
Amennyiben feltételezzük, hogy nitrogénatom
nemkötő elektronpárja és a C==O kötés pi-elektronpárja
a N–C–O kötések mentén delokalizálódik, akkor tudjuk értelmezni az amidok semleges kémhatását és az
amidcsoport merev voltát (5. ábra).
O
C

N
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5. Az amidcsoport pontosabb
szerkezeti képlete

Gondoltad volna?

Ismét egy véletlen –
a penicillin felfedezése

Bár a penicillium nevű penészgomba antibakteriális
hatását régóta ismerték, a penicillin felfedezése a skót
Alexander Fleming nevéhez fűződik (6. ábra). Fleming
1928-ban azt vette észre, hogy a baktériumtenyészetébe került penészes szennyeződés körül megállt a baktériumok szaporodása. Hosszas kísérletezés után 1940-ben
sikerült a penicillint
tiszta állapotban előállítania. Emberen
először 1942-ben alkalmazták sikeresen
a penicillinkezelést.
Fleming 1945-ben
megosztott orvosi
Nobel-díjat kapott.

Gondoltad volna?

A B3-vitamin

A B3-vitamin (nikotinamid, niacin) is fontos amid.
Számos enzim működéséhez, élettanilag fontos vegyületek (nemi hormonok, inzulin) szintéziséhez szükséges. Komplex vitaminkészítményekben és energiaitalokban is megtalálható (8. ábra). Fehérjegazdag táplálkozás esetén pótlása csak nagyobb terhelés (pl.
sportolás) esetén indokolt. Bár vízoldhatósága miatt a
felesleg kiürül a szervezetből, nagy mennyiségben fogyasztva májkárosodást okozhat.
N

O
C
NH2

8. A B3-vitamin (nikotinamid) az energiaitalokban
is megtalálható

6. Alexander Fleming
(1881–1955)

Nézz utána!

Tudod? Jó, ha tudod!

Egy különleges diamid

A karbamid is amid (7. ábra). Nemcsak az anyagcsere-folyamatokban játszik fontos szerepet, de
nagy mennyiségben használják nitrogénműtrágyaként és a műanyaggyártásban is.

Milyen

tudománytörténeti eseményben játszott fontos
szerepet a karbamid?

Nézz utána, hogyan állítják elő az iparban a karbamidot!

Amidok

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témakört! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. A lidokain.
2. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok a héten!

Amidok: olyan szerves vegyületek,
amelyek molekulájában a nitrogénatom oxocsoporttal kapcsolódó
szénatomhoz kötődik.

Van fogalmad?

NH2
O

C
NH2

7. A karbamidmolekula
félkonstitúciós képlete
és modellje

Vigyázz! Kész labor!

Valóban semleges?

Oldj fel kevés karbamidot vízben! Indikátor segítségével vizsgáld meg az oldat kémhatását!

Amidok
• Jellemző funkciós csoport az amidcsoport
– delokalizált elektronrendszer,
– nem bázikus,
– merev.
• Rendűség szerint lehet
– elsőrendű (primer),
– másodrendű (szekunder),
– harmadrendű (tercier).
• Savas hidrolízis → karbonsav + amin
• Fontos képviselők:
– koffein, B12-vitamin, penicillin, nikotinamid;
– karbamid;
– fehérjék.
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7.

Polikondenzációs műanyagok
Miből készülnek a golyóálló mellények?

Az acélból készült golyóálló ruházat nehéz és kényelmetlen volt.
A modern golyóálló mellények mesterséges rostanyagokból, esetleg
kerámialapokból állnak. Az első
ilyen, kifejezetten golyóálló
mellények céljára kifejlesztett
anyagot, a kevlárt a DuPont cég
állította elő 1965-ben (1. ábra).
A kevlár olyan szintetikus rostanyag, amely erős, könnyű, tűzálló, szilárdsága ötszöröse az 1. A kevlár nevű poliugyanolyan tömegű acélénak. amidot kifejezetten
A kevlár egy poliamid, polikon- golyóálló mellények
céljára fejlesztették ki
denzációs műanyag.

A polikondenzáció olyan kémiai reakció, melynek során
sok kis molekula vízkilépés közben kapcsolódik össze egy
makromolekulává (2. ábra). A legfontosabb polikondenzációs műanyagok: a poliamidok (pl. nejlon, kevlár), a poliészterek (pl. terilen, PET), a poliuretánok, a fenoplasztok
(pl. bakelit) és az aminoplasztok (pl. dekorit).

Fontos polikondenzációs
műanyagok

Tudod? Jó, ha tudod!

A poliamidok ütésálló, kopásálló, nagy szakítószilárdságú anyagok. Savak hatására elbomolhatnak. Főleg műszálakat készítenek belőlük. Ilyen pl. a nejlon
(3. ábra) és a kevlár.
A poliészterekben lévő észtercsoportok lúgok hatására könnyen hidrolizálnak, ezért a poliészterből készült
műszálas anyagokat nem szabad lúgos mosószerben
mosni. Poliészterből készülnek műszálak (terylen,
dacron) és ásványvizes, üdítőspalackok (PET-palackok)
(4. ábra).
A poliuretánok habosított formájával mint habszivacscsal, gépkocsikárpittal és cipőtalppal is találkozhatunk.
A fenoplasztok formaldehidből és fenolból készülő,
hőre keményedő műanyagok. Legismertebb képviselőjük a bakelit. (Figyelem! A „bakelitlemez” nem bakelitből, hanem általában PVC-ből készült.)
A polikarbonátokból átlátszó nyílászáró és tetőfedő
anyagok, szemüvegek, valamint CD-k és DVD-k is
készülnek (5. ábra).

monomerek
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polikondenzáció

O

H
n

polimer

2. Polikondenzáció során melléktermék (többnyire víz) képződése
közben kapcsolódnak a kis molekulák egy makromolekulává

3. A legismertebb poliamid, a nejlon molekulájának
általános képlete

O

O
O
O

Szerinted…?

A polikondenzációs reakció
molekulaszerkezeti feltételei

milyen funkciós csoportot tartalmazó vegyületekből lehet polikondenzációs műanyagokat előállítani?

Hány ilyen funkciós csoportnak kell lenni a molekulában, hogy láncszerű polimer képződhessen belőle?

Legalább hány ilyen funkciós csoportnak kell lenni a
molekulában, hogy térhálós polimer képződhessen
belőle?

n
PET
4. Egy poliészter-molekula jelölése és ismétlődő
szerkezeti egysége


Várhatóan
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5. A polikarbonát jelölése, molekulájának ismétlődő
szerkezeti egysége

Vigyázz! Kész labor!

PET-palack vizsgálata

Tölts három egyforma PET-palack egyikébe 10%-os
háztartási ecetet, a másikba csapvizet, a harmadikba
telített szódabikarbóna-oldatot! Zárd le a palackokat és
tedd hűvös, sötét helyre! Tapintással naponta vizsgáld
meg a palackok szilárdságát! Mit tapasztalsz? Mi a
változás magyarázata?

Gondoltad volna?

A szilikonok

A szilikonok olyan polikondenzációs műanyagok,
amelyek láncát szilícium- és oxigénatomok alkotják, és
csak az oldalláncokban találhatók szénatomok. Rendkívül sokrétű felhasználásuk változatos tulajdonságaiknak (hőállóság, vegyszerállóság) köszönhető. Mivel a
szilikonok az emberi és állati szövetekre ártalmatlan,
közömbös anyagok, ezért jelentős felhasználójuk az
egészségügy. Szövetbarát, az enzimek számára bonthatatlan anyagok, ezért orvosi segédeszközök, implantátumok alapanyagaként igen jól használhatók.

Miért ennyire elterjedt
anyagok a műanyagok?

Kezdetben a műanyagokat valamilyen természetes
anyag pótlására használták. Például a II. világháborúban nejlonnal helyettesítették az ejtőernyőgyártáshoz
szükséges selymet. Később a műanyagok egy része már
nemcsak helyettesítő, pótló anyag lett, hanem olyan
célokra is használhatók lettek, amelyekre korábban
más anyagokat nem lehetett használni. Ilyenek például
a főzőedények letapadását gátló teflonbevonatok vagy
a szövetbarát szilikonimplantátumok. A műanyagok
számos területen előnyösebben használhatók, mint a
hagyományos anyagok, az acél, az üveg vagy a különböző növényi és állati eredetű anyagok, ezért ma már
nem pótanyagként tekintünk rájuk. Könnyűek, kémiai
és biológiai hatásoknak ellenállnak, nem mérgezők, jól
alakíthatók. Az sem elhanyagolható tény, hogy a műanyagok előállítása sokkal olcsóbb és energiatakarékosabb, mint az acél, az üveg vagy az alumínium gyártása.

Nézz utána!

Gondoltad volna?

Műanyagok – áldás vagy átok?

Projektmunkában dolgozzátok fel a következő témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót is!
1. Rendezzetek vitát „Csökkentsük-e a műanyagtermelést?” címmel. Alakítsatok két tábort! Az egyik tábor
érveljen a műanyaggyártás fejlesztése mellett, a másik tábor a műanyaggyártás csökkentése mellett!
2. Rendezzetek ötletbörzét a műanyagok okozta környezetkárosodás csökkentésének lehetőségeiről!

Polikondenzáció: olyan kémiai reakció, melynek során sok kis molekula
Van fogalmad?
vízkilépés közben kapcsolódik öszsze egy makromolekulává.
Szilikonok: olyan polikondenzációs műanyagok, amelyek láncát szilícium- és oxigénatomok alkotják, és csak
az oldalláncokban találhatók szénatomok.

Gondoltad volna?

Egy probléma megoldása
mindig újabb problémákat
vet fel

A műanyagok története szépen példázza a tudomány és
az ipar fejlődésének jellemző menetét, azaz egy adott
probléma megoldása mindig újabb problémákat vet fel.
Felfedezték a műanyagokat, de nem voltak eléggé tartósak ahhoz, hogy a hagyományos szerkezeti anyagokat
helyettesítsék. Különböző adalékokkal sikerült tartós, a
környezeti hatásoknak ellenálló műanyagokat kifejleszteni. A probléma tehát megoldódott.
Ezek a tartós műanyagok hulladékként a környezetünkbe kerülve nem bomlanak el. Elterjedésük így egy
újabb problémát vet fel. Ezt a problémát meg lehet
oldani a biológiailag lebomló műanyagokkal. Csakhogy az ilyen műanyagok vagy a hozzájuk adott adalékok révén károsítják a környezetünket, vagy annyira
érzékenyek az oxidációra és a mikroorganizmusokra,
hogy például élelmiszerek csomagolására, tartós fogyasztási cikkek készítésére nem alkalmasak.

Polikondenzációs műanyagok
• Előállításuk kis molekulákból polikondenzációval;
– polikondenzáció: sok kis molekula vízkilépés közben kapcsolódik össze egy
makromolekulává.
• Fontosabb típusaik:
– poliamidok,
– poliészterek,
– poliuretánok,
– polikarbonátok,
– fenoplasztok,
– aminoplasztok,
– szilikonok.
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8.

Porfirinek, kéntartalmú szerves vegyületek
Mitől piros a vér, és mitől zöld a falevél?

A vér piros színét az oxigén- és szén-dioxid-szállítást végző
hemoglobin, a falevél zöld színét pedig a fotoszintézist
végző klorofill okozza. Mindkét vegyület alapváza a
porfirinváz, amely négy összekapcsolódott pirrolszerű részből áll (1. ábra). Ebbe a gyűrűbe különböző fémionok épülhetnek be, megváltoztatva ezzel a molekula tulajdonságait,
például színét is. A hemoglobinban Fe2+-ion, a klorofillban
Mg2+-ion található.

A porfirinek olyan szerves festékanyagok, amelyek molekulájában négy nitrogéntartalmú pirrolgyűrű kapcsolódik
össze egy nagy makrociklussá, és a pirrolegységek nitrogénatomjai valamilyen fémionnal (Mg2+, Fe2+, Co2+) kapcsolódnak. Ilyen szerkezetű a hemoglobint felépítő hem, a
klorofill és a B12-vitamin.

Tudod? Jó, ha tudod!

A hemoglobin

Vérünk oxigénszállító anyaga a hemoglobin. Fő alkotója a porfiringyűrűben vas(II)-iont tartalmazó hem
(2. ábra). Ez a vegyület okozza a vér piros színét. Az
oxigénben dús vér világospiros, a vénákban található
vér pedig sötétpiros színű. Bár a vénánkat gyakran kék
színűnek látjuk, a benne található vér sötétvörös színű.
A bőr és a vénák falának fényvisszaverő tulajdonságai
okozzák ezt az optikai csalódást.
CH 2
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1. A porfirinvázas vegyületek
számos élőlényben
megtalálhatók

Tudod? Jó, ha tudod!

A klorofill

A klorofill minden szárazföldi növényben megtalálható és azok zöld színét adja. A klorofill magnéziumtartalmú anyag (3. ábra). A molekula zöld színe abból
adódik, hogy a látható fény legkisebb energiájú tartományából, a pirosból nyel el, ezért látszik annak kiegészítő színe, a zöld. A piros színű fény energiáját felvéve
a molekula elektronrendszere gerjesztett állapotba
kerül. Az alapállapotba való visszatéréskor nem fénykibocsátás történik, hanem ezt az energiát továbbítja a
növényi sejtek többi része felé. Ez szolgál a fotoszintézis folyamatának energiájaként. A fotoszintézis során a
zöld növények a levegő szén-dioxidjából és a vízből
szerves vegyületeket (pl. szőlőcukrot) és oxigént állítanak elő. A fotoszintézis a földi élet alapfolyamata.
Mivel a fény nagy energiájú része károsíthatja a klorofill molekuláját, ezért a levelekben „napvédő” anyagok is találhatók. Ezek a sárga színű karotinoidok,
amelyek a már ismert módon, a színüknek megfelelő
kiegészítő színeket nyelik el, a fény nagy energiájú
komponenseit: sötétzöldet, kéket, ibolyát.
Ősszel leghamarabb a klorofill molekulája bomlik el,
így előtűnnek a levelekből az addig is ott lévő sárga,
narancssárga színű vegyületek, illetve néhány növényben a vörös színű antocianidok.

Kísérletezz!

Milyen színűnek látszik egy növény
levele, ha csak piros fénynyel világítod meg?

N
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2. A vér piros színét adó hem
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3. A klorofillmolekula részlete

A kéntartalmú szerves vegyületek igen elterjedtek a természetben is. Számos oxigéntartalmú vegyületnek (pl. étereknek, alkoholoknak) létezik kéntartalmú változata is (pl.
tioéterek, tioalkoholok). A tiovegyületek molekulájában
egy oxigénatom helyett kénatom található (4. ábra). Számos kis molekulatömegű kéntartalmú szerves vegyületnek
jellegzetes – olykor kellemetlen – intenzív szaga van (pl.
dimetil-szulfid, etilmerkaptán).
S

O
H3C

CH 3

H3C

CH 3

4. A tiovegyületekben egy oxigénatom helyett kénatom
található: a dimetil-éter az éterek, a dimetil-szulfid a tioéterek
legegyszerűbb képviselője

A kéntartalmú szerves vegyületek között találunk
antibakteriális (baktériumellenes) hatásúakat is. Ezzel magyarázható a fokhagyma jótékony hatása. A gyógyszerként
is használt antibiotikumok közül kénatomot is tartalmaz
például a penicillin molekulája is (6. lecke, 1. ábra). A kéntartalmú antibiotikumok legfontosabb képviselői a szulfonamidok (5. ábra).
O

O
R3

S
R1

N
R2

Tudod? Jó, ha tudod!

A fokhagyma kémiája

A fokhagyma bővelkedik kéntartalmú vegyületekben
(2. táblázat). Antibakteriális hatása is ezekkel a vegyületekkel kapcsolatos. Ezek a molekulák áthatolnak a
baktériumok sejtfalán, majd kölcsönhatásba lépnek az
ott található enzimekkel és fehérjékkel. Megváltoztatják
azok szerkezetét, így pusztítják el a baktériumot. Minél
több kénatomot tartalmaznak ezek a vegyületek, annál
nagyobb az antibakteriális hatásuk. Hasonló hatása van
a fokhagyma feldolgozásakor képződő allicinnek is.
A fokhagyma fogyasztása után érezhető fokhagymaszagért olyan illékony kéntartalmú vegyületek a felelősek, amelyek akkor keletkeznek, amikor a fokhagymát
felvágjuk vagy összetörjük. A fokhagyma összetörésekor megfelelő enzimek hatására az alliin allicinné
alakul. Ez a vegyület meglehetősen bomlékony. Bomlásakor olyan, lassan bomló anyag is keletkezik, amely
a véráramba kerülve eljut a különböző szervekig, és
több mint egy napig is érezhető az emberi leheleten.
A fokhagymaszagot bizonyos ételek fogyasztásával
(petrezselyemmel, tejjel) enyhíteni lehet.

5. A szulfonamidok általános
képlete (R1, R2, R3 különböző
alkilcsoportokat jelöl)

Tudod? Jó, ha tudod!

Tioalkoholok

A tioalkoholok olyan szerves vegyületek, amelyek molekulájában –SH csoport kapcsolódik egy telített szénatomhoz (1. táblázat). Kellemetlen, intenzív szagú
vegyületek. A metántiol (tiometanol) a kellemetlen
szájszag és lábszag egyik okozója. A tioetanolnak (etilmerkaptánnak) annyira erős a szaga, hogy a földgázhoz keverve ezt használják szagosításra. Így már kis
gázszivárgás esetén is érezhetjük a robbanásveszélyes
földgáz megjelenését a levegőben. A butilmerkaptán a
görény fő „illatanyaga”. A fokhagyma jellegzetes szagát
pedig az allilmerkaptánnak köszönheti.
A tioalkohol
neve

Képlete

Előfordulása,
felhasználása

Metántiol (tiometanol, metil- CH3–SH
merkaptán)

lábszag, szájszag, rothadt
káposzta

Etántiol (tioetanol, etilmerkaptán)

CH3–CH2–SH

földgáz
szagosítása

Butántiol (tiobutanol, butilmerkaptán)

CH3–CH2–CH2–CH2–SH görény

Prop-3-én-1-tiol
CH2=CH–CH2–SH
(allilmerkaptán)

fokhagyma

Porfirinek: olyan szerves festékanyagok, amelyek molekulájában négy
Van fogalmad?
nitrogéntartalmú pirrolgyűrű kapcsolódik össze egy nagy makrociklussá, és a pirrolegységek nitrogénatomjai valamilyen
fémionnal kapcsolódnak.
Tiovegyületek: olyan vegyületek, amelyek molekuláiban egy oxigénatom helyett kénatom található.

Porfirinek
• Négy pirrolgyűrűből álló makrociklusok
– a makrociklusban fémionok (Fe2+, Mg2+,
Co2+) vannak.
• Fontosabb képviselőik:
– hemoglobin,
– klorofill,
– B12-vitamin.
Kéntartalmú szerves vegyületek
• Jellemző: C–S vagy C=S kötés
– tiovegyületek: egy O-atom helyett S-atom.
• Fontosabb képviselőik:
– tioalkoholok (kellemetlen, intenzív szag),
– tioéterek (intenzív szag),
– szulfidok, diszulfidok, triszulfidok (intenzív szag, antibakteriális hatás).

1. táblázat. Néhány tioalkohol képlete és előfordulása
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Összefoglalás

Kapcsolatok
Szóban vagy írásban értelmezd a következő ábrákat!
1. Nitrogéntartalmú szerves
vegyületek csoportosítása

aminok
– metil-amin
– dimetil-amin
– trimetil-amin
– 2-feniletil-amin

NITROGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

amidok
– formamid
– acetamid
– karbamid

2. Műanyagok csoportosítása

heteroaromások

salétromsav-észterek

nitrovegyületek

– piridin
– pirimidin
– pirrol
– imidazol

– nitro-benzol
– nitro-metán
– trinitro-toluol

– glicerin-trinitrát
(„nitroglicerin”)

MŰANYAGOK
eredetük szerint

természetes eredetűek
pl. gumi

szintetikusak
előállításuk szerint

polimerizációs

polikondenzációs

– polietilén
– polipropilén
– teflon
– PVC
– polisztirol
– plexi

– bakelit
– szilikonok
– PET
– nejlon

Természettudományos gondolkodás
1. A vizelet összetevői
A vizelet fontos része a szervezet kiválasztó rendszerének, hiszen a vesék által a vérből kiszűrt, vízben oldódó
káros anyagokat a vizelet távolítja el a szervezetből. A vizelet dolga, hogy a szervezetet megtisztítsa a számára
káros méreganyagoktól (toxinoktól), amelyek különben felgyűlnének a testben. Színének, szagának és állagának
változásai információt jelentenek a test állapotáról. A vizelet és a vizeletvizsgálat évszázadokon át egyik fontos
eleme volt a betegségek megállapításának. Érzékszerveinkre támaszkodva kideríthető a vizelet vizsgálatából, hogy
ivott-e eleget, mit evett és milyen betegsége van az illetőnek.
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A vizelet főbb összetevői normál körülmények között az alábbiak:
– ásványi sók (elsősorban NaCl),
– kreatinin (az izmokban megtalálható anyag, a kreatin lebomlási terméke),
– karbamid (a fehérje-anyagcsere bomlásterméke),
– húgysav (a nukleinsav-anyagcsere bomlásterméke),
– urobilin (a hemoglobin-anyagcsere bomlásterméke),
– valamint más anyagok, pl. porfirinek.
A vizelet az urobilin nevű pigmenttől változik sárgává. Ez a szín halványsárgától sötétborostyánig változhat, a
vizelet koncentrációjától függően. A sötétebb vizelet annak jele, hogy az illető nem fogyaszt elegendő folyadékot.
Piros színt okozhatnak egyes élelmiszerfestékek, de a cékla fogyasztása is. Némely étel befolyásolja a vizelet szagát is.
Ezek közül a spárga a legerőteljesebb. Spárga fogyasztása után egy kénvegyület, a metil-merkaptán lebontása miatt
lesz szagos a vizelet. Cukorbetegek esetében a vizeletnek édeskés szaga van, a kiválasztott, felesleges cukor miatt.


Mi a karbamid képlete?



Milyen tudománytörténeti esemény fűződik ennek az anyagnak az előállításához?



A karbamidot felhasználják állati tápokban is. Melyik organogén elem mennyiségét igyekeznek ezzel növelni
a tápban?



Lehet-e különbség egy vegetáriánus és egy nem vegetáriánus vizeletének érzékszervi tulajdonságai között?



Mely összetevők változhatnak?



Mik azok a porfirinek?



Milyen szagú lehet a spárga lebontását követően a vizelet?

2. Milyen anyag található nedvszívó pelenkákban és légfrissítő golyókban?

O

O

Ha szétvágunk egy papírpelenkát és kirázzuk a töltelékét, apró fehér szemcséket találunk benne. Ezek a szemcsék
egy műanyag, a nátrium-poliakrilát szemcséi. A polimert alkotó lánc oldalágai –COO– csoportok, melyek negatív töltését a Na+-ion ellensúlyozza. Ha vizet adunk hozzá, a fehér kristályokból zselészerű anyag keletkezik.
Ekkor a vízmolekulák pozitív polározottságú hidrogénje másodrendű kötéssel kapcsolódik a polimer lánc –COO–
csoportjához. Ráadásul egy vízmolekula két láncot is képes összekapcsolni, hasonlóan, mint ahogy a lekvár öszszeragasztja a két szelet kenyeret (1. ábra). Mivel nagyon sok –COO– egység található a polimer láncában, így
tömegének mintegy 300-szorosát kitevő vízmennyiséget tud megkötni és megtartani. Ez a nedvességmegtartó anyag nagyon sok
helyen használható fel: kertészetekben, elektromos vezetékeknél,
kórházi ágybetétekben. Találkozhatunk vele a virágosoknál és az
illatosítókban is golyócskák formájában, de használják mosószerekn
ben is.
O

O

O

O

O
H
O
H
O
O
O

Amennyiben készítettünk ebből az anyagból vízzel gélt, majd szórunk hozzá konyhasót, azt tapasztaljuk, hogy a zselészerű anyag
folyóssá alakul át. Mi lehet ennek a magyarázata?

n

O



O

A sok egymás mellett futó elektromos vezetékek bevonatába is
beépítik ezt az anyagot. Ennek vajon mi a magyarázata?

H



másodrendű
kötés

O

A mosószerekben történő használata a keménységet okozó ionokkal kapcsolatos. Vajon miért használható fel erre a célra?

H



O

Az anyagot először kertészeti felhasználásra fejlesztették ki. Mi az
értelme az ilyen irányú felhasználásának?

O



O

Miért nem alkalmas ugyanerre a célra bármely másik, eddig tanult
műanyag?

O



1. A nátrium-poliakrilát karboxilcsoportjait
vízmolekulák kötik össze
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3. A „nitro”
A nitro-metán a szerves vegyületek családjába, azon belül a nitro-paraffinok közé tartozó, színtelen, éterre emlékeztető szagú folyadék. Képlete: CH3NO2. Ez a legegyszerűbb nitrovegyület. Szélesebb körben a versenyautók
üzemanyagaként ismert.
Bár mennyiségileg elenyésző, közismertség tekintetében a nitro-metán legjelentősebb felhasználási területe a
gyorsulási versenyautók és a rádió-távirányítású modellek üzemanyaga.
A versenyzői szlengben csupán „nitró”-nak becézett folyadék óriási előnye a hagyományos benzinnel szemben,
hogy égéséhez lényegesen kevesebb levegő szükséges. Egy dugattyús motornál ez azt jelenti, hogy a beszívott
levegő változatlan mennyisége mellett több nitro-metán égethető el ütemenként. Ugyanakkor figyelembe kell
venni a lényegesen alacsonyabb égéshőjét is.


Számold ki, hogy hányszor több levegő kell 1 kg benzin (vegyük tisztán oktánnak) elégetéséhez, mint 1 kg nitrometánéhoz!



Számold ki, hogy hányszor nagyobb hő szabadul fel 1 kg benzin égésekor, mint 1 kg nitro-metán égésekor!



A levegőigény és az égéskor nyert energia együttes figyelembevételével hányszor nagyobb teljesítmény várható 1 kg
nitro-metán esetén, mint 1 kg benzin esetén?

Projektmunka
1. Freon – bűnös vagy ártatlan?
Játsszatok bíróságot! Alkossatok három csoportot! Az első csoport lesz a VÁDLÓK csoportja. A második csoport
a VÉDŐK csoportja. A harmadik csoportból válasszatok egy BÍRÓT, a többiek pedig az ESKÜDTEK lesznek.
A tárgyalást a BÍRÓ vezeti, az ítéletet az ESKÜDTEK hozzák meg titkos szavazással. A vádbeszéd és a védőbeszéd
elkészítésére 10 percetek van. Majd legfeljebb 7-7 percet kaptok, hogy érveiteket szóban kifejthessétek. A bírónak
joga van kérdéseket feltenni, illetve 1-1 percet adni mind a védelemnek, mind a vádnak, hogy reagálhasson a
másik fél beszédére.
VÁDLOTT: a freon.
VÁDLÓK: Érveljetek a freonok használata ellen, káros hatásuk és betiltásuk mellett! Érveiteket minimum 5, ma-

ximum 7 perces beszédben fejthetitek ki.
VÉDŐK: Érveljetek a freonok használata mellett! Mutassátok be a freonok sokoldalú felhasználását, jó tulajdon-

ságait! Érveiteket minimum 5, maximum 7 perces beszédben fejthetitek ki.
2. Antibiotikum – áldás vagy átok?
Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport készítsen óriásplakátot az antibiotikumok hasznáról, a másik csoport
pedig az antibiotikumok káros hatásáról.
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Biológiai jelentőségű
anyagok

V.

A szerves vegyületek túlnyomó többsége biológiai
jelentőségű anyag. A természetes eredetűek „természetszerűleg”, a mesterségesek között is számos
olyan van, amelynek kedvező vagy káros biológiai
hatása van. Ez a fejezet ezekről az anyagokról szól.
Ebben a fejezetben olvashatunk – többek között –
arról is, hogy miért édesedik meg a burgonya, ha
fagyasztóban tárolják; hogyan lehet csirizt készíteni;
mit jelent a vitaminkészítmények dobozán olvasható
RDA; miért csak hárman kaptak Nobel-díjat a DNS
szerkezetének felderítéséért; mire jók a feromontartalmú parfümök; mit tartalmaznak a könnygázspray-k; mi a kémiai magyarázata a ruhák vasalásának; hogyan lesz egy vegyületből gyógyszer.

1. Szőlőcukor, gyümölcscukor, répacukor
Egészségesebb-e a barna cukor a fehérnél?
2. A keményítő és a cellulóz
Miből készül a glükóz-fruktóz szirup?
3. Vitaminok, karotinoidok és flavonoidok
Mik az antioxidánsok?
4. Aminosavak és peptidek
Mi az umami íz?
5. Fehérjék
Mi a gluténérzékenység?
6. A dezoxiribonukleinsav és a ribonukleinsav
Mire jó DNS-vizsgálat?
7. A gyógyszerek
Használ vagy árt?
8. Királis molekulák
Miért olyan ellenálló a lépfene-baktérium?
9. Az élelmiszer-adalékok
Mi az az E150A jelű szörnyűség?
10. Természetes eredetű ruhaanyagok
Miből készült a nemezsüveg és a nemezcsizma?
11. Az élő szervezetre káros anyagok
Mi az LD50?
Összefoglalás
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1.

Szőlőcukor, gyümölcscukor, répacukor
Egészségesebb-e a barna cukor a fehérnél?

Nem igazán. Mindkettő cukorrépából vagy cukornádból előállított cukrot, kémiai
nevén szacharózt tartalmaz. A cukorgyártás során a cukrot megtisztítják a növény
egyéb anyagaitól, az ún. melasztól. Így nyerik a fehér cukrot, ami gyakorlatilag tiszta szacharóz. A barna cukor úgy készül, hogy a fehér cukorhoz kevés cukornádmelaszt kevernek. A cukornádmelasz ugyanis – a cukorrépamelasszal ellentétben – emberi fogyasztásra alkalmas. Való igaz, hogy a cukornádmelasz tartalmaz olyan
nyomelemeket (mangánt, rezet, vasat) és vitaminokat (pl. B6-vitamint), amelyekre
szüksége van a szervezetünknek, de elenyészően csekély mennyiségben (1. ábra).

A szacharóz (répacukor, nádcukor) a szénhidrátok egyik legismertebb képviselője.
A szénhidrátok olyan szerves vegyületek, amelyek nyílt láncú molekulájában
hidroxilcsoport (–OH) és oxocsoport (=O) is található. A szacharóz molekulaképlete: C12H22O11 (2. ábra). Megfelelő enzimek vagy erős sav hatására két egyszerűbb
cukorra (monoszacharidra), szőlőcukorra (glükózra) és gyümölcscukorra (fruktózra) bomlik (3. ábra). A szacharóz tehát egy összetett cukor, diszacharid.

O

O

O

O
HO

+H2O

OH
OH

OH

HO

HO

OH

+

OH
3. A szacharóz hidrolízise szőlőcukrot
és gyümölcscukrot eredményez

OH

OH

HO

HO

OH

HO

O

OH

O
HO

OH

OH

OH

2. A szacharóz (répacukor, nádcukor)
szerkezeti képlete

OH

O
OH

OH

HO
O

H
OH

H

H

OH

HO

OH

OH

O
H
OH
b)

Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) legismertebb képviselői a szőlőcukor (glükóz) és a gyümölcscukor (fruktóz) (4. ábra). Molekulaképletük azonos:
C6H12O6. A szőlőcukor és a gyümölcscukor molekulái csak az atomok kapcsolódási
sorrendjében térnek el egymástól, ezért konstitúciós izomerek.
A ribóz (C5H10O5) és a dezoxiribóz (C5H10O4) olyan öt szénatomos monoszacharid, amely jellemzően nagyobb molekulák felépítésében vesz részt. A két
szénhidrát között a különbség az, hogy a dezoxiribóz 2. szénatomjához –OH csoport helyett csak egy –H kapcsolódik (így tehát nem 2 : 1 a H : O arány) (5. ábra).
A ribóz a ribonukleinsavak (RNS) felépítésében, a dezoxiribóz pedig a dezoxiribonukleinsav (DNS) felépítésében vesz részt. A ribóz a sejtek energiatároló molekulájának (ATP) alkotórésze is, így szerepet játszik a szervezet energiaigényes
folyamataiban.
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O

HO

CH 2 OH

a)

OH

OH

OH

OH

HO

1. A barna cukor ugyanúgy cukorrépából vagy cukornádból készül,
mint a fehér cukor, csak cukornádmelaszt is tartalmaz

4. A szőlőcukor-molekula (a) és
a gyümölcscukor-molekula (b)
modelljei és szerkezeti képletei

HO

CH2

OH

HO

CH2

O

a)

HO

OH
O

OH

b)

HO

5. A ribóz (a) és a dezoxiribóz (b)
szerkezeti képlete

H

A kettős szénhidrátok (diszacharidok) közé sorolható
a már említett szacharózon kívül, a két glükózegységből
felépülő maltóz (malátacukor) is. Szabad állapotban növényi csírákban és levelekben található nagyobb mennyiségben, kötött formában pedig a keményítőt építi föl.
A cellobiózt szintén két glükózegység alkotja. Bár szabad állapotban nem fordul elő, a cellulóz alkotórészeként
viszont a legelterjedtebb szerves anyag a természetben.
Mindhárom említett diszacharid összegképlete C12H22O11,
egymás konstitúciós izomerjei.

Tudod? Jó, ha tudod!

Gondoltad volna?

Mi köze a maltóznak
a sörhöz?

A sörgyártás fontos alapanyaga a többnyire árpából
készülő maláta. Malátakészítés során a gabona szemtermését áztatják, majd csíráztatják. Csírázáskor egy
enzim hatására az árpában lévő keményítőből malátacukor keletkezik. Az így kapott malátát szállítják a
sörfőzdékbe, ahol az erjesztőgombáknak köszönhetően a maltózból többek között etil-alkohol keletkezik.

Az ezüsttükörpróba
és a Fehling-próba

Az ezüsttükörpróbához hasonlóan (III. fejezet, 3. lecke),
a redukáló tulajdonságú – nyílt láncú formájukban
aldehidcsoportot tartalmazó – szénhidrátok a Fehlingpróbával is kimutathatók (6. ábra). A Fehling-próba
során Cu2+-ionok oxidálják az aldehidcsoportot karboxilcsoporttá, miközben vörösbarna színű Cu2O képződik.

6. A redukáló
szénhidrátok
Fehlingpróbával is
kimutathatók

Tudod? Jó, ha tudod!

A kétféle glükóz

A maltóz és a cellobióz is két glükózegységből épül föl,
mégis eltérő molekulák. Ennek oka, hogy némileg más
a felépítő glükózmolekulák térszerkezete. Amennyiben
az első szénatomhoz kapcsolódó hidroxilcsoport közelítőleg a gyűrű síkjában van, β-glükózról, ha merőlegesen kilóg a gyűrű síkjából, α-glükózról beszélünk
(7. ábra). A maltózt 2 db α-glükóz építi föl, a cellobiózt
pedig 2 db β-glükóz.
CH2OH
O

HO
α-D-glükóz

HO
OH

OH

CH2OH

Gondoltad volna?

O

HO

Miért szénhidrátok?
β-D-glükóz

Régen észrevették, hogy a cukrok összetételére az jellemző, hogy bennük a H : O mólarány ugyanannyi,
mint a vízben, 2 : 1. Ráadásul pl. az erős vízelvonó
hatásáról ismert tömény kénsav a cukrokat elszenesíti.
Emiatt nevezték ezeket a vegyületeket a szén hidrátjainak, röviden szénhidrátoknak. Ma már tudjuk, hogy
a szénhidrátokban az oxigén- és a hidrogénatomok
szénatomokhoz kapcsolódva találhatók, nem pedig
vízmolekulák formájában.

Szénhidrátok: olyan szerves vegyületek, amelyek nyílt láncú molekulájáVan fogalmad?
ban hidroxilcsoport (–OH) és oxocsoport (=O) is található.
Redukáló szénhidrátok: olyan szénhidrátok, melyek
molekulájának nyílt láncú formájában aldehidcsoport
található. A tanult molekulák közül ide tartozik a glükóz,
a ribóz, a dezoxiribóz, a maltóz és a cellobióz. A fruktóz,
bár nem tartalmaz aldehidcsoportot, de képes átalakulni glükózzá, így kísérletekben (ezüsttükörpróba, Fehlingpróba) redukáló szénhidrátként viselkedik.

OH

HO
OH

7. ábra Az α-glükóz és a β-glükóz szerkezeti képlete

Szénhidrátok
• Nyílt láncú formában jellemző funkciós
csoportjuk a hidroxilcsoport és az oxocsoport.
• Szőlőcukor (glükóz) (C6H12O6):
– monoszacharid,
– redukáló tulajdonságú,
– a fotoszintézis egyik terméke,
– az életfolyamatok energiaforrása.
• Gyümölcscukor (fruktóz) (C6H12O6):
– a szőlőcukor konstitúciós izomere.
• Répacukor (szacharóz) (C12H22O11):
– diszacharid,
– glükózra és fruktózra bontható.
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2.

A keményítő és a cellulóz
Miből készül a glükóz-fruktóz szirup?

Üdítőitalok, gyümölcslevek, lekvárok édesítésére gyakran
használ az élelmiszeripar glükóz-fruktóz szirupot (1. ábra),
amelyet nagyiparilag kukoricából, pontosabban kukoricakeményítőből állítanak elő. A kukoricában számtalan szénhidrát található. Ezek egy része édes (glükóz, fruktóz, szacharóz), azonban jelentős hányada (keményítő, cellulóz)
nem édes, de megfelelő enzimek segítségével kisebb molekulatömegű cukrokra bonthatók. A kukoricaszem héja cellulózt, a belseje keményítőt tartalmaz. Ennek a keményítőnek a lebontásával állítják elő az édesítésre használt glükózfruktóz szirupot.

A keményítő több száz α-glükózegységből felépülő polimer, egy poliszacharid. A poliszacharidok olyan összetett
szénhidrátok, amelyek molekulái nagyon sok kisebb szénhidrát-molekulára (diszacharidra, monoszacharidra)
bonthatók. A keményítő lebontásának termékei a maltóz
(C12H22O11) és az α-glükóz (C6H12O6). A keményítő a növények szénhidrátraktára. A keményítő – az egyszerű
cukrokkal ellentétben – nem édes ízű, forró vízben kolloidoldatot képez. A keményítőoldathoz jódoldatot cseppentve kék színű oldatot kapunk. Ez a próba felhasználható
mind a keményítő, mind a jód kimutatására.
A cellulóz a Földön előforduló leggyakoribb szerves
anyag, a növények vázanyagának fő alkotója. A cellulóz is
poliszacharid, óriásmolekulája több ezer β-glükózegységből
épül fel. Vízben nem oldódik. Lebontása során a cellobióz
(C12H22O11) nevű diszacharid és β-glükóz keletkezik. Az
ember számára emészthetetlen, a kérődző állatok tudják
megemészteni. Sok cellulózt használ a papírgyártás és a
textilipar is.

Tudod? Jó, ha tudod!

Vigyázz! Kész labor!

Kísérletek burgonyakeményítővel

Reszelt burgonyapépet dörzsölünk össze kevés vízzel!
Szűrjük át az oldatot egy teaszűrőn vagy valamilyen
vásznon! A szűrletet hagyjuk ülepedni, majd öntsük le
róla a vizet! A visszamaradt keményítőt sűrű szövésű
vászon között szárítsuk meg! Eredményül fehér port
kapunk.
Végezzünk oldáspróbát! Először próbáljuk hideg
vízben feloldani a keményítőt! Majd lassan melegítsük
fel forrásig. Figyeljük meg a
keményítő oldódását hideg
vízben és forró vízben!
A lehűtött keményítőoldathoz cseppentsünk Lugol-oldatot (KI-os I2-oldatot), vagy
jódtinktúrát (alkoholos jódoldatot)! Figyeljük meg a színváltozást! Melegítsük fel a kapott oldatot, majd újra hűtsük
le! Mit tapasztalunk? (2. ábra)

A burgonya tárolása

A burgonyát sötétben kell tárolni. Ellenkező esetben
kihajt („csírázni kezd”), és ennek során egy szolanin
nevű mérgező anyag jelenik meg a héja alatt. Ez okozza a burgonya zöldülését. Ha a burgonyát tartósan
fagypont közelében tároljuk, a keményítőt lebontó
folyamatok kerülnek túlsúlyba a szőlőcukor oxidálásához képest, ezért a burgonya édesebb lesz. 15-20 °C-ra
melegítve eltűnik az édes íze, mert felgyorsulnak a
szőlőcukor oxidációjához vezető enzimreakciók.
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1. Az üdítőitalok,
gyümölcslevek és
lekvárok gyakori
édesítőszere
a glükóz-fruktóz
szirup

2. Lugol-oldat hatása hideg
és meleg keményítőoldatra

Szerinted…?

Hogyan lesz a keményítőből
glükóz-fruktóz szirup?

A keményítő enzimes lebontása glükózt eredményez.

Hogyan lesz a keményítőből glükóz-fruktóz szirup, ha
a keményítő nem tartalmaz fruktózt?

Vigyázz! Kész labor!

Csiriz készítése

Papír és bőr ragasztására régen a csirizt használták a
könyvkötők és a cipészek is. A csirizt keményítőből
lehet készíteni.
Mérj ki 3 púpozott evőkanál lisztet és keverd össze
0,5 dl hideg vízzel! Közben melegíts fel 1,5 dl vizet
60–70 °C-ra! Állandó kevergetés közben öntsd hozzá
a hideg vizes lisztet! Kevergetés közben főzd az egészet
addig, amíg be nem sűrűsödik! A kapott csirizt akár
melegen vagy lehűtés után is használhatod ragasztásra.

Gondoltad volna?

A kenyér lisztből készül. A lisztnek nagy a keményítőtartalma. A táplálkozás során a keményítő lebontása
már a szájban megkezdődik a nyálban található amiláz
enzim hatására. A lebontás során édes ízű maltóz, illetve glükóz keletkezik.

Gondoltad volna?

Tudod? Jó, ha tudod!

Miért ajánlják a rostdús
táplálkozást?

A növényi rostok cellulózt tartalmaznak. A cellulózt
ugyan nem tudja hasznosítani a szervezetünk, de kedvezően befolyásolhatja emésztésünket. Mivel az ilyen
tápanyagokat sokáig kell rágni, ezért elősegíti a nyálképződést és így a szájban kezdődő emésztést. A bélben a lebontó enzimek termelődését a bél perisztaltikus mozgása is befolyásolja. A bélbe jutott növényi
rostok kiváltják a perisztaltikus mozgást, és serkentik
a lebontó enzimek termelődését. A növényi rostokban
dús élelmiszerek fogyasztásával csökkenthetjük a vastagbélrák kialakulásának veszélyét.

Tudod? Jó, ha tudod!

Mikor cukor, mikor
szénhidrát és mikor
szacharid?

A szénhidrát az általánosabb fogalom: minden olyan
szerves vegyület, amely oxo- és hidroxilcsoportot egyaránt tartalmaz. A szénhidrátokon belül megkülönböztetünk egyszerű szénhidrátokat vagy monoszacharidokat. Ilyenek például a glükóz és a fruktóz. Az
összetett szénhidrátokra jellemző, hogy egyszerű szénhidrátokra bonthatók. Összetett szénhidrátok például
a diszacharidok (szacharóz, maltóz, cellobióz) és a
poliszacharidok (keményítő, glikogén, cellulóz, kitin).
Cukroknak az édes, vízben oldható szénhidrátokat
nevezzük. Cukor tehát a glükóz, a fruktóz, a szacharóz,
a cellobióz és a maltóz. A hétköznapi nyelvben a cukor
elsősorban a szacharózt jelenti.

Poliszacharidok: olyan összetett szénhidrátok, amelyek molekulái nagyon
sok kisebb szénhidrát-molekulára
(diszacharidra, monoszacharidra)
bonthatók.

Van fogalmad?

Miért érezzük édesnek
a kenyeret, ha rágjuk?

Hogyan tárolja az emberi
szervezet a szőlőcukrot?

Több ezer glükózmolekulából épül fel az ember és az
állatok szénhidrátraktára, a glikogén. Főleg a májban
és az izmokban található.

Vajon mi lehet a magyarázata annak, hogy a
hosszútávú (maratoni) versenyek előtti este a versenyzőknek „tésztapartit” szerveznek?

Nézz utána!

A poliszacharidok gyakorlati
jelentősége

Projektmunkában dolgozzátok fel a következő témaköröket! Készítsetek számítógépes beszámolót!
1. A kenyérsütés kémiája.
2. A burgonyakeményítő ipari felhasználása.
3. A cellulóz ipari felhasználása.
4. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok a héten!

Keményítő
• Poliszacharid.
• Tápanyag-raktározó.
• Maltózra, végül α-glükózra bontható.
• Kimutatása jód-keményítő próbával.
• Ipari jelentősége: glükóz-fruktóz szirup, szőlőcukor, alkohol előállítása.
Cellulóz
• Poliszacharid.
• Vázanyag.
• Cellobiózra, végül β-glükózra bontható.
• Ipari jelentősége: papír, műszálak, robbanószerek előállítása, tüzelőanyag.
További fontos poliszacharidok
• Glikogén: az ember és az állatok szénhidrátraktára.
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3.

Vitaminok, karotinoidok és flavonoidok
Mik az antioxidánsok?

Az élő szervezetben természetes módon vagy
külső hatásra (nagy energiájú sugárzás, stressz,
dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás) képződő szabad gyökök oxidálhatják a
létfontosságú molekulákat. Ez idő előtti öregedéshez, különböző – elsősorban érrendszeri –
megbetegedésekhez, sőt daganatos betegségek
kialakulásához vezethet (1. ábra). Az antioxidánsok molekulái gátolják ezeket a káros folyamatokat azáltal, hogy hatástalanítják a szabad gyököket. Az antioxidánsok tehát olyan – többnyire
szerves – anyagok, amelyek molekulái jó redukálószerek. Ilyenek a vitaminok (A, C, E), az
omega-3 zsírsavak, a karotinoidok, a polifenolok
és a flavonoidok.

A vitaminok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulájú, különféle kémiai
összetételű, biológiailag aktív szerves vegyületek.
Hiányukban (hipovitaminózis) jellegzetes hiánybetegségek lépnek fel. Túlzott fogyasztásuk
(hipervitaminózis) is ártalmas lehet, különösen a
zsírban oldódó vitaminok (D, E, K, A) esetében.

Tudod? Jó, ha tudod!

A C-vitamin
(aszkorbinsav)

A C-vitamin a vízben oldódó vitaminok
közé tartozik (2. ábra). Hiánya skorbutot
okoz. Túlzott fogyasztása megnöveli a vesekő kialakulásának kockázatát. Az emberi
szervezet nem képes előállítani, ezért elsősorban növényi tápanyagokból vesszük fel.
Egy gramm csipkebogyó 400 mg, a paradicsompaprika 180 mg, a zöldpaprika 125 mg,
a citrom 45 mg, a burgonya 24 mg aszkorbinsavat tartalmaz. A C-vitamin nagyipari
előállítása glükózból történik. Biológiai hatásait Szent-Györgyi Albert tisztázta.
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Szent-Györgyi Albert

Sokan azt hiszik, hogy a C-vitamint Szent-Györgyi Albert fedezte fel. Ez nem így van. Szent-Györgyi tisztázta a C-vitamin biológiai hatásait. Megállapította, hogy a szegedi zöldpaprika aszkorbinsav-tartalma nagyobb, mint a déligyümölcsöké (a citromé
vagy a narancsé). Így sikerült olyan eljárást kidolgoznia, amely
segítségével nagy mennyiségben lehetett C-vitamint előállítani.
A biológiai oxidáció terén végzett kutatásaiért, különös tekintettel a C-vitamin szerepének tisztázására, 1937-ben orvosi Nobeldíjat kapott. Ő az egyetlen olyan Nobel-díjasunk, aki itthoni tevékenységéért részesült ebben a páratlan kitüntetésben.

Szerinted…?

Miben oldódik?

A 3. ábra a K-vitamin molekulájának vázlatos képletét
mutatja.

Zsírban vagy vízben oldódó vitamin a K-vitamin?
Válaszodat indokold meg!

O

OH

2. A C-vitamin vízben
oldódó vitamin

O

O

HO

Gondoltad volna?

O

HO
HO

1. A szabad gyökök elleni küzdelem (h)arci festékei

3. A K-vitamin vonalképlete

A korábban (36. oldal) már említett karotinoidok konjugált elektronrendszerű, színes, antioxidáns hatású vegyületek. A sárgarépában is megtalálható (narancssárga)
karotin és a paradicsomban is megtalálható (piros) likopin
ételfestékként is használható. Ebbe a csoportba tartozik a
látás folyamatában jelentős A-vitamin is (4. ábra).
A flavonoidok a növényi színanyagok egyik csoportját
alkotják. Antioxidánsok, de érfalat erősítő, vérnyomáscsökkentő és daganatnövekedést gátló hatásuk is ismert.
Színük a közeg kémhatásától is függ. Ezért lehet színes
virágokból, valamint vörös káposztából természetes indikátort készíteni. Sok flavonoid található a szárított tealevélben, az áfonyában és a szőlőhéjban is.
H3C

CH3

CH3

CH3

Tudod? Jó, ha tudod!

Mit jelent a vitaminkészítményeken látható
RDA?

Az RDA ajánlott napi táplálékbevitelt jelent. A vitaminkészítményeken látható százalékértékek azt mutatják, hogy az adott vitamin ajánlott napi adagja hány
százaléka a hivatalos ajánlott napi bevitelnek (1. táblázat). Az RDA-t az Amerikai Táplálkozástani Intézet
határozta meg nyomelemekre és vitaminokra. Ennek
mintájára számos ország – így hazánk is – létrehozta
saját RDA értékeit, figyelembe véve az ország éghajlatát, földrajzi sajátosságait stb. Nem szabad azonban
elfelejteni: az, hogy mennyi ásványi anyagra és vitaminra van szükségünk, számos tényezőtől – kortól,
nemtől, fizikai aktivitástól, táplálkozási szokásoktól, a
táplálék egyéni felhasználási képességétől – függ.

OH

4. A-vitamin

Összetevők

CH3

Tudod? Jó, ha tudod!

Mik azok a szabad
gyökök?

A gyökök olyan kémiai részecskék (atomok, ionok,
molekulák), amelyeknek van egy vagy több párosítatlan elektronja. Emiatt nagy a reakciókészségük is.
A szervezetünkben állandóan képződnek szabad gyökök. A három legjelentősebb a hidroxilgyök (OH ·), a
nitrogén-monoxid-gyök (NO ·) és a szuperoxidgyök
(O2– ·). A hidroxilgyök károsítja a lipideket, a fehérjéket és a DNS-t is. A másik két gyök – kis koncentrációban – hasznos. A NO · például szabályozza a vérnyomást, segíti az agyműködést. A fehérvérsejtek segítségükkel pusztítják el a szervezetünkbe került idegen
organizmusokat.

Vitaminok: az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekuVan fogalmad?
lájú, különféle kémiai összetételű,
biológiailag aktív szerves vegyületek, melyek hiányában jellegzetes hiánybetegségek
lépnek fel.
Gyökök: olyan kémiai részecskék (atomok, ionok, molekulák), amelyeknek van egy vagy több párosítatlan
elektronjuk.
Karotinoidok: hosszú szénláncú szénhidrogének, melyek molekuláiban váltakozva találhatók C–C és C=C
kötések.

A 2000-ben módosított élelmiszerszabályozási törvény RDA-értékei

A-vitamin

0,8 mg

B1-vitamin

1,4 mg

B2-vitamin

1,6 mg

Niacin

18 mg

B6-vitamin

2 mg

B12-vitamin

0,001 mg

C-vitamin

60 mg

D-vitamin

0,005 mg

E-vitamin

10 mg

1. táblázat. Fontosabb vitaminok RDA-értékei

Antioxidánsok
• Oxidációt gátló anyagok.
• Képviselőik:
– egyes vitaminok,
– karotinoidok (pl. karotin, likopin),
– telítetlen zsírsavak,
– flavonoidok.
Vitaminok
• Az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, biológiailag aktív szerves anyagok.
• Lehetnek:
– zsírban oldódóak: D, E, K, A,
– vízben oldódóak: B, C, H, P.
• Legismertebb képviselő: a C-vitamin.
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4.

Aminosavak és peptidek
Mi az umami íz?

1. A keleti konyhák sok umami ízű
alapanyagot használnak

Húsízként is szokták emlegetni. Ez az
ötödik alapvető íz az édes, a sós, a savanyú és a keserű mellett (1. ábra).
Ilyen íze van a nátrium-glutamátnak is.
A nátrium-glutamátot széles körben
használja az élelmiszeripar konzervek, húskészítmények, leveskockák
adalékanyagaként. A termékeken
mindig feltüntetik, mert vannak emberek, akik érzékenyek a glutamátokra. Természetes állapotban megtalálható a szójaszószban, a sajtban,
a vargányában, tengeri algában, a szőlőlében és a paradicsomban is. A nátrium-glutamát egy aminosavnak, a
glutaminsavnak a nátriumsója (2. ábra).

Az aminosavak olyan szerves vegyületek, amelyek molekuláiban mind a karboxilcsoport (–COOH), mind az
aminocsoport (–NH2) megtalálható. Aminosavakból épülnek fel az élet molekulái, a fehérjék. A fehérjéket 20 aminosav építi fel. Ezek csak oldalláncukban (Q) különböznek
egymástól (3. ábra). A legegyszerűbb aminosav a glicin
(4. ábra).

N
H

C
O

Q

H

3. A fehérjéket felépítő aminosavak
általános képlete, amelyben a Q egy
oldalláncot jelöl

OH
NH2

2. A nátrium-glutamát a glutaminsav nevű aminosav
nátriumsója

O

C

O

HO

H

H

H

H
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N
H

C
H

O
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4. A legegyszerűbb aminosav, a glicin molekulájának képlete
és modellje

Gondoltad volna?

Mi a különbség az α-, β- és
γ-aminosavak között?

A fehérjéket felépítő aminosavak ún. α-aminosavak.
Ez azt jelenti, hogy az aminocsoport és a karboxilcsoport
ugyanahhoz a szénatomhoz kapcsolódik. A β-aminosavakban a karboxilcsoporttól számított második, a
γ-aminosavakban a harmadik szénatomhoz kapcsolódik az aminocsoport. Közülük néhány megtalálható az
élő szervezetben is. A γ-amino-vajsavnak például fontos szerepe van az idegműködésben (5. ábra).
O
H2N

γ
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C

CH 2
CH 2

CH 2
β

α

O

H
5. A γ-amino-vajsav
félkonstitúciós képlete

Tudod? Jó, ha tudod!

Mik azok az esszenciális
aminosavak?

Az életműködéshez szükséges aminosavak egy részét a
szervezetünk elő tudja állítani más szerves vegyületekből. Vannak azonban olyan aminosavak, amelyeket az
emberi szervezet nem tud előállítani, így azokat táplálékkal kell felvennünk. Ezeket az aminosavakat nevezzük esszenciális aminosavaknak. A növényi táplálékok
nem mindig tartalmazzák az összes esszenciális aminosavat, ezért kell nagyon vigyázni a vegetáriánus étrenddel. Az esszenciális aminosavak hiánya miatt kialakuló hiánybetegségek nem fenyegetik az ún. ovolakto-vegetáriánusokat, akik a növényi tápanyagokon
kívül tojást és tejkészítményeket is fogyasztanak.

Az aminosavak – megfelelő körülmények között – egymással is reakcióba léphetnek. Az egyik aminosav aminocsoportjából és a másik aminosav karboxilcsoportjából
vízmolekula kihasadásával amidcsoport jön létre. Az aminosavak között ilyen módon végbemenő kondenzációs
reakciót peptidképzésnek nevezzük (6. ábra). Az aminosavakat összekötő amidkötés pedig a peptidkötés. A több
aminosavból peptidkötéssel létrejött vegyület a peptid.
H
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H
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aminosavak

Q2 O

Q1 O

peptidkötés

Az aminosavak amfoter
vegyületek

Szerinted…?

Az aminosavak amfoter vegyületek, tehát a körülményektől függően savként és bázisként is viselkedhetnek. A savas (–COOH) és bázikus (–NH2) csoportok
jelenléte a molekulában lehetővé teszi a molekulán
belüli protonátmenetet (7. ábra). Így jön létre az aminosavak stabilis formája, az ikerionos szerkezet.

Rajzold fel a glicin ikerionos szerkezetét!

Hogyan lép reakcióba az ikerion (a) sósavval, (b)
nátrium-hidroxid-oldattal?

Az aminosavak olvadáspontja jóval magasabb a hasonló molekulatömegű karbonsavakéhoz képest. Vajon mi lehet ennek az oka?
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7. Protonátadás a karboxilcsoport és az
aminocsoport között: így jön létre az ikerion

H 2O
6. Két aminosavból peptidkötéssel ún. dipeptid képződik

Nézz utána!

Aminosavak és peptidek

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. Az aminosavak csoportosítása az oldallánc jellege
szerint.
2. Egy fontos peptid: az inzulin, és szerepe a cukorbetegség kezelésében.
3. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok a héten!

Aminosavak
• Jellemző funkciós csoportok:
–NH2 és –COOH,
– amfoter tulajdonság,
– ikerionos forma.
• Előfordulás:
– fehérjékben, peptidekben.
• Példák:
– glicin,
– glutaminsav.
Peptidek
• Aminosavakból peptidkötés kialakulásával jönnek
létre.

Aminosavak: olyan szerves vegyületek, amelyek molekuláiban mind a
Van fogalmad?
karboxilcsoport, mind az aminocsoport megtalálható.
Peptidkötés: az aminosavakat összekötő amidkötés.
Peptid: több aminosavból peptidkötéssel létrejött vegyület.
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5.

Fehérjék
Mi a gluténérzékenység?
glutén

A búza magjában a keményítő mellett még fehérje is található. Ennek neve a sikér, vagy ahogy mindenki ismeri, a
glutén. A gluténérzékenység kiváltója a búzában lévő glutén
alkoholban oldódó komponense, a gliadin (1. ábra). De a
rozs, az árpa és feltehetően a zab hasonló fehérjéi is okozhatnak gyulladást. A betegség tünetei hasmenés, fogyás,
puffadás, gyengeség, fáradékonyság, erősen viszkető kiütés
a váll, fenék, fejbőr, térd, könyök területén. Kezelése a teljes
gluténmentes étrenddel oldható meg. Az ebben szenvedőknek tilos fogyasztani búzából, rozsból, árpából készült ételeket, tilos malátaalapú italokat inni, mint például sört,
whiskyt, vodkát, gint.

A fehérjék sok aminosavból felépülő, meghatározott biológiai funkciójú szerves vegyületek. A fehérjemolekula egy
makromolekula (polimer). Építőegységei (monomerei) az
aminosavak. A fehérjékben az aminosavak peptidkötéssel
kapcsolódnak egymáshoz. A fehérjemolekulák szerkezetét
alapvetően négy tényező határozza meg. Ennek megfelelően beszélünk a fehérjék elsődleges (primer), másodlagos
(szekunder), harmadlagos (tercier) és negyedleges
(kvaterner) szerkezetéről (struktúrájáról).
A globuláris fehérjék általában kolloid állapotban találhatók az élőlényekben. Bizonyos hatásokra ez az állapot
megszűnhet, a fehérje kicsapódik, koagulál. Ez a kicsapódás a fehérjefunkció időleges vagy végleges megszűnésével
jár. Reverzibilis kicsapódásról beszélünk akkor, ha a kicsapódást előidéző hatás (pl. NaCl, alkohol) megszüntetésével a fehérje újra visszanyeri eredeti állapotát. Az irreverzibilis kicsapódás során a fehérjefunkció véglegesen
megszűnik. Irreverzibilis
kicsapódást okoznak az
erős savak és lúgok, a nehézfémsók és a magas hőmérséklet (2. ábra).
2. A tojás sütésekor is
irreverzibilis kicsapódás
(koaguláció) következik be

A fehérjék nagyon fontos tápanyagok. Szervezetünk a
tápanyagok emésztése során a fehérjéket aminosavakra
bontja, majd az aminosavakat részben átalakítja, részben
új fehérjéket épít fel belőle. Bizonyos betegségekben (pl.
veseelégtelenség) csökkenteni kell a fehérjebevitelt, mivel
a lebontása során keletkező mérgező anyagok nem választódnak ki a vérből a vizeletbe.
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1. A búza magjában a keményítő mellett fehérjék (glutén)
is találhatók

Gondoltad volna?

Fibrilláris és globuláris
fehérjék

A szál alakú molekulákból álló, jellemzően csak
α-hélixből vagy csak β-redőből felépülő fehérjéket
nevezzük fibrilláris fehérjéknek. Ezeknek általában
védő, merevítő funkciójuk van. Ilyen pl. a haj. A globuláris fehérjék globuláris molekulákból állnak, jellemzően α-hélix, β-redő és egyedi stuktúrák alkotják.
A globuláris fehérjék általában aktív biológiai funkciót
látnak el: enzimek, hormonok, immunanyagok alkotói.

Vigyázz! Kész labor!

Otthoni kísérletek
tojásfehérjével

Válassz el egy tojásfehérjét a sárgájától! A tojásfehérje
kis részletéhez adj annyi vizet, hogy rázás hatására
homogén oldat keletkezzen! Töltsd kétfelé az oldatot!
Az egyik oldatot helyezd forró vízbe, a másikhoz adj
kiskanálnyi sót! Figyeld meg a változásokat! Melyik
esetben lehetne visszafordítani a folyamatot vízzel való
hígítással? Próbáld ki!

Tudod? Jó, ha tudod!

Proteinek és proteidek

A fehérjéket gyakran nevezik proteineknek is. A proteinek (vagy egyszerű fehérjék) csak aminosavakra
bonthatók. Ezzel szemben a proteidek (vagy összetett
fehérjék) bomlásakor az aminosavak mellett más vegyületek (pl. zsírok, cukrok) is keletkeznek.

Tudod? Jó, ha tudod!

A fehérjemolekulák
szerkezete

Az elsődleges szerkezet (primer struktúra) a polipeptidláncot felépítő aminosavak sorrendjét jelenti. Meghatározó kötése a peptidkötés.
A másodlagos szerkezet (szekunder struktúra) a polipeptidlánc konformációját jelenti. Ez elvileg végtelen
számú lehet, de a peptidkötés síkszerkezete (amid-sík)
és az aminosav-oldalláncok miatt, elsősorban kétféle
térszerkezet alakulhat ki. Az α-hélix spirálisan feltekeredett polipeptidlánc, mely jellemzően kis méretű oldalláncok esetén alakul ki. Nagyobb méretű oldalláncok esetén tompaszöget bezáró redőzött szerkezet,
β-redő alakul ki. Mindkét konformáció stabilizálásában hidrogénkötések vesznek részt.
A harmadlagos szerkezet (tercier struktúra) a fehérjemolekula teljes térszerkezetét jellemzi. Meghatározó
a másodlagos szerkezetek jellege és az oldalláncok
között kialakuló kölcsönhatások. Ezek alapján megkülönböztetünk fibrilláris és globuláris fehérjéket.
A negyedleges szerkezet (kvaterner struktúra) több
fehérjemolekula egymáshoz viszonyított helyzete
(3. ábra).

β-redő

α-hélix

elsődleges szerkezet

glo

bul

másodlagos szerkezet

Gondoltad volna?

A glutén és a tésztasütés

A glutén valójában két egymásba gabalyodott fehérjeláncból – gluteninből és gliadinból – áll. A két fehérjelánc a dagasztás során a tésztában a többi hasonló
lánccal kapcsolatba kerülve, másodrendű kötésekkel
egy hálószerű struktúrát alkot. Ez a szerkezet hasonlóan viselkedik, mint amikor egy felfújható sátor tartóelemei a felfúvódás során kifeszítik, megtartják a
ponyvát. Ugyanígy, a dagasztást követően az élesztő
hatására keletkező szén-dioxid felfújja a tésztát, és a
tésztában lévő buborékok fala valójában a gluténszerkezetre kifeszülő keményítőrétegből áll. A liszt gluténtartalma biztosítja a tészta rugalmasságát a kelesztés
során. Nélküle a kenyér lapos és tömör lenne.

Tudod? Jó, ha tudod!

Fehérjék kimutatásának
egyszerű módszerei

A fehérjék kimutatása két egyszerű színreakcióval lehetséges. Az ún. biuretpróba során a fehérjetartalmú
anyaghoz réz-szulfát-oldatot és nátrium-hidroxidoldatot adnak. Fehérje jelenlétében az eredetileg kék
színű oldat ibolyaszínűre változik (4. ábra). A xantoprotein-reakcióban tömény salétromsav hatására a fehérjetartalmú anyag kicsapódik és megsárgul.
4. A fehérjék két
jellemző színreakciója: a biuretpróba és a xantoprotein-reakció

áris

harmadlagos szerkezet

negyedleges szerkezet

3. A fehérjék primer, szekunder, tercier és kvaterner
struktúrája

Fehérjék: sok aminosavból felépülő,
meghatározott biológiai funkciójú
szerves vegyületek.

Van fogalmad?

Fehérjék
• Sok aminosavból felépülő, meghatározott biológiai funkciójú vegyületek:
– a fehérjéket 20-féle aminosav építi fel,
– az aminosavak peptidkötéssel kapcsolódnak.
• Összetétel szerint lehetnek: proteinek és proteidek.
• Alak szerint lehetnek: globulárisok és fibrillárisok.
• Szerkezetük:
– elsődleges (primer): az aminosavak sorrendje,
– másodlagos (szekunder): stabilis térszerkezetek
– α-hélix,
– β-redő;
– harmadlagos (tercier): csak a globuláris fehérjéknek
van;
– negyedleges (kvaterner): több fehérjemolekula esetén.
• Állapotváltozásaik: reverzibilis, irreverzibilis kicsapódás.
• Kimutatásuk: biuretpróbával vagy xantoprotein-reakcióval.
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6.

A dezoxiribonukleinsav és a ribonukleinsav
Mire jó a DNS-vizsgálat?

DNS-vizsgálattal azonosítják a bűnözőket akár egy hajszál
alapján, vagy ezzel döntenek apasági perekben. Minden
egyes egyed DNS-e más és más felépítésű, ezért genetikai
ujjlenyomatnak is nevezik. A dezoxiribonukleinsav (DNS)
az élőlények örökítőanyaga, az egyik legfontosabb nukleinsav.

A nukleinsavak olyan természetes vegyületek, amelyek
nukleotidokra, a nukleotidok pedig foszforsavra, öt szénatomos cukorra (pentózra)
nukleinsav
és nitrogéntartalmú gyűrűs
vegyületekre (nukleobázisokra) bonthatók (1. ábra).
nukleotid

A DNS egyik polinukleotid-lánca
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A DNS (dezoxiribonukleinsav) olyan nukleinsav,
amelynek óriásmolekulái 2-dezoxiribózt tartalmazó
nukleotidokból épülnek fel (2. ábra). Moláris tömege akár
egymilliárd g/mol is lehet. A DNS felépítésében csak négyféle nukleobázis vesz részt: az adenin (A), a guanin (G), a
citozin (C) es a timin (T). A DNS-molekula kettős hélix
(kettős spirál) szerkezetű. A két molekulaszálat a megfelelő nukleobázisok között fellépő hidrogénkötések tartják
össze. Adenin csak timinnel,
guanin csak citozinnal állNH2
hat párban (3. ábra).
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A DNS két
polinukleotid-lánca
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pentóz

cukor-foszfát gerinc

nukleobázisok

3. A DNS kettős
spirálját a nukleobázisok közötti
hidrogénkötések
tartják össze

Tudod? Jó, ha tudod!

Hogyan történik
a DNS-vizsgálat?

OH

A DNS-molekulában az egymást követő bázisok sorrendje az az információ, amely egyedről egyedre átöröklődik. Ezek határozzák meg, hogy a felépülő fehérjék milyen
aminosavakat milyen sorrendben tartalmazzanak. Egyegy bázishármas kódol egy-egy aminosavat. A DNS-molekulának azon szakaszait, amelyek egy fehérje felépítéséhez és működéséhez szükséges információkat tartalmaznak, géneknek nevezzük. A gének egymás utáni sorrendje
a genetikai térkép.
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2. A DNS nukleotidjának
felépítése
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1. A nukleinsavak
hidrolízisének termékei
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Hogyan lehet egy szemmel és mikroszkóppal láthatatlan molekulából vizsgálatot végezni? Ehhez az ún.
polimeráz-láncreakció felfedezése teremtette meg a
lehetőséget. Ennek segítségével tetszőleges mennyiségben másolatot készíthetünk egy DNS-molekuláról, és
tanulmányozhatjuk összetételét, szerkezetét. Így lehet
megállapítani a genetikai térképet, kimutatni bizonyos
betegségekre való hajlamot, örökletes tulajdonságokat.
Ezt használják a kriminalisztikában és az apasági vizsgálatokban is. A polimeráz-láncreakciót az amerikai
Mullis fedezte fel 1983-ban, amiért 1993-ban Nobeldíjat kapott.

A nukleinsavak másik típusa az RNS (ribonukleinsav).
A DNS és az RNS szerkezetében közös, hogy a nukleotidok
összekapcsolódásával létrejövő polinukleotid-láncban a
pentóz 3. szénatomjának hidroxilcsoportjával hoz létre
észterkötést a következő nukleotid foszfátcsoportja.
Az RNS felépítésében néhány szempontból különbözik
a DNS-től. Benne dezoxiribóz helyett ribóz található, és a
nukleobázisok közül nem tartalmaz timint, ellenben
uracilt (U) igen (4. ábra).
Az RNS-nek csupán egy (a DNS-nél jóval rövidebb)
szála van, ez azonban visszahajolhat, így a nukleobázisok
hidrogénkötések általi kapcsolódása itt is megvalósul.
Ahogy a DNS-ben, úgy az RNS esetében is igaz, hogy
pirimidinbázis (citozin, uracil) mindig purinbázissal
(adenin, guanin) kapcsolódik.
A ribonukleinsavak három típusa a hírvivő (messenger)
RNS vagy mRNS, a szállító (transfer) RNS vagy tRNS és
a riboszomális RNS vagy rRNS. Ezek az élő sejtben a fehérjeszintézis különböző lépéseiben játszanak fontos
szerepet.
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Gondoltad volna?

Miért csak hárman?
Egy megosztott Nobel-díj
története

Bár a DNS-t és biológiai szerepét már régóta ismerték,
a DNS-molekula szerkezetének meghatározása csak a
múlt század közepén sikerült. 1953-ban az amerikai
Watson és az angol Crick alkotott egy olyan modellt,
amellyel értelmezni lehetett a DNS-molekula biológiai
funkcióját, az átörökítést. Sikerükhöz nagyban hozzájárultak Wilkins és Franklin kutatási eredményei is.
Bár ez a felfedezés nagyon jelentős volt, akkor mégsem
adhattak érte Nobel-díjat, ugyanis azt legfeljebb háromfelé lehet osztani, négyfelé nem. Rosalind Franklin
halála után azonban ez az akadály elhárult, mert a Nobel-díjat
csak élő személy kaphatja. Ezért
kapott Watson, Crick és Wilkins
1962-ben megosztott orvosi
Nobel-díjat a nukleinsavaknak
az információátadásban és az
átörökítésben betöltött szerepének felismeréséért (5. ábra).
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5. Bár a DNS-molekula szerkezetének meghatározásában
négy tudós szerzett elévülhetetlen érdemeket, sajnos
csak hárman kaphattak érte Nobel-díjat

4. A nukleinsavakat felépítő nukleobázisok képlete
és jelölése

Nukleinsavak: olyan természetes vegyületek, amelyek nukleotidokra, a
Van fogalmad?
nukleotidok pedig foszforsavra, öt
szénatomos cukorra (pentózra) és
nitrogéntartalmú gyűrűs vegyületekre (nukleobázisokra) bonthatók.
DNS (dezoxiribonukleinsav): olyan nukleinsav, amelynek óriásmolekulái 2-dezoxiribózt tartalmazó nukleotidokból épülnek fel.
Gén: a DNS-molekulának azon szakasza, amely egy fehérje felépítéséhez és működéséhez szükséges információkat tartalmazza.
Genetikai térkép: a gének egymás utáni sorrendje.
RNS (ribonukleinsav): olyan nukleinsav, amelynek
makromolekulái ribózt tartalmazó nukleotidokból épülnek fel.

DNS – dezoxiribonukleinsav
• Nukleinsav:
– természetes makromolekula.
• Bomlásának termékei:
– foszforsav,
– 2-dezoxiribóz,
– adenin, guanin, citozin, timin.
• Kettős spirál.
• Örökítőanyag.
• Információ a fehérjék felépítéséhez:
– gének, genetikai térkép.
RNS – ribonukleinsav
• Nukleinsav.
• Bomlásának termékei:
– foszforsav,
– ribóz,
– adenin, guanin, citozin, uracil.
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7.

Gyógyszerek
Használ vagy árt?

A gyógyszerekhez részletes betegtájékoztatót is mellékelnek. Ebben olvashatjuk – többek között – a lehetséges
mellékhatásokat (1. ábra). Ennek, az első olvasatra valóban
ijesztő listának a hatására sokan nem merik szedni a gyógyszereket, hanem megpróbálják ártalmatlannak tartott
gyógynövénykészítményekkel kúrálni magukat. Kell-e félnünk a
gyógyszerektől? Valóban nincsenek mellékhatásaik a gyógynövénykészítményeknek?

A gyógyszer olyan készítmény, amelyet betegségek
1. A gyógyszerszedés
gyógyítására, megelőzésére
bonyolult egyensúlyozás
vagy kimutatására használa várható kedvező hatások
nak. A gyógyszer lehet mesés mellékhatások között
terségesen előállított vegyület, vagy természetes (növényi vagy állati) eredetű hatóanyag. Minden gyógyszernek vannak káros mellékhatásai.
A gyógyszerek hatékonyságát gyakran jellemzik az ún.
terápiás indexszel, amely a mérgező adag és a gyógyító
(terápiás) adag hányadosa. Egy gyógyszer annál jobb, minél nagyobb 1-nél ez a hányados. (Például az aszpirin terápiás indexe 20, a paracetamolé 25, a C-vitaminé 400.)

Tudod? Jó, ha tudod!

Amire vigyázni kell:
a kereszthatások

A gyógyszerek szedése esetén nagyon kell vigyázni az
ételekkel való kölcsönhatásokra, valamint több gyógyszer együttes szedése esetén azok kölcsönhatására, az
ún. kereszthatásokra. A kereszthatások egyik típusa a
szinergizmus, amikor a gyógyszerek egymás hatását
erősítik.

2. Gyógyszer
szedésekor
ügyelni kell
a kereszthatásokra!
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Tudod? Jó, ha tudod!

A Contergan-botrány

A gyógyszerhatás szempontjából nemcsak a vegyületek
összetétele, hanem az alkotó molekulák szerkezete is
alapvető fontosságú. Számos olyan példát ismerünk,
amikor ugyanolyan összetételű, de eltérő szerkezetű
molekulákból álló anyagoknak egészen más az élettani
hatása. Legismertebb példa erre az ún. Conterganbotrány. A Contergan hatóanyaga, a thalidomid kétféle,
térszerkezetében különböző molekulából áll. Az egyik
hatékony gyógyszernek bizonyult a terhességi rosszullét,
hányás kezelésében, a másik viszont – a terhesség bizonyos szakaszában szedve – magzati károsodást okozott.
A terhesség korai szakaszában magzati károsodást okozó anyagokat teratogén anyagoknak nevezzük.
A thalidomidtartalmú gyógyszert egy német gyógyszergyár fejlesztette ki. A klinikai vizsgálatok eredményei annyira jók voltak, hogy a cég – a nagy profit
reményében – nem várta ki a terhességre gyakorolt
hatás vizsgálatának eredményét, és Contergan néven
1957-ben forgalomba hozta. Nem sokkal később a
gyógyszert szedő terhes nők közül sokaknak született
végtaghiányos csecsemője. Felismerve a sérült csecsemők születése és a Contergan szedése közötti kapcsolatot, a gyógyszert három évvel a bevezetése után betiltották. Addigra már néhány tízezer sérült csecsemő
jött világra elsősorban Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában. Szerencsére a Contergant Magyarországon nem vezették be.
Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelete nem találta kielégítőnek a gyártó cég
hatásvizsgálatait, ezért az USA-ban nem engedélyezték
a tabletta forgalmazását. A súlyos következményekkel
járó eset hívta fel a figyelmet arra, hogy a gyógyszerek
bevezetésénél sokkal körültekintőbben kell eljárni.
A thalidamidot nem vonták ki a forgalomból, ma is
használják bizonyos típusú rákos megbetegedések,
valamint a lepra kezelésében (3. ábra).

3. A thalidomid mind
a mai napig forgalomban
lévő gyógyszer

Tudod? Jó, ha tudod!

Amíg egy anyagból
gyógyszer lesz

A Contergan-botrány óta megszigorították a gyógyszerek forgalomba hozatalát. Ma már akár 10 évig
tartó hatásvizsgálatoknak kell megelőzniük egy-egy
gyógyszer engedélyeztetését. A gyógyszerjelölt hatékonyságát és várható mellékhatásait először állatkísérletekben, majd ún. klinikai kísérletek során, embereken (önkénteseken) vizsgálják. A klinikai vizsgálatok
első fázisában néhány (50–100) önként vállalkozó betegen tesztelik a vegyületet. Amennyiben az eredmények biztatóak, újabb néhány száz önként vállalkozó
betegen végzett vizsgálat következik, majd ezt követik
a néhány ezer önkéntes betegen, több kutatóhelyen
végzett vizsgálatok. A gyógyszer forgalomba hozatala
után évekig tartó követéses vizsgálatok vannak.
A klinikai vizsgálatok során az eredmények megbízhatósága érdekében gyakran alkalmazott módszer az
ún. kettős vakpróba. Ennek az a lényege, hogy a kezelendő betegeket véletlenszerűen két csoportba osztják.
Az egyik csoport tagjai kapják a hatóanyagot, a másik
csoport tagjai pedig egy teljesen ártalmatlan anyagot,
az ún. placebót. A próba attól kettős vakpróba, hogy
sem a beteg, sem a betegeket vizsgáló orvos nem
tudja, hogy ki kapott hatóanyagot és ki placebót
(4. ábra).

gyógyszerjelölt

állatkísérlet

kipróbálás néhány
száz önkéntesen

kipróbálás néhány
önkéntesen

kipróbálás néhány
ezer önkéntesen

gyógyszer

4. Amíg egy vegyületből gyógyszer lesz…

Gyógyszer: olyan készítmény, amelyet betegségek gyógyítására, megelőzésére vagy kimutatására használnak.

Gondoltad volna?

Korunk „csodaszerei”:
az étrend-kiegészítők

Az utóbbi évtizedekben ugrásszerűen megnőtt az ún.
étrend-kiegészítőket rendszeresen fogyasztó emberek
száma. Sajnos ezek között számos olyan is található
– különösen a fogyasztószerek, nemi potenciált fokozók és vitaminok között –, amelyek egészségkárosító
anyagokat, sőt veszélyes szintetikus gyógyszerhatóanyagokat is tartalmaznak. Különösen óvakodni kell az
ismeretlen eredetű, semmiféle hazai tanúsítvánnyal
nem rendelkező, többnyire csak az interneten rendelhető készítményektől. Vásárlás előtt nem árt tájékozódni az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) honlapján (www.oeti.hu). Az étrend-kiegészítőket ugyanis forgalomba hozatal előtt be
kell jelenteni az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetnek. Sajnos azonban a termékre írt
OÉTI-szám nem garantálja a készítmény hatásosságát
és minőségét.

Nézz utána!

Legismertebb gyógyszereink

Projektmunka keretében dolgozzátok fel a következő
témaköröket! Készítsetek számítógépes bemutatót!
1. Fájdalom- és lázcsillapítók.
2. Vérnyomáscsökkentők.
3. Antibiotikumok: előnyök és hátrányok.
4. Gyógynövények: hatások és mellékhatások.
5. Beszéljétek meg, milyen fontosabb, kémiával kapcsolatos hírt hallottatok a héten!

Gyógyszer
• Betegségek gyógyítására, megelőzésére,
kimutatására szolgáló vegyület.
• Lehet természetes és szintetikus.
• Mindegyiknek van gyógyító hatása és
káros mellékhatása
– terápiás index: a mérgező dózis és a hatékony dózis
hányadosa.
• Kölcsönhatás táplálékokkal és egymással.
• Fontos
– az összetétel és
– a molekulaszerkezet is.

Van fogalmad?
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8.

Királis molekulák
Miért olyan ellenálló a lépfene-baktérium?

A lépfene (antrax) többnyire magas halálozási aránnyal járó
fertőző megbetegedés. Leggyakrabban kérődző állatok
körében fordul elő, de embert is megfertőzhet, amennyiben
az beteg állattal, szőrével, bőrével érintkezik. Biológiai
fegyverként is használták. A lépfene baktériuma ellen a
szervezet immunrendszere nem nagyon tud védekezni,
ugyanis a baktérium védőburkolata (tokja) poli-D-glutaminsavat is tartalmaz. A poli-D-glutaminsav egy olyan
polipeptid, amelyben a glutaminsavnak egy ritka – fehérjékben alig előforduló – térszerkezetű formája, az ún. „jobbkezes” D-glutaminsav található. A lépfene baktériumának
védőfalában előforduló D-glutaminsav molekulája tükörképe a fehérjékben előforduló L-glutaminsav molekulájának
(1. ábra).

COOH
H

R

NH2

A kiralitás fogalmát nemcsak molekulákra értelmezhetjük, hanem tárgyakra is. A királis és az akirális
tárgyak közötti különbséget szemlélteti a 2. ábra.

Keress a környezetedben királis tárgyakat!

Az ábécé betűi között is vannak királisak (3. ábra).
Melyek azok?
tükör

királis tárgy
H

NH2

1. A glutaminsav (2-amino-pentándisav) egyike azon
aminosavaknak, amelyeknek két konfigurációs izomere
egymásnak tükörképei (R–CH2–COOH)
NH2

A szerves vegyületek molekulái között számos olyat találunk, amelyek nemcsak összetételükben, hanem konstitúciójukban is azonosak, mégis különbözik a térszerkezetük.
Ezek között vannak olyanok, amelyek egymás tükörképei,
tehát forgatással nem, csak tükrözéssel hozhatók egymással fedésbe. Az egyik molekula úgy viszonyul a másik
molekulához, mint a jobb kezünk a bal kezünkhöz
(1. ábra). Az ilyen molekulákban gyakran található olyan
szénatom, amelyhez négy különböző ligandum (atom,
atomcsoport) kapcsolódik. Ezt a szénatomot királis szénatomnak nevezzük. A királis szénatomot tartalmazó
molekuláknak mindig léteznek olyan izomerei, amelyek
egymás tükörképei. A térizomériának (konfigurációs izomériának) ezt a típusát optikai izomériának nevezzük.
Azokat a molekulákat, amelyek egymás tükörképei, és csak
tükrözéssel hozhatók fedésbe, enantiomereknek nevezzük. Az enantiomerek esetén különbözik a királis szénatom körül a ligandumok elhelyezkedése. A kétféle
enantiomert – megkülönböztetésül – gyakran L és D betűvel jelöljük (pl. L-glutaminsav, D-glutaminsav).
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Királis? Akirális?

tükörképével
nem hozható
fedésbe

COOH

R

Szerinted…?

tükörképével
fedésbe
hozható
akirális tárgy

2. Példa királis és akirális tárgyra

A B C D E F G H I
J K L MN O P Q R
S T U Ü VWX Y Z

Tudod? Jó, ha tudod!

3. Válaszd ki
a királis
betűket!

Miért optikai izoméria?

Louis Pasteur (1822–1895) francia mikrobiológus és
kémikus – a róla elnevezett tartósítási eljárás és a védőoltás kidolgozója – doktori munkájában a bor egyik
jelentős komponensének, a borkősavnak a tulajdonságait vizsgálta. Azt tapasztalta, hogy a borkősav kristályai aszimmetrikusak és mikroszkóp alatt szétválogathatók. Az azonos alakú kristályok vizes oldata is elforgatta a polarizált fény síkját. Ebből arra következtetett,
hogy a borkősav nemcsak kristályos formában optikailag aktív, hanem a molekulái is azok. Innen adódott
ennek az izomériának az elnevezése: optikai izoméria.

Gondoltad volna?

Lehull a lepel…

A korábbi leckékben már találkoztunk
azzal a jelenséggel, hogy egy vegyület
két különböző térszerkezetű molekulája
más élettani hatást mutatott. Gondoljunk például a limonénre! Egyik
enantiomerje (az L-limonén) a citrom
illatanyaga, másik enantiomerje (a Dlimonén) a narancs illatanyaga. A Contergan-botrány vegyülete, a thalidomid
egyik enantiomerje (L-thalidomid)
nyugtató hatású, a másik (D-thalidomid)
teratogén (magzati károsodást okozó)
hatású. Az allergiaellenes gyógyszer,
a cetirizin szintén optikailag aktív vegyület, molekulái királisak. Bár csak
az L-cetirizinnek van allergiaellenes hatása, kapható olyan gyógyszer is, amelyben mind a két enantiomer megtalálható. A D-cetirizin ugyanis nem káros az
egészségre, és a racém (optikailag nem
aktív) hatóanyagot tartalmazó gyógyszer
jóval olcsóbb, mint a tisztán csak az
L-módosulatot tartalmazó.

Gondoltad volna?

Hányféle tejsav létezik?

Az 1. táblázatban három különböző forrásból származó tejsav néhány
fizikai tulajdonsága látható. Ezek szerint a vegyületek tulajdonságai
mégis függnek az eredetüktől? Mégis igaz lenne az életerő-elmélet?
Nem! Természetesen, nem. Egyszerűen arról van szó, hogy a tejsavmolekulának két optikai izomere van. Az egyik (a húsból előállított
ún. D-tejsav) jobbra forgatja el a síkban polarizált fényt, a másik
(a cukor bakteriális bomlásakor képződő ún. L-tejsav) balra forgatja
el a polarizált fény síkját. Mindkét tejsav olvadáspontja megegyezik
(26 °C). Ezzel szemben az aludttejből nyert tejsav nem forgatja el
a síkban polarizált fényt, és az olvadáspontja (18 °C) is alacsonyabb
a másik kettőnél. Ennek oka, hogy az aludttejből kinyert tejsav molekuláinak fele jobbra, másik fele balra forgató. Az alacsonyabb olvadáspontot az magyarázza, hogy ez a tejsav valójában kétféle molekulát tartalmaz, azok keveréke. A keverékek olvadáspontja pedig általában alacsonyabb, mint a tiszta alkotóanyagoké.
Különböző forrásból nyert tejsav néhány tulajdonsága
húsból

cukor bomlásából

aludttejből

olvadáspont: 26 °C

olvadáspont: 26 °C

olvadáspont: 18 °C

a síkban polarizált
fényt jobbra forgatja

a síkban polarizált
fényt balra forgatja

a síkban polarizált
fényt nem forgatja el

1. táblázat. Háromféle tejsav?

Gondoltad volna?

D-aminosavak

Bár földi körülmények között túlnyomó
részt az L-aminosavak fordulnak elő,
azért kis mennyiségben találkozhatunk
D-aminosavakkal, illetve D-aminosavakból felépülő polipeptidekkel is.
A baktériumok sejtfalában található
peptidek gyakran tartalmaznak például
D-aszparaginsavat, D-glutaminsavat és
D-alanint. Néhány tengeri féreg és gerinctelen állat sejtfolyadékának fő komponensei a D-aminosavak, és néhány
tengeri kagylóban a D-aminosav menynyisége az 1%-ot is meghaladhatja. Kimutatták, hogy a magasabb rendű növények is tartalmaznak D-aminosavakat.
Az emberi agy fehérállományának Daszparaginsav-koncentrációja eléri a 3,
a gerincvelő fehérjéje esetében pedig a
10%-ot. Bizonyították, hogy az aszparaginsav könnyen racemizálódik az
emberi szövetekben, bár a gyors anyagforgalom miatt nem halmozódik fel
mérhető mennyiségben.

Optikai izoméria: a konfigurációs izomériának az a
fajtája, amikor a két izomer (enantiomer) csak optiVan fogalmad?
kai aktivitásban (a síkban polarizált fénnyel való
kölcsönhatásában) különbözik egymástól.
Királis szénatom: olyan telített szénatom, amelyhez négy különböző
atom vagy atomcsoport kapcsolódik.
Enantiomerek: olyan konfigurációs izomerek, amelyek forgatással
nem, csak tükrözéssel hozhatók fedésbe.
Királis molekula: olyan molekula, amelynek enantiomerjei léteznek.

Királis molekulák
• Létezik két olyan térszerkezetük, amelyek egymás tükörképi párjai.
• Királis szénatom: négy különböző atom vagy atomcsoport kapcsolódik.
• Enantiomerek:
– konfigurációs izomerek,
– forgatással nem, csak tükrözéssel hozhatók fedésbe,
– jelölésük: D- és L-izomer.
• Racemátok: a két enantiomert 1 : 1 mólarányban tartalmazó keverékek.
• A természet homokirális: az egyik izomer van túlsúlyban
– cukrok esetén: D-forma,
– aminosavak esetén: L-forma.
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9.

Élelmiszer-adalékok
Mi az az E150a jelű szörnyűség?

Ez bizony nem más, mint a karamell. A karamellt a háziaszszonyok cukor hevítésével állítják elő, és a dobostorta bevonásához is használják. Ilyenkor senki nem szörnyed el, hogy
valójában az E150a jelű élelmiszerszínezéket fogyasztja
elég nagy mennyiségben. De mik is azok a rejtélyes E-számok?

Az élelmiszerek nagyiparilag történő előállítása, forgalmazása és eltarthatósága szükségessé teszi megfelelő adalékanyagok használatát. Az adalékanyagok olyan természetes
vagy mesterséges anyagok, melyeket azért adnak az élelmiszerekhez, hogy tulajdonságaikat javítsák. Az Európai
Unióban E-számokkal jelzik azokat az adalékokat, amelyek elég biztonságosak ahhoz, hogy kis mennyiségben
(0,1–0,001%-ban) az élelmiszerhez adva ne okozzanak
egészségkárosodást. Az élelmiszer-adalékok legfontosabb
csoportjai a következők: színezőanyagok, tartósítószerek,
antioxidánsok, konzisztenciajavítók, térfogatnövelők,
ízfokozók, édesítőszerek és enzimek.

Gondoltad volna?

Tartósítószerek

A tartósítószerek száma 200-zal kezdődik. A tartósítószerek a gombás és bakteriális fertőzéstől védenek. Vagy
úgy, hogy az életkörülményeket (kémhatást, ionkoncentrációt) változtatják a mikroorganizmusok számára
elviselhetetlenné, vagy úgy, hogy a mikroorganizmusokat elpusztítják. Tartósítószerek nélkül ki lennénk téve
a rendkívül súlyos ételmérgezés veszélyének. Ilyen tartósítószer például a nátrium-benzoát, a benzoesav.
Ide tartozik a tejsav is, amely nemcsak tartósítószer,
hanem savanyúságot is szabályozó adalék (2. ábra).
O

Na

O

H 3C

O

C
CH

OH

OH
2. A két legismertebb tartósítószer: a nátrium-benzoát
és a tejsav

Tudod? Jó, ha tudod!

Színezőanyagok

A színezőanyagok száma 100-zal kezdődik. Szerepük,
hogy az élelmiszer érzékszervi tulajdonságait, és így
eladhatóságát javítsák. Például egy híg gyümölcslé igen
halvány színe megfelelő adalékokkal intenzívebbé tehető (1. ábra). A húskészítményekhez kis mennyiségben adott kálium-nitrit (KNO2) – amellett, hogy tartósítja a húst – szép rózsaszín színt is kölcsönöz neki.
Ezt az eljárást régóta használják
j a hús házi feldolgozág
sa (pl. kolbászkészítés) során. A színezőanyagok egy
része természetes eredetű
etű
(pl. karotin, likopin, klororous
fill), de számos szintetikus
színezék is található a lis-tán. Ezek ugyan kiss
mennyiségben ártalmat-lan anyagok, de túlzott és
indokolatlan fogyasztáásukkal nem árt vigyázni..
1. A színezőanyagok
elsősorban az áru
eladhatóságát javítják
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Gondoltad volna?

Izotópokkal a hamisítás
ellen

Az élelmiszer-hamisítást megfelelő fizikai és kémiai
módszerekkel lehet leleplezni. Például a 14C-izotóp
radioaktivitásának mérésével meg lehet határozni,
hogy egy alkoholos ital alkoholtartalma növényi eredetű – azaz alkoholos erjedéssel készült – vagy kőolajból gyártott szintetikus alkohol. A cukortartalmú készítmények szénizotóp-eloszlásának vizsgálatával meg
lehet állapítani, hogy a benne lévő cukor cukorrépából
vagy kukoricából származik-e. A két hidrogénizotóp,
a prócium (1H) és a deutérium (2H) arányából el lehet
dönteni, hogy az alkohol a gyümölcsben lévő szőlőcukorból keletkezett-e, vagy a hozzáadott répacukor
hidrolízisével előállított szőlőcukor volt-e a forrás.
Utóbbi esetben hamisítás történt. A borok korát pedig
tríciumtartalmuk (3H) mérésével lehet ellenőrizni.

Mik azok az izotópatomok?

Milyen izotópatomjai vannak a hidrogénnek?

Mit nevezünk radioaktivitásnak?

Tudod? Jó, ha tudod!

Miért fontos a változatos
táplálkozás?

Az étkezéssel a legnagyobb körültekintés ellenére is
kerül a szervezetünkbe káros anyag. Bármely anyag
egészségkárosító hatása nagymértékben függ annak
mennyiségétől is. Ezért ha arra figyelünk, hogy egyszerre csak kevés ilyen anyag kerüljön a szervezetünkbe, akkor valószínűleg nincs okunk aggódni. Ezt pedig
úgy érhetjük el, hogy változatosan táplálkozunk. Nem
helyes tehát mindennap hamburgert vagy sült burgonyát enni, energiaitalokat, üdítőitalokat inni. Így kerülhetjük el, hogy egyfajta káros anyagból olyan mennyiség kerüljön a szervezetünkbe, ami már károsodást
okozhat.

Kétszer kettő…?

Mennyi szalámit ehetsz?

A nátrium-nitritet (E250, NaNO2) húskészítmények
tartósítására is használják. Védelmet biztosít a gyakran
halálos húsmérgezés ellen. Ugyanakkor a nátriumnitrit is veszélyes anyag, a szervezetben rákkeltő
nitrózaminná alakul.

Számítsd ki, hogy hány kilogramm szalámi elfogyasztása jelentene számodra reális veszélyt, ha tudod,
hogy a szalámi 40 mg nátrium-nitritet tartalmaz kilogrammonként, és a nátrium-nitrit mérgező mennyisége 180 mg/testtömeg kg!

Tudod? Jó, ha tudod!
Gondoltad volna?

Hozzáadott káros anyagot
nem tartalmaz, mégsem
feltétlenül egészséges

Nem kellenek ahhoz káros adalékanyagok, hogy egy
étel vagy ital egészségkárosító legyen. A sütés-főzés
során ugyanis rengeteg egészségre káros anyag képződhet az élelmiszerekben. Kimutatták például, hogy
amennyiben a húst vagy a burgonyát túlságosan magas
hőmérsékleten sütjük, akkor számos olyan szerves
anyag keletkezik – közöttük pl. az akrilamid –, amelynek valóban komoly egészségkárosító (pl. rákkeltő)
hatása van (3. ábra). Hasonló anyagokat lehet kimutatni a pörkölt kávéban is. Ha nem akarunk lemondani a
sült húsról és a sült burgonyáról, akkor szigorúan be
kell tartanunk a sütés optimális körülményeit. A húst
sokszor forgatva maximum 160-180 °C-on süssük, a
burgonyánál is a 160 °C-os sütés javasolt, legfeljebb az
aranybarna szín eléréséig. A lényegesen alacsonyabb
hőmérsékletű főzés és párolás során ilyen káros anyagok nem képződnek.
3 A sütés-főzés
3.
ssorán is rengetteg egészségre
kkáros anyag
kképződhet az
é
élelmiszerekben

Élelmiszer-adalékok: olyan természetes vagy mesterséges anyagok,
melyeket azért adnak az élelmiszerekhez, hogy tulajdonságaikat javítsák.

Van fogalmad?

Az élelmiszer-hamisítás

Amikor az élelmiszerek árucikké váltak, megjelentek a
hamisított ételek és italok is. A gyümölcsleveket cukros
vízzel, a tejfölt liszttel, a sajtokat növényi zsírokkal, a
mézet fruktóz-glükóz sziruppal szokták hamisítani. De
hamisítottak már őrölt paprikát míniummal (ólomoxiddal) is.

Hogyan tudnád egyszerű kémiai módszerrel kimutatni a hamisított tejfölben a lisztet?

Élelmiszereinkbe kerülhetnek káros
anyagok
• A tulajdonságuk megváltoztatása céljából (adalékanyagok)
– tudunk róluk,
– élettani hatásukat vizsgálják.
• Az élelmiszer feldolgozása (sütés, főzés) során
– nem mindig tudunk róluk.
• Az élelmiszer hamisítása során
– általában nem tudunk róluk.
Engedélyezett adalékanyagok
• Kis mennyiségben fogyasztva többnyire ártalmatlanok.
• Lehetnek természetes vagy szintetikus adalékok.
• Jelölésük E-számokkal történik.
• Típusaik:
– színezőanyagok,
– tartósítószerek,
– antioxidánsok,
– ízfokozók,
– édesítőszerek.
Fontos a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás.
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10.

Természetes eredetű ruhaanyagok
Miből készült a nemezsüveg és a nemezcsizma?

A nemez ősi eredetű textil, melyet többnyire birkagyapjúból készítenek (1. ábra). A nemez készítésének alapja, hogy
bizonyos állatok szőre nemezelődésre (filcesedésre) hajlamos. A szőrszál külsején fenyőtobozhoz hasonló lapos sejtek helyezkednek el. Lúgos (vagy savas) kémhatású meleg
víz hatására a pikkelyek felnyílnak, és nyomkodásra egymással összeakaszkodnak. Az elkészült nemezben alapos
öblítés és szárítás után visszatérnek eredeti állapotukba, és
erősen összekapaszkodva szinte eltéphetetlenné teszik a
textilt.

A ruhaanyagokat (kelméket) eredetük szerint két nagy
csoportba oszthatjuk. A természetes alapanyagú ruhaanyagokat természetben meglévő anyagokból (állatokból,
növényekből, esetleg ásványokból) nyerik. Ilyen például a
gyapjú, a selyem, a pamut és a len. A mesterséges alapanyagú ruhaanyagokat vagy természetes anyagok átalakításával (pl. viszkóz, gumi), vagy mesterségesen előállított
anyagokból (pl. nejlon, terilén) készítik.
A gyapjú és a selyem fehérjékből felépülő természetes
eredetű ruhaanyagok (2. ábra). Bennük fibrilláris (szál
alakú) fehérjemolekulák találhatók. A fibrilláris fehérjék
egyféle másodlagos térszerkezetű (vagy csak α-hélix, vagy
csak β-redő) molekulákból állnak. Vízben oldhatatlanok.
Savakra és lúgokra érzékenyek.

2. A selyem és a gyapjú állati eredetű ruhaanyag

A növényi alapú ruhaanyagok közül a legjelentősebb
a pamut, a len és a kender. Ezek a legfontosabb cellulózalapú ruhaanyagok. A cellulóz a növények vázanyagának
fő alkotója, hosszú, vízben oldhatatlan szálakat alkot.
A szálak a növényekben rostokká rendeződnek. A rostokat
lehet felhasználni ruhaanyagok készítésére: fonás, majd
szövés vagy hurkolás révén.
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1. A nemezelés ma már elsősorban kézműves tevékenység

Gondoltad volna?

Miért pont nemez?

A nemez mint ruhaanyag és „építőanyag” elsősorban
Ázsiában terjedt el (3. ábra). Az ázsiai puszták fában
szegények voltak, viszont – az állattartás következtében
– bőven volt gyapjú és állatszőr. Az ott élő népek ezekből készítették sátraikat, szőnyegeiket, ruházatuk nagy
részét. Nemezsátrakat (jurtákat) honfoglaló őseink is
használtak elsősorban nyári szállásként. A honfoglalás
után ezek használata egyre kevésbé volt jelentős. Ebben klimatikus viszonyok is közrejátszhattak: a Kárpát-medence Közép-Ázsiánál lényegesen nedvesebb
éghajlatát kevésbé bírta a nemez, bepenészedett, hamar tönkrement. Ezután elsősorban lábbelit és süveget
készítettek nemezből. A 19. századtól a modern textilipari anyagok fokozatosan kiszorították a nemezt a
ruhagyártásból. A nemezsüveget felváltotta a nemezkalap. Máig élő kézműves népi mesterség a hortobágyi
nemezkalapok előállítása.

3. A jurták
is nemezből
készültek

Tudod? Jó, ha tudod!

A gyapjú

A gyapjú állati fehérje, túlnyomó részben keratin.
A keratint polipeptidláncok alkotják, amelyek hajtogatott (β-redő) alakúak. A keratinmolekulák húzóerő
hatására kiegyenesednek. A polipeptidláncokat elsőés másodrendű kémiai kötések kapcsolják egymáshoz.
A gyapjú napfény hatására károsodik. Ilyenkor a kéntartalmú aminosavakból a kén egy része kén-hidrogénné, majd kénsavvá alakul. Ez szilárdságcsökkenést
és sárgásbarna elszíneződést eredményez. A gyapjú jó
tűzálló. Régebben színházi függönyök, tűz elleni védőruhák készítésére is használták. A tartós melegben
nedvességtartalmát elveszíti, érdessé válik. Nedves levegőben lehűtve többé-kevésbé visszanyeri eredeti tulajdonságait. Jól bírja a hideget is, még –40 °C-on is
hajlékony marad. Közönséges körülmények között
vízben nem oldódik. Híg savak sem károsítják. Lúgokra viszont érzékeny, ezért gyapjúból készült ruhák
tisztításakor kerülni kell a lúgos mosószerek (pl. szappan) használatát. A gyapjút számos baktérium és penészgomba károsíthatja. Legnagyobb kártevője azonban a moly. A molyhernyó ugyanis keratintartalmú
anyagokkal táplálkozik.

Gondoltad volna?

Gondoltad volna?

Miért olyan népszerű
ruhaanyag a pamut?

A pamut a gyapotnövény magházát burkoló finom
szál. Leszedést követő állapotától nevezik pamutnak
(4. ábra). Egyike a legfontosabb textilipari nyersanyagunknak. Anyagának mintegy 96%-a cellulóz. A gyapot a trópusi-szubtrópusi éghajlat növénye. Termesztésével hazánkban is kísérleteztek a 19. században,
majd a 20. század közepén is – sikertelenül.
A pamut (angolul: cotton, németül: Baumwolle) jó
nedvszívó tulajdonságú, légáteresztő ruhaanyag. Kiválóan színezhető, fehéríthető. Elektrosztatikus feltöltődésre nem hajlamos annak ellenére, hogy jó elektromos szigetelő. Meglehetősen erős anyag. Magas
hőmérsékleten (120 °C-on) sárgulni kezd. Igen sok
vizet – száraz tömegének akár 25%-át is – tud megkötni. Mosáskor megduzzad, szálai rövidülnek, zsugorodnak, ezért megy össze a pamutáru mosás hatására.
Szerves oldószereknek és lúgoknak ellenáll, savak
viszont oldják és károsítják.

A selyem

A hernyóselyem – a selyemlepke hernyójának mirigyváladéka – fontos textilipari nyersanyag. Fő alkotóeleme a fibroin nevű fehérje. Ennek felépítésében főleg a
három legkisebb oldalláncú aminosav, a glicin, az
alanin és a szerin vesz részt. Ez a molekuláris magyarázata a szálas szerkezetnek és a selymes tapintásnak.
A selyem erős, nedvszívó anyag. Elektromos vezetése
igen kicsi. Kémiailag igen ellenálló. A mikroorganizmusok sem károsítják annyira, mint a gyapjút. Ma elsősorban a textilipar használja. A szintetikus szálak
megjelenéséig szigetelőanyagként, golyóálló mellények
anyagaként, az I. és a II. világháborúban ejtőernyők
készítésére használták. A selyemhernyó fejlődésének
egy bizonyos szakaszában mirigyváladékából gubót
készít maga köré, és ebben bábbá változik. Mintegy 15
nap alatt ebből a bábból alakul át lepkévé, amely a
gubófalat meglazítja és a keletkezett lyukon kibújik.
A még ép gubóból a selyemszálat le lehet fejteni. Ennek
érdekében a begubózást követő 8–10. napon a gubóban lévő hernyót forró levegővel elpusztítják, majd a
gubót 90 °C-os vízben főzik. Az így előkészített selyemgubóból kb. 400–600 méter hosszú selyemszálat
fejtenek le.

4. A pamut a gyapotnövény magházát burkoló finom szál

Természetes alapanyagú ruhaanyagok: olyan ruhaanyagok, amelyeket
Van fogalmad?
a természetben megtalálható anyagokból nyernek.
Mesterséges alapanyagú ruhaanyagok: olyan ruhaanyagok, amelyeket vagy természetes anyagok átalakításával, vagy mesterségesen előállított anyagokból készítenek.

Ruhaanyagok (kelmék)
• Természetes eredetűek:
– fehérjealapúak (gyapjú, selyem),
– cellulózalapúak (pamut, len).
• Mesterséges anyagok:
– természetes anyagok átalakításával nyert
(műselyem, gumi),
– szintetikus (nejlon, terilén).
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11.

Az élő szervezetre káros anyagok
Mi az LD50?

Egy anyag mérgező hatását leggyakrabban egy adattal, az
ún. LD50-értékkel jellemzik (LD = lethal dose; halálos adag).
Az LD50-érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból
mekkora mennyiség okozza a kísérleti állatok (általában
patkányok) 50%-ának pusztulását 24 órán belül. Az LD50értéket többnyire mg/kg mértékegységben adják meg.
Az LD50 tehát azt mutatja meg, hogy a vizsgált anyag hány
mg-ja okozza 1 kg testtömegű kísérleti állat felének pusztulását 24 óra alatt (1. táblázat).

Méregnek tekinthetünk minden olyan anyagot, amely élő
szervezettel érintkezve abban károsodást, betegséget vagy
halált okoz, ha belőle kellő mennyiség jut be az élőlénybe
(1. ábra). Bármely anyag mérgező hatása elsősorban az
anyag minőségétől és mennyiségétől függ. A mérgező
mennyiség általában függ az élőlény tömegétől is. Kisebb
testtömegű élőlények kisebb mennyiségű mérgező anyagtól pusztulnak el, mint a nagyobb testtömegűek.

Tudod? Jó, ha tudod!

O
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Kristálycukor

29 700

C-vitamin

11 900

Etil-alkohol

7 060

Asztali só

3 000

Paracetamol

1 944

Arzén

763

Aszpirin

200

Koffein

192

Nátrium-nitrit

180

Nikotin

50

Fehérfoszfor

3

Higany(II)-klorid

1

Aflatoxin

0,48

Dioxin

0,02

Botox

0,001

Tudod? Jó, ha tudod!

1. A kis mennyiségben is mérgező
anyagok jelölésére
használt piktogram

1. táblázat. Néhány
természetes eredetű
és szintetikus anyag
mérgező hatása
LD50-ben kifejezve

„A mennyiség teszi
a mérget!”

Paracelsus (1493–1541) – akit a toxikológia atyjának
szokás tekinteni – sokszor idézett mondása azt a tényt
fejezi ki, hogy minden anyag mérgező hatású – egy
bizonyos mennyiség felett. Tulajdonképpen ezt fejezi
ki számszerűen az LD50 is.

Gondoltad volna?

Vegyi fegyverek

O

O

O

LD50 milligramm/
testtömeg kg

Természetes mérgek

Számos természetes anyagot ismerünk, amelyek ártalmasak az egészségre. Ilyenek például a kígyómérgek,
a mérgező gombák, a gombatoxinok, bizonyos növények termései és virágai. A legerősebb ismert méreg is
természetes eredetű: a botulinum toxinja, a botox. Ez
az ételmérgezések leggyakoribb okozója is. Izombénító
hatását a kozmetikai ipar használja ránctalanításra.
A rákkeltő hatású aflatoxint penészgombák termelik
(2. ábra). (Toxinok: természetes biológiai folyamatokban képződő mérgező hatású anyagok.) De súlyos
mérgezés forrása lehet például a medvehagymára nagyon hasonlító gyöngyvirág is, vagy a fuzáriummal
szennyezett búzából sütött kenyér.

O

Anyag neve

O

CH3

2. Az aflatoxin
vonalképlete

A vegyi fegyverek a mérgező harci anyagoknak az élő
szervezetre gyakorolt káros hatásán alapulnak. Általában légzés útján vagy bőrön és nyálkahártyán keresztül
jutnak a szervezetbe. Bár használatukat nemzetközi
egyezmények tiltják, az elmúlt száz évben gyakran
vetettek be a harcoló felek vegyi fegyvereket. Kezdetben inkább a légzésbénító (fulladást okozó) anyagok
(kén-dioxid, klór, foszgén) terjedtek el. Később megjelentek a hólyaghúzó hatású vegyi anyagok is (pl. mustárgáz). Az utóbbi évtizedekben pedig az ún. ideggázok (pl. szarin) használata jellemző.

Tudod? Jó, ha tudod!

Mit tartalmaz
a könnygázspray?

A könnygázspray (és a gázpisztoly is) önvédelmi célra
alkalmas eszköz. A könnygázt alapvetően tömegoszlatásra fejlesztették ki. Legismertebb ilyen hatású anyag a
klór-acetofenon (CN) és a paprikaspray, amely csilipaprika-kivonatot vagy szintetikus kapszaicint tartalmaz.

Tudod? Jó, ha tudod!

Botulizmus

A botulotoxin az egyik legmérgezőbb természetes anyag,
mérgezése a botulizmus. A méreganyagot egy baktérium termeli. A méregből egy teáskanálnyi képes a Föld
lakóinak negyedét meggyilkolni. Magyarországon gyakran kolbászmérgezésnek nevezik, mivel a leggyakrabban a házi disznóvágásoknál, a nem megfelelően
hőkezelt kolbász, hurka és disznósajt készítményeknél
fordult elő. A mérgezés tünetei a száraz száj, nehéz nyelés, nehéz beszéd, izomgyengeség, kezdődő izombénulás. Ha a fertőzés kezeletlen marad, lebénulnak a karok,
a lábak, a légzőizmok, és bekövetkezhet a halál.
A baktérium hőérzékeny: legalább 10 perces forralás
elpusztítja. Alaposan átfőzött, átforralt ételtől nem lehet megbetegedni. A húsipari készítményeknél a
nitrites pácsó előírt mennyiségű adagolása is a baktérium elpusztítását szolgálja.
A botulizmus előfordulhat növényi ételek esetében
is. Egy börtönben például krumpli erjesztésével próbáltak meg alkoholt előállítani a rabok. A rosszul
megtisztított krumpli azonban a talajból szennyeződött a baktériummal, és a rabok, akik fogyasztottak
ebből az alkoholtartalmú italból, megbetegedtek.

Gondoltad volna?

Agatha Christie és a mérgek

A krimiirodalom koronázatlan királynője regényeiben
nagyon sok esetben történik mérgezés. Igyekezett nem
ismételni magát, és könyveiben újabb és újabb fajta
mérgektől halnak meg az áldozatok. Első könyveiben
még a „klasszikus” mérgeket használta: sztrichnint, az
arzént, morfint, ciánt. Később regényeiben megjelentek
olyan szokatlan mérgek, mint a tallium, a foszfor, vagy
egzotikus növényi mérgek: tiszafából, piros gyűszűvirágból, leanderlevélből, bürökből kivont anyagok.
Könyveiben mindig szakszerűen történik a mérgezés
hatásainak leírása. Ez nem véletlen, Agatha Christie
ugyanis ismerte a mérgező anyagokat. Az I. világháború alatt önkéntes ápoló volt. Később a gyógyszerészeti
asszisztensi vizsgát letéve egy gyógyszerekkel foglalkozó laboratóriumban kezdett el dolgozni.

Gondoltad volna?

Az ólomcukor

Az ókorban a görögök még nem ismervén a SO2 tartósító hatását, fenyőgyantát tettek boraikba, így akadályozva meg annak megecetesedését. A rómaiak, akiknek
nagy távolságra kellett elszállítaniuk boraikat Germániában és Britanniában tartózkodó csapataikhoz – ahol
ismeretlen volt a szőlőtermesztés –, egy egészen más
tartósítási módot találtak ki. A savanyú szőlő mustját
ólomedényben forralták, majd betöményítették.
A nagy növényi savtartalom kioldotta az edény falából
az ólmot, és ólom-acetát keletkezett (3. ábra). Az ólomacetát fehér, kristályos anyag, és édes ízű. A bepárlással
keletkezett édes folyadékot töltötték a borhoz, ami
egyrészt kellemesen édessé vált, másrészt a benne lévő
nehézfémionok a baktériumokat elpusztították, így a
bor nem ecetesedett meg szállítás közben. A bor napi
fogyasztásakor a szervezetbe kerülő ólom mennyisége
kb. 100-800-szorosa volt a mai megengedhető értéknek. Az ólommérgezés nagy fizikai fájdalmakkal jár, és
az idegrendszerre is hat. Az ólommérgezés idegi tünete a memóriazavar, koncentrálási nehézség, ezáltal a
rossz döntéshozatal. Sok történész vetette már fel azt a
kérdést, hogy hozzájárulhatott-e a Római Birodalom
bukásához a vezetők esetleges ólommérgezése.
Pb

2+

(

O

CH3
O

(

2

3. Az ólom-acetátot
édes íze miatt nevezték
ólomcukornak

Méreg: olyan anyag, amely élő szervezettel érintkezve abban károsodást,
Van fogalmad?
betegséget vagy halált okoz, ha
belőle kellő mennyiség jut be az
élőlénybe.
LD50: az anyag mérgező hatását jellemző érték, azt mutatja meg, hogy a vizsgált anyag hány mg-ja okozza 1 kg
testtömegű kísérleti állat felének pusztulását 24 óra alatt.

Mérgező anyagok
• Az élő szervezetbe kerülve károsodást,
betegséget vagy halált okoznak.
• Eredetük szerint:
– természetes eredetűek (pl. gombatoxinok, kígyómérgek, mérgező gombák),
– szintetikusak (pl. mustárgáz, foszgén).
• A mérgező hatás függ
– az anyag minőségétől,
– az anyag mennyiségétől,
– az élőlény tömegétől és
– milyenségétől.
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Összefoglalás

Kapcsolatok
Szóban vagy írásban értelmezd
ezd
a következő ábrákat!

POLISZACHARIDOK
hidrolízis

1. A szénhidrátok
kapcsolati hálója

MONOSZACHARIDOK
glükóz C6H12O6
fruktóz C6H12O6
ribóz C5H10O5

2. Természetes eredetű
szerves anyagok

Aminosavak
peptidek
fehérjék

Izoprénvázas vegyületek
terpének
karotinoidok
poliizoprének

Gliceridek
zsírok
olajok

keményítő
cellulóz
glikogén

hidrolízis

szénhidrátok
nhidrát

hidrolízis

Nukleinsavak
DNS
RNS
ATP

DISZACHARIDOK
maltóz C12H22O11
cellobióz C12H22O11
szacharóz C12H22O11
laktóz C12H22O11

Szénhidrátok
monoszacharidok
diszacharidok
poliszacharidok

TERMÉSZETES EREDETŰ
SZERVES ANYAGOK

Antioxidánsok
vitaminok
flavonoidok

Nitrogéntartalmú vegyületek
aminok
amidok
heterociklikus vegyületek

Természettudományos gondolkodás
1. Édesítők természetes alapanyagokból
Az élelmiszerekben a cukrok nem csupán ízesítésre szolgálnak. Hozzájárulnak az állag kialakításához, a tartósításhoz, emelik a forráspontot, fényesebbé, kívánatosabbá tehetik az ennivalót. A szokásos cukrokon kívül, mint
amilyen a répacukor, nádcukor, glükóz, fruktóz, laktóz, az élelmiszeripar sok olyan glükózoldatot is felhasznál,
amelyet keményítőből készítenek részleges enzimes hidrolízissel. A glükózt vagy izomerizálják, hogy egy részét
az édesebb fruktózzá alakítsák át, vagy hidrogénezéssel poliolkeveréket készítenek. A hidrogénezett termékek
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ugyanolyan édesek, mint az eredeti glükózlé, de kevésbé bomlanak el és a feldolgozás szempontjából is kedvezőbbek. A cukrok édességét ízleléssel határozzák meg. A leggyakrabban alkalmazott kristálycukor édességét
vették 100-as értékűnek, és ehhez viszonyítják a többi cukor édességét (1. ábra).
alma

laktóz 16
galaktóz

32,1

banán

maltóz

32,5

káposzta

invert cukor

50
74,3

glükóz
méz

kristálycukor

20

173
40

60

80

1. Cukrok relatív édessége






szacharóz

füge

maltóz

100

galaktóz

borsó

100

120

140

160

180

relatív édesség



répa

hagyma

fruktóz



fruktóz
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nagy fruktóztartalmú szirup (42%) 100

0

glükóz

ananász
csemegekukorica
paradicsom
0%

100%

2. Néhány zöldség és gyümölcs cukorösszetétele

Mit jelent az izomerátalakulás?
Milyen kémiai anyagokat jelöl a „poliol” kifejezés?
A szőlőn és a fügén kívül milyen anyagban található még galaktóz (2. ábra)?
A nagy cukortartalmú ételek nem romlanak meg olyan könnyen. Mi ennek az oka?
Melyik gyümölcsünk a legédesebb a 2. ábra adatai szerint?
Jogos-e a cukortartalom alapján, hogy a glükóz a magyar nyelvben a szőlőcukorról kapta elnevezését?

2. Testépítés fehérjékből
A felnőtt ember szervezete kb. 9-11 kg fehérjét tartalmaz (ennek 46%-a vázizomzatban, 18%-a a csontrendszerben, 9%-a a bőrben, 7,5%-a a zsírszövetben van, 7,5%-a hemoglobin, 2,5%-a szérumfehérje). Átlagosan egy
emberben a vázizmok 1-2%-a cserélődik naponta. Ez a folyamat használja el annak az energiának a negyedét,
melyet pihenés közben használ fel a szervezet. A szénhidrátokkal és a zsírokkal szemben az emberi test nem
tudja tárolni a fehérjéket, azok folyamatosan ki- és beáramlanak a szervezetbe. Ezért az emberi testnek folyamatos fehérje-utánpótlásra van szüksége. Egy felnőtt férfi szervezetében a naponta szintetizálódó fehérje mennyisége 270-300 g. Mennyiségét a rendelkezésre álló aminosav-mennyiség befolyásolja. A fehérjék felépítésében
20-féle α-aminosav vesz részt. Ezek közül 9-féle aminosavat az emberi szervezet nem tud felépíteni, kívülről kell
bevinni a szervezetbe. Ezeknek az esszenciális aminosavaknak a hiánya gátolja a fehérjeszintézist azon a ponton,
ahova annak be kell épülnie. A fehérjeszintézishez az aminosavaknak megfelelő mennyiségben egyidejűleg jelen
kell lenniük. Ha valamelyik hiányzik, a többi sem használódik fel, hanem leépül.
A tápláléknak annyi fehérjét kell tartalmaznia, hogy egészséges felnőttben a fehérjeegyensúlyt, testedzés esetében a fehérjetartalom-növekedést biztosítsa. Amennyiben a fehérjetartalom hús-, tej-, tojásfehérjéből származik, akkor a fehérjeszükséglet 0,6 g/kg testtömeg. A testépítők gyakran használnak fehérjekoncentrátumokat. Ezek
többnyire tejsavóból készült készítmények. A feldolgozás mértékétől függően lehetnek koncentrátumok,
izolátumok (ezekből eltávolítják a laktóz és a zsír bizonyos mennyiségét) és hidrolizátumok. Ez utóbbiakban a
fehérjeláncokat kisebb darabokra, esetleg aminosavakra tördelik. Ez javítja a fehérje felszívódását a szervezetben.
Egy testépítő 60–120 g fehérjekoncentrátumot is bevisz naponta.






Ha nem vagy vegetáriánus, hány gramm fehérjére van szükséged naponta?
Miért nem jellemző a vegánokra a testépítő hobbi?
A fehérjekoncentrátumokat javasolják fogyókúrázóknak és időseknek is. Miért?
Laktózintolerancia esetén fogyasztható-e a fehérjepor valamely formája?
Helyettesíthetők-e csupán fehérjepor-fogyasztással a normál étkezések?
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Projektmunka
1. Bűnösök vagy ártatlanok? Gyógyszerek, génmódosított élelmiszerek és élelmiszer-adalékok
Játsszatok bíróságot! A következő feladatok megoldásához alkossatok hat csoportot! Egy tárgyaláson két csapat
vesz részt: VÉDŐK és VÁDLÓK. A másik négy csapatból válasszatok egy BÍRÓT, aki a tárgyalást vezeti, és hat ESKÜDTET, akik majd meghozzák az ítéletet. A vádbeszéd és a védőbeszéd elkészítésére legfeljebb 5 percetek van.
A tárgyaláson mind a VÉDŐK, mind a VÁDLÓK 5-5 percet kapnak, hogy érveiket szóban kifejthessék. A BÍRÓNAK
joga van kérdéseket feltenni, illetve 1-1 percet adni mind a védelemnek, mind a vádnak, hogy reagálhasson a
másik fél beszédére.
I. tárgyalás
VÁDLOTTAK: a gyógyszerek

1. csoport (VÁDLÓK): Érveljetek a gyógyszerek káros hatása mellett, használata ellen! Érveiteket minimum 3,
maximum 5 perces beszéd formájában fejtsétek ki!
2. csoport (VÉDŐK): Érveljetek a gyógyszerek hasznossága, használata mellett! Érveiteket minimum 3, maximum
5 perces beszédben fejtsétek ki!
II. tárgyalás
VÁDLOTTAK: a génmódosított élelmiszerek

3. csoport (VÁDLÓK): Érveljetek a génmódosított élelmiszerek káros hatása, betiltása mellett! Érveiteket minimum 3, maximum 5 perces beszédben fejtsétek ki!
4. csoport (VÉDŐK): Érveljetek a génmódosított élelmiszerek hasznossága, engedélyeztetése mellett! Érveiteket
minimum 3, maximum 5 perces beszédben fejtsétek ki!
III. tárgyalás
VÁDLOTTAK: az élelmiszer-adalékok

5. csoport (VÁDLÓK): Érveljetek az élelmiszer-adalékok káros hatása, korlátozása mellett! Érveiteket minimum 3,
maximum 5 perces beszédben fejtsétek ki!
6. csoport (VÉDŐK): Érveljetek az élelmiszer-adalékok szükségessége mellett! Érveiteket minimum 3, maximum 5
perces beszédben fejtsétek ki!
Mindhárom tárgyalás végén az ESKÜDTEK titkos szavazással nyilvánítanak véleményt a vádlottak „bűnössége”
vagy „ártatlansága” mellett. A szavazás eredményét írjátok be a következő táblázatba!
„Bűnös”

„Ártatlan”

Gyógyszerek
Génmódosított élelmiszerek
Élelmiszer-adalékok

2. Mi jut eszetekbe a genetikailag módosított élelmiszerekről?
Írjátok fel azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek akkor jutnak eszetekbe, ha a genetikailag módosított élelmiszerekről hallotok! Összesítsétek a válaszokat! Beszéljétek meg a leggyakrabban előforduló asszociációkat! Készítsetek szófelhőt a válaszokból!
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A környezeti rendszerek
kémiai vonatkozásai

VI.

Tankönyvünk utolsó fejezetében olyan témakörökről lesz szó, amelyek megértése az eddig tanultak
szintézisét igényli. A fejezetben tárgyalt problémákkal naponta találkozhatunk, azokról a médiában gyakran szó esik. Amellett, hogy segíthet bennünket eligazodni a mindennapokkal kapcsolatos
problémák kémiai vonatkozásaiban, számos érdekes kérdés tárgyalására is sor kerül. Ilyen például,
hogy mi a LED és az OLED; miből készül az érintőceruza; mire jók az elektromosan vezető műanyagok; lehet-e bioműanyag a polietilén; miért különleges anyag a politejsav; mik a prebiotikumok;
valóban csodaszer az Aloe vera; van-e rákellenes
hatása a barackmagnak.

1. Kémia és környezet
Mekkora az ökológiai lábnyomod?
2. A kémia és a modern technika
Mi is az LCD?
3. Hogyan bánjunk a hulladékkal?
Komposztálhatók-e a műanyagok?
4. Ételeink és italaink
Enni vagy nem lenni?
5. Tájékozódás a „csodaszerek” világában
Lássuk, ma éppen mi gyógyítja a rákot!
Összefoglalás
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1.

Kémia és környezet
Mekkora az ökológiai lábnyomod?

A ökológiai lábnyom az a terület, ami károsodás nélkül meg
tudja termelni az életvitelünkhöz szükséges javakat. Az
ökológiai lábnyom legfontosabb összetevői: a fosszilis energiafogyasztásból származó szén-dioxid-kibocsátás elnyeléséhez szükséges terület; a lakóterületek; az élelmiszerek
előállításához szükséges területek (legelő és termőföld); az
erdőgazdálkodás területe; a halászat által használt területek. Magyarország lakosainak átlagos ökológiai lábnyoma
3 hektár körüli (1. ábra). Becslések szerint a Föld eltartóképessége egy lakosra vetítve 2 hektár körül van. Ez azt jelenti,
hogy környezeti adósságot halmozunk fel a jövővel szemben, hiszen az utánunk jövő generációktól vesszük el és
fogyasztjuk el már most az erőforrásokat.
ökológiai lábnyom globális hektárban számolva,
1 főre vetítve

fosszilis tüzelőanyagok
1,66 gha
legelőterület
0,03 gha

átlag

erdőhasználat
0,41 gha
halászat
0,02 gha
termőterület
0,72 gha
beépített terület
0,14 gha

Magyarország
0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

összesen
2,98 gha

1. Magyarország ökológiai lábnyoma a világátlag közelében van,
de túllépi a Föld eltartóképességéből számított 2 hektárt

Az embert a Földön környezeti
rendszerek veszik körül. Ilyen környezeti rendszerek: az élettelen földi
rendszer, az élő földi rendszer és a
társadalmasított rendszer. Az ember
mindhárom környezeti rendszernek
része, működésének részese, azok
aktív alakítója. Az emberiség egyre
növekvő igényei, a termelőtevékenység, az új anyagok előállítása, az
egyre nagyobb energiaigény mind
az élő, mind az élettelen földi rendszert átalakítja, károsítja. Vagyis az
ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy tudatosan befolyásolja az
egész földi rendszer működését –
előnyösen is, károsan is.
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Gondoltad volna?

Tudod? Jó, ha tudod!

A földi rendszerek
kialakulása

A Föld korát kb. 4,6 milliárd évre teszik. Kialakulásától
kb. 1,1 milliárd évig csak élettelen földi rendszerről beszélhetünk. Ekkor alakultak ki élettelen környezetünk fő
alrendszerei: az atmoszféra, a hidroszféra és a litoszféra.
Kb. 3,5 milliárd évvel ezelőtt jelenhetett meg az élet a
Földön. Ez minőségi változást eredményezett. Az élőlények környezetükkel anyagcserét folytattak, tehát az élő
földi rendszer szoros kapcsolatban állt az élettelen földi
rendszerrel. Megváltozott az óceánok, de még inkább a
légkör összetétele. Új, az eddigieknél sokkal bonyolultabb vegyületek jelentek meg. Kialakult a bioszféra.
Az ember megjelenése (kb. 3 millió évvel ezelőtt)
újabb minőségi változást eredményezett. Megindult a
termelő tevékenység, az élettelen és az élő földi rendszer
befolyásolása, átalakítása. Új, addig nem ismert anyagok (pl. műanyagok) jelentek meg. A növekvő népesség
és a növekvő igények kielégítése egyre jobban károsítja
mind az élettelen, mind az élő földi környezetet. A korábbi egyensúly mára már felborult. Az emberiség
megélhetéséhez lényegesen nagyobb mértékben használja fel az élettelen és az élő földi környezetet, mint
amennyire az regenerálódni képes.

Mi lenne velünk a kémia segítsége nélkül?

Tegyük fel, hogy egy alma jeleníti meg a Földet. Vágjuk ezt az almát négy részre. A Föld 3/4-ét víz borítja, ott nem tudunk mezőgazdasági tevékenységet végezni. Tegyünk tehát félre az almaszeletekből hármat. A maradék 1/4 szelet
felét is ki kell dobnunk, mert olyan földterületet jelent (például sivatagot), ahol
alkalmatlan a talaj növénytermesztésre. Sajnos a megmaradó 1/8 almányi rész
teljessége sem használható: vágjuk fel ezt az 1/8 részt további négy részre, és
ebből három szeletet megint ki kell dobnunk, mert olyan területekről van szó,
ahol az időjárás annyira szélsőségesen hideg, vagy a körülmények olyanok
(mocsár, meredek hegyoldalak, sziklás talaj stb.), hogy lehetetlen feladatnak
tűnhet mezőgazdasági tevékenységgel élelmiszert előállítani. Hámozzuk meg
ezt az 1/32-ed almát, hiszen a földkéregnek csak 1,5 m vastag része használható. Ezen a kis héjdarabon kellene megtermelni a folyamatosan növekvő számú
emberiség élelmiszerkészletét. A kémia segítsége nélkül (műtrágyázás, növényvédő szerek, tartósítószerek) ez lehetetlen lenne. Ugyanakkor ezért kell odafigyelni arra, hogy ezzel az apró területtel a legjobban gazdálkodjunk.

Az ember és környezete kölcsönhatásában alapvető
szerepet tölt be a kémia. Az új anyagok előállítása, a Föld
egyre növekvő népességének élelmezése, fertőzésmentes
ivóvízzel való ellátása, az energiaigények kielégítése, az
ipari termelés okozta környezeti károk megszüntetése, a
természetben lejátszódó folyamatok megértése és szabályozása, az egészségvédelem, a szennyező anyagok kimutatása
csak fejlett természettudományos – köztük kémiai – ismeretek birtokában lehetséges.

Tudod? Jó, ha tudod!

Vegyipari katasztrófák

Az első nagy vegyipari katasztrófa 1921. szeptember
21-én történt a németországi Oppauban. A felrobbanó
ammónium-nitrát 516 áldozatot követelt, a környéken
hétezer lakásban okozott károkat.
1932 és 1968 között több száz tonna higanyt ürített
egy PVC-gyártó japán gyár a Minamata-öbölbe, megmérgezve a tengeri halakat, és rajtuk keresztül a környék lakóit. 2001-ben 3000 embert nyilvánítottak a
„Minamata-kór” áldozatának. Több mint a fele belehalt a mérgezésbe, további tízezer esetben központi
idegrendszeri zavarokat állapítottak meg.
1976-ban egy Milánó melletti gyárból egy baleset
miatt 2 kg dioxin került a levegőbe, a kéményen távozva. Ez a halálos méreg Seveso városba került, aminek
következtében 193 ember súlyosan, 447 ember pedig
könnyebben sérült meg. A szennyezés hatása hosszú
távon még ennél is szörnyűbb volt: az újszülött gyermekek körében nőtt a fejlődési rendellenességek aránya, és 20 százalékkal emelkedett a koraszülések, vetélések száma is. A baleset következtében 600 embert
telepítettek ki, körülbelül 37 ezren szenvedtek valamilyen károsodást, 80 ezer háziállatot pedig el kellett
pusztítani. A város házait lerombolták és veszélyeshulladék-lerakóba temették.
Minden idők eddigi legnagyobb vegyipari katasztrófája az indiai Bhopalban történt 1984. december 3-án.
Egy rovarirtószer-gyárból 40 tonna metil-izocianát
(CH3–N=C=O) került a levegőbe, 3000 ember azonnali, 15–22 000 áldozat későbbi halálát okozva. A mai
napig betegszenek meg a környéken élők a mérgezett
földtől, víztől, levegőtől.
Magyarországon a legnagyobb vegyipari katasztrófa
az ajkai vörösiszap-katasztrófa volt. 2010. október 4-én
átszakadt az Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő,
több mint egymillió köbméternyi erősen lúgos, maró
hatású ipari hulladék elöntötte Kolontár, Devecser és
Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit.

Gondoltad volna?

A bioanyagok és
az ökohatékonyság

Kézenfekvőnek tűnik, hogy a természetes (megújuló)
anyagok egyben ökohatékonyak is, azaz előállításuk és
felhasználásuk kevesebb káros környezeti hatással jár,
mint a zömében kőolajalapú szintetikus anyagoké. Ha
azonban az egyes anyagok gyártásához szükséges szállítási utakat, a vízfelhasználást, a műtrágyaszükségletet, az erdők kivágását, a feldolgozás energiaigényét is
számításba vesszük, kiderülhet, hogy egyes bioanyagok
ökohatékonysága rosszabb, mint a kőolajból előállított
szintetikus anyagoké.

Tudod? Jó, ha tudod!

Vegyipar és
környezetszennyezés

A közvélemény még ma is a környezetszennyezés
egyik fő okozójának tekinti a vegyipart. Kétségtelen,
hogy a múlt század közepe óta számos olyan vegyipari terméket kezdtek széles körben alkalmazni, amelyek
később előre nem látható környezet- és egészségkárosító hatást fejtettek ki. Nem lehetett előre látni, hogy a
mérgező ammóniagáz helyett alkalmazott freonok
károsítják az ózonréteget. Néhány vegyipari baleset is
negatívan befolyásolta a vegyipar megítélését. A modern vegyipar egyre nagyobb figyelmet fordít arra,
hogy mind tevékenységével, mind termékeivel minimális mértékű környezet- és egészségkárosodást okozzon. Természetesen azt tudni kell, hogy kockázatmentes vegyipari termelés nem létezik…

Ökológiai lábnyom: az a földterület,
ami károsodás nélkül meg tudja terVan fogalmad?
melni az életvitelünkhöz szükséges
javakat.
Környezeti rendszerek: Az embert a Földön körülvevő
rendszerek: az élettelen földi rendszer, az élő földi rendszer és a társadalmasított rendszer.

Kémia és környezet
• Környezeti rendszerek: élettelen, élő és
társadalmi.
• Ökológiai lábnyom.
• A kémia szerepe:
– szükséges anyagok, használati cikkek előállítása;
– környezetátalakítás (olykor szennyezés);
– ritkán vegyipari katasztrófák;
– egészségvédelem (gyógyszerek, tápanyagok, minőség-ellenőrzés).
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2.

A kémia és a modern technika
Mi is az LCD?

Az LCD a „liquid crystal display” rövidítése (1. ábra). Jelentése: folyadékkristályos kijelző. A folyadékkristályos állapot átmenetet képez a folyadék és a szilárd állapot között.
Olyan anyagok esetén alakulhat ki ez az állapot, amelyek
hosszú, láncszerű molekulákból épülnek fel. Bizonyos
hatásokra – például elektromos erőtér hatására – ezek a
láncszerű molekulák egymás mellé rendeződnek. Ezáltal
megváltozik az anyag néhány fizikai tulajdonsága, például fénytörése, színe.

A kémia szerepe a modern technikában megkérdőjelezhetetlen. Ebben a leckében csak két fontos területre, az informatikai eszközök és a gépjárművek fejlesztésében betöltött szerepére mutatunk példákat.

Gondoltad volna?

A folyadékkristályos
anyagok felfedezése

1888-ban egy Reinitzer nevű osztrák botanikus észrevette, hogy a koleszterin-benzoát nevű észter melegítés
hatására különlegesen viselkedik: először zavaros folyadékká alakult, majd a hőmérséklet további emelésekor kitisztult. Hűtés során pedig a folyadék először kék
lett, majd kristályos állapotúvá alakult. A folyadékkristályok titka molekuláik hosszúkás vagy éppen banánhoz hasonló szerkezetében rejlik. Melegítéskor ezért a
kristályok nem veszik fel azonnal a rendezetlen, a folyadékokra jellemző alakot, hanem a két szerkezet
közötti állapotok is kialakulnak (2. ábra). Ezért tűnik
úgy, mintha két olvadáspont lenne. A szerkezetváltozás
az anyag fizikai tulajdonságainak megváltozásával is
jár. Így például a folyadékkristályok különböző hőmérsékleten különböző színűek lehetnek. Ezen a jelenségen alapszik a folyadékkristályos hőmérő működése is.
Meglepő módon 1968-ig senki sem hasznosította technikai célokra a folyékony kristályt. Azóta viszont töretlen a fejlődés, ma már monitorok, tévék, házimozik
kijelzője készül folyadékkristályból.

2. Egy folyadékkristályos anyag
szerkezete
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1. A szerves anyagok között
vannak olyanok is, amelyek
folyadékkristályos állapotba
vihetők. Ezekből készítik
az LCD kijelzőket

Tudod? Jó, ha tudod!

A LED és az OLED

A LED („light emitting diode”, fényt kibocsátó dióda)
a legmodernebb világítástechnikai eszköz. Kijelzőként
– elsősorban televíziók, monitorok kijelzőjeként – való
alkalmazása csak úgy lehetséges, ha benne a hagyományos szervetlen félvezetők helyett változtatható szerkezetű szerves vezetők és félvezetők találhatók. A szerves
félvezetőkből készült fényforrásokat nevezzük OLEDnek („organic light emitting diode”). Az utóbbi évtizedekben a vegyészek számos elektromosan vezető szerves anyagot – elsősorban polimereket – állítottak elő
(3. ábra). Ezek szerkezetének közös jellemzője, hogy a
polimerlánc egészére kiterjedő konjugált pi-elektronrendszerük van. A műanyag alap lehetővé teszi azt is,
hogy különböző alakú és formájú, hajlítható, ne csak
sík alakú kijelzőket és fényforrásokat készítsenek belőle (4. ábra).
poliacetilén

polifenilén

poli(fenil-vinilén)

3. Néhány elektromosan vezető
polimer

4. Az elektromosan
vezető műanyagokból
készült OLED-ből nem
csak sík alakú
kijelzőket lehet
készíteni

Az elektronikai eszközökben használatos modern akkumulátorok (pl. lítiumion-akkumulátorok) és tüzelőanyag-cellák (pl. szén-monoxid-érzékelők) „lelke” egy
membrán, amely elválasztja egymástól a katód- és anódteret úgy, hogy közben átengedi a kationokat (pl. hidrogénionokat, lítiumionokat). Ez a membrán többnyire a
Nafion nevezetű műanyagból készül (5. ábra). A Nafion
egy szulfonsav- és étercsoportokat is tartalmazó teflonszármazék. (A szulfonsavcsoport képlete: –SO3H.) Különleges tulajdonságát annak köszönheti, hogy a szulfonsavcsoport hidrogénionja egyik csoportról a másik
csoportra „ugrálva” töltésáramlást (elektromos vezetést)
hoz létre. Ráadásul a membrán átjárható kis méretű
kationokra, például lítiumionokra. Nem vezeti viszont a
negatív ionokat és az elektronokat. A Nafiont az 1960-as
években fejlesztették ki a DuPont cég vegyészei.
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Gondoltad volna?

Egy sokoldalú műanyag:
a polikarbonát

A polikarbonát (6. ábra) egy hőre lágyuló műanyag.
Nagyon kedvező fizikai és kémiai tulajdonságai (pl.
hő- és ütésálló, viszonylag magas olvadáspont és gyulladási hőmérséklet) miatt előszeretettel használják
elektronikai eszközökben (pl. mobiltelefonokban) is.
Polikarbonátból készülnek a CD-k, DVD-k, de jelentős
mennyiségben használja a polikarbonátokat a járműipar (gépkocsik, repülőgépek átlátszó „üvegei”) is. Kiváló mechanikai tulajdonságai miatt az építőiparban
mint szerkezeti anyag jelentős.
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6. A polikarbonát
ismétlődő
szerkezeti
egysége
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Gondoltad volna?
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5. A Nafion
ismétlődő
szerkezeti
egységei

Tudod? Jó, ha tudod!
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Egy protonvezető műanyag:
a Nafion

Gondoltad volna?
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Miből készül
az érintőceruza?

Az ún. kapacitív érintőképernyők kezelésére újabban
elterjedt érintőceruzák (érintőképernyős tollak) valójában elektromosan vezető műanyagot vagy szilikongumit
tartalmaznak. Ilyen anyagok előállítására két lehetőség
van: vagy a műanyag szerkezetének módosítása (pl. konjugált elektronrendszer létrehozása), vagy a műanyagba
finom eloszlású vezetőanyag (pl. korom, ezüst) keverése.
Leggyakrabban a koromtartalmú szilikongumit használják ilyen célra. Ez a legolcsóbb vezető gumi.

Műanyagok a gépkocsiban

A kiváló tulajdonságú új műanyagok egyre több fém
szerkezeti részt helyettesítenek a gépjárművekben. Ez
jelentősen csökkenti a gépjármű tömegét, és így üzemanyag-felhasználását is. A panorámatető, az oldalsó és
hátsó ablak egyre gyakrabban készül üveg helyett
polikarbonátból. A korábbi fémből készült légzsáktárolókat ma már a sokkal könnyebb poliamidból alakítják ki. A sztirol–butadién kopolimerből készült gumi
(SBR) csökkenti a súrlódást és növeli a biztonságot.
(Kopolimer: két- vagy többféle telítetlen molekula
összekapcsolódásával létrehozott polimer.) Az autó
belseje, a középkonzoltól a kesztyűtartóig és a panelekig minden akril-nitril–butadién–sztirol kopolimerből
készül, mely nemcsak a karcolásnak, de még a hőnek
is kiválóan ellenáll – gondoljunk a napon álló gépkocsiban kialakuló melegre. A rugalmas habok poliuretánból készülnek, melyeket az üléseknél, fejtartónál és a kéztartónál használnak. Ezek a habok csökkentik a vibrálást, s az utasok és a vezető kényelmét
szolgálja a poliuretán hangelnyelő, hangszigetelő tulajdonsága is.

Kopolimer: két- vagy többféle telítetlen molekula összekapcsolódásával
létrehozott polimer.

Van fogalmad?

A kémia és a modern technika
• A kémia alapvető szerepe a modern technikában
– új anyagok előállítása,
– környezetbarát technológiák kidolgozása.
• Informatikai eszközök
– folyadékkristályos anyagok → LCD,
– elektromosan vezető szerves anyagok → OLED,
Nafion, érintőceruza,
– polikarbonát → adattárolók (CD, DVD).
• Gépjárműipar
– tömeg- és energiacsökkentés → műanyagok (pl.
polikarbonát).
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Csak a biológiailag lebomló műanyagok komposztálhatók. Ezek között találunk kőolajból készített, szintetikus műanyagokat is (pl. az elporladó műanyag zacskók), és ún. bioműanyagokat is, amelyeket természetes
eredetű anyagok átalakításával állítanak elő (pl. politejsav).

A Föld népességének gyarapodásával, az ipari és mezőgazdasági termelés növekedésével egyre több hulladék keletkezik mind a háztartásokban, mind a fogyasztási javak előállítása során. Ezért az utóbbi évtizedekben előtérbe került a hulladékhasznosítás
kérdése. A legfontosabb azonban az lenne, hogy a
hulladék képződését elkerüljük, vagy legalábbis a
lehető legkisebb mértékűre csökkentsük.
A hulladék hasznosításának elvileg három lehetősége van. Az egyik az eredeti anyag megfelelő előkészítés (pl. tisztítás, aprítás) utáni újrafeldolgozása.
Így lehet hasznosítani a fém-, az üveg- és a papírhulladékot, valamint a műanyaghulladék egy részét.
A másik lehetőség a részleges lebontás után kapott
anyagok felhasználása. Ilyen hulladékhasznosítási eljárás például a komposztálás. A harmadik lehetőség a
hulladék elégetése, és az ekkor kapott energia hasznosítása. Ez történik a hulladékégetőkben (1. ábra).

Gondoltad volna?

Hulladéklerakó vagy
komposztáló?

Ma még a kommunális szemét legnagyobb hányada hulladéklerakókba kerül. Szelektív hulladékgyűjtéssel (a biohulladék különválogatásával)
a szemét jelentős része komposztálhatóvá tehető.
A komposztálás nemcsak a biohulladék bomlástermékeinek – talajjavításra történő – hasznosítását jelenti, hanem környezetvédelmi szempontból
is előnyös eljárás. Egy kilogramm biohulladékból
a szemétlerakóban kb. 4 kg szén-dioxiddal azonos
üvegházhatású metán szabadul fel. Ez az érték
komposztálás esetén kb. 20 g, tehát az előbbinek
ötszázad része. A komposztálás tehát nagymértékben csökkenti az üvegházhatást fokozó gázok
kibocsátását.
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3.

Hogyan bánjunk a hulladékkal?
Komposztálhatók-e a műanyagok?
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1. A hulladék kezelése Magyarországon (lerakás (–): a környezetbe
illegálisan kiszórt hulladék)

Vigyázz! Kész labor!

Komposztálás palackban

Három kupak nélküli ásványvizes flakonból egy tapétavágóval és némi szigetelőszalaggal elkészítheted az alábbi
komposztáló berendezést (2. ábra). Az alsó palackban víz
van, és a beleérő második palack száját
záját egy
harisnyadarabbal zártuk le, amit gumigyűmigyűrűvel erősítettünk a palack szájához.
hoz.
A második palack falán sok lyukat fúrúrtunk, hogy a rendszer levegőzni tudjon.
n.
Ebbe a térbe kerül a komposztálandó
dó
anyag. Ehhez konyhai hulladékot haszzánálhatunk: almahéj, apróra vágott salátalevél, kávézacc, kenyérdarab, banánnhéj stb. összekeverve virágfölddel. Hogy
gy
levegőzhessen és ne tömörödjön naagyon össze a rendszer, keverjünk közé
zé
papír tojástartóból vágott csíkokat vagy
agy
faforgácsot, esetleg (nem színes) újságágpapír csíkokat.
nÜgyeljünk arra, hogy a rendszer mindig tudjon vizet felszívni! Figyeljük
ük
meg, mi történik az egyes komposztálálnivalókkal!

2. Házi komposztáló
áló
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hasznosítás

Gondoltad volna?

Hulladéklerakói (depónia)
gáz

A hulladéklerakóban elhelyezett szerves hulladék lebomlása során termelődő gázt nevezik depóniagáznak.
A gáztermelés a szemétlerakást követően 20–50 évig is
történhet. A depóniagáz összetétele: metán (45–55%),
szén-dioxid (30–40%), nitrogén (2–8%) és kis menynyiségben oxigén, kén-hidrogén, ammónia, hidrogén,
klór. A hulladéklerakókra épített gázkút segítségével a
depóniagázt begyűjtik, majd tisztítás után elégetik, így
hasznosítják a hulladék energiáját.

Tudod? Jó, ha tudod!

Bioműanyag-e
a polietilén?

Természetesen – nem. Azaz, mégsem annyira természetes, hogy nem. Inkább attól függ… A polietilént
etén polimerizációjával nyerik. Az etént – többnyire
– a kőolaj krakkolásával állítják elő. Ilyen értelemben
tehát nem tekinthető bioműanyagnak a polietilén. De
etént lehet előállítani etanolból is vízelvonással. Az
etanolt viszont természetes anyagokból – főleg cukornádból – nyerik. Brazíliában már működik biopolietiléngyár, ahol ezt a folyamatot nagyüzemi szinten valósítják meg. Az ott előállított polietilén tehát bioműanyag
– noha tulajdonságai semmiben nem különböznek a
kőolajból nyert polietilénétől.

Írd fel a kőolajból kiinduló polietilén-gyártás lépéseinek kémiai egyenletét!

Írd fel a biopolietilén-gyártás lépéseinek kémiai egyenletét!

Szerinted…?

Szükség van-e eldobható
tárgyakra vagy nincs?

Érveljetek a biológiailag lebomló anyagból készült eldobható eszközök szükségessége mellett!
Érveljetek a tartós eszközök gyártása és használata
mellett!

Gondoltad volna?

Tudod? Jó, ha tudod!

Egy igazi bioműanyag:
a politejsav

A politejsav (3. ábra) hőre lágyuló poliészter. Természetes anyagok fermentálásával nyert tejsavból készítik.
(Fermentálás: olyan kémiai folyamat, amely mikroorganizmusok hatására megy végbe.) A politejsav igazi
biológiailag lebomló bioműanyag. Eddig ez a biopolimer a legsikeresebb, a világon több gyártó kínálatában
szerepel. Elsősorban rövid élettartamú, biológiailag
lebomló csomagolóeszközöket és egyszer használatos
eszközöket (4. ábra) készítenek belőle. A korábban – és
gyakran még ma is használt – biológiailag lebomló
csomagolóanyagok ugyanis nem váltották be tökéletesen a korábbi reményeket, amelyek szerint a természetben nyom nélkül „eltűnnek”. Bár a politejsav erre tökéletesen alkalmas, felvetődik a kérdés, hogy valóban
célravezető-e ilyen eldobható termékek előállítása.
A politejsavnak viszont nagy jelentősége lehet az orvostechnikában, például olyan ideiglenes implantátumok készítésében, amelyeket a beültetés után bizonyos idővel el kellene távolítani. Elképzelhető, hogy az
ilyen polimerekből készült implantátumok a szervezetben meghatározott idő alatt elbomlanak, felszívódnak
vagy kiürülnek.
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3. A politejsav kémiai
képlete

4. Politejsavból készült eldobható villa lebomlása
a természetben

Fermentálás: olyan kémiai folyamat,
amely mikroorganizmusok (gombák, baktériumok) hatására megy
végbe.

Van fogalmad?

Az ehető műanyag

A főleg burgonyakeményítőből készült termoplasztikus
(hőre lágyuló) keményítő olyan biológiailag lebomló
műanyag, amelyet akár meg is ehetünk. A termoplasztikus keményítőt keményítőből és valamilyen lágyítóból (pl. vízből) készítik műanyag-feldolgozási eljárásokkal (préseléssel, fröccsöntéssel, fúvással).

Hulladékgazdálkodás
• Kerüljük a hulladék képződését!
• Gyűjtsük szelektíven a hulladékot!
• Hasznosítsuk a hulladékot:
– újrafeldolgozással,
– részleges lebontással vagy
– égetéssel!

117

4.

Ételeink és italaink
Enni vagy nem lenni?

Az evés-ivás az élethez nélkülözhetetlen, de kockázatos tevékenység. Az ételekkel-italokkal számos, a szervezetünk
számára káros anyagot viszünk be. Ennek ellenére enni kell
– de nem mindegy, mit, mennyit és hogyan.

Élelmiszer minden olyan anyag vagy termék, amelyet
emberi fogyasztásra szántak, illetve várhatóan emberek
fogyasztanak el. Az evés és ivás elsődleges célja az életfolyamatokhoz szükséges anyagok és energia bevitele a
szervezetünkbe. Élelmiszereink között számos különleges
táplálkozási célú élelmiszer is található. Ilyenek például a
diabetikus, a funkcionális és a dúsított élelmiszerek, valamint az étrend-kiegészítők.
Az élelmiszerekbe kerülő veszélyes anyagok lehetnek a
környezetből származóak (természetes eredetűek) és az
emberi tevékenységből származóak (természetes eredetűek vagy mesterségesek). A környezetből származókat (pl.
gombatoxinokat, mikrobiológiai veszélyforrásokat) sokkal
nehezebb kontrollálni, mint az emberi tevékenységből
származókat (pl. allergéneket, vegyszermaradványokat).
Ráadásul az emberek egy része csak az utóbbi veszélyforrást ismeri, és gyakran az attól való félelem (pl. adalékanyagok) befolyásolja az élelmiszer-választását.

Gondoltad volna?

Melyik a veszélyesebb?

Az élelmiszerekkel kapcsolatos kockázati tényezők
hierarchiájának legfelső szintjén a túl- vagy alultápláltság áll (1. ábra). A növényvédőszer-maradványok és az
élelmiszer-adalékok a hierarchia alján helyezkednek el.

Értelmezd az alábbi ábrát!
legnagyobb kockázat
túl- vagy alultápláltság
higiéniai kockázat (pl. szalmonellafertőzés)

Gondoltad volna?

Az eltarthatósági idő

Vásárolt élelmiszereink egy fontos adata az az időtartam, ameddig meghatározott feltételek mellett az élelmiszer eltartható. A csomagoláson ezt az időtartamot
a minőségét megőrzi vagy a felhasználható felirat után
találjuk.
A minőségmegőrzési idő az a dátum, ameddig az
élelmiszertől jogosan elvárható, hogy megtartsa legjobb minőségét (ízét, színét, állagát stb.). Ilyen dátummal jelölik például a konzerveket, a szárított és a
fagyasztott élelmiszereket.
A felhasználhatósági idő az a dátum, ameddig az
élelmiszertől megalapozottan elvárható, hogy biztonsággal elfogyasztható legyen, amennyiben a meghatározott tárolási körülmények között tartották. Ha ezután a dátum után fogyasztjuk el, ételmérgezési kockázatot jelenthet. A felhasználhatósági dátumot olyan
élelmiszerek jelölésére használják, mint például a
fagyasztott tejtermékek, sült húsok, kész saláták.
A felnyitott élelmiszereink minőségi romlásához
olyan kémiai tényezők járulnak hozzá, mint:
– A víztartalom változása. A levegőből felvett nedvesség hatására módosul az élelmiszer állaga, színe,
tömege. Megnövekszik az oxidációra való hajlama,
avasodni kezd, táptalajt ad a baktériumoknak.
– A pH-érték megváltozása. Ez következik be, mikor
a tejtermékek megsavanyodnak. A megváltozó pH
az élelmiszerek élvezeti értékén is sokat ront.
– Fény hatása. Avasodáshoz, a színének halványulásához, a fényérzékeny anyagok (pl. vitaminok) elbomlásához vezet.
– A hőmérséklet. A hőmérséklet emelése minden élelmiszerben meggyorsítja a romlási folyamatokat.

Miért nem célszerű kirakatba kitett élelmiszerből vásárolni?

természetes méreganyagok (pl. mikotoxinok)
növényvédőszer-maradványok (pleszticidek)
és szennyeződések

Szerinted…?

élelmiszer-adalékanyagok
legkisebb kockázat

1. Az élelmiszerekkel kapcsolatos kockázati tényezők
hierarchiája
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Egyem vagy ne egyem?

Érveljetek (a) a tengerihal-fogyasztás mellett és ellen;
(b) a primőr zöldségek fogyasztása mellett és ellen; (c)
a tojásfogyasztás mellett és ellen; (d) az alkoholfogyasztás mellett és ellen!

Gondoltad volna?

Mik azok a prebiotikumok?

A prebiotikumok olyan anyagok, amelyeket az emésztőenzimek nem tudnak lebontani, viszont serkentik a
bélflórában található hasznos baktériumok – a
probiotikumok – szaporodását. A prebiotikumok
többnyire szénhidrátok. Legjelentősebb természetes
forrásai a csicsóka, a hagyma, a fokhagyma, az articsóka, a bab és a borsó (2. ábra).

Vigyázz! Kész labor!

A flambírozás modellezése

A flambírozás olyan főzési eljárás, amelynek során az
ételeket vagy italokat meggyújtják és lángolva szolgálják fel. Erre a célra az ételt legalább 40 V/V% alkoholt
tartalmazó itallal locsolják le. A flambírozás során valójában nem az étel, hanem a párolgó alkohol ég. Az étel
víztartalma miatt nem ég meg, csak megmelegszik.
A jelenséget rongydarabbal vagy papírdarabbal modellezhetjük:
Mártsunk egy rongydarabot vagy papírdarabot legalább 50 V/V% alkoholt tartalmazó alkohol–víz elegybe,
majd fogjuk meg egy hosszú szárú csipesszel, és gyújtsuk meg. A nedves rongy vagy papír körül nagy láng
keletkezik, de maga a rongy vagy papír nem ég meg.
Hasonló elven működik a tűzfújás is. A tűzfújás –
amellett, hogy könnyen égési sérülést okozhat – károsítja a szervezetet, ezért kipróbálása nem ajánlott!

2. A prebiotikumok természetes
természe forrásai

Gondoltad volna?

Szerinted…?

Melyiket ajánlanád?


Milyen

zsiradékot ajánlanál egy magas koleszterinszintű, egy alacsony koleszterinszintű és egy elhízott
embernek? Te melyiket szoktad fogyasztani?
Egyszeresen Többszörösen
telítetlen
telítetlen
zsírsavak % zsírsavak %

Megnevezés

Telített
zsírsavak

Napraforgóolaj

11

20

69

Olívaolaj

13

79

8

Repceolaj

6

58

36

Szójaolaj

16

23

61

Libazsír

30

58

11

Tyúkzsír

27

50

23

Sertészsír

41

49

10

Dió

10

20

70

Mák

13

14

73

1. táblázat. Néhány zsír és olaj zsírsavösszetétele

Élelmiszer: olyan anyag vagy termék,
amelyet emberi fogyasztásra szántak, illetve várhatóan emberek fogyasztanak el.

Van fogalmad?

Miért nem egészséges a
zsírok túlzott fogyasztása?

A szervezetünknek szüksége van zsírokra. A zsírok
számos élettani szempontból fontos vegyület kiindulási anyagai. Hiányukban szervezetünk nem tudja felvenni a zsírban oldódó (D-, E-, K-, A-) vitaminokat.
Az apoláris zsírok szállítása a vérben fehérjékhez kötődve történik. A zsírok energiaforrásként is fontosak.
1 g zsír lebontása kétszer annyi energiát jelent, mint
1 g szénhidrát vagy fehérje lebontása. A túlzott zsírbevitel viszont elhízáshoz vezet. A zsírbevitelnek hatása van a koleszterinszintre is. Az életfolyamatok számára alapvető koleszterin kb. 20%-át a táplálékokkal
vesszük fel, 80%-át a máj termeli. A két fajta („jó” HDL
és „rossz” LDL) koleszterin mennyisége és aránya függ
a zsírfogyasztástól is. A túlzott zsírfogyasztás növeli
ezek mennyiségét. A magas „rossz” koleszterinszint és
az alacsony „jó” koleszterinszint növeli a szívroham
és a szélütés (agyvérzés) kockázatát.

Enni vagy nem lenni?
• Ez nem kérdés: enni kell!
• Legyünk tisztában azzal, hogy az élelmiszerekkel több-kevesebb káros anyag is
kerül a szervezetünkbe!
• Ezért egyszerre egyféle ételből ne együnk
túl sokat!
• Étkezzünk változatosan!
• Legyünk tudatos élelmiszer-vásárlók!
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5.

Tájékozódás a „csodaszerek” világában
Lássuk, ma éppen mi gyógyítja a rákot!

A rákos (daganatos) megbetegedések száma világszerte egyre nő, részben a megnövekedett
átlagéletkor miatt. Gyógyítása még nem megoldott. Szinte mindenkinek van szűkebb vagy tágabb családjában olyan ember, akit rákkal kezeltek – sikeresen vagy sikertelenül. Nem csoda,
hogy a rákos betegek és szeretteik mindent megtesznek, mindent kipróbálnak az áhított gyógyulás érdekében. Ezt használják ki azok a sarlatánok, akik különböző „csodaszereket” kínálnak
többnyire borsos áron a kétségbeesett embereknek. Az is előfordul, hogy a beteg még az orvosilag bizonyítottan hatásos kezelést is „csodapirulákra” cseréli le. Sajnos ez esetek túlnyomó többségében kiderül, hogy mégsem volt hatásos a
„csodaszer”. A következő részben ezen szerek és
módszerek általános ismertetésén túl a teljesség
igénye nélkül, néhány „csodaszerrel” is megismerkedhetünk.

Gondoltad volna?

A „csodaszerek” – mivel nem esnek át a gyógyszerré nyilvánítás
szigorú vizsgálatán – többnyire étrend-kiegészítőként kerülnek
forgalomba. Az engedélyezett termékeket arról lehet felismerni,
hogy OÉTI-számmal rendelkeznek. Sajnos azonban ez sem garancia az összetételükre. A közelmúltban tíz növényi hatóanyagként feltüntetett étrend-kiegészítőt vizsgáltak meg a szakemberek.
A 10-ből 9-nek volt OÉTI-száma, tehát engedélyezett termék volt.
Mindegyik tartalmazott olyan szintetikus hatóanyagot is, amelynek adagolása csak szigorúan előírt és ellenőrzött körülmények
között történhet. A gyártók a biztos hatás érdekében keverték
ezeket bele. Olyan étrend-kiegészítőt is találtak, amelyben nyoma
sem volt növényi hatóanyagnak.

Az embert körülvevő társadalmasított környezetben az
egyik legjelentősebb veszélyforrás maga az ember. Gondoljunk a háborúkra vagy a másik ember tudatos megkárosítására, becsapására. Ez utóbbi kategóriába tartoznak
azok, akik hatásosnak mondott „csodaszereket” (daganatos megbetegedéseket gyógyító, fogyókúrát elősegítő vagy
nemi potenciált fokozó anyagokat) árulnak. Sajnos biztos
és egyszerű módszer nincs az ilyen „csodaszerek” felismerésére. Néhány olyan jel azonban van, ami gyanakvást kell,
hogy ébresszen mindenkiben, aki nem hisz elvakultan a
csodaszerek létezésében.
1. Mindig gyanúsak a kereskedelmi (elsősorban gyógyszertári) forgalomban nem kapható szerek, különösen,
ha csak a világhálón rendelhetők meg.
2. A „csodaszerekről” szóló tudósításoknak, leírásoknak is
van néhány jellemzője:
– Általában szenzációs főcímként jelennek meg a médiában, és nincs mögöttük tudományos folyóiratban
közölt tanulmány. Az is előfordul, hogy nem létező
tudományos folyóiratok nem létező tanulmányaira
hivatkoznak benne.
– Nyelvezete tudományoskodó, állításai féligazságokat
tartalmaznak. Ezek felismerése azonban megfelelő
mélységű szakismeret birtokában lehetséges.
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Hamisított hatás

– Gyakori elem annak említése, hogy ezt a „csodaszert”
a hivatalos orvostudomány és a gyógyszergyártó lobbi titkolja, akadályozza elterjedését.
– A „csodaszerek” szinte mindenre jók, szinte mindent
gyógyítanak.
– Szinte valamennyi „csodaszerről” azt állítják, hogy
csak jótékony hatásai vannak, és semmiféle káros
mellékhatása nincs. Márpedig eddigi tanulmányainkból is tudhatjuk, hogy ha egy szernek van pozitív
élettani hatása, akkor káros hatása is van.
– Gyakori jellemzője a „csodaszereknek”, hogy csak
természetes anyagokat tartalmaznak. Mi már tudjuk,
hogy az élettani hatás nem attól függ, hogy egy anyag
természetes eredetű vagy szintetikus.
– A legtöbb „csodaszer” hatékonyságával kapcsolatban
létező vagy nem létező felhasználói véleményeket
idéznek – természetesen valamennyi arról szól, hogy
mennyire hatékony ez a készítmény, és mennyire
megéri megvásárolni. Többnyire hiányzik a
placebohatás kiszűrése érdekében fontos kontrollcsoportos vizsgálat.
– Előfordul, hogy a gyógyszervizsgálatoknál szokásos
kipróbálás eredményeire hivatkoznak, de vagy nagyon kicsi a minta elemszáma, vagy nem az ún. kettős
vakpróba módszerével történt a tesztelés, vagy az
eredményekből csak a hatékonyságot bizonyító adatokat mutatják be.

Tudod? Jó, ha tudod!

Csodaszerek-e az Aloe
vera készítmények?

Az Aloe vera egy újabban felkapott gyógynövény
(1. ábra). Külsőleg (gélként) és belsőleg (italként) is
ajánlják. Szinte mindenre jó és nincs káros mellékhatása – legalábbis a termékleírások szerint. Az aloégél
iránti hatalmas kereslet hatására elkezdődtek a készítmény tudományos vizsgálatai is. Ezek bizonyították a
gél gyulladáscsökkentő, immunrendszerre ható, sebgyógyulást elősegítő hatását. Nem alaptalan tehát a
kozmetikumokban való használata. A szájon át történő szedés jótékony hatását azonban emberen még
nem sikerült igazolni. Vizsgálták az Aloe vera rákellenes hatását is. Bár a
sejttenyészeteken és
állatokon végzett kísérletek biztatóak,
emberen még nem
vizsgálták a rákellenes hatást.

1. Az Aloe vera
gyógynövény, de
nem csodaszer

Tudod? Jó, ha tudod!

Napjaink csodaitala:
a nonilé

Tudod? Jó, ha tudod!

Barackmaggal a rák
ellen?

A barack, mandula, illetve más csonthéjas gyümölcsök
magjában előforduló amigdalin (2. ábra) és származéka, a laetril megfelelő enzim hatására cukormolekulára, benzaldehidre és hidrogén-cianidra bomlik. Ezeket
az anyagokat – helytelenül – B17-vitaminnak is nevezik.
Daganatellenes gyógyszerként először Németországban használták az 1800-as évek végétől, de hatástalansága és mérgező hatása miatt hamar felhagytak vele.
Az 1950-es évektől egy Krebs nevű amerikai kezdett el
daganatos betegeket kezelni a laetillel. Elmélete szerint,
a daganatos sejtekben jelentős mennyiségben megtalálható az az enzim, ami a laetrilt lebontja, és a képződő
hidrogén-cianid öli meg a rákos sejtet. Mindeközben
a tudósok több mint 20-féle állati és emberi daganaton
vizsgálták, de nem sikerült daganatellenes hatást igazolni. Közben – a kiváló reklám eredményeként – egyre keresettebb lett a laetril. 1980-ban társadalmi nyomásra klinikai vizsgálatok indultak. A vizsgálat során
178 jó állapotú beteg kapta vénásan a laetrilt, 54 százaléknak a daganata 21 napon belül nőtt, 7 hónap után
viszont minden beteg daganata nőtt. A betegek töredéke érezte úgy, hogy a tünetei javultak. A betegek 50
százaléka 5 hónap múlva halott volt. 8 hónap után a
betegeknek mindössze 15 százaléka volt már csak életben. A vizsgálat során a betegek egy részének vérében
jelentős mennyiségű cianidot mutattak ki. Ezek a betegek hányingerről, hányásról, szédülésről panaszkodtak. Súlyosabb esetben látás- és halláskárosodás, illetve
bénulás alakult ki náluk. A klinikai vizsgálatot követően a laetrilt az USA-ból kitiltották. Magyarországon
nem engedélyezett a laetril használata és forgalmazása.
Ennek ellenére az interneten továbbra is hozzáférhető.
OH

Hazánkban alig két évtizede ismert a noni, melyet a
polinéz őslakosok gyógynövényként használnak szinte
kizárólag külsőleg vágások, sérülések kezelésére. Egy
botanikai folyóiratban megjelent közlemény szerint a
noni hatóanyaga egy xeronin nevű, addig ismeretlen
– és azóta bizonyítottan nem is létező – vegyület.
A szerző szerint a xeroninnak köszönhetően a noninak
számtalan jótékony hatása van, többek között rákellenes hatása is. Attól persze, hogy a xeronin nem létezik,
még lehet a noninak gyógyhatása. Csak az a baj, hogy
egyelőre ezt még nem tudták bizonyítani. Miután kiderült, hogy nagy dózisban sem mérgező, az Európai
Unió megengedte a nonikészítmények élelmiszerként
való forgalmazását. Figyelemre méltó azonban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megjegyzése:
„Egyre több esetleírás utalhat arra, hogy egyes fogyasztók érzékenyek lehetnek a nonitermékek májkárosító
hatására.”
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2. A barackmagban lévő amigdalin ciánmérgezést is okozhat

Csodaszerek
• Óvakodjunk gyógyszerek, táplálék-kiegészítők vagy egyéb „csodaszerek” interneten való rendelésétől!
• Figyeljünk a „csodaszerek” leírásainak néhány jellemző vonására! Amennyiben azokra
ráismerünk, óvakodjunk a szer megvásárlásától és használatától!
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Összefoglalás

Kapcsolatok
1. Előnye és hátránya. Kitöltés után szóban vagy írásban értelmezd a következő táblázatot!
Anyag/eljárás

Előnye

Hátránya

Freonok használata
Víz klórozása
Elpusztítják a káros baktériumokat.

Elpusztítják a hasznos baktériumokat.

Elégetésével energiát nyerünk.

A légkörbe kerülve fokozza az üvegházhatást.

Megvédi a növényeket a kártevőktől.

A táplálékba kerülve egészségkárosító lehet.

Műanyagok
Tartósítószerek

Mosószerek

2. Piktogramok gyógyszeres dobozokon
Több országban bevezették, hogy a gyógyszerek
dobozaiban található tájékoztatón piktogramokkal is feltüntetik a gyógyszer szedésével kapcsolatos tudnivalókat. Vajon
mit jelenthetnek az alábbi
piktogramok?

Természettudományos gondolkodás
1. A komposzt C/N aránya
A megfelelő komposztáláshoz biztosítani kell a mikrobiológiai folyamat beindulásához szükséges tápanyag-összetételt. A mikroorganizmusok életműködéséhez szükséges anyagoknak nemcsak a minősége, hanem az aránya is
fontos. Ha az arány nem megfelelő, a működés nem zavartalan. A lebomlás gyorsaságát erősen befolyásolja, hogy
a lebontandó anyagban milyen a szén és a nitrogén egymáshoz viszonyított aránya (C/N) (1. táblázat). Az ideális
a (25–30) : 1 arány. (Tehát 25–30-szor több szénre van szükségük, mint nitrogénre.) Ha sok a szén, szén-dioxid
keletkezik és távozik a rendszerből, a folyamat igen lassú. Ha pedig nitrogénből van sok, a nitrogén jelentős része
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ammónia formájában távozik. A nyers szerves hulladékok szén/nitrogén aránya különböző. A komposztálandó
anyagok keverésével lehet megközelíteni az ideális arányt.
Nagyon fontos tényező a komposztálandó anyagtömeg víztartalma is, ugyanis a komposztálást megelőzően az
apríték felületén kialakuló vízfilmben elhelyezkedő mikroorganizmusok aerob körülmények között enzimekkel
bontják le, illetőleg alakítják át a szerves anyagokat. Az ideális nedvességtartalom alsó határa 30–40 m/m%.
fakéreg

120 : 1

lomb

50 : 1

marhatrágya

25 : 1

fűrészpor

500 : 1

fű

20 : 1

kommunális kevert biohulladék

35 : 1

papír, karton

350 : 1

szalma (rozs, árpa)

60 : 1

lakossági szennyvíziszap

konyhai hulladék

15 : 1

szalma (búza, zab)

100 : 1

kerti hulladék

40 : 1

vágóhídi hulladék

16 : 1

10–15 : 1

1. táblázat. Néhány fontosabb nyersanyag C / N aránya


Miért nem említi fontos tényezőként a cikk a másik két organogén elem arányának jelentőségét, honnan
származnak ezek?



Általában milyen típusú hulladékok esetében nagy, és melyek esetében kicsi a C/N arány?



Milyen gáz felszabadulása várható a csak vágóhídi hulladékot tartalmazó komposzt esetében?



Melyek azok a komposztanyagok, amelyek magukban is jó táptalaj-összetételt biztosítanak a mikrobiológiai
folyamatok beindulásához?



Ha lakossági szennyvíziszapot szeretnénk komposztálni, milyen anyaggal célszerű 1:1 arányban keverni?

2. Miért barna a pirítós?
A Maillard-reakció és a karamellizálás a felelős a legtöbb sült és főtt élelmiszer barna színének kialakulásáért.
A kekszekhez és a pirítóshoz hasonló sütőipari termékek aranybarna kérge, de a barnára sült hús is ennek a
reakciónak köszönhető. A Maillard-reakció hő hatására játszódik le az élelmiszerben lévő cukrok (glükóz és
fruktóz) és aminosavak (fehérjék) között (1. ábra). De a kávé és kakaóbab pörkölésekor is Maillard-reakció
történik. Itt, mivel más az aminosav- és a cukorösszetétel, más íz- és illatanyagok keletkeznek, mint a pirítós
készítésekor.
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1. Egy példa a Maillard-reakcióra

A karamellizálás során az élelmiszerben található cukrok hő hatására bomlanak, szenesednek, ilyenkor karamell
képződik. Melegítés közben a cukrok és fehérjék apróbb molekulákra bomlanak, ezek reagálnak egymással, és
a keletkezett anyagok gyűrűs szerkezetet vehetnek fel. Ezek lesznek felelősek az illatok és ízek kialakulásáért.
A karamell íze például az acetil-formointól és a 4-hidroxi-2,5-dimetil-3-furanontól származik, de egy, a melegítés során képződő másik vegyülettípusnak, a pirazinoknak köszönhető a pörkölt földimogyoró és a csokoládé
illata is (2. ábra).
O

HO
O
HO

H3C

N

CH3

H3C

N

CH3

O
O

CH3

O

H3C

2. Az acetil-formoin, a 4-hidroxi-2,5-dimetil-3-furanon és a 2,3,5,6-tetrametil-pirazin képlete
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Jean-Marie Lehn Nobel-díjas kémikus szerint a világon leggyakrabban lejátszatott reakció a Maillard-reakció.
Miért találó ez a mondat?



Milyen típusú reakció lehet a Maillard-reakció?



Hogyan, milyen anyagok között játszódhat le Maillard-reakció a húsokban?



A grillsütésnél használt (barnító) szószok nagy cukortartalmúak. Miért?



A kalácsok tetejét sütés közben gyakran cukros tejjel kenegetik. Mi lehet ennek a magyarázata?

Projektmunka
1. Mekkora az ökológiai lábnyomod?
Számítsátok ki a csoportban lévők ökológiai lábnyomát az interneten található kalkulátorokkal!
Vitassátok meg, milyen fő tényezők befolyásolhatják, hogy kinek mekkora érték adódik!
Milyen változtatásokat tartotok elképzelhetőnek
– az öltözködéssel,
– a közlekedéssel,
– a lakhatással,
– a vízhasználattal,
– a nyaralással
kapcsolatban, hogy csökkenjen az ökológiai lábnyomotok?
2. Plakátverseny
A következő feladatok megoldásához alkossatok 4-6 fős csapatokat! Az óra első felében minden csoport készítsen
egy A4-es plakátot a következő témák egyikéhez!
a) A kémia és a környezet
b) A kémia és a modern technika
c) A kémia és az élelmiszerek
d) A kémia és az egészség
Az óra második felében mutassátok be a plakátokat, pár mondatban értelmezzétek azokat!
3. A kémiatudomány hősei
A tudomány hőseinek rangsorát az alapján állítják fel, hogy a tudósok felfedezése, találmánya becslések szerint
hány ember életét mentette meg eddig. Első helyen egy kémiai felfedezés áll: az ipari ammóniaszintézis megvalósítása – becslések szerint – több mint 2 milliárd (2 720 000 000) ember életét mentette meg. Az élmezőnyben
foglal még helyet az ivóvíz klórozása (177 000 000), a penicillin felfedezése (82 000 000) és a DDT felfedezése
(21 200 000).
Csoportmunkában dolgozzátok fel ezeket a felfedezéseket, mutassátok be, hogy milyen jelentőségük van az emberiség életében, és röviden szóljatok a felfedezőkről is!
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