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Az uszodák vizét klórral fertőtlenítik

Halogénelemek – A klór4.

I. NEMFÉMES ELEMEK

 A halogénelemek

 VII.A főcsoport elemei.
 A halogén szó jelentése: sóképző.
 Kétatomos molekulákat alkotnak: 

 F2 (fl uor) zöldessárga gáz
 Cl2 (klór) sárgászöld gáz
 Br2 (bróm) barnásvörös folyadék
 I2 (jód) szürkés kristályos anyag (gőzei lilák)

 Erős oxidálószerek  mérgezők.
 Oxidáló hatásuk a csoportban lefelé haladva csök-

ken F > Cl > Br > I.

 A klór szerkezete

a) Atomszerkezet 
 7 vegyértékelektronnal rendelkezik.
 Nagy elektronvonzó képességű elem (3,0).
 Ionként egyszeres negatív töltésű Cl– kloridion.

b) Molekulaszerkezet
 Elemként kétatomos, apoláris molekulákat hoz létre:

Cl – Cl   
c) Halmazszerkezet

 Molekularácsban kristályosodik.
 Kristályrácsát a leggyengébb másodrendű kötőerő, 

a diszperziós kötés tartja össze.

 Fizikai tulajdonságok

 Szobahőmérsékleten sárgászöld színű, fojtós sza-
gú, köhögésre ingerlő, mérgező gáz.

 Apoláris oldószerekben (pl. benzinben) jól oldódik.
 Vízben apolaritása miatt elvileg nem oldódna, 

de kémiai reakcióba lép a vízzel, így közepes 
mértékben oldódik benne  kémiai oldódás. 
(A kémiai oldódás olyan oldódási folyamat, mely 
során az oldószer és az oldott anyag között kémiai 
változás következik be.)

 Kémiai tulajdonságok

 Reakcióképes elem: már szobahőmérsékleten is ké-
pes reakcióba lépni más anyagokkal.

 Erős oxidálószer.
 Klórdurranógáz: a hidrogén- és klórgáz 1:1 arányú 

elegye H2 + Cl2 = 2 HCl.
 Vízben kémiai reakció során oldódik 

Cl2 + H2O = HCl + HOCl. (HOCl – hipoklórossav)
 Erősebb oxidálószer a brómnál és a jódnál  képes 

oldataikból elemi állapotba oxidálni a bromid- és 
a jodidionokat. 2 KI + Cl2 = 2 KCl + I2.

 Egyes fémekkel heves, exoterm reakcióban egyesül 
2 Na + Cl2 = 2 NaCl.

 Elôfordulás

 Elemi állapotban vulkáni gőzökben. 
 Vegyületeiben nagy tömegben: pl.  NaCl (kősó), KCl 

(kálisó).

 Elôállítás

 Laboratóriumban sósavból erős oxidálószerrel 
(KMnO4 – kálium-permanganáttal).

 Iparban a NaCl elektromos árammal történő bontá-
sával (elektrolízisével).

 Felhasználás

 Fehérítő és fertőtlenítő hatású anyagok gyártása.
 PVC nevű műanyag gyártásához.
 Szerves apoláris oldószerek gyártásához: pl. kloro-

form, szén-tetraklorid CCl4.

 A kloridionok a sejtek megfelelő működéséhez 
szükségesek az élő szervezetekben.

Cl, Klór
Ar: 35,5

Fp.: –34,06 °C
Op.: –101,5 °C

Nevének jelentése: sápadtzöld
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1. Képalá

1.

3. a

Hogyan lehet felfogni a klórgázt?

A Cl2 elemi jóddá (I2) oxidálja az oldat-
ban lévő jodidionokat (I–)

I. NEMFÉMES ELEMEK

Tanári kísérlet

Elszívófülkében fejlesszünk klórgázt sósavból kálium-permanganát 
segítségével, majd töltsünk meg vele egy üveghengert! Helyezzünk a 
klórgázzal telt üveghengerbe egy vörös rózsát!

a) Határozd meg a klórgáz levegőhöz viszonyított sűrűségét!

b) Karikázd be annak az ábrának a betűjelét, ami helyesen mutatja be a 
fejlődő klórgáz felfogását, majd egészítsd ki az alábbi szöveget!

A klórgáz  a levegőnél, ezért az üveg-

hengert szájával  kell tartani. A klórgáz 

 vízben, ezért víz alatt  felfogni.

Vezessünk klórgázt egy desztillált vizet és egy NaOH-oldatot tar-
talmazó főzőpohárba! A lúgoldatba előzőleg cseppentsünk fenolftalein 
indikátort! 

Figyeld meg a változásokat, majd rögzítsd tapasztalataidat, és egészítsd 
ki a szöveget! 

Desztillált 
víz

Fenolftaleines 
NaOH-oldat

Oldódott-e a klórgáz?

Milyen kémhatású oldat kelet-
kezett?

A kémcsőben keletkezett 
termékek

HCl (hidro-
gén-klorid)
HOCl 
(hipoklóros-
sav)

NaOCl 
(nátrium-
hipoklorit)
NaCl (kősó)

A klór oldódása közben megváltozott a kémcsőben lévő oldat kémha-
tása, ami jelzi, hogy olyan új anyagok keletkeztek, pl. HCl, melyek meg-
változtatták a víz kémhatását. A klór vízben való oldódása tehát nem 

 , hanem  változás.

A fejlődő klórgázt most vezessük egy-egy főzőpohár kálium-jodid- 
(KI)  és kálium-bromid- (KBr-) oldatba! 

a) A kísérlet tapasztalatai és a tanultak alapján töltsd ki az anyagok-
ra és a végbemenő kémiai reakcióra vonatkozó részt. (A kálium-jodid-
oldatban K+ és I– vannak. A klór csak a I–-ionokkal lép reakcióba, így ele-
gendő csak ezt az iont feltüntetni a reakcióegyenletben.)

1.

A

B

C

2.

3.
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4.

5.

Keményítő jelenlétében 
a kiváló jód kék színt mutat

Semmelweis Ignác tanítványai körében 
a szülészeti osztályon (festmény)

4. Halogénelemek − A klór

A reakció típusa: 

                2 I–   +   Cl2   =   I2   +  2 Cl–

Szerepe 
a reakcióban:  szer  szer

Oldat színe:                          

       A jód oxidáló hatása                    A klór oxidáló hatása  (<,>,=)

b) Az előzőhöz hasonló módon írd fel és jellemezd a KBr-oldatban le-
játszódó reakciót! 

A reakció típusa:  

   +      =      +   -

Szerepe 
a reakcióban:  szer  szer

Oldat színe:                            

     A bróm oxidáló hatása                    A klór oxidáló hatása (<,>,=)

 

Végezzük el az előző kísérletet azzal a különbséggel, hogy most 
vízoldható keményítőt is teszünk a kálium-jodid-oldatba! 

Milyen színnel jelenik meg ebben az esetben a jód?

A keletkező I2 színe keményítő jelenlétében:  . 

Egyes halogének erős oxidáló sajátságuk miatt jó fehérítő- és fertőtle-
nítőszerek. A jódot alkoholos oldat formájában sebfertőtlenítő „jódtink-
túraként” használják. (A ma közkedvelt „Betadine” is jódalapú.) A klórral 
történő fertőtlenítés úttörője Semmelweis Ignác orvos volt. Az 1847-
48-as években rájött, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok és orvos-
tanhallgatók okozzák azzal, hogy boncolás után mennek át a szülészeti 
osztályra és ott nem fertőtlenített kézzel vizsgálják a várandós nőket. 
(A gyermekágyi láz a szülőnőknél kialakuló, baktériumok okozta fer-
tőzések összefoglaló neve, mely akkoriban gyakran az anya halálához 
vezetett.) A bábák nem végeztek boncolást, így a vérmérgezés eme 
speciális fajtája harmada volt a szegényebbek körében, mint az orvosok 
által kezelt módosabb betegeknél. Miután kötelezővé tette a klórvizes 
kézmosást, jelentősen csökkent az anyák halálozása. 

Semmelweis a klórmész (Ca(OCl)2 - kalcium-hipoklorit) vizes oldatát 
használta. Ma széles körben alkalmazott fertőtlenítőszer a lúgos kémha-
tású „hipó”. A hipót a klór NaOH-oldatban történő oldásával állítják elő. 
Fő összetevője a NaOCl (nátrium-hipoklorit), ez végzi a fertőtlenítést. 

4.

5.

3. bA Cl2 elemi brómmá (Br2) oxidálja az 
oldatban lévő bromidionokat (Br-)
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1.
Képalá

klór – chlorine  
nagy reakciókészség – high reactity  
fertőtlenítő(szer) – disinfectant  
hipó – chlorine bleach
hipoklórossav – hypochlorous acid 

A halogénekről bővebben, képekkel, feladatokkal,  
videókkal: 
http://realika.educatio.hu (Tanári verzió V/24-
25.)
Bővebben a jódról:
http://www.sulinet.hu/tart/fkat/Kidb 
„A jód” c. cikk

Szótár Linkgyûjteményó á i k j é

Illatos vegyületek

A bróm szó a görög bromoszból (bűzből) ered; a bróm szaga valóban sokkal kellemetlenebb, mint a klóré vagy a jódé. 
A brómot 1826-ban Balard fedezte fel és muridnak nevezte el. Az elemet a Földközi-tenger vizéből vonta ki, s a nevet a 
latin muria (sós lé) kifejezésből származtatta. A sósavat a középkorban – szintén a muria szó alapján – muriatikus savnak 
nevezték. Éppen azért tértek át a muridról a bróm névre – amelyet Gay-Lussac javasolt –, hogy az elemről ne a sósavra 
asszociáljanak. A klórt és a jódot Humphry Davy – mások szerint Gay-Lussac – a színéről nevezte el: a klór 1810-ben kapta 
nevét a klorosz (zöldessárga), a jód 1814-ben a ioeidesz (ibolyaszínű) szavak alapján. (Scuster János 1829-es nómenkla-
túrájában a klór zöldlő, a bróm bűzlő, a jód iboló.) Meglepő, hogy bár a folyékony bróm vörös, mégsem a színéből szár-
maztatták a nevét. A fl uort ásványáról, a folypátról nevezték el, amelyet már a középkorban is folyósító anyagként hasz-
náltak ércek olvasztásához; a latin fl uor szó jelentése „folyás, olvadás” (angolul a folypát neve fl uorspar; a XIX. sz. közepén 
a fl uor folanyként jelent meg a magyarban). A radioaktív asztácium neve görög szóból, az asztatoszból (instabilból) ered. 
A bromosz szó az étel görög nevéből, a bromából származik, s a romlott étel szagára utal.

(Forrás: http://www.kfki.hu/chemonet/hun/tudakozo/szavak/szag.html)

Sorold fel azokat a jelzőket, melyek a brómra vonatkoznak!

 

 

Keress szinonimát a következő szavakhoz!

Asszociál –      Nómenklatúra –      Instabil – 

I. NEMFÉMES ELEMEK

Ezen kívül tartalmaz még maradéklúgot (NaOH) és konyhasót. (A NaOCl 
bomlékony vegyület, konyhasóra és atomos oxigénre bomlik. Az oxidá-
lást így nem a klór, hanem az igen reakcióképes atomos oxigén végzi. A 
bomlás lassú folyamat, ezért kell hosszabb ideig áztatni a hipóban a ru-
hát, hogy kifejthesse fehérítő, ill. fertőtlenítő hatását.) A hipóról sokan 
úgy gondolják fehérítő hatása miatt, hogy „kiszedi a szennyeződéseket”. 
Ez tévhit, hisz a piszokfoltok továbbra is a textílián maradnak, de szín-
anyagai elroncsolódtak, így már nem látszanak. 

Óra eleji tanári kísérlet eredménye: mi történt a klórgázzal telt üveg-
hengerbe helyezett rózsával?

5. Adj címet a képeknek!

Számítási feladatok. A füzetedben dolgozz!

1. Mekkora tömegű hidrogéngáz és klórgáz reakciójában keletkezik 73 g 
HCl?

2. Mekkora tömegű klórgázra van szükség, hogy 166 g kálium-jodidból 
az összes jodidiont jóddá oxidáljuk?

6.
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II. FÉMES ELEMEK 

Mésztufagátak Egerszalókon

Alkáli− és alkáliföldfémek vegyületei II.24.

 Vegyületeik jellemzôi

 Természetes vizek

 A természetben található vizek keverékek  sok-
féle oldott anyagot tartalmaznak.

a) Édesvíz: sókat, levegő alkotórészeit tartalmazza old-
va (gyógyvíz, az ásványvíz többet).

 Esővíz: általában csak oldott gázokat tartalmaz (CO2 
miatt pH-ja ~ 5,5).

 Savas esők (az oldódó SO2; NO2 miatt pH ~ 4  élő-
világ pusztulása, fémkorrózió felgyorsulása).

 Műtrágyázás, növényvédelem, vegyipar  vizek
szennyeződése (nitrátosodás; mérgek, eutrofi  zá ció).

b) Tengervíz: 3,5-4 w%-ban NaCl-ot és egyéb sókat 
tartalmaz oldva.

 Vízkeménység, vízlágyítás

a) Vízkeménység
 Vízben oldott Ca2+- és Mg2+-sóvegyületek okozzák.
 Kemény víz előnye: ivóvíz kellemes íze.
 Hátránya: vízkő (CaCO3) lerakódása, szappanok ki-

csapódása (mosóhatás csökkenése).
 Vízkeménység fajtái

 Változó keménység: hidrogén-karbonátok okoz -
zák: Ca(HCO3)2 és Mg(HCO3)2.

  Forralással megszüntethető, mert karboná-
tok formájában kicsapódnak (vízkő!):

 Ca(HCO3)2 = CaCO3 +  H2O + CO2.
 Állandó keménység: a többi oldott kalcium- és 

magnéziumsó okozza (klorid, nitrát, szulfát stb).
  Forralással nem szüntethető meg. 

b) Vízlágyítás: olyan eljárás, mely során csökkentik 
a vízben a vízkeménységet okozó Ca2+- és Mg2+-
ionok mennyiségét.

 Kémiai úton: vegyszerekkel (pl. trisó, szóda) fosz-
fát- vagy karbonát-ionokat juttatnak a vízbe, me-
lyek nem oldódó csapadék formájában kiválaszt-
ják a kalcium- és magnéziumionokat, pl. trisóval: 
2 Na3PO4+ 3 Ca2+ = Ca3(PO4)2 + 6 Na+.

 Ioncseréléssel: térhálós szerkezetű műgyantákon 
keresztül vezetik a vizet  a gyanta megköti a Ca2+- 
és Mg2+-ionokat, helyettük vízkeménységet nem 
okozó ionok jutnak a vízbe.

 Desztillációval.

Karbonátok Hidrogén-karbonátok

CaCO3 MgCO3 Na2CO3 NaHCO3 Ca(HCO3)2  és Mg(HCO3)2

Köznapi név Mészkő Szóda/sziksó Szódabikabóna

Szín Fehér kristályos anyagok

Vízoldhatóság Rossz Jól oldódnak, vizes oldatuk enyhén lúgos

Reakció
   Savakkal 

A szénsavnál erősebb savakkal CO2 fejlődése közben reagálnak,
pl. CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

   Hevítés
Magas hőmérsékleten oxidjaikra és CO2-ra bomlanak, 
pl. „mészégetés” CaCO3 = CaO + CO2

Alacsonyabb hőmérsékleten is elbomlanak, 
pl. 2 NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O

Előfordulás,
felhasználás

Hegységalkotó 
kőzet, építő-
ipari alapanyag

CaCO3-tal a do-
lomitkőzet fő 
alkotója

Vízlágyítás,
üveggyártásban 
ömlesztősóként

Gyomorsav 
megkötésére, 
sütőporként

A karsztosodásban ke-
letkeznek mészkő és do-
lomit oldódásával
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1. Képalá1. Siklósi „márvány” (mészkő)

Magyarország középhegységeinek nagyobb részét mészkő építi 
fel. Kémiai értelemben a mészkő a kalcium-karbonát köznapi (triviális) 
megnevezése. Azonban a kőzettanban többféle vegyületből felépü-
lő kőzetet jelöl, mely kb. 90%-ban CaCO3, ezen kívül főként kvarcot, 
agyag-, kova- és más karbonátásványokat tartalmaz. Míg a CaCO3 fehér, 
a mészkő kőzet az alkotóanyagoktól függően többféle színű is lehet. 
(A szürkés árnyalatot a kőzetben lévő szerves anyagok és az agyag, a 
sárgás-vöröses-barnás árnyalatot a Fe3+ okozza.) 

Ha a mélyben nagy nyomás és hőmérséklet éri, átkristályosodhat már-
vánnyá. A dolomit megnevezés is egyszerre jelent vegyületet és kőze-
tet. (Kémiailag kétféle karbonát alkotta ún. „vegyes só”: CaCO3  · MgCO3.) 
A dolomitot építőkőként, porát súrolószerekben alkalmazzák. 

Két kémcsőben mészkőpor és szóda található. Először próbáljuk meg 
vízben feloldani a porokat! Ha keletkezett oldat, fenolftaleinnel vizs-
gáljuk meg kémhatását! Ezt követően öntsünk mindegyikhez sósavat, 
majd helyezzünk a kémcsövekbe égő gyújtópálcát!

Tapasztalataid alapján töltsd ki az alábbi táblázatot!

CaCO3 Na2CO3

Oldódott vízben?

Fenolftalein színe az oldatban

Sósav hatására 
bekövetkező változások

Gyújtópálcával azonosított gáz

Reakció 
hidrogén-kloriddal – egyenlet

1.

Készíts „pezsgőtablettát”! Keverj össze szilárd citromsavat és szódabikarbónát, majd önts hozzá vizet! 

Tapasztalataid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget!

A karbonátokból, hidrogén-karbonátokból a szénsavnál  savak  -gázt szabadítanak fel. 

Az előző kísérletek tapasztalatai alapján, a citromsav és a hidrogén-klorid savi jellege  a szénsavénál.

2.

A mészkő és a dolomit a mész- és cementgyártás fő 
alapanyaga. Az építési mész előállítása a mészégetéssel 
kezdődik, ennek a terméke a darabos égetett mész. Ezt fel-
használás előtt megoltják. Az oltott mésszel elkészítik a ha-
barcsot, amely a levegő szén-dioxidja hatására megszilár-
dul, visszaalakul mészkővé. A cement gyártásakor a mész-
kőhöz agyagot és egyéb adalékokat is hozzákevernek.

Egészítsd ki az ábrát a „mész körfolyamatába” be- és ki-
lépő anyagok képletével! Írd fel az ábra közepén lévő 
téglala pokba az adott szakaszon végbemenő reakciók 
egyenletét! 

3.

Villány 

1. Gerecsei „márvány” (mészkő)

Gerecse
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24. Alkáli− és alkáliföldfémek vegyületei II.

4.

4.

Aggteleki cseppkőoszlop

 A mészkő szénsavas oldatokban is képes oldódni. Ezzel magyaráz-
hatók mészkő- és dolomithegységeink karsztjelenségeinek kialakulása. 
A szénsav vízben oldódó Ca(HCO3)2-á alakítja a mészkövet, és különbö-
ző felszíni (pl. dolina) és felszín alatti karsztformákat (barlang) hoz létre. 
A barlang faláról lecsöppenő mésztartalmú vízből elillan a CO2, és ki-
kristályosodik a mészkő. Az apró mészkőkristályokból évszázadok, év-
ezredek alatt cseppkövek épülnek fel. 

Írd be a karsztjelenségeket bemutató ábra négyzeteibe annak a reak-
cióegyenletnek a sorszámát, ahol azok lejátszódnak!

Készítsünk szappanos oldatot desztillált vízzel, csapvízzel, és CaCl2-oldattal! Rázzuk őket össze és fi gyeljük 
meg habzásukat!

Rakd habzás szerint növekvő sorrendbe az oldatokat!      

A szappan habzásának csökkenését a vízben lévő, vízkeménységet okozó Ca2+- és Mg2+-ionok okozták. A Ca2+- 
és Mg2+-ionok a mosószerek tisztításért felelős összetevőihez kapcsolódva vízben nem oldódó vegyületet al-
kotnak. A szappan kicsapódik és nem képes már a szennyeződések eltávolítására. A vízlágyítás (Ca2+- és Mg2+- 
ionok mennyiségének csökkentése) nem csak a mosóhatás megőrzése miatt fontos. A változó keménységet 
okozó Ca(HCO3)2  és Mg(HCO3)2 a víz melegítésekor elbomlik, és mészkő („vízkő”, „kazánkő”) válik ki, ami a 
mosógépek, fűtőberendezések meghibásodását okozhatja. 

4.

5.

 Tegyünk egy főzőpohár CaCl2-oldatba trisót (Na3PO4), majd szűrjük le. 
Az így keletkezett lágy vízzel ismételjük meg a szappanhabzásos kísérletet!

Egészítsd ki (ahol lehet, képletekkel) a kísérlet tapasztalatai alapján az alábbi 
szöveget!

A vízben oldott trisó anionja, a -ion, a vízkeménységet okozó - és 

-ionokkal vízben  oldódó vegyületet hozott létre. A kicsapódott 

 - és  -ot szűréssel eltávolítva, csökkentettük a víz  - és  tartalmát. En-

nek köszönhetően a szappan habzása  , mint a CaCl2-oldat esetén tapasztaltnál.

6.

A mészkőhegységek dolinái karsztos 
oldódással is létrejöhetnek

Aggtelek
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mészkő – chalk  
dolomit – dolomite 
szódabikarbóna (NaHCO3) – backing soda 
szóda (Na2CO3) – washing soda  
változó keménység – temporary hardness 
állandó keménység – permanent
hardness 

ness

Anionok a Rábában: http://h2so4.blog.hu/tags/
mosószer
Aggteleki Nemzeti Park: www.anp.hu
Bükki Nemzeti Park: 
http://www.bukkinemzetipark.hu

Szótár Linkgyûjteményi k j

A vízkő mítosza

A víz keménysége, még ha az lágy vagy kemény is, semmiféle egészségügyi problémát nem okoz. A felhasználhatóságát 
azonban már befolyásolja ez a jellemzője.

A lágy víz jobb meleg vizű rendszerekben, mint pl. kávéfőzők, mosógépek, gőzölős vasalók, vízforralók, amelyekben a le-
rakódó vízkő gondot okozhat. A gond egyrészt esztétikai, másrészt (és ez komolyabb) a fűtőelemekre rakódva jelentősen 
megnöveli az energiafogyasztást. A lerakódás miatt ugyanazt a hőmérsékletet több energiával lehet előállítani. Emiatt a 
gyártók gyakori tisztítást, vagy vízlágyító adalékok hozzáadását javasolják, ha a víz nagyon kemény.

A tisztításhoz legcélszerűbb háztartási ecetet használni, mert ez olcsó, hatékony és környezetbarát megoldás.

Mosógépek vagy a háztartás csőrendszereiben, esetleg kazánokban a lerakódott vízkő nagyobb gondot okozhat. Ezt ter-
mészetesen befolyásolja, hogy mennyire kemény a víz. A víz keménységét döntően befolyásolja annak eredete. Azok a fel-
színi vizek, amelyek nem hegyi patakokból, hanem esővízből táplálkoznak, általában nagyon lágyak. Ez persze függ attól 
is hogy milyen összetételű kőzetrétegeken halad át a víz.

A mély kutak vizeiben gyakran magas a kalciumsók mennyisége, a föld mélyebb rétegeivel való állandó érintkezés miatt. 
A vezetékes víz Magyarországon közepesen kemény, néhol nagyon kemény. Sajnos a reklámok rendkívüli mértékben eltú-
lozzák a kemény víz okozta problémákat, hogy ezzel a drága és sokszor nem környezetbarát, pl. maró, korrozív anyagokat 
vagy foszforsavat tartalmazó tisztítószerek, adalékanyagok vásárlását ösztönözzék. Az adalékanyagok sok esetben meg-
oldást jelentenek, de léteznek alternatívák is. A mosógép esetében a havonta egyszer elvégzett 90 °C-os ecetes, üres mosás 
és a folyékony mosószer használata kielégítő megoldás. (Forrás: www.sulinet.hu)

Miért növeli a kemény víz az energiafogyasztást? Alaposan indokold válaszodat!

 

Milyen tisztítási eljárásokat ismertet a szöveg? Sorold fel őket!

 

Hogyan jellemezhetőek a vizek eredetük szerint?

 

Sz. A vízkőlerakódás a mosógép 
meghibásodásához vezet

 Számítási feladatok. A füzetedben dolgozz!

1. 10 g NaHCO3-ot oldunk fel 50 cm3 10 w%-os sósavban. Írd fel a reak-
cióegyenletet, majd számítsd ki a keletkező oldat tömegszázalékos ösz-
szetételét! (A sósav sűrűsége 1,05 g

cm3 .)

2. A vízkeménység egyik mértékegysége a német keménységi fok (jele: 
nKo). 1 német keménységi fok keménységű az a víz, melynek 1 literé-
ben 10 mg CaO-dal egyenértékű keménységet okozó (Ca és/vagy Mg) 
só van feloldva. Számítsd ki, mekkora tömegű CaCO3-ot tartalmazhat 1 
nKo keménységű víz 1 literje. (Tételezzük fel, hogy a víz csak CaCO3-ot 
tartalmaz oldva.)

7.
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Összefoglalás – Fémes elemek 

Fémsók

a) Határozd meg azoknak a fémsóknak a képletét, amelyek a táblázatban feltüntettet hidroxid bázisok és 
oxosavak közömbösítési reakciójában keletkeznek!

H2SO4 HNO3 H3PO4 H2CO3

KOH Hidrogén-
karbonátok Karbonátok

NaOH

Mg(OH)2

Ca(OH)2

b) Írd fel a táblázatban kerettel megjelölt sók keletkezésének reakcióegyenletét!

1. 

2. 

3. 

4. 

c) A következő állítások a táblázatban szereplő egy-egy fémsóra vonatkoznak. Írd a táblázatban szereplő, söté-
tebb hátterű sók képletét a rá igaz állítás mellé! (Egy vegyület többször is szerepelhet.)

Köznapi neve a chilei salétrom:  Köznapi neve a foszforit: 

Köznapi neve a gipsz:  Köznapi neve a kálisalétrom: 

Köznapi neve a keserűsó:  Köznapi neve a szóda: 

Köznapi neve a szódabikarbóna:  Köznapi neve a trisó: 

Vízben rosszul oldódó foszfátsó:  Hashajtó hatású vegyület: 

Az építőiparban és a gyógyászatban is használt vegyület:  

A robbanószer- és a műtrágyagyártás  alapanyaga lehet:  és 

Hegységalkotó kőzetek fő összetevője:  és 

Vízlágyításra használható, mosószerekben megtalálható:  és 

Karsztvizekben nagyobb mennyiségben található meg:  és 

Sütőpor alkotója lehet: 

d) A sók vizes oldatának kémhatását az határozza meg, hogy alkotó ionjai milyen erősségű savból és bázisból 
származnak. Írd a pontozott vonalra annak a két savnak a képletét és nevét, amelynek táblázatban szereplő 
sóvegyületeit vízben oldva lúgos kémhatású oldatot kapunk.

 -        - 

4.
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II. FÉMES ELEMEK 

Fémek előállítása

Melyik fém előállításánál fordulnak elő a következő anyagok, folyamatok? Csoportosítsd őket!

vasérc, bauxit, timföld, dolomit, grafi ttüske, kalcinálás, szenes redukció, redukció elektromos árammal,
szén mint ötvöző, kriolit, lúgos feltárás, olvasztó, kád, torokgázok, koksz 

 Vasgyártás Alumíniumgyártás

 

 

 

 

 

 

 

 

Keresztrejtvény

Vízszintes 

  1. Tömény sósav és tömény salétromsav 3:1 
arányú elegye.

  2. A  réz és az ón ötvözete.
  6. Röntgenfelvétel készítésekor ezt a fémet 

tartalmazó védőköpenyt használnak, hogy 
megvédjék a radioaktív sugárzásra érzéke-
nyebb testrészeinket.

  7. Baktériumölő, fertőtlenítő  hatása miatt a 
fémet  víztisztításra, vagy hűtőszekrények 
belső bevonatában használják.

10. Olyan erősen exoterm kémiai reakció, mely 
során egy fém-oxidot egy nagyobb reduká-
ló-képességű fém (pl. Al) redukál.

11. Tömény kénsavban ez történik a vassal.
12. Az acél keménységét javító hőkezelési

eljárás.

Függőleges 
  1. A környezet hatására a fémek felületéről kiin-

duló kémiai változás.
  3. A vascsoport eleme a vas, a kobalt és a …
  4. Az ezüstöt is oldó, tömény salétromsav másik megnevezése.
  5. A timföld kohósításakor használt adalékanyag.
  8. Az ember szervezetében ionjának jelentős a szerepe a vér oxigénszállításában.
  9. Vörös színű fém.

5.

6.
1

2 3 4 5

6

7

8 9 

11 

10 

12 
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Diákszemmell

Tisztelt 
Szerkesztôség!

Nem egészen értem,…

 Feri: …a számítási feladatokat. A feladatok értelmezéséhez és megoldási sorrendjéhez kérek segítséget. 
Tudom, hogy ahány feladat, annyiféle a megoldás is, de biztosan van valamilyen „mankó” számomra.

– Vegyünk egy egyszerű példát.  Egy 300 gramm 20 w%-os FeCl3-oldatból mekkora tömegű Fe(OH)3 csapadék 
válik ki? Először el kell dönteni, hogy mely anyagokkal milyen kémiai folyamat játszódik le, és fel kell írni a reak-
ció helyes egyenletét.

 F: A FeCl3 lép reakcióba az oldatban levő vízzel és Fe(OH)3 csapadék keletkezik. A reakció egyenlete:   
FeCl3 + 3 H2O  Fe(OH)3 + 3HCl

– Másodszor állapítsd meg, hogy a feladatban szereplő anyagokból hány gramm áll rendelkezésedre. Ha ezt a 
mennyiséget az összefüggések alapján ki kell számolni, tedd azt a tanulmányaid alapján.

 F: 300g  20 w%-os FeCl3-oldatom van.
         100g  ilyen oldatban  20 g FeCl3 van,
         300g  ilyen oldatban  60 g FeCl3 van, tehát a reakcióhoz 60 g FeCl3 áll a rendelkezésemre.

– Harmadszor állapítsd meg az egyenletben szereplő anyagok anyagmennyiségét és tömegét!

 F:  A kémiai egyenlet:                FeCl3 + 3 H2O   Fe(OH)3 + 3 HCl
          Anyagmennyiségek:             1 mól +   3 mól   1 mól + 3 mól 
          Tömegek:                                162,5 g + 54 g  107 g + 109,5 g

– Negyedik lépésként állapítsd meg, mely adatok szükségesek a válasz megadásához, majd számítsd ki a kér-
déses anyag tömegét!

 F: Az egyenlet szerint 162,5 g FeCl3-ból  107 g Fe(OH)3 csapadék válik ki.
A rendelkezésre álló  60 g FeCl3-ból         39,5 g Fe(OH)3 csapadék válik ki.

Még jól jöhet a kémia…

 Nándi …a mosásnál. Ha nem használunk otthon trisót, akkor a szódatartalmú mosópor hogyan lágyítja a vi-
zet?

– A szóda tudományos nevén nátrium-karbonát, képlete Na2CO3. A víz keménységét okozó Ca2+- és Mg2+-
ionokkal reakcióba lép: Na2CO3  +  Ca2+    CaCO3  +  2 Na+,        illetve      Na2CO3  +  Mg2+    MgCO3  +  2 Na+
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 Andi: …a kézmosásnál. Ha nem habzik jól a szappan, akkor nehezen tisztítja le a piszkot a kezemről. A ke-
mény vizek esetében több szappant kell használnom?

– A szappan egy sok szénatomot tartalmazó szerves sav nátriumsója. Ha kemény a víz, akkor először a Ca2+- és 
a Mg2+-ionokkal lép reakcióba és itt is oldhatatlan kalcium-, vagy magnéziumsó keletkezik, majd csak ezután 
fog a szappan tisztítani.

 Zsuzsi: …a sütemények készítésénél. Miért lesz szép laza, lyukacsos szerkezetű a tészta a sütés után, ha sütő-
porral készül?

– A sütőpor harmadrésze nátrium-hidrogén-karbonát (NaHCO3). Ez az anyag már elég alacsony hőmérsékleten, 
kb.150 °C-on bomlik: 2 NaHCO3   Na2CO3 + H2O + CO2. A sütési hőmérséklet a bomlási hőmérsékletnél jóval 
magasabb, így a távozó szén-dioxid és vízgőz helyén a süteményben lyukacskák maradnak vissza.

 Pisti: …az elektronikai ipar termékeinek vizsgálatánál. Miért használják az olcsóbb réz helyett az ezüstöt, 
illetve a még drágább aranyat a számítógépek, mobiltelefonok áramköreinek gyártásához?

– Az ezüst, mint a legjobb elektromos vezető érthető módon alkalmas a jó áramkörök készítésére és 1 gramm-
jából kb. 1800 méter huzal készíthető. Az arany ugyan nem a legjobb vezető, de a kicsinyített áramkörök készí-
tésekor mégis célszerűbb használni. Ugyanis 1 gramm aranyból kb. 3000 méter hosszú huzal készíthető. Így az 
elektromos készülékek mérete jelentősen csökkenthető.

Errôl jut eszembe…

 Panni: …olvastam, hogy a tudósok sokat foglalkoznak a Föld ivóvízkészletének megóvásával, illetve újabb 
ivóvízforrások előállításával. Érdekelne, hogy hol találok leírásokat a legújabb ivóvíz-készítési módszerekről, a 
legmodernebb víztisztítási tervekről.

– A National Geographic 2010. április 8. évfolyam 4. száma a 18. oldalon közöl egy érdekes cikket arról, hogyan 
tervezik a sós vízből az édesvíz előállítását.

 Pisti: …honnan tudhatnám meg, hogy 1 tonna alumínium előállításához hány kWh elektromos energia szük-
séges, valamint a felhasznált timföld, kriolit és grafi t mekkora mennyiségű? Hol találhatok erről adatokat?

– A Kémiai fogalomtár (Tóth Könyvkiadó) az alumíniumkohászat címszó alatt ezeket a téged érdeklő adatokat 
részletesen ismerteti.

 Dani: …nagyon érdekel, hogyan keletkeztek a kőzetek, az ásványok, valamint milyen a drágakövek szerkeze-
te és összetétele.

– Ezekre a kérdésekre szép színes képekkel illusztrálva választ találhatsz a Kőzetek, ásványok, drágakövek című 
könyvben (Kossuth Kiadó, 2007).

 Julcsi: …azt hallottam, hogy az egészség megőrzéséhez sok ásványi anyagra van szüksége a szervezetünk-
nek. Szeretném tudni, hogy melyek ezek az ásványi anyagok. Azt is jó lenne tudni, hogy milyen tápanyagok 
tartalmazzák ezeket.

– Ezekre a választ megtalálod a Gyógyító ételek, ártalmas ételek c. könyvben (Reader’s Digest Kiadó Kft. Buda-
pest, 1998). Ebben a könyvben azt is megtalálhatod, hogy ezeknek az ásványi anyagoknak melyek a legfonto-
sabb forrásai, mi az élettani szerepük, mennyi a napi szükséglet belőlük, melyek a hiánytüneteik, illetve milyen 
tünettel jár túlzott fogyasztásuk.
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