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A vascsoportot a periódusos rendszer VIII. B csoportjá-
nak ugyanabban a periódusában elhelyezkedő három ele-
me alkotja: vas, kobalt, nikkel. Ezek a fémek nagyon ha-
sonló tulajdonságúak: nehézfémek, olvadáspontjuk magas 
és ferromágnesesek (. ábra).

A vas

A vas (Fe = ferrum) magas olvadáspontú, tiszta állapot-
ban szürkés színű, magas hőmérsékleten jól megmunkál-
ható, kovácsolható nehézfém (. ábra). Többféle kristály-
rácsot képezhet, ennek megfelelően többféle módosulata 
van. Az elektromos áramot a tiszta vas jól vezeti.

Kérdés, problémafelvetés

A házi feladatban olyan jelzős összetételeket kellett keres-
nünk, amelyekben fémek jelennek meg. Ilyeneket találtam: 
vasakaratú, megette az idő vasfoga, vasorrú bába, vasfegye-
lem, vaslady, vasminiszter. Miért ez a kitüntetett figyelem?

Tudománytörténet

A vasat az óegyiptomiak is nagy becsben tartották, és 
mennyei fémnek, azaz „benipe”-nek nevezték. Valószínűleg 
azért, mert a meteoritok alkotóiként találkoztak vele először. 
Nagyon értékes volt, amire az is utal, hogy abban az időben 
csak a főúri nemesség viselhetett vasból készült ékszereket (. 
ábra).

Magyarázat

Vasminiszternek a dualizmus korának kiemelkedő gazda-
ság- és közlekedéspolitikusát, Baross Gábort nevezték a 
Vasminisztemek a dualizmus korának kiemelkedő gazdaság- 
és közlekedéspolitikusát, Baross Gábort nevezték a vasútügy 
terén elért eredményei miatt.

5.1. A vas mágnesezhető 
fém

5.2. Az iránytű egy kicsi 
mágnes, amely a Föld 
mágneses pólusainak 
irányát mutatja

5. HÉTKÖZNAPOK FÉMEI
Vascsoport, króm és mangán

Tudománytörténet

A mágnesességet már régóta ismerjük, hiszen az Kr. e. 3. szá-
zadban a kínaiak már használták az iránytűt. A 13. században 
pedig az arab orvosok mágnessel távolították el a sebből a 
vasszilánkokat. Tudták, hogy kétféle mágneses pólus létezik, 
az azonosak taszítják, a különbözők vonzzák egymást (. ábra). 
Több mint 200 évvel ezelőtt Faraday kísérletei alapján arra a 
következtetésre jutott, hogy a fémek egy része ferromágne-
ses tulajdonságú.

Kérdés, problémafelvetés

Mit jelent az, hogy ferromágneses?

Magyarázat

A mágnesességről már fizikaórán tanultál, és tudod, hogy a 
testek mágneses térben egymásra gyakorolt vonzó és taszító 
képességére utal. A vas, a kobalt és a nikkel azonban ezt a tu-
lajdonságukat a mágneses tér megszűnése után is megőrzik. 
Ezt a jelenséget nevezzük ferromágnesességnek.

5.3. A vas fizikai tulajdonságai

Szobahőmérsékleten, nedves levegőn oxigénnel reakci-
óba lépve rozsdásodik. A keletkező oxidréteg – a csoport 
többi tagjától eltérően – nem védi meg a további reakció-
tól, így korrodálódik. Magasabb hőmérsékleten fényjelen-
ség kíséretében oxidálódik (. ábra):

4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3
 vas(III)-oxid

26Fe
Színe szürkés

Olvadáspont 1539 °C

Forráspont 2750 °C

Sürúség
7,87

     g
            cm3
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A vas híg savakban hidrogénfejlődés közben oldódik, mi-
közben az oldatot a vas(II)-ionok zöldre festik (. ábra). 
Az így keletkező Fe2+-ion nem stabilis, így lassan átalakul 
Fe3+-ionná.

Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2
 vas(II)-klorid

Tömény oxosavakkal (cc. H2SO4 és cc. HNO3) és lúgokkal 
nem lép reakcióba, a tömény savak passziválják. Az így 
passzivált vas már nem lép reakcióba híg savakkal.

A vas a Föld leggyakoribb eleme, különösen a belső 
magban található nagy mennyiségben, de az univerzum-
ban is elég gyakori. A természetben főként oxidok, karbo-
nátok és szulfidok formájában tartalmazzák leggyakoribb 
ércei: a hematit (vörösvasérc, vastartalma 70%) (. ábra), a 
magnetit (mágnesvasérc, vastartalma 72,41%), a limonit 
(barnavasérc, vastartalma 59,89%) és a sziderit (vaspát, 
vastartalma 48,28%).

Előállítására több módszer is használható.

A vasgyártás alapanyagai a vasérc, a koksz és salakképző 
anyagok. Alapját egy redukciós folyamat képezi, melynek 
során a nagy vastartalmú érceket vaskohóban koksszal 
elemi vassá redukálják (. ábra). A folyamat magas hőmér-
sékleten megy végbe, és igen energiaigényes (. ábra).

A folyamat első lépéseként a vasérc dúsítása (meddőkő-
zet nagy részének eltávolítása) és pörkölése (oxiddá alakí-
tás) után a vas-oxidos anyagot koksszal elkeverve felülről 
a kohóba adagolják, miközben alulról forró (800–900 °C) 
levegőt fuvatnak be. A kohó alsó részében a szén redukálja 
a vas(III)-oxidot, ill. a szén égésekor keletkező szén-dioxi-
dot is:

C + O2 = CO2

CO2 + C = 2 CO

Fe2O3 + 3C = 2Fe + 3 CO

A szén-monoxid is redukálja a vas-oxidot:

Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

Kérdés, problémafelvetés

Űrhajózásról szóló filmekben sokszor megfigyeltem már, hogy 
a rakéta kilövésekor a hajtóművet valamilyen szikraeső gyújtja 
be. Próbáltam utánanézni, mitől van, de nem találtam választ. 
Olyan, mint egy nagy tűzköves öngyújtó.

Magyarázat

Nem állsz messze az igazságtól. Ugyanis a fémek egy része 
finom eloszlásban, nagyon kis szemcseméretben erős szikrá-
zás közben a levegő oxigénjétől is meggyulladva elég. Ezeket 
pirofóros fémeknek hívják, ilyenek például a vas vagy az alu-
mínium (. ábra). Ezt a tulajdonságot használják fel az öngyúj-
tókban használatos tűzkövek készítésére.

Tudománytörténet

Feljegyzések szerint az első vasérclelőhelyeket Etiópiában 
találták. A felszínre hozott vasércet gödörbe rakták, majd 
faszén segítségével megolvasztották, miközben a levegőt 
bambuszcsöveken keresztül szájjal fújták. Az így létrejött 
vasat kovácsolással alakították vértekké, pajzsokká, dárdákká. 
Ez a módszer évszázadokon át változatlan maradt, csak a 
levegő befújásának módját tökéletesítették.

5.4. A csillagszóró apró vasszemcséket is tartalmaz. Fújj vasport 
Bunsen-égő lángjába. Mit tapasztaltál?

5.5. A csillagszóró 
apró vasszemcséket 
is tartalmaz. Fújj 
vasport Bunsen-égő 
lángjába. Mit tapasz-
taltál?

5.6. A hematit vagy vörösvasérc nevét a színéről kapta
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A kohó alján összegyűlő nyersvasat időnként lecsapolják. 
Ez azonban nem tiszta, elemi vas. Tartalmaz a redukci-
óhoz használt szenet, de más elemeket (pl. szilíciumot, 
mangánt) is. A 3-4%-os széntartalom miatt pedig a nyers-
vas rideg és törékeny, ezért az acélgyártás során ezt a szén-
tartalmat 1,7% alá csökkentik.

Az acélgyártás célja, hogy a vas fizikai, kémiai tulajdon-
ságai javuljanak, ezért a ridegséget okozó széntartalmat 
csökkenteni kell. Többféle eljárást dolgoztak ki, melyek 
közül legismertebbek a Bessemer-eljárás (. ábra), a Sie-
mens-Martin, és az ún. LD-eljárás.

Az ipartörténeti jelentőségű Bessemer módszer lényege, 
hogy körte alakú, konverternek nevezett edénybe öntötte 
a folyékony nyersvasat, és alulról forró levegőt fúvattak át 

rajta (. ábra). Mivel a folyamatok hőtermelők, külön tü-
zelőanyagot nem igényelt, így eléggé termelékeny volt. A 
Siemens-Martin-eljárásnál rozsdás ócskavasat is felhasz-
nálták, és éppen ezért rövid idő alatt nagyon sikeres lett. A 
korrózióvédelem fokozódásával azonban az ócskavas hi-
ánycikk lett, az eljárást pedig felváltotta az ún. LD-eljárás.

Az LD-eljárásnál is konverterbe teszik a nyersvasat, és 
10–20 percig nagy nyomással, magas hőmérsékletű oxi-
géngázt fuvatnak át rajta (. ábra). A Siemens-Martin-
eljárással szemben nagy előnye, hogy rendkívül gyors. 
Hátránya ugyanakkor, hogy nagy az oxigénszükséglete.

Az így előállított acélt ötvözéssel alakítják felhasználási 
célok szerint, majd hőkezeléssel edzik.

Ha azonban a széntartalmat tovább csökkentik (0,5% 
alá), akkor jön létre a kovácsvas (. ábra).

A vas a legnagyobb tömegben és a legkülönfélébb cé-
lokra használt fém. Sokoldalú alkalmazását annak kö-
szönheti, hogy a különböző technológiákkal különböző 

Tudománytörténet

A 18. században Benjámin Huntsmann órás fedezte fel a 
tégelyacélt, miközben agyagtégelyekbe vasat helyezett, s 
azokat lezárva kemencében izzította, melynek következtében 
a széntartalom egy része kiégett. Később Henry Cort hajózási 
ügynök kidolgozta a „kavartacél-eljárást”, de pénz híján 
tönkrement, és 13 gyermekével szegénysorba jutott. A sors 
fintoraként a napóleoni háborúk során az angolok a Cort-
féle technológiával előállított acélból készült fegyverekkel 
győzedelmeskedtek.

Kérdés, problémafelvetés

Az LD a felfedezők nevének kezdőbetűit takarja?

Magyarázat

Nem. A két betű az eljárás kifejlesztésének helyére, az ausztriai 
Linz és Donawitz városokra utal.

5.7. A vasgyártás 
során a vaskohó-
ban halmozzák fel 
a redukálószert és a 
salakképző anyagokat.
A levegő fujtatása 
során sokszor érte 
meglepetés a kohá-
szokat. Ezt őrzi a nyers-
vas neveként az angol 
nyelvben a „pigiron” 
szó. Milyen gyártási 
problémára utalhat?

5.8. Henry Bessemer 
( 1813–1898) angol 
mérnök, a Bessemer-
eljárás kidolgozója

5.9. Az LD-eljárás 
lényege

5.10. A fertődi Eszterházy kastély kovácsoltvas kapuja

vasérc

mészkő
(salakképző)

koksz

levegő

oxigén befúvás

olvadt nyersvas
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Magyarázat

A króm-trioxid sötétvörös, vízben jól oldódó, kristályos vegyü-
let. Erős méreg, már 0,6 g-ja is halálos. Karcinogén (rákkeltő) és 
mutagén hatású, elsősorban a vesét támadja meg.

Kérdés, problémafelvetés

Emlékszem, amikor még fiatalabb voltam édesanyám a vashi-
ány leküzdésére olyan almát etetett velem, melybe előzőleg 
vasszögeket szúrt. Ma már tudom, hogy az almasav hatására a 
vas kioldódott és úgy került a szervezetembe..
Én pedig a vasbort ajánlom a felnőtteknek!

Magyarázat

Valóban a vashiány a vérszegénység egyik fő oka. Hiányában a 
szervezet nem tud elég hemoglobint előállítani. S mivel szám-
talan problémát okozhat kialakulása (pl. fejlődési zavarok, 
szívproblémák) jobb ezeket megfelelő táplálkozással meg-
előzni. Nem árt azonban ha tudjuk, hogy nagy mennyiségben 
a vas is mérgező!

Tudománytörténet

Neve az ógörög chroma, görög chromos szavakból ered, me-
lyek jelentése színes, és arra utal, hogy vegyületei különböző 
színűek (narancssárga, zöld, kék, stb.). Az első krómtartalmú 
ásványt 1761-ben fedezték fel az Ural hegységben, de téve-
sen szibériai vörös ólomnak nevezték el. Az ólomkromát nem 
sokkal később (1770) bevonult a festészetbe, mint élénksárga 
pigment (. ábra). Az 1800-as évektől kezdődően pedig egyre 
nagyobb mennyiségben használta az ipar.

tulajdonságú változatai állíthatók elő a lágy kovácsvastól 
a rozsdamentes krómacélon át az üvegnél is keményebb 
volfrámacélig. Nagy mennyiségben használja az építőipar 
betonacél, vázszerkezetek, acélgerendák, a közlekedés vas-
úti sínek gyártására. Elterjedt alapanyagai a csövek és hu-
zalok, illetve lemezek gyártásának. Találkozhatunk acélból 
készült termékekkel a háztartásokban is.

Az élő szervezetek felépítésében is igen fontos a vas. A 
vas mind a növény-, mind az állatvilág, mind az ember 
számára nélkülözhetetlen elem. Az emberi szervezetben 
kb. 4 g vas van. Ennek nagy része a hemoglobinban talál-
ható, mely az oxigénszállításban vesz részt, de a biológiai 
oxidációt is vastartalmú enzimek katalizálják. Ezért kelle-
metlen betegség a vashiány.

A természetben megtalálható vastartalmú ásványok 
gyakran tartalmaznak krómot és mangánt is.

A króm

A króm (Cr) elemi állapotban ezüstfehér, kissé kékes ár-
nyalatú nehézfém (. ábra). A fémrács felépítéséből adódó-
an olvadáspontja magas, igen kemény és nehezen meg-
munkálható.

5.11. A króm fizikai tulajdonságai

5.12. Krómtartalmú táplálék kiegészítők. Néhány évvel ezelőtt 
kereskedelmi forgalomba kerültek krómtartalmú fogyasztósze-
rek. Szerinted le lehet fogyni krómmal? 

Különböző színű vegyületeiben oxidációs száma +2 és 
+6 között változhat (. ábra). A legstabilisabbak a +3 oxidá-
ciós számú krómvegyületek, míg a +6 oxidációs számúak 
erős oxidálószerek.

A króm a természetben legnagyobb mennyiségben 
a vassal együtt alkotott vegyületében, a krómvaskőben 
(FeCr2O4) fordul elő, ebből több lépésben állítják elő a 
színkrómot. A tiszta fém azonban rideg, ezért sokkal fon-
tosabbak ötvözetei. Ezek előállítására a ferrokrómot hasz-
nálják, mely 60% krómot tartalmaz.

Felhasználása széles körű. A fémkrómot korrózióálló 
műanyagok dekoratív bevonatként, speciális ötvözetek és 
rozsdamentes krómacél gyártásához használják (. ábra). 
Vegyületeinek jellemző felhasználási területe: festékek, 
színezőanyagok előállítása, alumíniumgalvanizálás, bőr-
cserzés, fakonzerválás, fényképezés, de használják festék-
patronokban, nyomtatógépekhez, textíliákban, féktárcsák 
készítésekor, a műanyag-, kerámia- és üveggyártás során, 
valamint oldószerként.

A krómvegyületek hatása az emberi szervezetre alapve-
tően a króm oxidációs számától és kisebb mértékben az 
oldékonyságától függ. Míg a +3 oxidációs számú króm 
részt vesz a szervezet glükóz-, lipid- és fehérje-anyagcseré-
jében, addig a +6 oxidációs számú króm vegyületei erősen 
mérgezők és rákkeltők.

A króm felületét védőoxidréteg borítja, ezért kémiai ha-
tásokkal szemben ellenálló. A salétromsav és más oxidáló 
savak passziválják.

24Cr
Színe ezüstfehér

Olvadáspont 1920 °C

Forráspont 2347 °C

Sürúség
6,92

     g
           cm3
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A mangán

A vastartalmú ásványok gyakori kísérője a mangán (Mn) 
is. Ezüstszürke, külsőleg a vasra emlékeztető rideg nehéz-
fém. Olvadáspontja magas (. ábra). Kémiailag eléggé reak-
cióképes. Vegyületeiben különböző oxidációs számú (+2 
– +7) lehet, és a krómhoz hasonlóan csaknem valamennyi 
vegyülete színes.

Válaszolj! Kutass! Mérj! Alkoss! Kísérletezz!
 1. Készíts számítógépes beszámolót a következő címmel! 

a) A vas élettani jelentősége; b) A hazai acélgyártás 
története; c) Az anyagok mágneses tulajdonságai; d) 
Ásványi eredetű festékek

Magyarázat

Egy egészségesen táplálkozó felnőtt szervezetébe Cr(III)-ból 
naponta kb. 0,2-0,4 µg a levegőből, 2 µg az ivóvízzel, 60 µg 
pedig az élelmiszerekkel jut be (. ábra). De a bőrön, és a tü-
dőn keresztül is felszívódhat. Bizonyított, hogy a csecsemők az 
anyatejjel veszik fel. A veszélyes Cr(VI)-vegyületek szennyezett 
élelmiszerek elfogyasztásával vagy dohányfüstös levegővel 
kerülhetnek a szervezetbe. Dohányfüstös zárt térben a mért 
krómkoncentráció a kültéri érték 10–400-szorosa is lehet!

Kérdés, problémafelvetés

Ennek az elemnek ismerősen cseng a neve, mert amikor az ak-
váriumban megjelent a halpenész nevű gomba a halaimon a 
„nagytakarításhoz” hipermangánt használtam! És az Életmen-
tők című német sorozat egyik részében is hipermangánt adott 
az orvos a kígyómarta páciensnek.

Magyarázat

A hipermangán a kálium-permanganát (KMnO4) hétköznapi 
neve. Lila színű kristályainak vizes oldatát fertőtlenítésre hasz-
nálják. De nem árt az óvatosság és a gumikesztyű, mert köny-
nyen elszínezheti a bőrödet!

Vas
•	 fizikai tulajdonságai: szürkésfehér, nehézfém

 − izzó állapotban jól megmunkálható
 − ferromágneses: mágnesezhető, és mágnesessé-

ge tartósan megmarad
•	 kémiai tulajdonságai:

 − oxidáció (4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3)
 − savakkal reakcióba lép: Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2
 − a tömény oxosavak (pl. tömény salétromsav) 

passzi válják
•	 előfordulás ércekben
•	 előállítása:

 − laboratóriumban: vas-oxalát hevítésével
 − iparban:vasércből szenes redukcióval
 − acélgyártás (Bessemer, Siemens-Martin, LD)

•	 felhasználása: szerkezeti anyag, gépek, szerszá-
mok, járművek gyártása

Króm
•	 ezüstfehér, nehezen megmunkálható, nehézfém
•	 vegyületei színesek, benne +2 - +6 oxidációs szá-

mú lehet
•	 előfordulás: krómvaskő
•	 felhasználása széleskörű: korrózióellenes bevonat, 

ötvözetek, festékipar, stb.
•	 élettani hatása függ az oxidációs számtól és vegyü-

letei oldékonyságától

Mangán
•	 ezüstszürke, nehézfém
•	 vegyületeiben különböző oxidációs számú (+2–+7)
•	 gyakori elem, érceiben fordul elő
•	 ferromangán
•	 élőlények számára fontos

Összefoglalás

5.13. A mangán fizikai tulajdonságai

5.14. Rodokrozit

A mangán viszonylag gyakori elem, de érceit (barnakő, 
rodokrozit (. ábra), manganit) sokáig vasércnek hitték, 
elemi állapotban csak a 18. század végén állították elő.

A mangánércek többségét ferromangánná dolgozzák 
fel. Ötvözetekben alkalmazva a korrózióállóságot fokozza. 
Egyes ötvözetei ferromágnesesek.

Az élőlényekben a mangán az enzimek alkotójaként ját-
szik fontos szerepet. Az emberi szervezet kb. 10–20 mg 
mangánt tartalmaz.

25Mn
Színe ezüstszürke

Olvadáspont 1191 °C

Forráspont 2150 °C

Sürúség
7,43

     g
           cm3
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A fémek és vegyületeik

 2. Írj fogalmazást „Az ember és a vas kapcsolata” címmel!
 3. Az általános iskolákban rendszeresen szerveznek 

hulladékgyűjtést, melynek során sokszor ócskavasat 
is gyűjtenek a diákok. Te mit gondolsz? Az ócskavas 
hulladék? Vitassátok meg ezt a problémát!

 4. Gyűjtsd össze az acélból készült építmények közül a 
leghíresebbeket!

 5. A vas anyagcserezavarainak egyike a vashiány kiala-
kulása. Magas vastartalmú élelmiszerek fogyasztásá-
val kialakulása megelőzhető. Gyűjts össze vasban gaz-
dag élelmiszereket!

 6. A mangán kis mennyiségben szükséges a megfelelő 
életműködésekhez. Gyűjts össze mangánban gazdag 
élelmiszereket!

 7. A színes krómvegyületekre a festékipar is felfigyelt. 
Nézz utána melyik színezőanyag tartalmaz krómot!

 8. Nézz utána, hogy milyen egészségkárosító kockázata 
lehet a túlzott krómbevitelnek!

 9. Az alkohol kimutatására többféle szondát kísérletez-
tek ki. Nézz utána milyen elven működnek!

10. Három kémcső mindegyikébe tegyél kevés vasreszelé-
ket. Az első kémcsőbe önts híg sósavat, a másodikba 
híg kénsav-oldatot, a harmadikba pedig tömény kén-
savat. Mit tapasztalsz?

11. A kémia történetében sokszor előfordult, hogy egy-
egy eljárás kidolgozója hozzá nem méltó módon fejez-
te be pályafutását. Nézz utána, kik voltak a névadók, 
és milyen „előnyük” származott a felfedezésekből!

12. A vas és az acél a hétköznapok minden területén elő-
fordul. Gyűjts össze minél több olyan eszközt, amely 
vasból és acélból készült!


