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I .  A kémIA és Az Atomok vIlágA

az ionok és a molekulák a fontosak. Ezzel a  részecskemo-
dellel tudjuk értelmezni például a párolgást, az oldódást, 
az ozmózist, az anyagok halmazállapotát és kémiai átala-
kulásait is.

 tudomány tör téne t

A részecskemodell elméleti alapjait a görög filozófusok elkép-
zelései teremtették meg az ókorban. legjelentősebb képvise-
lőjük, Démokritosz (kr. e. 460–370) szerint az anyagokat oszt-
hatatlan részecskék, atomok építik fel, melyek üres térben mo-
zognak (1.1. ábra). A különböző anyagok atomjai méretükben 
és alakjukban is különbözőek. Ezzel szemben számos hétköz-
napi tapasztalat az alapja annak az ókorban és a középkorban 
elterjedt másik modellnek, amely szerint az anyag folytonos. 
Hiszen ki hinné, hogy a folyadékok és a szilárd anyagok is apró, 
szemmel nem látható részecskékből épülnek fel. Az anyag foly-
tonosságán alapuló elmélet atyja Arisztotelész (kr. e. 384–322) 
görög filozófus volt (1.2. ábra). szerinte egyfajta ősanyag van, 
amelyből bizonyos tulajdonságokkal együtt jönnek létre az ős-
elemek: a tűz, a levegő, a víz és a föld (1.3. ábra). Az arisztotelé-
szi elméletet vallották a középkori alkimisták is. munkásságuk 
fő célja az ötödik őselem, a bölcsek köve megtalálása volt. Hitük 
szerint a bölcsek kövének segítségével bármely fémből aranyat 
lehet előállítani. Az őselemek mai nyelvünkben is továbbélnek, 
hiszen a tűzvészt, az árvizet és a földrengést ma is elemi csapás-
nak nevezzük.

1. A részecskemodell 

 k érdés, problémAfelve tés

Nézzétek! Az ablakon beszűrődő napsugár útjában mennyi 
apró részecske mozog! lehet, hogy ezek az atomok?

 mAgyAr á z At

Nem, nem! Ezek csak nagyon piciny porszemek, amelyek szór-
ják a rájuk eső fényt, ezért látod őket. Egy-egy ilyen kis porszem-
ben kémiai részecskék milliárdjai vannak.

 k érdés, problémAfelve tés

kémiai részecskék?! Elemi részecskékről már hallottam, de ké-
miai részecskékről még nem. valaki magyarázza el nekem, hogy 
mi a különbség közöttük!

Az anyagok tulajdonságainak, szerkezetének és átalakulá-
sainak értelmezésére a tudomány többféle modellt hasz-
nált és használ még ma is. Ezek közül a részecskemodell 
bizonyult helytállónak.

A részecskemodell szerint az anyag apró, szemmel 
nem látható részecskékből épül fel. Az anyag tulajdonsá-
gait ezeknek a részecskéknek a tulajdonságai, valamint a 
részecskék közötti kölcsönhatások együttesen határozzák 
meg. A különböző modellek azonban eltérnek abban, 
hogy milyen részecskéket tekintenek az anyag építőegy-
ségeinek.

Az atomfizikusok szerint minden anyag elemi részecs
kékből: protonokból, neutronokból és elektronokból 
épül fel.

A kémikusok számára viszont az anyagok kémiai szem-
pontból fontos felépítői, a kémiai részecskék: az atomok, 

1.1. Démokritosz  (kr. e. 
460–370), az ókori részecske-
elmélet jelentős képviselője

1.2. Arisztotelész (kr. e. 
384–322) szerint az anyag 
folytonosan tölti ki a teret,  
és négy őselemből épül fel

1.3. Arisztotelész úgy gondolta, hogy négy őselem alkot min-
dent és mindenkit. Ezekhez apró geometriai alakzatokat rendelt, 
amelyek egymáshoz simulva építik fel a tárgyakat és az élőlé-
nyeket. Elképzelése szerint az emberi tulajdonságokat az szabja 
meg, hogy kiben melyik elemből van több. Akiben több a víz, 
az lusta, irigykedő; akiben a tűz elem dominál, az lobbanékony 
és jókedvű stb. még ma is vannak olyanok, akik hisznek ebben. 
Ugye te nem tartozol közéjük?

tűz

lEvEgő víz

száraz

hideg

nedves

meleg

FölD

I_fejezet_005-022   6 2017. 12. 06.   16:20



7

A kémikusok által használt részecskemodell alapján 
tehát az anyagok atomokból, ionokból és molekulákból 
épülnek fel. Atomokból épül fel pl. a héliumgáz (He), a 
gyémánt (C) és a vas (Fe). Ionok alkotják pl. a konyhasót 
(NaCl), a mészkövet (CaCO3) és a kálisalétromot (KNO3). 
Molekulákból áll pl. a hidrogéngáz (H2), a víz (H2O) és 
a kristálycukor (C12H22O11). Molekulákat és ionokat egy-
aránt tartalmaz pl. a sóoldat (Na+, Cl-, H2O) (1.4. ábra) és 
a rézgálic (CuSO4 $ 5H2O).

Természetesen valamennyi kémiai részecske ugyanab-
ból a háromféle elemi részecskéből: protonokból, neutro-
nokból és elektronokból épül fel (1.5. ábra). 

Az elemi részecskék tömegének és töltésének megjegy-
zése, és az azzal történő számolás is nehézkes (1.6. ábra), 
ezért bevezették a relatív tömeg és a relatív töltés fogalmát.

jele tömege töltése

Proton p+ 1,672 $ 10-27 kg + 1,602 $ 10-19 coulomb

Neutron n0 1,674 $ 10-27 kg 0

Elektron e- 9,109 $ 10-31 kg - 1,602 $ 10-19 coulomb

1.6. Az elemi részecskék jele, tömege és elektromos töltése

A relatív tömeg két tömeg hányadosa. Egy viszony-
szám, amely megmutatja, hogy az egyik részecske tömege 
hányszorosa a másik részecske tömegének.

A relatív töltés két töltés hányadosa. Egy viszonyszám, 
amely megmutatja, hogy az egyik részecske töltése hány-
szorosa a másik részecske töltésének. Ebből következik, 
hogy sem a relatív tömegnek, sem a relatív töltésnek nincs 
mértékegysége.

Mivel a proton és a neutron tömege alig tér el egymás-
tól, ezért a tömegük lett az egység, így az elektron tömege 
az egységül választott részecskék tömegének 1836-od ré-
sze. Töltése csak az elektronnak és a protonnak van, így 
relatív töltésüket szintén egységnyinek választották. Az 
elektron relatív töltése - 1, a protoné + 1 (egységnyi nega-
tív, illetve egységnyi pozitív töltésű) (1.7. ábra).

 k érdés, problémAfelve tés

A részecskemodell alapján tehát az anyag tulajdonságait a fel-
építő kémiai részecskék tulajdonságai határozzák meg. Ez akkor 
azt jelenti, hogy a rézatomok vörösek, mert a réz is vörös, a szén-
atomok feketék, mert a szén is fekete?

 k érdés, problémAfelve tés

A mindennapi tapasztalatokon alapuló folytonos anyagképet 
nagyon nehéz megváltoztatni. sokan megpróbálják a részecs-
kemodellel összeegyeztetni. így jönnek létre különböző hamis 
elképzelések az anyag felépítéséről, szerkezetéről. ilyen például 
az, amikor azt hisszük, hogy az anyagot felépítő részecskéknek 
ugyanolyan tulajdonságai vannak, mint magának az anyagnak, 
vagy amikor azt hisszük, hogy az anyagokat felépítő kémiai ré-
szecskék között valamilyen folytonos anyag, általában levegő 
van.

 mAgyAr á z At

Nem! A kémiai részecskéknek – így az atomoknak is – nincs 
színe. Nagyon sok kémiai részecske együttese viszont a köztük 
lévő kölcsönhatások miatt lehet színes. Az anyagok tulajdon-
ságai szempontjából tehát nem elegendő az anyagot felépítő 
kémiai részecskék tulajdonságait ismerni. legalább ennyire 
fontos a kémiai részecskék közötti kapcsolat milyensége is. Egy 
hasonlattal élve: egy iskolai osztály tulajdonságait (pl. viselke-
dését, tanuláshoz való viszonyát, közösségi szellemét) az egyes 
tanulók egyedi tulajdonságai és a tanulók közötti kapcsolatok 
(ellentétek, barátságok) együttesen határozzák meg.

 mAgyAr á z At

A természettudományos elméletek (modellek) fontos jellemző-
je, hogy tényeken alapulnak, nagyszámú megfigyelés eredmé-
nyeként jönnek létre, és érvényességüket kísérletekkel tudjuk 
ellenőrizni. Ezzel szemben az áltudományos nézetek legfeljebb 
néhány önkényesen kiragadott tényen alapulnak, tudományos 
kísérletekkel nem bizonyíthatóak.

1.5.  valamennyi kémiai részecske ugyanabból a háromféle 
elemi részecskéből épül fel

1.4. Egy pohár sós vízben nátriumionok és kloridionok,  
valamint vízmolekulák találhatók. Az üveg szilíciumatomokból 
és oxigénatomokból épül fel. Az ionok, molekulák és atomok 
között légüres tér (vákuum) van, azaz nincs semmi

atomok

ionok molekulák

protonok, neutronok,  
elektronok

sós víz

si-atom
o-atom

Na+-ion
Cl--ion

H2o-molekula
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I .  A kémIA és Az Atomok vIlágA

  vál Aszol j! kutAss! mér j!  
Alkoss! k ísérle te z z!

1.  Készíts beszámolót az alkimistákról! Az anyaggyűjtés 
során fordíts fokozott figyelmet arra, hogy miként je-
lennek meg az arisztotelészi őselemek az alkimisták 
elgondolásaiban!

2.  Oldj fel néhány rézgálickristályt kevés (néhány cm3) 
vízben! Figyeld meg a folyadék színváltozását! Csö-
pögtesd az oldatot szűrőpapírt tartalmazó tölcsérbe! 
Figyeld meg a szűrőpapíron áthaladó folyadék színét! 
Hogyan lehetne értelmezni a látottakat, ha feltéte-
leznénk, hogy az anyagok folytonosak? Értelmezd a 
kísérlet során tapasztaltakat a részecskemodell alap-
ján! Milyen kémiai részecskék építik fel a rézgálicot, a 
vizet és a rézgálic vizes oldatát?

3.  Fehér csempére vagy Petri-csészébe tölts annyi vizet, 
hogy egy kb. 4-5 cm átmérőjű csepp keletkezzen! Tégy 
a vízbe egymástól 2-3 cm-re egy-egy ólom(II)-nitrát- 
és kálium-jodid-kristályt! Figyeld meg, mi történik 
néhány perc múlva! Értelmezd a tapasztaltakat a ré-
szecskemodell alapján! Vedd figyelembe, hogy mind 
az ólom(II)-nitrát (Pb(NO3)2), mind a kálium-jodid 
(KI) ionkristályos anyag, az ólom(II)-jodid (PbI2) pe-
dig sárga színű, vízben rosszul oldódó vegyület!

4.  Nézz utána a világhálón!  
a)  Az elemi részecskék valóban az anyag legkisebb, 

tovább nem osztható részecskéi?
 b) Mik azok az antirészecskék?
5.  Mérjétek fel, hogy ki a legkisebb testtömegű az osz-

tályban! Ennek a tanulónak a testtömegét válasszátok 
egységnyinek, és határozzátok meg a többi tanuló re-
latív testtömegét, azaz az osztály többi tagjának ezen 
tanuló testtömegéhez viszonyított tömegét!

 összefog l Al ás

részecskemodell:
•	 minden anyag kémiai részecskékből épül fel;
•	 értelmezi az anyag

 −  szerkezetét,
 −  tulajdonságait,
 −  átalakulásait.

kémiai részecskék:
•	 atomok, ionok és molekulák;
•	 elemi részecskékből épülnek fel.

Az anyag tulajdonságait együttesen határozzák meg
•	 a kémiai részecskék egyedi tulajdonságai és
•	 a kémiai részecskék közötti kölcsönhatás jellege.

elemi részecskék:
•	 protonok, neutronok és elektronok;
•	 jellemzőik:

 −  relatív tömegük és
 −  relatív töltésük.

 tudomány tör téne t

Az európai alkímia egyik nagy alakja 
Roger Bacon (1214–1294) ferences 
szerzetes volt. összekapcsolta a ke-
resztény és iszlám természettudo-
mányokat, tulajdonképpen össze-
békítette a pogány tanokat a ke-
resztény hittel. véleménye szerint a 
megismerés addig elfogadott két 
ismeretszerzési forrása (a tekintély 
és az ész) mellé harmadikként a ta-
pasztalást is hozzá kell tenni. ő hir-
dette meg az úgynevezett kísérletező tudományt. még a mai 
olvasó számára is meglepő szemléletről ad tanúbizonyságot, 
amikor azt mondja, hogy „a természet hatalmas és csodálatos, 
de a természet erejénél is hatalmasabb a tudás, ha eszközül 
használja a természetet…”. sajnos kortársai kevés figyelmet 
szenteltek az írásainak, és elgondolásai sem voltak ennyire egy-
értelműek. A hitet érintő kérdésekben az egyház nem nézte jó 
szemmel elképzeléseit, és amikor az egyházat is bírálni kezdte, 
akkor fogságra ítélték. Roger Bacon számos komoly kísérletet 
végzett. Egyik kísérletében például megfigyelte, hogy zárt 
edényben az égés lassan megszűnik. Nagyon közel járt ahhoz, 
hogy felfedezze a levegő szerepét az égésben. Bár a kísérletezés 
szerepét nagyra értékelte, de az alkímia útvesztőjéből mégsem 
tudott szabadulni. ő is hitt a bölcsek köve aranycsináló hatásá-
ban, és elfogadta az arisztotelészi elveket.

1.7. Az elemi részecskéket relatív tömegükkel és relatív  
töltésükkel jellemezzük

mr Qr

v 1 +1

n0 1 0

e-

1836
1

- 1
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 tudomány tör téne t

Hosszú út vezetett az ókori atomfogalomtól a mai modern atom-
elméletig. A kezdeti atommodellek közös jellemzője volt, hogy 
az atomot minden esetben tovább nem osztható részecskének 
tekintették. A démokritoszi atommodell közel ezer évre háttér-
be szorult. A 19. század elején Dalton angol tudós (2.1.  ábra) 
elevenítette fel és fejlesztette tovább. zsenialitására jellemző, 
hogy 12 éves korában már tanárként dolgozott egykori iskolá-
jában. mérései alapján megalkotta az első atomsúlytáblázatot, 
amely tulajdonképpen a hidrogénatomra vonatkoztatott relatív 
atomtömegeket tartalmazta. körökből álló szimbólumrendszert 
dolgozott ki az akkor ismert atomok jelölésére (2.2. ábra). Az 
atomok és elemek ma használatos jelölésrendszerét Berzelius 
javaslatára dolgozták ki 1814-ben. A 19. század végén és a 20. 
század elején azonban számos olyan jelenséget fedeztek fel a 
fizikusok, amelyet már nem lehetett értelmezni az oszthatatlan 
atom modelljével. thomson angol fizikus 1897-ben a katódsu-
gárzás (2.3. ábra) tanulmányozása során felfedezte, hogy azt 
a hidrogénatomnál sokkal kisebb tömegű, negatív töltésű ré-
szecskék alkotják. Ezek az elektronok. Az atomban tehát nagyon 
kis tömegű negatív töltésű részecskék vannak! mivel az atom 
semleges kémiai részecske, ezért thomson feltételezte, hogy 
a negatív elektronok egy pozitív töltésű folytonos közegben 
helyez kednek el, valahogy úgy, ahogy a kuglófban a mazsolák. 
Rutherford angol fizikus az alfa-sugárzással végzett kísérletei 
eredményét csak úgy tudta értelmezni, ha feltételezte, hogy az 
atomban lévő pozitív töltésű rész az atom térfogatánál jóval ki-
sebb térrészben található, ez alkotja az atommagot. Elképzelése 
szerint az atommag körül keringenek a negatív töltésű elektro-
nok, mint a bolygók a Nap körül. később az is kiderült, hogy a 
pozitív töltésű atommagot valójában pozitív töltésű részecskék 
(protonok) és semleges részecskék (neutronok) alkotják.

2. Az Atom

 k érdés, problémAfelve tés

Azt olvastam, hogy az atom szó oszthatatlant jelent. mégis az 
előbb arról beszéltünk, hogy az atom – a többi kémiai részecs-
kéhez hasonlóan – elemi részecskékből épül fel. Nincs itt ellent-
mondás?

 mAgyAr á z At

valóban, a görög atomosz szó oszthatatlant jelent, mert kezdet-
ben azt hitték, hogy az atom tovább már nem osztható. ma már 
tudjuk, hogy ez nem így van, ennek ellenére a részecske eredeti 
elnevezése megmaradt.

 mAgyAr á z At

számos ilyen kémiai fogalommal fogunk még találkozni, és már 
találkoztunk is az általános iskolában. Az oxidáció neve is erede-
ti jelentésére utal: oxigénnel való reakció. ma inkább elektron-
leadásként értelmezzük.

oxigén

metán

szén

ammónia

nitrogén

víz

hidrogén

kénszén-dioxid

kén-trioxid

katód

gyorsító
anódok

elektron-
sugár

foszforeszkáló
anyaggal bevont

képernyő

fókuszáló
anód

eltérítő
tekercsek

2.3.  A katódsugárcső elvét használják fel a hagyományos  
(CRt típusú) televíziók és monitorok.  Ezekben az eszközökben  
a képernyőbe csapódó elektronsugár rajzolja ki a képet

2.2.  Dalton jelei a különböző anyagokban található atomok 
jelölésére

2.1. John Dalton (1766–1844)  
a démokritoszi atomfogalom 
fel eleve nítője és tovább-
fejlesztője
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I .  A kémIA és Az Atomok vIlágA

Az atom pozitív töltésű atommagból és az azt körülvevő 
elektronfelhőből (elektronburokból) áll (2.4. ábra). Az 
atommagban találhatók a protonok és a neutronok. Ezeket 
az elemi részecskéket összefoglaló néven nukleonoknak 
(„magot alkotó”) is szoktuk nevezni.

Mivel az atom tömegét lényegében csak az atommagot 
alkotó elemi részecskék tömege határozza meg, ezért a 
protonok és a neutronok számának összegét tömeg-
számnak (A) nevezzük. A tömegszám jó közelítéssel meg-
egyezik az atom relatív tömegével. A relatív atomtömeg 
(Ar) viszonyszám, amely megmutatja, hogy az adott atom 
tömege hányszorosa a 12-es tömegszámú szénatom atom-
tömege 12

1  részének.
Az atom minőségét, valamint az atomok periódusos 

rendszerében elfoglalt helyét az atommagban lévő pro
tonok száma határozza meg. Ez a szám az atom rendszá-
ma (Z). Bármely atomot tehát két adattal: a rendszámmal 
és a tömegszámmal jellemezhetünk.

Az atomok jelölésére vegyjeleket használunk. A vegy-
jel bal alsó és bal felső sarkába szoktuk írni az atom jel-
lemző adatait: a rendszámot és a tömegszámot (2.5. ábra). 
A tömegszám és a rendszám ismeretében a neutronok szá-
ma (N) kiszámítható.
 tömegszám = protonok száma + neutronok száma
 A = Z + N

Számos olyan atom van, melyeknek azonos a rendszá
ma, de különböző a tömegszáma, tehát atommagjában 
azonos számú proton, de eltérő számú neutron talál
ható. Az ilyen atomokat nevezzük izotópatomoknak 
(2.7. ábra). Például a hidrogénatomnak három izotópja 
van: az 1-es tömegszámú prócium (1H), a 2-es tömeg-
számú deutérium (2H) és a 3-as tömegszámú trícium (3H). 
Az izotópatomokat általában vegyjellel és tömegszámmal 
jelöljük, pl. 12C vagy C-12.

atom

kb. 10-10 m
az elektronfelhő

atommag
kb. 10-15 m

neutron
nincs töltése

proton
pozitív töltésű

2.4.  Az atom egy atommagból és elektronfelhőből álló  
semleges kémiai részecske. Az atom mérete kb. 100 000-szer 
nagyobb, mint az atommag mérete

 k érdés, problémAfelve tés

Hű, de bonyolult! szerintem logikusabb lett volna a legkisebb 
tömegű atomra, a hidrogénatomra vonatkoztatni az atomtö-
megeket. miért pont a szénatomot választották vonatkoztatási 

alapnak, és miért tömegének 12
1  részét?

 k érdés, problémAfelve tés

Ha jól emlékszem, a legtöbb periódusos rendszerben a bal felső 
sarokban van a rendszám. itt meg a bal alsó sarokban. így köny-
nyen összekeverhető a rendszám a tömegszámmal.

 mAgyAr á z At

kezdetben valóban a hidrogénatom volt a vonatkoztatási alap. 
később azonban a 12-es tömegszámú szénatomot választották, 
mert így könnyebb volt a relatív atomtömegek kísérleti megha-

tározása. és azért a szénatom tömegének 12
1  részét, mert így a 

korábbi, a hidrogénatomra vonatkoztatott relatív atomtömege-
ket lényegében nem kellett megváltoztatni. 

 mAgyAr á z At

Erre valóban figyelni kell. Ha bizonytalan vagy abban, hogy 
melyik a rendszám és melyik a tömegszám, akkor gondolj arra, 
hogy egy atom esetében a rendszám sohasem lehet nagyobb a 
tömegszámnál (2.6. ábra). Ez segít azonosítani a rendszámot és 
a tömegszámot.

P31
15

Tömegszám

Rendszám

Vegyjel

2.5. Az atom kémiai jele a vegyjel. 
A foszforatom vegyjele: P

2.6. A rendszám sohasem lehet nagyobb, mint a tömegszám

Al27
13

Fe56
26

Ca40
20

U235
92
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Mivel az elektronok száma az atomban mindig meg-
egyezik az atommagban található protonok számával, azaz 
a rendszámmal (Z), ezért az atom elektromosan semleges 
kémiai részecske. Az atom tehát egy olyan semleges ké
miai részecske, amely elemi részecskékből épül fel.

 oldd meg!

1. Másold le a füzetedbe és töltsd ki az atomokra vonat-
kozó 2.8. táblázatot!

  vál Aszol j! kutAss! mér j!  
Alkoss! k ísérle te z z!

1. Készíts beszámolót az elektron felfedezéséről! 
2. Az atom felépítésének és szerkezetének tisztázásában 

nagy szerepe volt Rutherford híres szórási kísérleté-
nek (2.9. ábra). Nézz utána, hogy mi volt ez a kísérlet, 
és mennyiben járult hozzá az atomról alkotott kép 
megváltozásához!

8 p+
8 n0

O16
8

8 p+
9 n0

O17
8

  8 p+
10 n0

O18
8

 k érdés, problémAfelve tés

izotópokról már hallottam. Ezek sugároznak, tehát radioaktívak.

 mAgyAr á z At

Nem, ez nem így van. Nem minden izotóp radioaktív, például a 
prócium és a deutérium sem sugároz. Az „izotóp” megnevezés 
(„azonos hely”) csak arra utal, hogy az adott rendszámú atom-
nak különböző tömegszámú változatai léteznek. Az izotóp-
atomok között valóban vannak radioaktívak is. ilyen például a 
trícium, a 14-es tömegszámú szénizotóp vagy a 60-as tömeg-
számú kobaltizotóp.

Az atom 
jelölése

rend-
szám

tömeg-
szám

elektronok 
száma

protonok 
száma

neutronok 
száma

6 13

23 11

k9
39
1

17 20

15 16

10 12

26 12

2.8. Néhány atom fontosabb tulajdonsága

2.9. Az atommag felfedezése a híres szóráskísérlettel

 összefog l Al ás

Az atom:
•	 elektromosan semleges kémiai részecske; 
•	 egy atommagból és az azt körülvevő elektronfelhőből áll;
•	 vegyjellel jelöljük;
•	 jellemző adatai:

 − a rendszám: az atommagban lévő protonok száma, 
 −  a tömegszám: a protonok és a neutronok számának 
összege,

 −  a relatív atomtömeg: megmutatja, hogy az atom tömege 

 hányszorosa a C-12 izotópatom tömege 12
1  részének

 (közelítőleg megegyezik a tömegszámmal).

Az izotópatomok:
•	  azonos protonszámú, de különböző neutronszámú atomok.

a mozgó
érzékelő pályája

felvillanások
(szóródó a-részecskék)

a-részecskék

sugárzó
anyag

ólomtartály

aranyfólia

a-részecskék

atommag

2.7. Az oxigén  
izotópjai

oxigén 16 17 18

Protonok 8 8 8

Neutronok 8 9 10

Elektronok 8 8 8
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I .  A kémIA és Az Atomok vIlágA

A r AdIoAk tIvItás

Az instabilis atommagok spontán (önként végbemenő) 
átalakulását radioaktív bomlásnak nevezzük, melynek 
során energia szabadul fel. A radioaktív bomlással együtt 
járó sugárzásnak három fajtája van: alfa-sugárzás, béta-su-
gárzás és gamma-sugárzás (3.1. ábra).

Az alfa(α)sugárzás két protont és két neutront tartal-
mazó részecskékből – hélium-atommagokból ( He2

4 2+ ) – áll. 
Az alfa-részecskék kétszeresen pozitív töltésűek. Alfa-su-
gárzással járó radioaktív bomlás során az atom rendszáma 
kettővel, tömegszáma néggyel csökken. A nagy töltésű és 
viszonylag nagy tömegű alfa-részecskék miatt az alfa-su-
gárzásnak kicsi az áthatolóképessége, néhány cm-es leve-
gő vagy néhány mm-es vastagságú szilárd anyag elnyeli 
(3.2. ábra). Emiatt csak akkor veszélyes, ha a radioaktív 
forrás bejut az élő szervezetbe.

A béta(β)sugárzás elektronokat tartalmaz. Ezek az 
elektronok nem az elektronfelhőből, hanem az atommag-
ban lévő neutronok bomlásából származnak. Béta-su-
gárzással járó radioaktív bomlás során az atom rendszá-
ma eggyel nő, a tömegszáma változatlan marad. A béta- 
részecskék (elektronok) viszonylag kis tömege és kis töl-
tése miatt a béta-sugárzás az alfa-sugárzásnál lényegesen 
nagyobb áthatolóképességű: levegőben akár egy métert is 
megtehet anélkül, hogy elnyelődne.

A gamma(γ)sugárzás nagy energiájú elektromágne-
ses sugárzás. A fényhez és a röntgensugarakhoz hasonló 
tulajdonságú, csak jóval nagyobb energiájú, és ezért nagy 
áthatolóképességű, az élő szervezetre rendkívül veszélyes 
sugárzás. Vastag betonfal vagy néhány cm-es ólomréteg 
képes elnyelni. A radioaktív anyagokat ezért ólomtartály-
ban szokták tárolni és szállítani.

A radioaktív izotópok egyik fontos jellemzője a felezé-
si idő. A felezési idő az az idő, amely alatt az instabilis 
atommagok száma felére csökken (3.3. ábra). 

3. Az AtommAg átAlAkulásAI

 k érdés, problémAfelve tés

valamit továbbra sem értek. Ha az atommag pozitív töltésű pro-
tonokból és semleges neutronokból áll, akkor mi tartja össze? 
Hiszen az azonos töltésű protonok taszítják egymást.

 mAgyAr á z At

Ezt valóban nem könnyű megérteni, ugyanis az elemi ré-
szecskék viselkedését nem minden esetben lehet értelmezni 
a mindennapi tapasztalatainkkal. Fogadjuk el azt, hogy a nuk-
leonokat ún. magerők tartják össze. Ez biztosítja az atommag 
stabilitását. A különböző stabilitású atommagok felbontásához 
különböző nagyságú energiára van szükség.

fluoreszkáló
festékkel
bevont ernyő

b

c

a

pozitív
töltésű
lemez

gamma
sugárzásnegatív

töltésű
lemez

fókuszáló
rész

alfa
részecskék

béta
részecskék

ólomköpeny

radioaktív
sugárforrás

alfa-
sugárzás

béta-
sugárzás

gamma-
sugárzás

papír ólom

alumíniumfólia

3.1. Elektromos térben az α-su gár zás a negatív pólus felé, a 
β-su gár zás a pozitív pólus felé térül el. A γ-sugárzás nem térül el

3.2. Az α-sugárzást már egy papírlap is elnyeli, a β-sugárzás  
elnyeléséhez alufólia szükséges, a γ-sugárzást csak egy ólom-
lemez képes elnyelni

 k érdés, problémAfelve tés

Jól értettem, a béta-sugárzásban lévő elektronok nem az elekt-
ronfelhőből, hanem az atommagból származnak? Ez hogyan 
lehet, hiszen az atommagban csak protonok és neutronok van-
nak?

 mAgyAr á z At

Első hallásra valóban meglepő. Az atommagban nincsenek 
elektronok, de az instabilis atommagok béta-bomlással törté-
nő átalakulása közben keletkeznek, amikor egy neutronból egy 
proton és egy elektron lesz: n0 " p+ + e-. Az eközben képződő 
proton az atommagban marad, ezért nő eggyel a rendszám. Az 
elektron viszont béta-sugárzás formájában eltávozik.

10. hó 4 g  1  2  3  4

 5  6  7  8
2 g 

 9 10 11

12 13 14 15 16
1 g 

17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 ?

3.3.  októberi feleződés
A 131-es tömegszámú  
jódizotóp felezési ideje  
8 nap. Ha szeptember  
30-án 4 gramm 
131i-izotóppal rendel-
kezünk, hány gramm 
marad belőle november 
elsejére?
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Radioaktív izotópokat használnak a gyógyászattól kezd-
ve az ősi maradványok korának meghatározásán át ener-
giatermelésre is (3.4. ábra). 

A hidrogénatom 3-as tömegszámú izotópja, a trícium 
(3H) is radioaktív. Ha a vízmolekulában található két kö-
zönséges hidrogénatom helyett egy vagy két tríciumatom 
épül be, akkor olyan vizet kapunk, amely sugároz. Ha va-
laki ezt a „tricizált vizet” megissza, sugárzásmérő készü-
lékkel követhető a víz útja a szervezetében. Ez a radioak
tív nyomjelzés lényege. A radioaktív izotópokkal történő 
nyomjelzés kidolgozásáért Hevesy György 1943-ban ké-
miai Nobel-díjat kapott (3.5. ábra).

A radiokarbonos kormeghatározás a radioaktív szén-
izo tóppal (14C) függ össze. Ebből a sugárzó izotópból egy 
kevés minden élőlényben megtalálható állandó, megha tá-
rozott mennyiségben. Amikor egy ilyen 14C-atom elbom-
lik, a szervezet az anyagcsere során újabbat épít be helyet-
te. Az élő szervezet elhalása után ennek az izotópnak a 
mennyisége radioaktív bomlása miatt csökkenni kezd, 
így csökken sugárzásának aktivitása is. Az izotóp felezé-
si ideje 5730 év. Ennyi év alatt a kezdeti mennyiségű 14C 

fele elbomlik, így a sugárzás 
aktivitása is az élő szervezet 
esetén mért érték felére csök-
ken, tehát meghatározható a 
lelet kora.

mAghAsAdás és mAgfúzIó –  
A z „AtomenergIA”

Az atommagok instabilitásának három fontos következ-
ményét emeljük ki.

1. A legstabilisabb atommagok a vas, kobalt és nikkel 
atommagjai. Nem véletlen, hogy ezek az elemek alkotják a 
Föld belső részét, a magmát.

2. Ha egy kevésbé stabilis atommagból egy stabilisabb 
atommag jön létre, akkor energia szabadul fel (3.6. ábra). 
Ez az energia sokszorta nagyobb, mint a szokásos égé-
si folyamatokban felszabaduló energia. A  kisebb tömeg-
számú atommagokból egyesüléssel (magfúzióval) lehet 
stabilisabb atommagokat képezni. Így például hidrogén-
atommagokból – megfelelő körülmények között – héli-
umatommagokat lehet előállítani, miközben hatalmas 
energia szabadul fel. Ez a forrása a földi életet fenntartó 
napenergiának (3.7. ábra). Ez a folyamat megy végbe a 
hidrogénbombában is. Sajnos az eddig megvalósított mag-
fúziók még nem energianyereségesek. A fúziós erőművek 
létrehozásán még sokat kell dolgozniuk a tudósoknak.

3.5. Hevesy györgy (1885–1966)  
a radioaktív izotópok nyomjel-
zésben való felhasználásáért 
kapott ké miai Nobel-díjat.  
magyarországon kémia versenyt 
neveztek el róla

3.4. Néhány radioaktív izotóp jellemzője és felhasználása

A radioaktív  
izotóp neve

jelö- 
lése

sugár- 
zása

felezési 
 ideje felhasználása

trícium 3H b 12,33 év
biokémiai folya-
matok nyomon 
követése

szén-14 14C b 5730 év kormeghatá-
rozás

kálium-40 40k b 1,28 $ 109 év
geológiai kor-
meghatározás

kobalt-60 60Co b, o 5,27 év rákos daganatok 
besugárzása

Jód-123 123i o 13,27 óra pajzsmirigy- 
kezelések

Urán-235 235U a, o 7,04 $ 108 év
nukleáris reakto-
rok üzemanyaga

technécium-99 99tc o 6,01 óra diagnosztikai 
vizsgálatok

3.6. Hidrogénatommagokból – megfelelő körülmények között –  
héliumatomokat lehet előállítani, miközben hatalmas energia 
szabadul fel. Ez a magfúzió lényege

energia

deutérium-atommag héliumatommag

tríciumatommag neutron

3.7. Napsugárzás  A Nap 4 $ 1026 J energiát sugároz ki másod-
percenként. mennyit veszít ennek következtében tömegéből 
másodpercenként?
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I .  A kémIA és Az Atomok vIlágA

3. A nagy tömegszámú atommagokból maghasadással 
jönnek létre stabilisabb atommagok, miközben hatalmas 
energia („atomenergia”) szabadul fel (3.8. ábra). Erre a 
célra leggyakrabban 235U-izotópot használnak. Ezen az el-
ven működnek az atombombák és az atomerőművek is. 
A maghasadás során számos radioaktív izotóp keletkezik, 
ezért az atomerőművek esetleges üzemzavara, valamint a 
„kiégett fűtőelemek” tárolása komoly biztonságtechnikai 
feladatot jelent.

  vál Aszol j! kutAss! mér j!  
Alkoss! k ísérle te z z!

1.  A radioaktivitás kutatásában nagy jelentőségű volt a 
Curie házaspár (Marie Curie-Skłodowska és Pierre 
Curie) munkássága. Projektmunka keretében dolgoz-
zátok fel a két tudós életét és munkásságát!

2.  A trícium radioaktivitását felhasználják – többek kö-
zött – a borok korának meghatározására is. Nézz utá-
na, hogyan történik ez!

3. A maghasadás során keletkező energia első felhasz-
nálása az atombombákban történt. Nézz utána, hogy 
milyen szerepe volt az atombombáknak a II. világhá-
borúban!

4.  A 20. század legnagyobb atomerőmű-balesete Cser-
no bilban volt 1986-ban. Készíts beszámolót a baleset 
előzményeiről és következményeiről!

5.  Magyarország egyetlen atomerőműve Pakson van. 
Pro jektmunka keretében dolgozzátok fel a paksi 
atom erőmű építésének történetét, működését, ha-
zánk energiaellátásában betöltött szerepét!

6.  Rendezzetek vitát az atomerőművekről! Sorakoztas-
satok fel érveket és ellenérveket az atomerőművek 
építése mellett és ellen!

7.  Projektmunka keretében dolgozzátok fel Hevesy 
György életét és munkásságát!

8.  Nézz utána, hogy miért nem sikerült még megvalósí-
tani a szabályozott magfúziót, a fúziós erőművet!

energianeutron

báriumatom

kriptonatom

hasadási
neutrononk

uránatom

Ba143
56

Kr90
36

U235
92

3.8. maghasadás révén is lehet energiát termelni: ez történik  
az atomerőművekben

 tudomány tör téne t

A fluoreszcencia és az azt kiváltó röntgensugárzás között kere-
sett összefüggést Henri Antoine Becquerel (1852–1908). Fény-

mentesen elzárt fo tó le mez re uránsót 
helyezett, majd napfényre állította, és 
megállapította, hogy a lemez előhí-
vás után megfeketedett. Egészen ad-
dig nem volt semmi kétsége, amíg 
egy borús napon továbbra is fekete-
dést észlelt a lemezen. A jelenség vá-
ratlan és megmagyarázhatatlan volt, 
hiszen a gerjesztő napfény nélkül, 
pusztán az uránsók hatására is feke-
tedést észlelt a fotólemezen. tulaj-

donképpen ezzel a kísérlettel 1896-ban Becquerel felfedezte a 
radioakív sugárzást. Hasonló tapasztalatokat más urán sók nál is, 
sőt magánál az uránszurokércnél is szerzett, tehát egyértelmű-
en kiderült, hogy a sugárzás forrása maga az urán, és nyilvánva-
lóvá vált, hogy ismét egy újabb sugárzásfajtáról van szó.

 összefog l Al ás

radioaktivitás:
•	 instabilis atommagok átalakulása

 −  radioaktív bomlással,
 −  maghasadással,
 −  magfúzióval;

•	 radioaktív sugárzás
 − alfa-sugárzás (pozitív töltésű héliumatommagok),
 − béta-sugárzás (elektronok),
 − gamma-sugárzás (elektromágneses hullámok);

•	 felhasználása
 −  nyomjelzés, kormeghatározás,
 −  gyógyászat,
 −  energiatermelés.
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A Rutherford-féle bolygómodell szerint az elektronok 
hasonlóan keringenek a pozitív töltésű atommag körül, 
mint a bolygók a Nap körül. Ezzel a modellel azonban szá-
mos jelenséget – többek között a lángfestést – nem lehetett 
értelmezni. Ahhoz ugyanis, hogy egy atom energiát vegyen 
fel (lángfestés esetén a magas hőmérsékletű lángtól), majd 
azt megfelelő energiájú fény formájában kisugározza, fel 
kell tételeznünk, hogy az atomnak különböző, jól megha-
tározott energiaállapotai lehetségesek. Az  energiafelvétel 
előtti állapotot nevezzük alapállapotnak, az energiafelvétel 
során kialakult állapotot pedig gerjesztett állapotnak.

A bohr-féle Atommodell

Niels Bohr dán fizikus az atomok fénykibocsátásának ma-
gyarázatához feltételezte, hogy az atomban az elektron 
nem akárhogy mozoghat, hanem a magtól csak bizonyos 
távolságokra, meghatározott sugarú kör alakú pályákon 
keringhet. Az atommagtól azonos távolságra lévő pályákat 
héjnak nevezte (4.3. ábra). Minden egyes héjnak megvan a 
rá jellemző energiaértéke. A magtól távolodva az egyes hé-
jakon tartózkodó elektron egyre nagyobb energiával ren-
delkezik. A héjak között nem tartózkodhat elektron. Ha az 
elektron a magtól közelebbi héjról átkerül egy magtól tá-
volabbi héjra, akkor ezt csak úgy teheti meg, hogy ener giát 
vesz fel a környezetéből, pontosan annyit, mint ameny-
nyi a két héj energiája közti különbség. Ha egy nagyobb 
energiájú héjról kerül vissza az elektron egy alacsonyabb, 
maghoz közelibb héjra, akkor a két héj közti energia kü-
lönbségét ki kell bocsátania a környezetébe. A Bohr-féle 
elmélet elsősorban a hidrogénatom elektronszerkezetének 
leírására alkalmas.

4.1. A képen a) a lítium és b) a réz lángfestése látható

4.2. Az elektromágneses sugárzás spektruma. A látható fény is 
különböző energiájú (színű) részekből áll

a hullámhossz változása

Röntgen-
sugárzás

Mikro-
hullám

RadarInfra-
vörös

Ultra-
ibolya

Rádió-
hullámok

Gamma-
sugárzás

Kozmikus
sugárzás

látható fény

A szemünkkel észlelhető fény (látható fény) különbö-
ző színű és energiájú alkotókra bontható például prizma 
segítségével. A legkisebb energiájú a vörös fény, a legna-
gyobb energiájú az ibolyaszínű fény (4.2. ábra).

4. A perIódusos rendszer

 k érdés, problémAfelve tés

kifutott a leves a gáztűzhelyen. Nézzétek, milyen szép sárga lett 
tőle a láng!

 k érdés, problémAfelve tés

mi történik ilyenkor? miért van az, hogy a különböző anyagok 
más-más színűre festik a lángot?

 mAgyAr á z At

A jelenséget a levesben lévő konyhasó, a nátrium-klorid okoz-
za. Nemcsak nátriumvegyületekkel lehet ilyet csinálni. Például 
a lítiumvegyületek pirosra, a káliumvegyületek fakóibolyára, a 
kalciumvegyületek téglavörösre, a báriumvegyületek és a réz-
vegyületek zöldre festik a lángot. Ezt a jelenséget nevezzük 
lángfestésnek (4.1. ábra).

 mAgyAr á z At

Ahhoz, hogy ezt megérthesd, meg kell ismerkednünk a fény né-
hány tulajdonságával és az atomok elektronszerkezetével.

 mAgyAr á z At

Ha tehát egy anyag festi a lángot, akkor ez annak a jele, hogy 
energiát sugároz ki. minthogy a fény színe és energiája függ a 
lángba került anyagtól, ezért feltételezhetjük, hogy az anyagból 
a magas hőmérsékletű lángban képződő atomok felelősek a 
fénykibocsátásért. Ennek értelmezéséhez módosítanunk kell az 
atom szerkezetéről eddig kialakított modellünket.

a)

b)
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A maghoz legközelebbi, 1. héj a K elnevezést kapta, a 
2. héjat L-héjnak is nevezik, és ez így folytatódik az angol 
ábécé betűrendje szerint (M, N, O, P, Q stb.). Az egyes hé-
jakon csak meghatározott számú elektron keringhet: az 1. 
héjon 2, a 2. héjon 8, a 3. héjon 18, a 4. héjon 32. Általáno-
san: az n. héjon keringő elektronok maximális száma 2n2 
lehet, ahol n a héj sorszáma.

Közönséges körülmények között minden elektron a 
lehető legalacsonyabb energiájú héjon helyezkedik el. Ha 
például betelik a K-héj, a harmadik elektron már az L-héj-
ra kényszerül, ha már az L-héj is telítődik nyolc elekt-
ronnal, akkor a következő (11.) elektron már az M-héjra 
kényszerül. Az atom azon állapotát, amikor az összes 
elektron a legalacsonyabb energiaállapotban helyezke
dik el, alapállapotnak nevezzük. Ha növeljük az atom 
energiáját, akkor az alapállapotú elektron ebből az ener-
giából felveszi a két héj közötti energia különbségét, és 
ezzel a plusz energiával kerül egy nagyobb energiájú héj-
ra. Az ilyen állapotot gerjesztett állapotnak nevezzük, az 
energiaközlés folyamatát pedig gerjesztésnek. A gerjesz-
tett állapot általában csak rövid ideig (kb. 10-9 s) áll fenn, 
majd az elektron visszatér az alacsonyabb energiájú álla-
potba, miközben az illető atomra jellemző energiájú (és 
színű) sugárzást bocsát ki.

A kémiai reakciók során az atomok elektronszerke-
zete változik meg. Ez a változás általában nem érinti az 
atommagot és a körülötte lévő telített héjakat. Telítettnek 
nevezünk egy elektronhéjat, ha azon maximális számú 
elektron található. Az atommag és a körülötte találha
tó telített héjak együtt alkotják az atomtörzset. Azt az 
elektronhéját pedig, amely nem telített, vegyértékhéj-
nak nevezzük. Az atom tehát – kémiai szempontból – 
atomtörzsből és vegyértékhéjból áll (4.4. ábra). A kémiai 
reakciókban általában az atomok vegyértékhéján található 
elektronok, az ún. vegyértékelektronok vesznek részt.

A vegyértékelektronok lehetnek ún. párosított elektro-
nok, illetve párosítatlan elektronok. A vegyértékelektro-
nokat a vegyjel köré írt pontokkal jelöljük.

A z Atomok perIódusos rendszere

Az atomok és az elemek periódusos rendszerének össze-
hasonlítása (4.5. ábra).

atommag

K-héj

L-héj

M-héj

N-héj

vegyértékhéj

atomtörzs

4.3. A Bohr-féle atommodell szerint csak meghatározott  
energiájú héjakon mozoghatnak az elektronok. A héjak  
között nem tartózkodhat elektron. Hasonló ez egy létrán  
való mászáshoz, amikor csak a létrafokokon állhatunk,  
de két fok között sosem

4.4. A nátriumatom atomtörzse és vegyértékhéja

 k érdés, problémAfelve tés

Jól hallottam? Az atomok periódusos rendszere? általános is-
kolában tanultunk a periódusos rendszerről, de azt az elemek 
periódusos rendszerének neveztük. vagy mindkettő ugyanazt 
jelenti? végül is atom vagy elem, egyre megy.

 mAgyAr á z At

Nem! Az atom és az elem két különböző fogalom. Az atom egy 
kémiai részecske, az elem pedig egy olyan anyagi halmaz, amely 
azonos rendszámú atomokra bontható, tehát kémiai részecskék 
(atomok, molekulák) sokasága. Az elemnek lehet színe, az atom-
nak nem; az elemnek lehet halmazállapota, az atomnak nem; az 
elemnek lehet olvadáspontja, az atomnak nem; az atomot lehet 
gerjeszteni, az elemet nem; az atomnak van elektronszerkezete, 
az elemnek nincs.

valóban létezik az elemek periódusos rendszere, amelyet elő-
ször mengyelejev alkotott meg 1869-ben. Ebben a periódusos 
rendszerben a rendezőelv az elemek fizikai és kémiai tulajdon-
sága volt. A ma használatos periódusos rendszerben viszont az 
atomok elektronszerkezete a meghatározó, tehát helyesebb ezt 
az atomok periódusos rendszerének nevezni. mivel az anyagok 
kémiai és fizikai tulajdonságait az alkotórészecskék tulajdonsá-
gai, így elektronszerkezetük határozzák meg, ezért szoros kap-
csolat van az atomok periódusos rendszere és az elemek perió-
dusos rendszere között.
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ismerkednünk azokkal a szabályokkal, amelyek alapján le 
tudjuk írni, hogy az atomokban hogyan helyezkednek el 
az elektronok. A szemléletes magyarázat kedvéért ezeket 
a szabályokat úgy fogalmazzuk meg, mintha az atomok 
ezeknek engedelmeskednének. Valójában éppen fordított a 
helyzet. Az atomok tényleges elektronszerkezetének meg-
ismeréséből vontuk le ezeket a szabályokat (4.6. ábra).

1
1A

18
8A

1
1
H

1,008
2

2A
13
3A

14
4A

15
5A

16
6A

17
7A

2
He

4,003

2
3
Li

6,941

4
Be

9,012

5
B

10,81

6
C

12,01

7
N

14,01

8
O

16.00

9
F

18.99

10
Ne

20,18

3
11
Na

22,99

12
Mg

24,30
3

3B
4

4B
5

5B
6

6B
7

7B
8

8B
9

8B
10
8B

11
1B

12
2B

13
Al

26,98

14
Si

28,09

15
P

30,97

16
S

32,06

17
Cl

35,45

18
Ar

39,95

4
19
K

39,1

20
Ca

40,08

21
Sc

44,96

22
Ti

47,90

23
V

50,94

24
Cr

52,00

25
Mn

54,94

26
Fe

55,85

27
Co

58,93

28
Ni

58,71

29
Cu

63,54

30
Zn

65,37

31
Ga

69,72

32
Ge

72,59

33
As

74,92

34
Se

72,96

35
Br

79,9

36
Kr

83,8

5
37
Rb

85,47

38
Sr

87,62

39
Y

88,91

40
Zr

91,22

41
Nb

92,91

42
Mo

95,94

43
Tc
98

44
Ru

101,07

45
Rh

102,91

46
Pd

106,40

47
Ag

107,87

48
Cd

112,40

49
In

114,8

50
Sn

118,69

51
Sb

121,75

52
Te

127,60

53
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54
Xe

131,3

6
55
Cs

132,9

56
Ba

137,3

57
La

138,9

72
Hf

178,49

73
Ta

180,95

74
W

183,85

75
Re

186,2

76
Os

190,2

77
Ir

192,2

78
Pt

195,09

79
Au

196,97

80
Hg

200,59

81
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204,4

82
Pb

207,2

83
Bi
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84
Po
210

85
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86
Rn
222

7
87
Fr

223

88
Ra
226

89
Ac

227

104
Rf

261

105
Db
262
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Sg
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Bh
264

108
Hn
265

109
Mt
266

110 111 112

63
Eu

152,0

64
Gd
157

95
Am
243

96
Cu
247

sorszám
olvadáspont (°C)
Forráspont (°C)

sűrűség cm
g

3a k
keménység 
(mohs-skála)
Az elem előfordulása

moláris atomtömeg cm
g

3a k

Al
26,9815

13
660,37

2467

2,70

2,75

7,57%

Al
oxidációs szám 3

Elektronegativitás 1,5

Elektronkonfiguráció     [Ne]3s23p1

Relatív atomtömeg      26,9815

Protonszám 13

Az atomok periódusos rendszerét megkapjuk, ha az ato-
mokat növekvő rendszám, azaz protonszám alapján sorba 
rakjuk, és az egymáshoz hasonló vegyértékhéj-elektron-
szerkezettel rendelkező atomokat egymás alá helyezzük. 
A periódusos rendszer értelmezéséhez először meg kell 

Az atomok Az elemek

periódusos rendszere

A sorképzés alapja protonszám „atomsúly”

Rendezőelv elektronszerkezet tulajdonság

Periodikusan 
ismétlődik

vegyértékelektron-
szerkezet

kémiai 
tulajdonság

A rendszám 
jelentése

proton-  
és elektronszám sorszám

4.6. összehasonlító táblázat

4.5. Periódusos rendszer  melyik kinagyított részlet származik az atomok és melyik az elemek periódusos rend szeréből?

 mAgyAr á z At

Annak ellenére, hogy a legtöbb periódusos rendszeren még 
ma is ez olvasható: „Az elemek periódusos rendszere”, tegyünk 
különbséget az atomok periódusos rendszere és az elemek pe-
riódusos rendszere között. Az atomok periódusos rendszere 
tartalmazza az atomra vonatkozó adatokat (rendszám, relatív 
atomtömeg, elektronszerkezet, izotópeloszlás, atomsugár, io-
nizációs energia, vegyérték, elektronegativitás stb.), az elemek 
periódusos rendszere pedig az elemre vonatkozó adatokat 
(halmazállapot, fém vagy nemfém, sűrűség, olvadáspont, for-
ráspont, szín stb.). sok kellemetlenségtől kíméljük meg magun-
kat, ha nem keverjük össze a kettőt, miközben vegyük észre a 
hasonlóságot is!
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A z Atomok perIódusos rendszerének 
elek tronszerkezetI értelmezése

Az atomok periódusos rendszerében elkülöníthetünk pe-
riódusokat (vízszintes sorokat), csoportokat (függőleges 
oszlopokat).

A csoportok között megkülönböztetünk főcsoporto-
kat. A lerövidített periódusos rendszer csak a főcsopor-
tokat tartalmazza. Számozásuk egytől nyolcig római szá-
mokkal történik (I–VIII). A főcsoport sorszáma megegye-
zik az atom vegyértékelektronjainak számával. Például az 
oxigénatom a VI. főcsoportban található, tehát 6 vegyér-
tékelektronja van. Az alumíniumatom a III. főcsoportban 
található, tehát három vegyértékelektronja van. 

A leggyakrabban használt „normál” periódusos rend-
szer 18 csoportból áll (4.5. ábra). Újabban a csoportok szá-
mozása egytől 18-ig történik (1–18), de ezek a sorszámok 
általában nem adnak közvetlen felvilágosítást az atom 
vegyértékelektronjainak számáról, ezért a továbbiakban 
ezt a számozást nem használjuk. A teljes (hosszú) perió-
dusos rendszer 32 csoportból áll (4.9. ábra). 

A periódusok száma megadja annak az elektronhéjnak 
a sorszámát, amelynek feltöltődése elkezdődik. Minden 
periódus végén egy nemesgázatom található. A nemesgáz-
atomoknak stabilis vegyértékelektron-szerkezete van, ezért 
a nemesgázok közönséges körülmények között is atomosan 
fordulnak elő. A stabilis, nyolcelektronos vegyértékelekt-
ron-szerkezetet szokás nemesgázszerkezetnek is nevezni.

Az atomok elektronszerkezete és a periódusos rend-
szerben elfoglalt helye között egyértelmű kapcsolat van. 
Az atom elektronszerkezetének ismeretében megadhatjuk 

1
i A

18
viii A

1 2
ii A

13
iii A

14
iv A

15
v A

16
vi A

17
vii A

2

3 3
iii B

4
iv B

5
v B

6
vi B

7
vii B

8 9
vii B.

10 11
i B

12
ii B

4

5 3
iii B

6

7

4.7. Az i. főcsoport atomjaiból 
épülnek fel az alkálifémek

4.9. Az atomok (nagyon) hosszú periódusos rendszere

4.8. A halogénelemek mole-
kuláit a vii. főcsoport atomjai 
alkotják

 összefog l Al ás

A bohr-féle atommodell:
•	  az elektron az atomban meghatározott energiájú körpályán 

kering;
•	  alapállapotú atom: az elektron a lehető legkisebb energiájú 

héjon található,
•	  gerjesztett állapotú atom: energiafelvétel hatására  

az elektron az eredetinél nagyobb energiájú héjra kerül. 

Az atom felépítése:
•	 atommag + elektronhéjak

 − egy-egy héjon maximum 2n2 számú elektron lehet;
•	 atomtörzs + vegyértékelektron-héj

 − atomtörzs: az atommag és a lezárt héjak együttese;
 −  vegyértékelektron-héj: a vegyértékelektronokat  
tartalmazó le nem zárt héj.

Az atomok periódusos rendszere:
•	 az atomok elektronszerkezete alapján épül fel,

 −  a főcsoportszám = annak az elektronhéjnak a sorszáma, 
amelynek feltöltődése elkezdődik,

 − periódusszám = az elektronhéj sorszáma;
•	 benne az atomokra jellemző adatok találhatók;
•	  szoros kapcsolatban van az elemek periódusos  

rendszerével.

  vál Aszol j! kutAss! mér j!  
Alkoss! k ísérle te z z!

1.  Projektmunka keretében dolgozzátok fel a tűzijáték 
kémiáját! Hogyan kapcsolódik a tűzijáték az atomok 
elektronszerkezetéhez? Milyen anyagokat használnak 
a tűzijáték során?

2. A klóratom a VII. főcsoportban és a 3. periódusban 
található. Mit tudsz ezek alapján elmondani a klór-
atom elektronszerkezetéről?

annak periódusos rendszerbeli helyét. Egy atom perió-
dusos rendszerben elfoglalt helyéből pedig megállapíthat-
juk az atom elektronszerkezetét. Például a kalciumatom  
a 4. periódusban és a II. főcsoportban található. Ennek 
jelentése: A vegyértékhéj sorszáma: 4. A vegyértékhéjon 
össze sen 2 vegyértékelektron található.
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Az anyagi halmazok mennyiségét tehát különböző 
módon (tömeggel, térfogattal, részecskeszámmal, anyag-
mennyiséggel) adhatjuk meg. Ezek egymással egyenesen 
arányosak, ezért egymásba átszámíthatók. Kémiai szem-
pontból különösen fontos ismerni az anyagmennyiség 
kapcsolatát a másik három mennyiséggel (5.2. ábra).

Az anyagmennyiség (n) és a tömeg (m) közötti kapcso-
latot egyenes arányossággal írhatjuk le: n

m M,=  ahol az
M-mel jelölt arányossági tényező a moláris tömeg (5.3. 
ábra). A moláris tömeg a tömeg és az anyagmennyiség 
hányadosa. Jele: M, leggyakrabban használt mértékegysé-
ge mol

g
 (esetleg kmol

kg
). Az atomok moláris tömegének

számértéke megegyezik az atom relatív atomtömegével.

5.1. A C-12 sok mennyiség meghatározásában játszik „főszerepet”

5.2. A kémiai számításokban az anyagmennyiségnek központi 
sze re pe van

5.3. legfontosabb moláris mennyiségek: moláris tömeg, moláris 
térfogat, moláris részecskeszám

Az anyagi halmazok nagyon sok kémiai részecskéből 
álló anyagi rendszerek, jellemzésükre jól mérhető fizikai 
mennyiségeket használunk.

Bármely anyagi halmaz mennyiségét megadhatjuk an-
nak tömegével, térfogatával, anyagmennyiségével és a 
benne lévő kémiai részecskék számával.

Kémiai szempontból nagyon fontos mennyiség az 
anyagmennyiség (n). 1 mól annak az anyagi rendszer-
nek az anyagmennyisége, amelyben ugyanannyi elemi 
egység van, mint amennyi atomot tartalmaz 12,0000 g 
C12es izotóp. Mivel 12,0000 g C-12-es izotópban 6  $ 1023 

atom van, ezért minden anyag 1 móljában 6 $ 1023 (ponto-
sabban 6,022 $ 1023 elemi egység található. Elemi egység le-
het bármely részecske (proton, neutron, elektron, atom, 
molekula, ion) vagy részecskék együttese (pl. nátrium-
ionok és kloridionok együttese: NaCl).

5. Az AnyAgmennyIség

 k érdés, problémAfelve tés

már megint a 12-es tömegszámú szénizotóp. valahol már ta-
lálkoztunk ezzel (5.1. ábra). megvan! A relatív atomtömegnél. 
gondolom, nem véletlen, hogy a relatív atomtömeg és az 
anyagmennyiség definíciójában is szerepel a C-12-es izotóp.

 k érdés, problémAfelve tés

számomra két dolog nem világos. mi az, hogy egy anyag meny-
nyiségét megadhatjuk az anyagmennyiségével is? A két szó 
külön- vagy egybeírása nem ugyanazt jelenti? A másik pedig, 
hogy mikor írjuk rövid „o”-val a mólt és mikor hosszúval?

 mAgyAr á z At

valóban nem véletlen. így a relatív atomtömeg (és a relatív 
molekulatömeg) számértéke megegyezik az 1 mol anyag tö-
megének grammokban kifejezett számértékével. Például az 
oxigén relatív atomtömege 16, ezért 16 gramm oxigénben van 
6 $ 1023 oxigénatom. Az oxigén relatív molekulatömege 32, ezért  
32 gramm oxigénben van 6 $ 1023 o2 molekula. és ezért  6  $ 1023  

az a bizonyos szám is, amit Avogadro-számnak hívunk, és nem 
pedig 1 $ 1023 vagy valami nekünk jobban tetsző érték.

 mAgyAr á z At

Bizony nem mindegy, hogy a két szót egybeírjuk vagy külön-
írjuk. Az anyag mennyiségét (külön írva!) többféleképpen is 
megadhatjuk, pl. tömeggel, térfogattal, részecskeszámmal és 
anyagmennyiséggel. Az anyagmennyiség (egybeírva!) az anyag 
mennyiségének egyik megadási módja, amit előszeretettel 
használunk a kémiában. A „mól” és a „mol” között ugyanaz a kü-
lönbség, mint a „kilogramm” és a „kg” között. Hosszú „ó”-val írva 
az anyagmennyiség mértékegységének neve, rövid „o”-val írva 
a mértékegység jele, azaz rövidítése.

NA n

N

NA

VmM

u
m V

Ar

12C
n

M n
m

n nV V N N
m A= = =
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Az anyagmennyiség (n) és a térfogat (V) közötti kap cso-
latot egyenes arányossággal írhatjuk le: n

V Vm= , ahol Vm 
az anyag moláris térfogata (5.3. ábra). A moláris térfogat a 
térfogat és az anyagmennyiség hányadosa. Jele: Vm, leg-
gyakrabban használt mértékegysége mol

dm vagy mol
cm3 3a k.

Az anyagmennyiség (n) és a részecskeszám (N) közötti 
kapcsolatot egyenes arányossággal írhatjuk le: n

N NA= , 
ahol az NA-val jelölt arányossági tényező a moláris részecs-
keszám, amit történeti okokból Avogadro-állandónak ne-
vezünk (5.4. ábra). Az Avogadroállandó az 1 mol anya-
ban lévő részecskék (pontosabban elemi egységek) száma.
Jele: NA, mértékegysége: mol

1 , értéke minden anyagra 
6 $ 1023 mol

1 , pontosabban 6,022 $ 1023 mol
1 .

A z AnyAgmennyIséggel k Apcsol Atos 
számítások

Az egyenes arányosságon alapuló számításokat kétféle-
képpen végezhetjük el. Kiszámolhatjuk képlettel vagy kö-
vetkeztetéssel. Mind a két számítási eljárás jó, ezért mind 
a kettőt bemutatjuk.

Mintának vegyük a következő példát!
Mennyi a tömege 5,00 mol szén-dioxidnak? M = 44,0 mol

g

Számítás képlettel
1.  Írjuk fel a tömeg és az anyagmennyiség közötti kapcso-

latot leíró képletet! n
m M=

2.  A képlet megfelelő átalakításával fejezzük ki a keresett 
mennyiséget! m = n $ M

3.  Azonosítsuk a feladatban szereplő adatokat a képletben 
szereplő mennyiségekkel!

 Az anyagmennyiség 5,00 mol, tehát n = 5,00 mol. 
 A szén-dioxid moláris tömege 44,0 mol

g
,

 azaz M = 44,0 mol
g

.
4. Helyettesítsünk be a képletbe! m = 5,00 mol $ 44,0 mol

g
.

5. Végezzük el a műveletet! m = 220 g.
6.  Válaszoljunk a kérdésre! 5,00 mol szén-dioxid tömege 

tehát 220 g.
A képlettel való számolás legnagyobb nehézsége, hogy is-
merni kell a képletet.

5.4. Amedeo Avogadro 
(1776–1856) olasz nemes,  
a fizika és a matematika  
professzora. Bár nem ő  
javasolta a 6 $ 1023-t, de  
a fizikában és kémiában  
elért eredményeinek 
elismeréseként róla  
nevezték el ezt a számot

 mAgyAr á z At

sajnos nem. Egy pohár víz mennyiségét megadhatjuk a töme-
gével is. legyen 1 pohár víz tömege 200 g. Akkor 2 pohár víz 
tömege 400 g, 3 poháré 600 g, és így tovább. A  tömeg tehát 
függ a víz mennyiségétől. Ezzel szemben a víz moláris tömege 

18 mol
g

 és ez akkor is ennyi, ha 1 pohár vízről, vagy ha 3 pohár 

vízről van szó. Hétköznapi hasonlattal élve, a „tömeg” és a „mo-
láris tömeg” között hasonló a különbség, mint az „ár” (pl. 5 kg 
alma ára) és az „egységár” (pl. 1 kg alma ára) között. A relatív 
tömeg pedig két különböző anyagi rendszer tömegének hánya-
dosa. Például megadhatom, hogy 1 pohár víz tömege hányszo-
rosa 1 pohár benzin tömegének. Ez lesz a víznek a benzinre vo-
natkozó relatív tömege.

 mAgyAr á z At

Bár az Avogadro-állandó minden anyagra ugyanannyi, mégis 
hibás azt mondani, hogy az anyagmennyiség megegyezik a ré-
szecskeszámmal, ugyanis csak arányos vele. Nem írhatjuk tehát, 
hogy 1 mol C = 12 g C = 6 $ 1023 C-atom. Helyesen 1 mol, azaz  
12 g szénben 6 $ 1023 szénatom van, vagy 6 $ 1023 szénatom tömege  
12 g, anyagmennyisége 1 mol.

5.5. Az anyagmennyiség és a moláris tömeg ismeretében  
a tömeg kiszámítható

 k érdés, problémAfelve tés

Nekem már kezd tömegiszonyom lenni! tömeg… relatív tö-
meg… moláris tömeg… nem mindegy?

m = 220 g

n = 5,00 mol M = 44,0 
g

mol
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Számítás következtetéssel
1. Értelmezzük a moláris tömeget két mennyiség kapcso-

lataként!
  A 44 mol

g
 moláris tömeg azt jelenti, hogy 1,00 mol 

szén-dioxid tömege 44,0 g.
2.  Írjuk fel az ismert és az ismeretlen mennyiségek közötti 

egyenes arányosságot!
  Ha 1,00 mol szén-dioxid tömege 44,0 g, 
 akkor 5,00 mol szén-dioxid tömege x g.
3. Írjuk fel az egyenes arányosságot matematikai egyenlet 

formájában!
 ,

, ,
mol
mol

g
g

x5 00
1 00 44 0

=

4. Oldjuk meg a kapott matematikai egyenletet! x = 220
5. Válaszoljunk a kérdésre! 5,00 mol szén-dioxid tömege 

tehát 220 g.
A következtetéssel való számolás nehézsége, hogy tudni 
kell, mit jelent a moláris tömeg.

 k érdés, problémAfelve tés

Ha nem tudom a képletet, de ismerem a benne szereplő meny-

nyiségek mértékegységét, akkor abból ki tudom következtetni.

Például a moláris tömeg mértékegysége, a mol
g

 mutatja, hogy 

a moláris tömeget csak úgy kaphatom meg a tömegből és az 
anyagmennyiségből, ha a tömeget osztom az anyagmennyi-
séggel, és nem pedig fordítva.

 k Idolgozot t fel AdAtok

Hány molekula van 200 g (egy pohár) vízben?
Megoldás
•	 Adatok:

A víz tömege: m = 200 g; képlete: H2O; relatív molekula-
tömege: Mr = 18; Ar(H) = 1; Ar(O) = 16
A víz moláris tömege: M = 18 mol

g
.

Az Avogadro-állandó: NA = 6 $ 1023 

mol
1 .

Keressük a részecskeszámot (N)!
•	 Az ismeretlen kiszámítása lépésenként (5.6. ábra):

 − a tömegből és a moláris tömegből kiszámolható az 
anyagmennyiség;

 −  az anyagmennyiségből és az Avogadro-állandóból ki-
számolható a részecskeszám.

 − Számítás képlettel

n
m M=  " ,

mol
g
g

moln M
m

18

200
11 11== =

n
N NA=  "

N = n $ NA = 11,11 mol $ 6 $ 1023 mol
1  = 66,7 $ 1023

•	 Számítás következtetéssel
18 mol

g
 " Ha 18 g víz anyagmennyisége 1 mol, ak-

kor 200 g víz anyagmennyisége x mol.

g
g

mol
mol

x200
18 1=  " ebből x = 11,11

Tehát 200 g víz anyagmennyisége 11,11 mol.

6 $ 1023 

mol
1  " Ha 1 mol vízben 6 $ 1023 molekula van, 

akkor 11,11 mol vízben y molekula van.

, mol
mol

y11 11
1 6 1023$=  " ebből y = 66,7 $ 1023.

 összefog l Al ás

Az anyagi halmazok mennyiségét megadhatjuk:
•	 tömeggel,
•	 térfogattal,
•	 részecskeszámmal és
•	 anyagmennyiséggel;

 − mértékegysége a mól;
 −  1 mol annak az anyagi rendszernek az anyagmennyisége, 
amely ugyanannyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány 
atom van 12,0000 g C-12-es izotópban;

 −  1 mol anyag tömege a moláris tömeg (M), térfogata  
a moláris térfogat (Vm), a benne lévő elemi egységek  
száma az Avogadro-állandó (NA).

A számítások módszerei:
•	 számítás képlettel;
•	 számítás következtetéssel.

5.6. A mintafeladat  
lépésenkénti  
megoldásának hálójaN = 66,7 $ 1023

m = 200 gM = 18,0 
g

mol

n = 11,11 molNA = 6 $ 1023 

mol
1
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•	 Egy lépésben
 Mivel az ismert mennyiség (a víz tömege) és a keresett 
mennyiség (a vízmolekulák száma) között egyenes ará-
nyosság van, a számítás egy lépésben is megoldható;
1 mol víz " tömege 18 g " részecskeszáma 6 $ 1023, eb-
ből következik, hogy
ha  18 g vízben 6 $ 1023 molekula van, 
akkor  200 g vízben z molekula van

g
g

z200
18 6 1023$=  " ebből z = 66,7 $ 1023 

Tehát 200 g vízben 66,7 $ 1023  molekula található.

  vál Aszol j! kutAss! mér j!  
Alkoss! k ísérle te z z!

1.  Mi az „elemi egység” a következő esetekben: 
a) 2 mol nátriumklorid; 
b) 4 mol ammónia; 
c) 3 mol proton; 
d) 1 mol vas; 
e) 3 mol oxidion; 
f) 5 mol hélium; 
g) 4 mol szőlőcukor; 
h) 2 mol elektron?

 oldd meg!

1. Másold a füzetbe, majd egészítsd ki a következő táb-
lázatot!

Az anyag 
neve

Anyag-
mennyisége részecskeszáma tömege

víz  6 $ 1023 molekula

Ammónia 0,5 mol

metán 0,32 g

 2. Számítsd ki a víz moláris térfogatát folyékony hal-
mazállapotban, adott hőmérsékleten, amikor sűrű sé-
ge: 1 dm

kg
3 !

 3.  Mennyi az anyagmennyisége 
a) 200 g kénsavnak; 
b) 50,0 g ammóniának; 
c) 50,0 g nátrium-kloridnak?

 4. Mennyi a tömege 
a) 3,00 mol víznek; 
b) 5,00 mol szénnek; 
c) 2,00 mol oxigénmolekulának?

 5.  Hány molekula van
a) 40,0 g vízben; 
b) 100 g nitrogéngázban; 
c) 10,0 g ammóniában?

 6.   Mennyi a térfogata 3,00 mol hidrogéngáznak, ha mo-
láris térfogata 24,5 mol

dm3

?
 7.  Hány molekula van 100 cm3 etanolban, ha az etanol 

moláris térfogata 36,3 mol
cm3

?
 8.  Melyik nagyobb tömegű?

 a) 2,00 mol metán vagy 2,00 mol kénsav; 
b) 3,00 mol víz vagy 2,00 mol argon; 
c) 1,00 mol vas vagy 2,00 mol klórgáz.

 9.  Állítsd a molekulák száma alapján növekvő sorrend-
be a következő anyagi rendszereket:

 9,00 g víz; 34,0 g ammónia; 10,0 g hidrogéngáz; 254 g 
jód!

10.  Hány gramm vízben van ugyanannyi molekula, mint 
a) 10,0 g metánban; 
b) 2,00 g hidrogéngázban; 
c) 127 g jódban?

11.  Mekkora anyagmennyiségű szénatom tömege egye-
zik meg 
a) 2,00 mol vízmolekula; 
b) 1,00 mol vasatom; 
c) 0,100 mol nátrium-klorid tömegével?
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