3. AZ ANYAGOK TULAJDONSÁGAI
ÉS VÁLTOZÁSAI
A konyhában a sütéshez, fõzéshez cukrot, sót, olajat, lisztet és még sok más anyagot használunk.
Rozsdamentes acélból vagy zománcozott vasból készült edényben fõzünk, mûanyag dobozokban tároljuk a hûteni való élelmiszert. Porcelán tányérból eszünk, üvegpohárból iszunk, és a szépen terített
asztalról a papírszalvéta sem hiányozhat (3/1. ábra). Épületeink tetõszerkezete, bútoraink fából készülnek. Mivel a fa „melegebb”, mint a márvány, a szobrászok is szívesen dolgoznak vele (3/2. ábra).
A márvány, valamint a Bükk vagy a Mecsek és a barlangjaikat díszítõ cseppkövek anyaga ugyanaz:
mészkõ, kémiai nevén: kalcium-karbonát (3/3. ábra).

3/1.2ábra Ünnepi terített asztal
A gyertya anyaga paraffin, amely
kõolajszármazék, akárcsak a benzin.

3/2.2ábra Szervátiusz Jenõ fából
készült Madonna címû szobra –
részlet

3/3.2ábra Az óriáscseppkõ fantázianeve: „Csillagvizsgáló” – Baradla
barlang, Aggteleki Nemzeti Park

Ha friss kenyeret vagy virágot viszünk haza, a kenyér vagy a virág illata rövidesen betölti az egész
lakást (3/4. ábra). A reggeli kakaóba vagy teába tett cukor akkor is megédesíti az italunkat, ha nem
kevergetjük (3/5. ábra).
Hogyan jut el a virág, a kenyér illata a szoba távoli sarkába? A „mozdulatlan” cukor és a „mozdulatlan” víz mi módon keveredik egymással?

3/4.2ábra A virág illatát messzirõl is megérezzük
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3/5.2ábra A teában a cukor keverés nélkül is oldódik

Az illatok terjednek, a cukor a vízben kevergetés nélkül is feloldódik (legfeljebb
lassabban). Mindez azért lehetséges, mert az anyag parányi, szakadatlanul nyüzsgõ, mozgó, rezgõ, forgó részecskék sokasága. A látható anyagot felépítõ részecskék rendkívül kicsik: egyetlen cukorkristály is sok milliárd cukorrészecskét
tartalmaz.

3/6.2ábra Mustfokolás – a folyadékok sûrûségét areométerrel mérjük meg. Minél sûrûbb a folyadék, annál
kevésbé merül bele az areométer

Az iskolában, otthon, az élõ és az
élettelen természetben különféle tárgyak,
különbözõ összetételû anyagok vesznek
körül bennünket. Az anyagokat tulajdonságaikról ismerjük fel.
Az anyagok halmazállapotát, ízét, színét, szagát, keménységét és sok egyéb
külsõ tulajdonságát közvetlenül érzékszerveinkkel tapasztalhatjuk meg (2/1.
ábra). Más tulajdonságaikat, például a cukor tömegét, a víz térfogatát, a must sûrûségét, a jég olvadáspontját méréssel
állapíthatjuk meg (3/6. ábra).

Köznapi tapasztalatunk, hogy a jég megolvasztható, vagy hogy a papírt, a fát el
lehet égetni. Honnan tudhatjuk meg azonban, hogy a jódkristály melegítésre
ugyanúgy megolvad-e, mint a jég. Hogy az alumíniumport el lehet-e égetni?
A megfigyelés, a mérés nem elég, kölcsönhatást, változást kell elõidéznünk. Melegíteni kell a jódot, vagy meg kell kísérelni az alumínium meggyújtását.

Hogyan olvad meg a jód? (K2)
Kicsi lombikba néhány szem jódkristályt teszünk, majd enyhén melegítjük a lombikot.
A szilárd jód anélkül, hogy megolvadna, közvetlenül gõzzé alakul. A lombik hidegebb részén a
jódgõzök apró kristályok formájában lecsapódnak, és az üveg falán fémesen fénylõ bevonatot alkotnak.

a

A kristályos jód melegítésre közvetlenül gõzzé válik: szublimálódik. A szublimáció halmazállapot-változás, éppúgy, mint az olvadás, a fagyás vagy a jódgõzök kristályokká történõ lecsapódása.
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A

Éghetõ-e az alumínium? (K3)
Borszesz lángjába késhegynyi alumíniumport
szórunk. A szürke alumíniumpor szikrázva
elég, és fehér alumínium-oxid keletkezik belõle. A kémiai reakcióban a kiindulási anyagok
tulajdonságai megváltoznak.

A jód gõzzé válása vagy az alumíniumpor égése egyaránt olyan változás, amelyben az anyag részecskéi vesznek részt. Mégis alapvetõ különbség van közöttük. A
jód részecskéi a gõzben is jódrészecskék maradnak. Az alumínium részecskéi
azonban az égés során a levegõ oxigéntartalmával egyesülve más anyaggá, alumínium-oxiddá alakulnak.
A szilárd jég, a folyékony víz, a gáz-halmazállapotú vízgõz a kémia szempontjából ugyanaz az anyag. A jég, a víz, a vízgõz egyaránt vízrészecskékbõl épül fel. A halmazállapot megváltozása a víz részecskéinek összetételét nem változtatja meg.
Az olyan változást, amelyben az anyagnak csak néhány tulajdonsága (például
alakja, mérete, halmazállapota) változik meg, de részecskéinek összetétele nem
változik, fizikai változásnak nevezzük.
Az alumíniumpor szikrázó égése mélyreható változás. A változás elõtti (kiindulási) anyagokból teljesen más minõségû, új összetételû anyag keletkezik. Azokat a
változásokat, amelyekben az anyag összetétele megváltozik, és új anyag keletkezik, kémiai változásnak, kémiai reakciónak nevezzük.
Fizikai változással jár például a tûzifa felaprítása, a benzin párolgása, az autó gyorsulása,
a gitár húrjának megpendítése, a vasdarab
mágnesezése, a jég olvadása, a hõmérõ higanyszálának tágulása, a jód szublimációja.
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Kémiai változás például a papír, a fa, a szén,
a benzin, az alumínium, a gyertya (a paraffin), a csillagszóró égése, a vas rozsdásodása, a fa korhadása, a cink- és a kénpor heves kölcsönhatása.

A tárgyakat, a testeket anyagok alkotják. Az anyagok parányi részecskékbõl
épülnek fel. A részecskék közötti kölcsönhatás erõsségétõl függõen az anyagok
szilárd, folyékony vagy gáz-halmazállapotúak lehetnek.
Az anyagokat tulajdonságaikról ismerjük fel. A tulajdonságokat közvetlen
megfigyeléssel, méréssel vagy változás közben lehet megállapítani.
Az olyan változást, amelyben az anyag részecskéinek összetétele nem változik
meg, fizikai változásnak nevezzük.
Azokat a változásokat, amelyekben az anyag részecskéinek összetétele megváltozik, kémiai változásnak, kémiai reakciónak nevezzük.

1. Melyek a vasszög anyagának érzékszervekkel megállapítható tulajdonságai? Melyek a mérhetõ
tulajdonságai?
2. Milyen érzékelhetõ tulajdonságokban különbözik egymástól a cinkpor és a kénpor, valamint a
cink-szulfid? (K1)
3. Mivel magyarázható, hogy a lombik aljára szórt jódkristály enyhe melegítésre egyszercsak a
lombik felsõ részére kerül? (K2) Mit bizonyít ez a kísérlet (is)?
4. Mi a lényeges különbség a fizikai és a kémiai változás között?
5. Állapítsd meg, hogy a felsorolt változások közül melyik fizikai, és melyik kémiai változás! Választásodat indokold meg!
a) A benzin elpárolog. b) A benzin a motorban elég. c) A zsír benzinben feloldódik. d) A rézdrót vezeti az áramot. e) A must megerjed. f) A fûtõgáz (például PB-gáz) elégetésekor
szén-dioxid és víz keletkezik.
6. Tudod-e, hogy a szén, vagy az alumínium égéséhez melyik anyagra van szükség? (K3) Próbáld
szavakkal felírni a folyamatot!

1. Gyújtsd meg a gázt, és az égõ gáztûzhelyre tégy fel egy fazék hideg vizet! Figyeld meg: milyen
lesz a fazék oldala, amikor feltetted, és milyen lesz késõbb! Mit tapasztalsz? Mi keletkezett a gáz
égése során?
2. Csiszolj fényesre három darab vasszöget! Egy kis edényben forralj vizet néhány percig, majd kihûlés után öntsd egy kisméretû, a vasszögnél alig nagyobb, például orvosságosüvegbe! A vasszögek közül az egyiket tedd bele a kiforralt vízbe, és zárd le az üveget! A másikat hagyd szabadon, a harmadikat pedig egy csapvizet tartalmazó edénybe tedd bele, és hagyd állni lefedés
nélkül, vagy nedves rongydarabkán tartsad napokon át! Figyeld meg folyamatosan (naponta) a
változást, és jegyezd fel a látottakat!
Mit állapíthatsz meg: mi a feltétele, hogy a vasszögön látható változás történjék? Tudod-e,
hogy a vizsgálat szempontjából mi a különbség a csapvíz és a kiforralt víz között? Ha nem tudod, olvasd el A víz címû fejezetet!

b

c

e
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4. HÕTERMELÕ ÉS HÕELNYELÕ
FOLYAMATOK

4/1.2ábra Tábortûz

A

Tábortûz, ropogó gallyak, izzó forróság … (4/1.
ábra) Ki gondolná, hogy ez is kémia?
A tábortûz parazsán megsül a szalonna, és ha
folyamatosan forraljuk, akkor elõbb-utóbb megfõ
a bográcsgulyás. Otthon az ebéd csak akkor készül
el, ha nem oltjuk el közben a gázt, vagy nem
vesszük le a tûzrõl a fazekat.
Télen szénnel, fával, olajjal vagy gázzal fûtünk: otthonainkat a tüzelõanyagok égése melegíti. Ahhoz, hogy meleg legyen, a szenet, a fát
meg kell gyújtani. A cinkpor és a kénpor, miután
„begyújtottuk” a keveréket, vakító tûztünemény
közben lép reakcióba egymással. A reakció
megindulása (a begyújtás) után már nem kell
melegítenünk, a reakció fenntartja önmagát, a
továbbiakban már „magától” is folytatódik.

Mivé ég el a magnézium? (K4)
Egy kis darabka magnéziumszalagot meggyújtunk. A szürke magnéziumszalag vakító fénnyel
ég el. Az égéstermék fehér por, kémiai nevén
magnézium-oxid.

A magnézium az égés során átalakul, és új anyag, magnézium-oxid keletkezik
belõle. A reakcióban a magnézium a levegõ oxigénjével egyetlen anyaggá egyesül. Az egyesülés kémiai változás.
A tüzelõanyagok, a földgáz vagy a városi gáz, a borszesz, a magnézium égése a
környezetet melegíti. Az égésben részt vevõ anyagok a környezetüknek hõt adnak
át. A hõtermeléssel járó változást exoterm2 folyamatnak nevezzük. Az égés
exoterm kémiai reakció.
2
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Az exoterm görög eredetû szó, az exo (jelentése: kívül, kint) és a thermo (jelentése: melegszik, melegít) szavakból származik. Az exoterm folyamat „kívül melegít”, vagyis hõleadással jár. Egy hõtermeléssel járó folyamatot csak akkor nevezünk exotermnek, ha a folyamat során az anyag átalakul.

Hogyan készül a karamell? (K5)
Kémcsõben óvatosan kanálnyi cukrot melegítünk. A cukor megolvad, és barna karamell keletkezik, miközben a kémcsõ fala bepárásodik. Erõsebb melegítés hatására a cukor részben, majd teljesen elszenesedik.

a

A dobostortát elõször Dobos József cukrászmester készítette 1884-ben. Nemcsak a ropogós, aranybarna, fényes karamell volt az újdonsága, hanem vajkrémes tölteléke is. Egész
Európát meghódította. Különleges ládákban
szállították a tortákat, épségüket a sarkokban
elhelyezett papírvánkosok védték.

A dobostorta bevonata barna színû cukormáz, karamell. A cukorból folyamatos
(óvatos) melegítés hatására keletkezik. A melegítés nemcsak a hõmérsékletet emeli, hanem hatására a cukor elbomlik. A cukorból többféle új anyag, karamell,
majd szén, illetve víz keletkezik. A bomlás kémiai reakció.
Ha a melegítést abbahagyjuk, a cukor átalakulása is abbamarad. Miközben a cukor bomlik, környezetébõl hõt vesz fel. A hõfelvétellel járó változást endoterm3
folyamatnak nevezzük. A cukor bomlása endoterm kémiai reakció.
Az exoterm reakcióban az anyag a környezetének hõt ad át, az endoterm reakcióban az anyag a környezetébõl hõt vesz fel (4/2. ábra).
K
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4/2.2ábra Exoterm (hõtermelõ) és endoterm (hõelnyelõ) folyamat
3

Az endoterm szóban az endo elõtag jelentése: belül, bent. Az endoterm folyamat „belül melegít”, vagyis
hõfelvétellel jár. Egy hõfelvétellel járó folyamatot csak akkor nevezünk endotermnek, ha a folyamat során az
anyag átalakul.
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B

C

A kémiai reakciók többnyire hõváltozással járnak. A reakciók során vagy hõ
termelõdik, vagy a folyamat közben az anyag hõt vesz fel.
Azokat a változásokat, amelyekben az anyag a környezetének hõt ad át,
exoterm folyamatoknak nevezzük. Exoterm folyamat például az égés.
Azokat a változásokat, amelyekben az anyag a környezetébõl hõt vesz fel, endoterm folyamatoknak nevezzük. Endoterm folyamat például a cukor bomlása,
elszenesedése.
Az égés során az égõ anyag a levegõ oxigénjével egyesül.
Az egyesülés olyan kémiai változás, amelyben több anyagból egyetlen új
anyag keletkezik. A bomlás olyan kémiai változás, amelyben egy anyagból több
új anyag keletkezik.

1.
2.
3.
4.
5.

A gyertya égése exoterm folyamat. Miért? Hogyan érzékeljük ezt?
Miért nevezzük kémiai változásnak a magnézium égését? (K4)
Miért nevezzük egyesülésnek a magnézium égését? Mi az egyesülés?
Miért nevezzük bomlásnak a cukor hevítés hatására bekövetkezõ változását? (K5) Mi a bomlás?
Ha az anyag a környezetébõl hõt vesz fel, milyen változás történik a közvetlen környezetben?
És ha hõt ad le? (4/2. ábra)
6. Amikor a vizet a teafõzéshez felmelegítjük, miközben a hõmérséklete nõ, hõt vesz fel. Ha egy
kicsit állni hagyjuk, akkor lehûl, vagyis hõt ad le. Nevezhetjük-e exoterm folyamatnak a melegítést, illetve endoterm folyamatnak a lehûlést? (A válaszadásban segít a 2. és a 3. lábjegyzet.)

d

HALMAZÁLLAPOTOK ÉS HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK

4/3.2ábra Amikor hullik a hó, megenyhül a hideg

4
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„Eltûnik, mint a kámfor” – mondjuk arra, aki
nyomtalanul távozik. A molyirtó, a kristályos naftalin szagától menekülnek a molyok, és a jellegzetes szagot mi is messzirõl megérezzük.
Ha kilépünk a zuhany alól, fázunk; ha melegünk van, a párolgó izzadságcseppek hûsítik testünket. Télen, amikor a csikorgó hidegben a felhõkbõl kicsapódik a hó és megindul a hóesés,
akkor megenyhül az idõ, és néhány fokkal melegebb lesz (4/3. ábra).
Tapasztalatból tudjuk, hogy a jég szilárd, a víz
folyékony, a vízpára gáz-halmazállapotú. Mindhárom anyag vízrészecskékbõl áll. Miben különböznek akkor egymástól?4

A halmazállapotokról és a halmazállapot-változásokról részletesen a fizikában fogtok tanulni, most csak a legfontosabb jellemzõiket mutatjuk be.

A szilárd anyagokban a részecskék szorosan illeszkednek egymáshoz, közöttük erõs összetartó
erõ mûködik. A szilárd anyagok egy része kristályos szerkezetû5. Bennük a részecskék szabályos
rendben helyezkednek el, és ez a belsõ rend a szilárd anyag külsõ megjelenésén is látható (4/4.
ábra). A szilárd test alakja és térfogata is állandó. A részecskék ugyan nem hagyhatják el a helyüket,
de azért a szilárd anyagban sincs nyugalom. A részecskék tartózkodási helyük környezetében állandó
rezgõ mozgást végeznek.
A folyadékok részecskéi között is hat összetartó erõ, ez azonban a szilárd állapothoz képest gyengébb. Ezért a folyadékok részecskéi elhagyhatják a helyüket, elmozdulhatnak, elgördülhetnek egymáson. A folyékony anyag alakja nem állandó, hanem mindig olyan, amilyen edénybe töltjük (4/5. ábra).
A gázok részecskéi gyakorlatilag függetlenek egymástól, a közöttük lévõ kölcsönhatások elhanyagolhatók. A részecskék olyan messzire távolodhatnak el egymástól, amekkora hely a rendelkezésükre áll. A gázok összenyomhatók és kitágíthatók, vagyis alakjuk is és térfogatuk is változó (4/6. ábra).

4/4.2ábra A szilárd anyagokban a
részecskék rendezettek

4/5.2ábra A folyadék felveszi az
edény alakját

4/6.2ábra A gázok alakja és térfogata is változhat

Ahhoz, hogy a víz gyorsan elpárologjon, melegítenünk kell. Ha pedig a forró gõz lecsapódik a kezünkön, égési sérülést szenvedhetünk. A halmazállapot megváltozása is olyan folyamat, amelyben az
anyagok és környezetük között hõcsere történik.

Hány °C-on olvad meg a fixírsó? (K6)
Kémcsõbe tett kevés fixírsót kis lángon óvatosan melegítünk.
Miközben a fixírsót melegítjük, eleinte csak
a hõmérséklete nõ, majd a fixírsó olvadáspontján (48 °C-on) megindul az olvadás.
Olvadás közben a fixírsó hõmérséklete
nem változik.

a

°C
48 °C

E

A melegítés a szilárd anyag szorosan illeszkedõ, „egy helyben” rezgõ részecskéit gyorsabb mozgásra készteti. A melegítés közben elérünk egy olyan hõmérsékletet, amelyen a részecskék annyira
kilendülnek, hogy összeütköznek, kiszakadnak a kristályból és szabadabban mozognak. Ha folytatjuk
a melegítést, akkor egyre többen lesznek a „szökevények”, egyre többen szabadulnak ki a kristály
kötelékébõl, vagyis a szilárd anyag megolvad (4/7. ábra). Az egész kristály csak akkor olvad meg, ha
a környezetébõl hõt vesz fel: az olvadás endoterm halmazállapot-változás.
5

A nem kristályos szilárd anyagokat amorf, „alaktalan” anyagoknak nevezzük.
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4/7.2ábra Olvadás

4/8.2ábra Párolgás: szárad a haj

4/9.2ábra Forrás

Ha a megolvadt fixírsót óvatosan szobahõmérsékletûre hûtjük, a legcsekélyebb rázkódástól is
megindul a gyors kristályosodás. Miközben a fixírsó olvadéka megfagy, kezünkkel érezhetjük, hogy a
kémcsõ felmelegszik. A fagyás során az anyag a környezetének hõt ad át. Éppen annyit, amennyit az
olvadás közben felvett. A fagyás exoterm halmazállapot-változás.
A naftalin erõs illata arról tanúskodik, hogy ez az anyag a jódhoz hasonlóan könnyen gõzzé válik.
Nemcsak a jód és a naftalin, hanem például a fagylaltoskocsik hûtésére használt szárazjég (szilárd
szén-dioxid) vagy a „nyomtalanul eltûnõ” kámfor is megolvadás nélkül válik légnemûvé, vagyis szublimálódik. A szublimáció is hõváltozással jár: amikor a kristályos anyag elgõzölög, a környezetébõl hõt
vesz fel; amikor a gõz újból kristállyá csapódik le, a környezetének hõt ad át.
A folyadék, így a víz is bármilyen hõmérsékleten párolog (4/8. ábra). A nedves ruha, a nedves haj
megszárad még a hideg szobában is, csak legfeljebb lassabban, mintha jól befûtenénk. A folyadékban ugyanis minden hõmérsékleten akad olyan „szerencsés” részecske, amelyik az állandó nyüzsgés, lökdösõdés következtében kirepülhet.
A forrás jelensége sok tekintetben hasonló az olvadáshoz. Ha a folyadékot melegítjük, a részecskék gyorsabban mozognak, egyre többet ütköznek össze, és a „legfürgébbek” kiszabadulnak a folyadékból. Ha folyamatosan melegítjük a folyadékot, elérünk egy olyan hõmérsékletet, amelyen már
bármelyik részecske „megszökhet”: a folyadék forr (4/9. ábra). A forrásban tartáshoz a folyadékot folyamatosan melegítenünk kell: a forrás endoterm halmazállapot-változás.
Az olvadáspont és a forráspont a tiszta anyagok jellemzõ adata. Például a tiszta víz 0 °C-on olvad
meg és 100 °C-on forr.
Míg a forrás, a párolgás endoterm halmazállapot-változás, a gõzök lecsapódása ezzel ellentétes folyamat. A lecsapódás exoterm halmazállapot-változás.
A halmazállapotokat és a halmazállapotok változásait a 4/10. ábrán foglaljuk össze.
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