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elÔszó
Eddigi tanulmányaitok és köznapi tapasztalataitok
során meggyőződhettetek arról, hogy környezetünk
anyagai milyen kimeríthetetlen változatosságot mutatnak. Ebben a tankönyvben folytatjuk az anyagokkal való ismerkedést. Megismeritek, hogy melyik
mire való, melyikkel hogy kell bánni, és melyek azok,
amelyek mindennapi életünk szempontjából a legfontosabbak. Könyvünk – és a hozzá tartozó munkafüzet – a 7. osztályoshoz hasonló felépítésű.
Most ismerkedjünk meg a tankönyvi leckék felépítésével!
A szokásos méretű betűkkel írt szövegrész a tananyag: ezt kell mindenkinek megértenie, és meg is
kell jegyeznie, hogy miről van benne szó.
Az apró betűs részek érdekességeket tartalmaznak.
Az egyes fogalmakhoz, kifejezésekhez tartozó lábjegyzetekben a tananyaghoz kapcsolódó további magyarázatok
szerepelnek.
Tanuld meg!

Minden téma végén, az alapszövegtől elválasztva a
legfontosabb ismereteket, a tanulnivaló lényegét
összegeztük.
A tananyag kiegészítései kék háttéren jelennek meg.

A zöld háttér az ajánlott tanulókísérleteket jelzi.
Részletes elemzésükre a munkafüzet ad lehetőséget. A kísérletek sorszáma K1, K2, …
Kérdések és feladatok

A leckéket kérdések és feladatok zárják. Ezek megválaszolásával ellenőrizhetitek, mennyire sikerült a
témát megértenetek és megtanulnotok.
Otthon végezhetô kísérletek, vizsgálatok

A fenti cím az otthon is elvégezhető kísérleteket,
vizsgálatokat jelöli. A jelenségek pontos megfig yelé
sével új és érdekes tapasztalatokra tehettek szert.
Legfontosabb tanulási módszerünk változatlanul
a kísérletezés. Az előző évben már megismertétek az
alapvető balesetvédelmi rendszabályokat. Betartásuk
a feltétele annak, hogy a kísérleteket biztonságosan
végezhessétek.
Szeretnénk, ha az anyagokkal való ismerkedés továbbra is élményt és örömet jelentene számotokra, és
hozzásegítene az anyagok felelősségteljes, szakszerű,
az egészséget és a környezetet védő felhasználásához!
Eredményes tanulást és kitartó szorgalmat kívánnak
a Szerzők
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Balesetvédelmi rendszabályok
A kémiaórák legérdekesebb, legizgalmasabb része
a kísérletezés, amely ugyanakkor sok veszélyt is rejt
magában. Ahhoz, hogy ezt elkerülhessük, szigorúan
be kell tartanunk a balesetvédelmi rendszabályokat!

A vegyszerek gőzeit legyezve szagoljuk meg!

1.	Kísérletet, vizsgálatot csak tanári engedéllyel szabad megkezdeni. A kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem.
2.	A munka megkezdése előtt figyelmesen olvassuk
el a kísérlet leírását! Csak a leírt módon, a megadott vegyszermennyiségekkel dolgozzunk!
3.	Kísérleti tálcánkon mindig legyen kéznél tiszta
rongy és egy pohár víz!
4.	A vegyszerekkel óvatosan bánjunk! A vegyszereket megkóstolni szigorúan tilos! (A laboratóriumban található só, cukor is vegyszer!)

5. A
 vegyszerekhez kézzel sohase nyúljunk! Ha több
féle vegyszert használunk, közben töröljük le a ka
nalat! Vegyszert a tárolóedénybe visszatenni tilos!
6.	
Ha a vegyszert (például a fejlődő gázt) meg
akarjuk szagolni, soha ne hajoljunk közvetlenül
a vegyszeres edény szája fölé, hanem kezünkkel
legyezzük magunk felé a gázt!
7.	
A kémcsőbe tett anyagokat óvatosan, a ferdén
tartott kémcső állandó
mozgatása közben melegítsük! A kémcső nyílását ne fordítsuk a szemünk vagy társunk felé!
8.	
Ha a bőrünkre maró hatású folyadék cseppen,
előbb száraz ruhával töröljük le, majd bő vízzel
mossuk le!
Melegítéskor a kém9.	
Ha bármilyen baleset csövet tartsuk ferdén!
történik, azonnal jelezzük tanárunknak!
10.	Otthon csak felnőtt felügyelete mellett, veszélytelen anyagokkal kísérletezzünk! Vegyszert az
iskolából hazavinni a legszigorúbban tilos!
A vegyszerek használata nagy körültekintést, óvatosságot igényel, mivel sok olyan van közöttük, amely
a felhasználójára vagy a környezetre veszélyes lehet.
A vegyszeres üvegeken a következő oldalon látható
veszélyjelzések fordulhatnak elő.

Kísérleti eszközök


kémcső





kémcsőállvány



 


főzőpohár




lombik 






borszeszégő 






óraüveg
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Az anyagok veszélyességére figyelmeztető jelek
Piktogram (ÚJ)

Szimbólum (RÉGI)

Mit jelent?
– instabil robbanóanyag

GHS-01
– tűzveszélyes gáz, vagy aeroszol, vagy folyadék és gőz, vagy szilárd
anyag

GHS-02

– tüzet vagy robbanást okozhat, vagy fokozhatja a tűz intenzitását,
oxidáló hatású

GHS-03
–
GHS-04

GHS-05

GHS-06

GHS-07

GHS-08

– nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat
– mélyhűtött gázt tartalmaz, fagymarást vagy sérülést okozhat

– fémekre korrozív hatású lehet
– súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat

– lenyelve és/vagy bőrrel érintkezve és/vagy belélegezve halálos
– lenyelve és/vagy bőrrel érintkezve és/vagy belélegezve mérgező
– légúti irritációt és/vagy álmosságot vagy szédülést okozhat
– allergiás bőrreakciót válthat ki, bőrirritáló hatású
– súlyos szemirritációt okozhat
– lenyelve és/vagy bőrrel érintkezve és/vagy belélegezve ártalmas
– lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
– károsít(hat)ja a szerveket és/vagy termékenységet vagy
a születendő gyermeket
– rákot és/vagy genetikai károsodást okozhat
– belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehéz légzést okozhat
– mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

GHS-09
2017. június 1. után már csak az új szimbólumokat használhatják a gyártók és forgalmazók.
Kérdések és feladatok

1.	Miért nem szabad a fejlődő gázt a kémcső fölé hajolva, közvetlenül megszagolni?
2.	A hipó a háztartásban gyakran használt fehérítőszer. Címkéjén a következő figyelmeztetés olvas-

ható: Szem- és bőringerlő hatású. Melyik veszélyjelzés ábrája hívja fel erre a figyelmet?
3.	Mit gondolsz: a folttisztító benzin üvegén melyik
veszélyjelzés szerepel? Ellenőrizd!
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Ismétlés,
rendszerezés
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Ismétlés, rendszerezés

1. Az anyag
Minden anyag részecskék sokaságából áll, részecskék
együttese, halmaza. Az anyagokat a felépítő részecskék minősége és elrendeződése szerint különböző
csoportokba sorolhatjuk.
Az anyagok csoportosítása az anyag
összetétele szerint

Az anyagok összetétel szerinti minősége elsősorban
attól függ, hogy azonos vagy különböző atomok építik-e fel azokat.
Az elemek egyszerű anyagok; azonos protonszámú atomokból épülnek fel.

A vegyületek összetett anyagok. A vegyületekben
különböző protonszámú atomok kapcsolódnak össze
meghatározott számarányban (és tömegarányban), ezért
összetételük állandó és szigorúan meghatározott. Ös�szetételüket a képlet fejezi ki. Kémiai részecskéik a különböző atomokból származó ionok, illetve molekulák.
Az elemek és a vegyületek kémiai szempontból
tiszta anyagok, egyféle anyagból állnak. Egy összetevő
jű, egykomponensű anyagoknak is nevezzük őket.
A keverékek összetett anyagok1. Bennük különböző anyagok részecskéi vannak együtt tetszőleges
arányban. A természetben előforduló anyagok (nyersanyagok, ércek) többsége keverék.

ANYAGOK

összetétel szerint
azonos protonszámú
atomok halmazai

különböző protonszámú
atomok halmazai

EGYSZERŰ ANYAGOK

ÖSSZETETT ANYAGOK

ELEMEK

az alkotórészek aránya

állandó

korlátozottan
változó

tetszőleges

VEGYÜLETEK

OLDATOK

KEVERÉKEK

víz + só
víz + oxigén
alkohol + jód
benzin + étolaj

levegő,
vasérc,
ásványi szén,
földgáz

kémiailag tiszta anyagok
hidrogén,
oxigén,
nitrogén,
szén,
fémek

víz,
szén-dioxid,
szén-monoxid,
ammónia,
hidrogén-klorid

kőolaj

1

Az összetett anyagok összetevőit komponenseknek nevezzük. A komponens a rendszert alkotó, kémiailag egységes részecskék
– atomok vagy molekulák – halmaza. Például: a sóoldatnak két összetevője, két komponense van: a só és a víz.
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Az oldatok szintén összetett anyagok, különböző
anyagokat tartalmaznak: oldószerből és oldott anyagból állnak. Oldószer lehet például a víz, a benzin, az
alkohol, oldott anyag pedig lehet az oldószertől függően a só, a cukor, az oxigén, a jód, a szén-dioxid, az
étolaj, az alkohol. Az oldódás során az oldószer és az
oldott anyag részecskéi között kapcsolat alakul ki, a
„hasonló a hasonlóban oldódik” elv érvényesül. Mivel
az oldószer és az oldott anyag nem független egymástól, az oldatok összetétele nem lehet tetszőleges, az
összetevők aránya csak bizonyos határok között változhat. Az oldatok töménységét a tömegszázalékos
összetétellel jellemezzük2:
oldott anyag tömege (g)
tömeg% =
$ 100
oldat tömege (g)
A keverékeket és az oldatokat több összetevőjű,
többkomponensű anyagoknak is szoktuk nevezni.

Lombikok és tálkák

ANYAGOK

halmazállapot szerint
gáz

folyadék

szilárd

részleges rendezettség

teljes rendezettség

amorf 3

kristályok

Például:

gumi

fémkristály

atomkristály

molekulakristály

ionkristály

fémek

gyémánt
kvarc

jég

konyhasó

 Az oldatok összetételét másképpen is megadhatjuk. A kémiában a leggyakoribb az anyagmennyiség-koncentráció, vagy röviden
koncentráció. Az oldat koncentrációja (jele: c) az oldott anyag anyagmennyiségének (jele: n) és az oldat térfogatának (V) hányadosa:
n
, legtöbbször használt egysége a mol/dm3. Például a 2 mol/dm3 koncentrációjú konyhasóoldat 1 dm3-ében 2 mol (117 g)
c=
V
konyhasó van.
3
 Amorf: görög eredetű szó, jelentése formátlan, alaktalan. A kémiában a nem kristályos anyagokat nevezzük így. Az eddigiekben még
nem találkoztunk amorf anyaggal, a táblázatba tájékoztató jelleggel vettük be ezt az anyagcsoportot. Amorf állapotú anyagokról először
a kénnel kapcsolatban fogunk a későbbiekben tanulni. Például a gumi, az üveg, a sokféle műanyag nem kristályos, míg a konyhasó,
a cukor, a hó, a jég mindennapjainkból jól ismert kristályos anyag.
2
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Az anyagok csoportosítása az anyag
halmazállapota szerint

Az anyagok háromféle halmazállapotban fordulhatnak elő. Azonos hőmérsékleten és nyomáson a különböző anyagok halmazállapota az anyagokat felépítő
részecskék minőségétől, valamint a köztük lévő kapcsolatok erősségétől függ.
A gázokban a részecskék teljes rendezetlenségben
mozognak. A részecskék közötti kapcsolat nagyon
gyenge, elhanyagolható, ezért a részecskék viszonylag függetlenek egymástól. A gázok összenyomhatók,
alakjuk és térfogatuk változó.
A folyadékokban a részecskék közel vannak egymáshoz, nem függetlenek egymástól, közöttük ös�szetartó erő hat. A részecskék a folyadékokban is
mozognak, elgördülhetnek egymáson. Ezért a folyadék felveszi annak az edénynek az alakját, amelyben
tartjuk. A részecskék közelsége miatt a folyadékok
gyakorlatilag összenyomhatatlanok.
A szilárd anyagokban is állandóan mozognak a
részecskék. Helyüket azonban nem hagyhatják el, a
részecskék egy hely körül rezgő mozgást végeznek.
Ha a részecskék között teljes a rendezettség, akkor a
szilárd anyag kristályos szerkezetű. A kristályos szerkezet szabad szemmel vagy nagyítóval megfigyel
hető.
A szilárd fémek fémkristályt, más néven fémrácsot alkotnak. A fémrácsban a fématomokat közös
elektronfelhő tartja össze. A fémrácsban az elektronok viszonylag szabadon mozognak. Elektromos feszültség hatására az elektronok mozgása rendezetté
válik: a fémek vezetik az elektromos áramot.

Fémkristály

Jódkristály

A molekulákból felépülő szilárd anyagokban molekulák rendeződnek szabályosan egymáshoz, és molekulakristály, molekularács jön létre.
Atomok is kapcsolódhatnak egymáshoz oly módon, hogy belőlük egyetlen kristály, atomrács épül fel.
A gyémánt kristályát például egymáshoz kapcsolódó
szénatomok alkotják.
Az ellentétes töltésű ionok egymást vonzzák, és
ionkristályt, ionrácsot alkotnak.

Gázok, folyadékok
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Ismétlés, rendszerezés

2. Kémiai részecskék
Az anyagokat felépítő anyagi részecskéket összefoglalóan kémiai részecskéknek nevezzük.
KÉMIAI RÉSZECSKÉK

atomok

ionok

Például:
szénatom (C)
nátriumatom (Na)

molekulák

Például:
Például:
oxidion (O2-)
oxigénmolekula (O2)
nátriumion (Na+) vízmolekula (H 2O)

A kémiai részecskék elemi részecskékből, protonokból, neutronokból és elektronokból szerveződnek.
A protonok és neutronok együtt alkotják az atommagot, amelyet gyorsan mozgó elektronokból álló
elektronburok vesz körül.
ELEMI RÉSZECSKÉK

proton

neutron

atommag

elektron

elektronburok

KÉMIAI RÉSZECSKÉK

A proton (p+) pozitív töltésű, az elektron (e-)
negatív töltésű, a neutron (n0) töltés nélküli elemi
részecske. A proton és a neutron nehéz részecskék,
tömegük csaknem 2000-szer nagyobb, mint az elektroné. Az elektron tömege elhanyagolható.
Az atom egyetlen atommagból és elektronburokból felépülő, semleges kémiai részecske. Kémiai
minőségét az atommagban lévő protonok száma ha-

tározza meg. A protonok száma megegyezik az elektronok számával. Az atom összetétele és elektronszerkezete, valamint a periódusos rendszerben elfoglalt
helye között szoros összefüggés van.
rendszám = protonszám
periódusszám = elektronhéjak száma
főcsoportszám = külső elektronok száma
A molekula meghatározott számú atom összekapcsolódásával keletkező, semleges kémiai részecske. Több atommagból és közös elektronburokból áll.
Azonos atomok kapcsolódásakor elemmolekulák,
különböző atomok kapcsolódásakor vegyületmolekulák keletkeznek.
MOLEKULÁK
azonos atomokból

különböző atomokból

ELEMMOLEKULA

VEGYÜLETMOLEKULA

Például:
hidrogénmolekula (H 2)
oxigénmolekula (O2)
nitrogénmolekula (N2)
klórmolekula (Cl 2)

Például:
vízmolekula (H 2O)
szén-dioxid-molekula (CO2)
ammóniamolekula (NH3)
hidrogén-klorid-molekula (HCl)

Az ionok elektromos töltéssel rendelkező kémiai
részecskék. Az ionokban a protonok és az elektronok
száma különbözik egymástól.
Az egyszerű ionok az atomokból keletkeznek
elektron felvételével vagy leadásával, így egy atommagból és elektronburokból épülnek fel.
Például:

nátriumatom
Na
11 p+
11 e-

e--leadás
- e-

nátriumion
Na+
11 p+
10 e-
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11877_Kémia8_TK_001-014.indd 11

6/23/16 3:46 PM

Például:
klóratom
Cl
17 p+
17 e-

Például:

e--felvétel
+ e-

kloridion

vízmolekula

Cl-

H2O

17 p+
18 e-

10 p+
10 e-

Az összetett ionok molekulákból származtathatók, például hidrogénion (proton) felvételével vagy
leadásával. Az összetett ionok több atommagot tartalmaznak a közös elektronburokban.
A kémiai részecskék összetételét és felépítését a
következő táblázatban foglalhatjuk össze.
Összetétel

H+-felvétel

oxóniumion
H3O+

+ H+

11 p+
10 e-

H+-leadás

vízmolekula
H2O

hidroxidion
OH-

- H+

10 p+
10 e-

9 p+
10 e-

protonszám = elektronszám

protonszám ≠ elektronszám

egy atommag és elektronburok

ATOM

EGYSZERŰ ION

több atommag és elektronburok

MOLEKULA

ÖSSZETETT ION

Felépítés

Kémiai kötések

A körülöttünk lévő világban az anyagok közül csak a
nemesgázok fordulnak elő atomos állapotban. A többi elem atomjai nem függetlenek egymástól, hanem
kémiai kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. A kötés
kialakításában az atomok külső elektronjai vesznek
részt. Az atomok kapcsolódása során többnyire stabilis, nemesgázszerkezetű részecskék jönnek létre.
Kovalens kötés: Az atomok közös elektronpárral létrejövő kapcsolata.
Azonos atomok között (elemekben):
például:
Cl + Cl $ Cl2

17

Cl
35,5
Cl

Cl

+

Cl

Különböző atomok között (vegyületekben):
például:
2 H + O $ H2O

O

+H

O
H

+H

O
H H

Az oxigénatom két hidrogénatommal képez egy-egy kötést

Ionkötés: Az atomokból elektron leadásával, illetve
felvételével pozitív, illetve negatív ionok jönnek létre.
Az ionkötés az ellentétes töltésű ionok közötti elektromos vonzás.
Például:
Na + Cl $ Na+ + ClFémes kötés: A fématomok és a lazán kötött külső
elektronjaikból álló elektronfelhő kapcsolata.

Cl Cl
Cl Cl

A klórmolekula kialakulása
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3. Az anyag változásai
Bármilyen anyagot vizsgálunk, az sohasem egyetlen
vagy akár csak néhány részecskét jelent, hanem mindig valamekkora anyagmennyiséget, a részecskék kisebb vagy nagyobb halmazát. Az anyag változásának
vizsgálatából következtethetünk a szemmel nem látható részecskék változásaira.
Az anyag változásait többféle szempont szerint
csoportosíthatjuk.
Csoportosítás a változás minôsége szerint

Az anyag változásainak két, egymástól élesen el nem
határolható szintjét különböztethetjük meg.
Amikor a vizet melegítjük, a vasdrótot meghajlítjuk, a rézhuzalon áramot vezetünk át, akkor olyan
változás történik, amely sem a víz, sem a vas, sem a
réz anyagát, sem pedig részecskéik szerkezetét nem
változtatja meg. Ha a vizet forráspontjáig melegítjük,
akkor felforr, és a folyékony víz gőzzé alakul: megváltozik a víz halmazállapota. A felsorolt változásokat
fizikai változásoknak nevezzük.
A fizikai változásokban nem változik meg az
anyagot felépítő részecskék szerkezete.
A vízgőz hevítése újabb változáshoz vezet. 2500 °C
felett a vízmolekulák mozgása annyira felgyorsul, hogy
ütközéseik következtében egymást „szétszaggatják”.
Ilyenkor hidrogénmolekulák és oxigénmolekulák,
vagyis új kémiai részecskék keletkeznek.

Kémiai változás (kémiai reakció) akkor történik,
ha az anyag kémiai részecskéinek összetétele és szerkezete megváltozik.
Csoportosítás az energiaváltozás szerint

Az anyag megváltozását, a kémiai reakciókat és a
fizikai-kémiai változásokat mindig energiaváltozás
kíséri. Energiaváltozás szempontjából exoterm és endoterm folyamatokat különböztetünk meg.
Az exoterm folyamatban a kiindulási anyagok
belső energiája csökken, az anyagok a környezetüknek hőt adnak át. Az endoterm folyamatokban a
kiindulási anyagok belső energiája nő, az anyagok
a környezetükből hőt vesznek fel.
E
keletkezett anyagok
+ E endoterm
kiindulási anyagok

– E exoterm
keletkezett anyagok

A kémiai reakciók energiaviszonyai

ANYAGI VÁLTOZÁSOK
Fizikai változás

Kémiai változás
(kémiai reakció)

Oldás

Halmazállapotváltozás

Egyéb

jód + alkohol
só + víz
cukor + víz

olvadás
fagyás
párolgás
lecsapódás
szublimáció

gyorsulás
fénytörés
melegítés
elektromos vezetés

szén, magnézium, kén égése
cukor bomlása
víz bontása

13
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4. A kémiai reakció
A kémiai reakciókban megváltozhat a részt vevő
anyagok száma, különböző lehet a reakciót kísérő
energiaváltozás stb. Az egyik legfontosabb csoportosítási szempont arra vonatkozik, hogy a reakciókban
elektronok, illetve protonok1 vándorolhatnak át az
egyik részecskéről a másikra.
KÉMAI REAKCIÓK

protonátmenettel járó
reakciók

redoxireakciók

sav-bázis reakciók

fém-oxidból
fém előállítása

nátrium-hidroxid
közömbösítése sósavval

Értelmezzük a magnézium égésének folyamatát! A magnézium égésekor magnézium-oxid
keletkezik:
2 Mg

+

oxigén $ magnézium-oxid
O2

$

CO2

$

2 MgO

+

C

redukció

elektronátmenettel járó
reakciók

+

oxidáció
2 Mg +

(részecskeátmenet szerint)

magnézium

A mindennapi életben az oxigén felvételét oxidációnak, az oxigén leadását redukciónak nevezzük.
A két, egy időben lejátszódó folyamat a redoxireakció.
Elektronszerkezeti változás szempontjából az oxidáció
elektronleadást, a redukció elektronfelvételt jelent.

2 MgO

Mg
$ Mg2+ + 2e- $ oxidáció
redukálószer
O
+ 2e- $ O2- $ redukció
oxidálószer

redoxireakció

A folyamatban az atomok egymásnak elektront adnak át, ionok keletkeznek, amelyek ionvegyületet alkotnak egymással:

A sav-bázis reakciók során az egyik anyag részecskéi protont (hidrogéniont, H+) adnak át a másik
anyag részecskéinek. Azokat az anyagokat, amelyek
protont adnak át, savaknak nevezzük, azokat pedig,
amelyek protont vesznek fel, bázisoknak.
Köznapi szempontból a legfontosabb sav-bázis
reakció a közömbösítés. A közömbösítés savas és lúgos kémhatású oldatok reakciója. Az oldatok kémhatása az oldatban lévő hidrogénionok és hidroxidionok
arányától, töménységétől2 függ.

>
[H3O ] =
<
+

-

[OH ]

savas
semleges
lúgos

pH < 7
pH = 7
pH > 7

A közömbösítés olyan sav-bázis reakció, amelyben a kémhatást okozó ionokból semleges vízmolekulák keletkeznek. Közömbösítés például a nátriumhidroxid-oldat és a sósav reakciója:
nátriumhidroxid
NaOH

+

sósav

$

+

HCl

$

nátrium+ víz
klorid
NaCl

+ H2O

Na+ + OH- + H+ + Cl- $ Na+ + Cl- + H2O

 részecskeátmenetben az atomok külső elektronjai vesznek részt, a protonok (hidrogénionok) pedig a reakcióban részt vevő
A
vízmolekulákból vagy a savmolekulákból származnak. A reakciókban tehát NEM az atommag protonjai vesznek részt.
2
Egészen pontosan a kémhatást az oxónium- és a hidroxidionok koncentrációjának arányával fejezzük ki.
1
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5. A hidrogén
Ősrégi vágya volt az embernek, hogy képes legyen elszakadni a földtől és felemelkedni a levegőbe. 1785.
június 5-én megvalósult az álom: a francia Montgolfier
(ejtsd: mongolfié) testvérek meleg levegővel töltött léggömbje felemelkedett a magasba.
Az első, utasszállításra is alkalmas, kormányozható, hidrogénnel töltött léghajó 1900. július 2-án indult útjára. Elkészítése Ferdinand von Zeppelin (ejtsd:
ceppelin) gróf nevéhez fűződik. 1937-ben azonban
bekövetkezett a léghajózás történetének legsúlyosabb
katasztrófája. A Zeppelin típusú legnagyobb léghajó,
miután átrepülte az Atlanti-óceánt, leszállás közben az
irányítótoronynak ütközött, kigyulladt és felrobbant.
A katasztrófa elkerülhető lett volna, ha a léghajót hidrogén helyett a nem éghető héliummal töltötték volna
meg. Ma már a gyerekek léggömbjét és a magas légkör,
a sztratoszféra vizsgálatára felbocsátott kutatóléggömböket nem a gyúlékony hidrogénnel, hanem a hidrogénhez hasonlóan kis sűrűségű héliummal töltik.

A „magyar tenger”, a Balaton
A tavak, a tengerek, az óceánok vize
kötött állapotú hidrogént tartalmaz.

A hidrogén (H2) színtelen, szagtalan, szobahőmérsékleten gázhalmazállapotú elem. Az összes anyag
közül a legkisebb sűrűségű. Kétatomos molekulákból
áll, képlete: H2.
hidrogén
2 H2

+
+

oxigén
O2

víz
2 H2O

$
$

A hidrogén a réz-oxidból elvonja az oxigént: jó
redukálószer.
réz-oxid
CuO

+
+

hidrogén
H2

$
$

réz
Cu

+
+

víz
H2O

Hogyan lesz a réz-oxidból tiszta réz? (K1)
Játék léggömbök – töltőanyaguk a nem éghető hélium

Kémcsőben fekete réz-oxid-port hevítünk. Föléje
– a durranógázpróba elvégzése után – hidrogéngázt vezetünk.
A réz-oxid színe fokozatosan vörösre változik,
a kémcső fala bepárásodik. A hidrogén redukálja
a réz-oxidot.

A Zeppelin típusú legnagyobb, hidrogénnel töltött
léghajó katasztrófája
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A hidrogén elemi állapotban a Földön gyakorlatilag nem fordul elő. Vegyületeiben kötött állapotban
azonban gyakori, a földkéreg minden hatodik atomja
hidrogén. Hidrogén az egyik alkotóeleme1 a földfelszínt borító hatalmas óceánok és tengerek vizének is.
A hidrogént vegyületeiből, például vízből vagy sósavból lehet előállítani.
Laboratóriumban többnyire cink és sósav reak
ciójával állítják elő:

amelyet elégetnek. Sokan a jövő energiaforrásának
tartják a hidrogént, mivel égésekor nem keletkezik más,
csak víz, amely nem szennyezi a levegőt.

cink + sósav $ hidrogén + cink-klorid (oldat)
Zn + 2 HCl $
H2
+
ZnCl2
Az ipar számára szükséges hidrogént a földgáz fő
összetevőjéből, a metánból nyerik:
metán + vízgőz $ hidrogén + szén-monoxid
CH4 + H2O $ 3 H2 +
CO
A hidrogén vegyipari alapanyag. Hidrogéntartalmú vegyületek előállítására használják. Például
nitrogénnel ammóniává (NH3) egyesül, amelyből salétromsavat, majd műtrágyát készítenek.
A növényi olajok „keményítésére” ugyancsak
hidrogént használnak. A magvakból kipréselt folyékony olaj, például a napraforgóolaj – katalizátor jelenlétében – megköti a hidrogént, miközben megszilárdul. Így készül a margarin.
Az égő hidrogén lángja igen magas hőmérsékletű
(2000–2500 °C). Ezen a hőmérsékleten megolvadnak
a fémek, ezért fémtárgyakat hegesztenek vele.
A hidrogént nagy nyomáson, piros gázpalackokban hozzák forgalomba. A piros jelzés figyelmeztet
arra, hogy a palackban tűz- és robbanásveszélyes
anyagot, hidrogént tárolnak.
A modern technika sem nélkülözheti a hidrogént.
A rakéták egyik hajtóanyaga a cseppfolyós hidrogén,

Hidrogén előállítása. A hidrogén vízben gyakorlatilag nem
oldódik, így víz alatt foghatjuk fel

Hidrogénpalackok

Tanuld meg!

A hidrogén (H2) színtelen, szagtalan, szobahőmérsékleten gázhalmazállapotú anyag. A legkisebb sűrűségű elem.
Éghető, égésekor víz keletkezik:
2 H2 + O2 $ 2 H2O

Egyes vegyületekből elvonja az oxigént, jó redu
kálószer. Például:
CuO + H2 $ Cu + H2O
1
2

Laboratóriumban sósavból állítják elő.
Zn + 2 HCl $ H2 + ZnCl2
Ipari előállításának nyersanyaga a metán.
CH4 + H2O $ 3 H2 + CO
Az égő hidrogént hegesztésre használják. A növényi olajokból „hidrogénezéssel”2 készül a margarin. A vegyiparban a hidrogénből például sósavat,
ammóniát gyártanak. A cseppfolyós hidrogén a rakéták egyik hajtóanyaga.

A víz alkotóeleme a kötött állapotú (kémiai kötésben lévő) hidrogén.
A folyékony növényi olajok molekuláiba beépül a hidrogénmolekula, és az olajokból szilárd halmazállapotú margarin keletkezik.
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Kérdések és feladatok

1. Hol fordul elő a természetben hidrogén? Melyik
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

a hidrogén leggyakoribb vegyülete?
Mivé ég el a hidrogén? Írd fel a reakcióegyenletét!
Hogyan állítanak elő hidrogént a laboratóriumban? És az iparban?
Miben különbözik a margarin a növényi olajoktól? Mitől „keményedik meg” az olaj?
Miben hasonlít, és miben különbözik egymástól
a hidrogén és a durranógáz? Ugyanígy hasonlítsd
össze a durranógázt és a vizet!
Mennyi a tömege a következő anyagoknak:
a) 2 mol hidrogén;
b) 0,2 mol hidrogén?
Mennyi az anyagmennyisége a következő anyagoknak: 
a) 1 g hidrogén;
b) 10 g hidrogén?
12 g hidrogén hány g 20 tömegszázalékos sósavból fejleszthető (pl. cinkkel)?
Mit gondolsz: a rakétákban miért cseppfolyós
halmazállapotú hidrogént (és oxigént) használnak
hajtóanyagként?

A rakéta egyik hajtóanyaga a vízgőzzé elégő hidrogén

A vaskohóban redukálószer a hidrogén
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Mitôl melegít a Nap?
(olvasmány)
Ki gondolná, hogy a földi életet fenntartó napsugár vagy a
távoli csillagok fénye egyaránt olyan folyamatok hírnökei,
amelyeknek főszereplője a hidrogén?
A csillagokban, így a mi Napunkban is, a hidrogénnek héliummá való átalakulása folyik szüntelenül. A csillagokban lévő magas, több millió fokos hőmérsékleten az
anyag már nem atomos-molekuláris állapotban van, hanem
atommagok, pozitív ionok és elektronok vannak benne
olyan arányban, hogy az egész rendszer elektromosan semleges. Az anyagoknak ezt a különleges állapotát negyedik
halmazállapotnak, plazmaállapotnak nevezik. A villámban,
a csillagokban plazmaállapotban van az anyag. Miközben
a hidrogénatommagok héliumatommagokká egyesülnek, a
világűrbe óriási mennyiségű energia sugárzódik szét. A Nap
és a csillagok izzó „vegykonyhájában” megvalósul az alkimisták álma: az elemek átalakulnak egymásba. Az atommagok átalakulása, a tőlünk százötvenmillió kilométerre
végbemenő fúziós1 reakció fénye és melege éltet bennünket
itt a Földön. A Nap nélkül a Föld élettelen bolygó lenne.
Az ember egyelőre még csak a roppant pusztító erejű
hidrogénbombában tudja utánozni az „energiatermelésnek” ezt a kozmikus módját. A hidrogénbombát Teller
Ede magyar származású atomfizikus alkotta meg kutatócsoportjával, akit ezért a „hidrogénbomba atyjának” hívnak.
Teller Ede 1935 óta élt az Amerikai Egyesült Államokban,

és itt teljesedett ki tudományos pályája. Munkásságának
elismeréseként a magyar kormány 2001-ben a Corvin-lánc
kitüntetést adományozta neki, 2002-ben pedig megkapta a
legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, az Elnöki Szabadság-érdemrendet. A fúziós reakció „megszelídítése”, a
jövő energiaforrásának feltárása a következő évek, évtizedek feladata.

Teller Ede 1958-ban, a Lawrence Livermore National
Laboratory igazgatójaként

A Nap és a csillagok főként hidrogénből állnak
1

 fúzió latin eredetű szó, teljes egyesülést jelent. A magfizikában használatos fogalom: a kisebb atommagok nagyobb atommagokká
A
való egyesülését nevezik fúziónak. A legújabban felfedezett elemek néhány atomját többnyire fúziós reakcióban állították elő. Rendszámuk
az uránénál (90U) nagyobb, ezért uránon túli, transzurán elemeknek nevezik őket. (Transz: latin eredetű szó, jelentése át, túl. Például a
Szibériát átszelő vasútvonal neve: transzszibériai vasút.)
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Kémia a természetben

6. A levegô
Földünket körülbelül 100 km-es vastag, a Földtől távolodva fokozatosan ritkuló levegőréteg veszi
körül. Fő összetevői a nitrogén (78 térfogat%), az
oxigén (21 térfogat%), ezeken kívül szén-dioxidot,
kis mennyiségben nemesgázokat, főként argont,
valamint vízpárát1 is tartalmaz. Összetétele a földi
körülményektől függően változik: a városok és az
ipartelepek környékén por- és egyéb gázszennyezés
is van benne, a fő összetevők aránya azonban állandó. A légkör felső rétegeiben hidrogén és ózon2 is
előfordul.
Az oxigén (O2)

A levegő összetevői közül az oxigén (O2) – a víz mellett – az élet alapfeltétele. Színtelen, szagtalan, vízben
kevéssé oldódó gáz3. Vegyületei a Földön mindenütt
megtalálhatók. A földfelszín nagyobb részét borító
víz, a hegyek, a talaj vegyületei csaknem mind tartalmaznak kötött állapotú oxigént.
Az emberi test sokmilliárdnyi sejtjének az oxigén
az éltető eleme. A szervezet működésének funkciói
hoz, az agyműködéstől a mérgező anyagok közömbösítéséig, az érzékelés képességétől a gondolkodásig,
egyaránt oxigénre van szükség.
A leggyakoribb elemek a Földön
oxigén

47,2 tömeg%

szilícium

27,6 tömeg%

alumínium

8,8 tömeg%

vas

5,1 tömeg%

kalcium

3,6 tömeg%

magnézium

2,1 tömeg%

Légkör

A légköri oxigén fő forrását a zöld növények fotoszintézise jelenti. A fotoszintézis során az élőlények
a napfény energiáját felhasználva szervetlen anyagból
szerves anyagot hoznak létre. Erre csak a klorofillt tartalmazó zöld növények és a fotoszintetizáló baktériumok képesek. A folyamatban a víz és a szén-dioxid
szőlőcukorrá alakul át, miközben felszabadul az oxigén:
6 CO2 + 6 H2O $ C6H12O6 + 6 O2
szén-dioxid + víz $ szőlőcukor + oxigén
A fotoszintézis központi jelentőségű az élővilág
számára, mert a zöld növények állítják elő az élethez
létfontosságú oxigént.
Az oxigént az ipari égési folyamatokban a befúvott
levegő dúsítására használják, valamint az acél gyártásánál is fontos szerepe van.

A vízzel nem a levegő összetevőjeként, hanem önálló fejezetben foglalkozunk.
Lásd az Üvegházhatás című Olvasmányt!
3
A vízben élő állatokat és növényeket a vízben oldott oxigén élteti.
1
2
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A nitrogén (N2)

A levegő másik fő összetevője a nitrogén (N2). Színtelen, szagtalan, szobahőmérsékleten gázhalmazállapotú elem. Vízben nagyon kis mértékben oldódik.
A nitrogén elemi állapotban (a levegőben) és vegyületeiben egyaránt előfordul. Égése (különleges
módon) hőfelvétellel járó, endoterm4 folyamat.Villámláskor, 3000 °C-on játszódik le:
N2 + O2 $ 2 NO
A nitrogént a levegő cseppfolyósításával állítják
elő. Az egyik legnagyobb mennyiségben alkalmazott
ipari gáz.
Felhasználásával ammóniát, salétromsavat, műtrágyát állítanak elő belőle. Élelmiszerek gyorsfagyasztására hűtőközegként cseppfolyós nitrogént, a
mélyhűtött élelmiszerek csomagolásához pedig nit
rogéngázt használnak, mivel oxigéngázban könnyebben megromolhatnak a készítmények. Újabban egyre
gyakrabban alkalmazzák gépjárművek gumiabroncsainak levegővel való feltöltése (felfújása) helyett.
A szén-dioxid (CO2)

A szén-dioxid (CO2) színtelen, szagtalan, a levegőnél nagyobb sűrűségű, gázhalmazállapotú vegyület.
A levegő állandó összetevője. Önmagában nem mérgező, a légkör természetes alkotóeleme. A tiszta levegő mintegy 0,039% térfogatszázalékban tartalmazza.
A légkörbe elsősorban a légzés, illetve a széntartalmú
anyagok égésével kerül.
A szén-dioxid nem ég, és az égést sem táplálja.
Tűz esetén a tűzoltó készülékekből kiáramló szén-dioxid-tartalmú habbal oltják a tüzet.
A levegőben lévő szén-dioxid mennyisége az
elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett.
A szén-dioxid üvegházhatású gáz5.
Ha megbomlik a légkör összetételének egyensúlya, az üvegházhatás felerősödik, ami globális felmelegedéshez, majd klímaváltozáshoz vezethet. Egy esetleges klímaváltozás nagyon súlyos következményekkel
sújtaná Földünk teljes élővilágát, beleértve az embert is.

Ha a szoba vagy az osztályterem légterében túl sok a
szén-dioxid, megfájdulhat a fejünk. Ilyenkor szellőztetni kell, vagy kimenni a friss levegőre.
A szén-dioxid veszélyességét az okozza, hogy mivel
a levegőnél nagyobb sűrűségű, a föld felszíne alatti helyiségekből, pincékből nem távozik el, sőt, kiszorítja az
oxigént. Ősszel a borospincékben a must erjedésekor
keletkező szén-dioxid szintjét hagyományosan égő
gyertyával ellenőrzik. Ha a gyertya elalszik, azonnal
vissza kell fordulni: a pincében felgyűlt szén-dioxid
fulladást okozhat. A szén-dioxid kb. 20%-nál magasabb koncentrációban légzésbénulást okoz.

Hogyan lehet laboratóriumban előállítani
szén-dioxidot? Hogyan lehet kimutatni
a szén-dioxidot? (K2)
Mészkőre sósavat öntünk, és a fejlődő gázt egy
nagyobb főzőpohárban fogjuk fel, illetve meszes
vízbe vezetjük.
A szén-dioxiddal telt főzőpohárba egy kisebb
méretű, égő gyertyát mártunk.
A szén-dioxidba mártott gyertya elalszik. A
meszes víz a szén-dioxid hatására zavarossá válik.
Szén-monoxid (CO)

A szén-monoxid (CO) nem tartozik a levegő természetes összetevői közé. Mégis, különösen télen, a
fűtési idényben gyakran hallunk olyan, akár halállal is
végződő balesetekről, amelyet a szén-monoxid okoz.
A szén-monoxid a széntartalmú anyagok nem tökéletes égésekor keletkezik. A szén-dioxid, ha izzó
szénen halad át (pl. a kályhában vagy a vaskohóban),
szén-monoxiddá redukálódik:
szén-dioxid
CO2

+
+

szén
C

$
$

szén-monoxid
2 CO

A szén-monoxid színtelen, szagtalan, rendkívül
mérgező gáz6. Az egyik leggyakoribb háztartási baleset okozója, amelyet legtöbbször a nem ellenőrzött
vagy helytelenül használt tüzelőberendezés, vagy zárt
helyen működtetett autómotor okoz7.

Ez az egyedüli endoterm égés. A többi anyag égése hőfelszabadulással járó, exoterm folyamat.
Az üvegházhatással külön fejezetben foglalkozunk.
6
A szén-monoxid leköti a vérben a hemoglobint, alkalmatlanná téve azt a további oxigénfelvételre és -szállításra.
7
A környezetvédelmi vizsgán elsősorban a szén-monoxid-szintet mérik. A megengedett határérték: 1 mg/m3 CO.
4
5
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Mivel színtelen, szagtalan, szén-monoxid-érzékelő
berendezés nélkül nem is észlelhető. Jelenlétére csak
a rosszullét, fejfájás, hányinger, szédülés figyelmeztet.
Mi a teendő?
Ha észleljük a tüneteket,
azonnal hagyjuk el a helyiséget, és aki rosszul
lett, vigyük friss levegőre! Mérgezés gyanúja
esetén értesítsük a mentőket!
A veszély megelőzésére (a fűtés ellenőrzésén túl)
a legmegbízhatóbb megoldás
Szén-monoxid-jelző

Az argon (Ar)

Az argon8 nemesgáz, a természetben kizárólag a levegőben fordul elő. A légkör 0,9%-át alkotja, ezzel a légkörben előforduló harmadik leggyakoribb gáz. Csekély
a reakcióképessége, így az oxigénnel szemben ideális
védőgáz a fémkohászatban, a hegesztésben. Az argon
nem mérgező, de kiszorítja a levegőből a légzéshez
szükséges oxigént, és fulladást okozhat.

a szén-monoxid-érzékelő jelzőkészülék beszerzése.
Veszély esetén, ha levegő szén-monoxid-szintje eléri
a kritikus értéket, hangjelzéssel figyelmeztet a mérgezés veszélyére.

Tanuld meg!

A Földünket körülvevő levegő főként nitrogénből
(78 térfogat%) és oxigénből (21 térfogat%) álló gázkeverék. Kis mennyiségben szén-dioxidot, nemesgázokat és vízpárát is tartalmaz.
Az oxigén (O2) – a vízzel együtt – az élet alapfeltétele. A földkéreg leggyakoribb eleme. Színtelen,
szagtalan, a levegőnél nagyobb sűrűségű elemi gáz.
Jó oxidálószer. A légköri oxigént a zöld növények
állítják elő fotoszintézissel:
6 CO2 + 6 H2O $ C6H12O6 + 6 O2
A nitrogén (N2) ugyancsak színtelen, szagtalan,
kevéssé reakcióképes, közömbös gáz. Égése – a többi
anyagtól eltérően – hőelnyeléssel járó endoterm folyamat. Vegyipari alapanyag: ammóniát, salétromsavat, műtrágyát gyártanak belőle. Az iparban az élelmiszerek csomagolására védőgázként, cseppfolyós
állapotban pedig gyorsfagyasztásra használják.

A szén-dioxid (CO2) színtelen, szagtalan, a levegőnél nagyobb sűrűségű, gázhalmazállapotú vegyület. A levegő állandó összetevője. A légkörbe
elsősorban a légzés, illetve a széntartalmú anyagok
égésével kerül. Üvegházhatású vegyület. A levegőben lévő szén-dioxid mennyisége az elmúlt évtizedekben jelentősen növekedett.
A szén-monoxid (CO) a széntartalmú anyagok
nem tökéletes égésekor keletkezik. Rendkívül mérgező
gáz. Mivel színtelen, szagtalan, nem észlelhető, jelenlétét csak a rosszullét jelzi. Azonnal menjünk friss levegőre, és mérgezés gyanúja esetén értesítsük a mentőket!
A CO-mérgezés veszélyének megbízható megelőzésére szén-monoxidot érzékelő jelzőkészülék
beszerzése a legbiztonságosabb: hangjelzéssel figyelmeztet a CO kritikus mennyiségére.
Az argon (Ar) nemesgáz, reakcióképessége csekély, a fémkohászatban és az ívhegesztésben az oxigénnel szemben védőgázként használják.

Kérdések és feladatok

1. A levegő összetevői közül

a) melyek alkotnak kétatomos molekulákat?
b) melyik éghető?
c) melyiket használják tűzoltásra?
d) melyik oldódik vízben?
e) melyik a legkevésbé reakcióképes?
2. Mivel tudnád megmagyarázni, hogy a nitrogén
kevéssé reakcióképes?
8

3. 4 mol oxigén mennyi hidrogénnel alkot vizet?
4. 6 mol hidrogén hány mol nitrogénnel egyesül
(ammóniává)?
5. Az oxigén csaknem minden elemmel egyesül. Írd
fel
a) a kalciummal és
b) az alumíniummal való reakciójának egyenletét!

Neve a görög „argosz” szóból származik, jelentése „tétlen”. A név alacsony reakciókészségére utal.
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Levegôszennyezés, szmog
(olvasmány)
Levegőszennyező minden olyan anyag, amely az embert és
környezetét károsítja, vagy anyagi kárt okoz.
A levegő szennyezői lehetnek természetes forrásból
származók, mint például a vulkánok, az erdőtüzek, a szélviharok, az élő növények pollenjei, a pusztuló növények
korhadásából származó vegyületek.
A mesterséges (az emberi tevékenység által okozott)
szennyezők három fő területről származnak: szállítás, energiatermelés és ipar. A fosszilis energiahordozók1 égetése a
legjelentősebb forrás ezekben az iparágakban.
Néhány jelentős légszennyező anyag:
–	szén-monoxid főleg a szállítóiparból (közlekedésből); a
vér hemoglobinjához kapcsolódva megakadályozza az
oxigén szállítását;
–	a kén oxidjai a fosszilis energiahordozók égetéséből; lég
zőszervi megbetegedéseket okoznak; levegőben oxigén
nel, vízzel kénsavat alkot, savas ülepedéshez vezet (lásd:
London típusú füstköd);
–	nitrogén-oxidok a szem nyálkahártyáját izgatják; a nitrogénműtrágya-gyártásnál keletkeznek; a nitrogén-dioxidból levegőben oxigénnel, vízzel salétromsav keletkezik; a Los Angeles típusú szmog fő komponense;
– különböző részecskeméretű porok a légzőszervi megbetege
dések okozói (pl. szilikózis); a növények gázcserenyílásait
eltömik, akadályozzák a növény vízfelvételét;
– s zénhidrogének (közlekedésből); közöttük rákkeltő komponensek;
– a mezőgazdaságból a műtrágyák és a növényvédő szerek
pora.
A felsorolt légszennyező anyagok közül a kén és a
nitrogén oxidjai nemcsak önmagukban károsak, hanem a
lehulló csapadékban feloldódva annak kémhatását is megváltoztatják. A kén-dioxid csapadékvízzel kénessavat, majd
kénsavat alkot. A nitrogén oxidjaiból pedig a vízben való
oldódás során végül salétromsav keletkezik. A változás elsősorban az iparvidékeken jelentős. A időjárás változásai
azonban nagy területekre is kiterjeszthetik a savas esők
károsító hatását. Az erdők pusztulása, a műemlékek roncsolódása mind-mind a savas esők pusztító hatását jelzik.
Forgalmas nagyvárosokban a levegőbe jutó szennyező
anyagok felhalmozódása és a kedvezőtlen időjárási ténye-

zők következtében, amikor a szennyező anyagok függőle
ges elszállítása legyengül vagy teljesen elmarad, szmog2
(füstköd) alakulhat ki.
A szmog a környezetszennyezés miatt kialakuló füstköd. A földrajzi és időjárási körülményektől, valamint a
levegőben található szennyező anyagoktól függően kétféle
füstködöt különböztetünk meg. Elnevezésük oxidáló/redukáló hatásuk, illetve első észlelési helyük (Los Angeles
és London) alapján történik. A szmog kialakulását különböző biztonsági óvintézkedésekkel hárítják, például kötelezővé teszik a katalizátoros szűrőberendezés használatát,
vagy korlátozzák a gépkocsiforgalmat. (Például páros napokon csak a páros számra végződő rendszámú autók közlekedhetnek.)

Téli (London típusú) szmog
Ipari és városi területeken magas légnyomás, magas páratartalom és -3 és +5 °C közötti hőmérséklet esetén alakul
ki. Kialakulásáért elsősorban a SO2, a por, a koromszemcsék, a kén-dioxidból kialakuló kénsavcseppek a felelősek.
1952. december 4-én Londont sűrű köd ülte meg, amelyet a leszálló hideg levegő helyben tartott, s mivel nem
volt szél, ez a köd öt napon keresztül egyre vastagabb és
vastagabb lett. Ez volt a világ eddigi legnagyobb légszen�nyezési katasztrófája, 12 ezer főnyire becsülik az áldozatok
számát. Ennek a maró hatású szmognak a káros következményei: asztma, halálos kimenetelű tüdőödéma.

Fotokémiai (Los Angeles típusú) szmog
Ez a típus is a forgalmas nagyvárosokra jellemző, de a
londoni szmogtól eltérően nem télen, hanem nyáron, napsütéses időben, nagy gépkocsiforgalom esetén erőteljes.
A fotokémiai szmog 25–35 °C hőmérséklet, alacsony páratartalom és alacsony szélsebesség esetén jön létre. A jelenség kialakulásáért a gépkocsik motorjaiból származó
nitrogén-oxidok, a szén-monoxid (CO) és a különböző
szénhidrogének tehetők felelőssé. A napsütés hatására
előbb ózon, majd a fenti vegyületekből reakcióképes mérgező szerves vegyületek keletkezhetnek.

 Fosszilis energiahordozók: a meg nem újuló energiaforrás: a szén, a kőolaj, az olajtermékek és a földgáz.
 A szmog a környezetszennyezés miatt kialakuló füstköd (az angol smoke [füst] és fog [köd]) szóösszetételeként keletkezett kifejezés.

1
2
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Üvegházhatás
(Olvasmány)
A Föld felszínének átlagos hőmérséklete körülbelül 15 °C.
A Napból érkező sugárzás energiája felmelegíti a Föld felszínét és légkörét. Az elnyelt hő egy része visszaverődik
a világűrbe. A hő másik részét a légköri gázok – elsősorban a szén-dioxid és a vízpára – visszatartják, akárcsak az
üvegház üvege a napfény melegét. Így a légkör fokozatosan
felmelegszik. Innen ered a jelenség elnevezése is, az „üvegházhatás”.
Bármilyen változás, amely megbontja az elnyelt és a
kibocsátott energia egyensúlyát, befolyásolja az éghajlatot. Az üvegházhatás következménye a légkör fokozatos
felmelegedése1.
Üvegházhatást okozó légköri gázok: a vízpára (H2O), a
szén-dioxid (CO2), az ózon (O3), a nitrogén-dioxid (NO2)
és a metán (CH4). Az üvegházhatás nem csak káros jelenség. Természetes üvegházhatás nélkül a Föld átlagos felszíni hőmérséklete -15 °C (-13 °F) lenne.

Természetes eredetű üvegházhatást okozó gázok
Vízpára (H2O) Az emberi tevékenységek során nem kerül
vízpára a légkörbe. Azonban a felmelegedő légkör melegebb levegője – az óceánok, tengerek vizéből – több nedvességet képes megtartani. A több nedvességnek több a
hőmegkötő képessége, így a növekvő hőmérséklet tovább
erősíti az éghajlatváltozást.
Szén-dioxid (CO2) Az ember okozta üvegházhatás
több mint 60%-ának legfontosabb összetevője a szén-dioxid (CO2). Bár koncentrációja a légkörben alacsony, az
elmúlt 100 évben az emberi tevékenység következtében
jelentősen megnövekedett. Így a légkör túl sok hőt tart
vissza, ami felmelegedéshez vezet.
Metán (CH4) A természetben is előforduló üvegházhatású gáz, amely főként szerves anyagok rothadási folyamataiból származhat. Az állattenyésztés, hulladékgazdálkodás és szennyvízkezelés, a kőolaj- és földgázkitermelés
során is jelentősebb mennyiség kerül a légkörbe.
Az ipari forradalom kezdete (a XVIII. század közepe,
az ipari termelés növekedésének megindulása) óta a légkör
metánkoncentrációja megduplázódott. A metán az üvegházhatás körülbelül 20%-áért felelős.
Dinitrogén-oxid (N2O) A természetben a nitrogéntartalmú élő szervezetek bomlásából ered, az emberi tevé1
2

kenység nyomán pedig a műtrágyahasználat juttatja a legtöbb dinitrogén-oxidot a légkörbe. Jelentős a hőerőművek
és a közlekedés dinitrogén-oxid-kibocsátása is. Az éghajlatváltozásért kb. 6%-ban felel.

A mesterséges, vagy más néven szintetikus
üvegházhatású gázok
A mesterséges, vagy más néven szintetikus üvegházhatású gázok leginkább az ipari folyamatokból származnak,
és kizárólag az emberi tevékenység révén kerülnek a légkörbe. Közülük legkárosabbak a klórt, a fluort tartalmazó
(úgynevezett: CFC) vegyületek, a freonok (pontosabban
a molekuláikból felszabaduló klór- és fluoratomok). Oldószerként, hűtőközegként, habosító anyagként leginkább az
ipari folyamatokból származnak. Aeroszolos (gázpumpás)
spray-k (dezodor, légfrissítő, szagtalanító) hajtógázaként
hasznosították őket. Tűzoltó készülék töltőanyagaként,
zsírtalanító anyagként, házakban használt szigetelőanyagok alapvető összetevőjeként kerülnek a légkörbe. Hatásuk
az éghajlatváltozásra többezerszerese lehet a szén-dioxi
dénak.

Az ózon
Az ózon (O3) három oxigénatomból álló molekula. A
Föld légkörének magasabb rétegében, a sztratoszférában
van jelen. A Nap ultraibolya (röviden: UV2) sugárzásának
hatására, illetve villámláskor, vagy a kvarclámpák sugárzásának hatására keletkezhet. Jellegzetes szagú, nagyobb
mennyiségben mérgező gáz, halványkék árnyalatú. Szaga
még 500-ezerszeres hígításban is érezhető. Erősen oxidáló
tulajdonságú, mérgező gáz. A levegő, a víz fertőtlenítésére
használják.
A magas légkör ózontartalmának nagy szerepe van a
földi légkör hőháztartásában és a káros ibolyántúli sugárzás elnyelésében, visszaverődésében.
A sztratoszférában, a felszín fölött 25–50 km magasságban levő légköri ózon elnyeli a Nap káros UV sugárzásának jelentős részét, ezért ózonpajzsként is szokták
említeni. Légköri ózon nélkül szárazföldi élet nem létezne,
mivel az igen nagy energiájú sugarak roncsoló hatásúak az
élőlényeket alkotó sejtekre és szövetekre.

A 2015. évi nyáron a hőmérséklet tartósan 30 °C fölött volt. A szokatlan meleg ízelítőt adott a légkör felmelegedéséről.
UV: ultraibolya sugárzás; a színképben az ibolyán túli sugárzást nevezik így.
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Kémia a természetben

7. A víz
Bolygórendszerünkben a Földnek kitüntetett helyzete van.
A Naptól való „megfelelő” távolságának köszönhetően a
földfelszín hőmérsékletén a vízkészlet se nem fagy meg
a világűr hidegétől, se nem párolog el a Nap melegétől.
A számunkra elérhető és így felhasználható vízkészlet 1384 millió m3 (1 384 000 000 m3) vizet jelent. Ennek
a hatalmasnak tűnő vízmennyiségnek is csak a töredéke az
„édesvíz”, a többi a világtengerek sós vize. És az édesvíznek is
79%-a a hó- és jégmezők fagyott vize.
A számunkra az életfeltételeket jelentő víz, az édesvíz
79%-a a hó- és jégmezőket alkotja. A maradék a miénk: ezt
kell megőriznünk és felelősséggel élnünk vele.

Fátyol-vízesés (Szalajka-patak, Bükki Nemzeti Park)
A víz állandó körforgásban van a természetben.

Életünk elképzelhetetlen víz nélkül. Az élet a vízben keletkezett, a tengerekben alakultak ki a Föld első
élő szervezetei. Sok-sok élőlénynek ma is a víz jelenti
az élőhelyet, a közvetlen környezetet.
A földfelszín jelentős részét ma is víz, a hidegebb
területeket, a sarkokat pedig jég borítja. A napsugár
hatására elpárolgó víz összegyűlik a felhőkben, majd
eső vagy hó formájában visszahull a földre, beszivárog a talajba. Onnan forrásként tör fel a felszínre, és
a patakok, folyók visszajuttatják a tengerekbe. A víz
állandó körforgásban van, a körforgás fenntartója az
éltető napsugár.
A bolygónk felszínének 71%-át elfoglaló világtengerek egyedülálló képződmények a Naprendszerben. A többi bolygóhoz képest a Föld hőmérséklete
(a Naptól való „megfelelő” távolsága) teszi lehetővé,
hogy a vízkészlet tartósan megmaradjon, és ne jusson
se a megfagyás, se a teljes elpárolgás sorsára.
A víz annyira megszokott és természetes anyag,
hogy különleges tulajdonságai fel sem tűnnek számunkra. A víz az egyetlen olyan anyag, amely a természetben mindhárom halmazállapotban megtalálható.
Az üvegbe bezárt és megfagyó víz szétveti az
üveget, a sziklák repedéseiben képződő jég repeszti,
mállasztja a sziklákat. Télen az utak „felfagynak”, és
kisebb-nagyobb kátyúk jelzik a megfagyó víz „erejét”.
A jégben, a hópehelyben, az ablakra fagyó jégvirágban a vízmolekulák szabályos rendben kapcsolód-
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Mi történik, ha a mélyhűtőben hűtjük az italt?
(K3)
Mélyhűtőbe néhány órára egy vízzel telt palackot
teszünk.
A mélyhűtőben az üvegben lévő víz megfagy,
és az üveg a kitáguló jégtől szétreped.

Csipkebogyó dérrel

nak egymáshoz, kristályt alkotnak. A molekulákból
felépülő kristályt molekularácsnak nevezzük. A jég,
a hópehely kristályrácsa is molekularács.
Általános tapasztalat, hogy az anyagok térfogata
melegítés hatására nő, hűtés közben pedig csökken.
Ha a vizet hűtjük, akkor +4 °C-ig úgy viselkedik,
mint a többi anyag: hűtés hatására sűrűsége egyre
nagyobb lesz. Ha azonban tovább hűtjük, akkor a víz
térfogata megnő, sűrűsége csökken. A víz sűrűsége
+4 °C-on a legnagyobb.
Télen, a nagy hidegben, a tavak, a folyók felszíne
fagy be először. A jég viszont kisebb sűrűségű, mint a
víz, ezért úszik a víz felszínén. A jég alatt azonban a víz
2-3 °C-os marad, így jól áttelelhetnek benne a halak.
A víz kitűnő oldószer. Oldó hatása a „hasonló a
hasonlóban oldódik” elven alapszik. A víz dipólusos

A víz különleges viselkedése azzal magyarázható, hogy
fagyáskor, a kristályos jég kialakulásakor az egymás
közelébe kerülő dipólusos vízmolekulák csak meghatározott irányokban rendeződhetnek egymáshoz. A jég
lazább szerkezetű és ezért kisebb sűrűségű, mint a vele
megegyező hőmérsékletű víz.

oxigén

hidrogén

A jég alatt a 2-3 °C-os vízben a vízi élővilág nem pusztul el
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molekulái1 jól oldják az ugyancsak dipólusmoleku
lákból, illetve ionokból felépülő anyagok többségét.
A természetes vizek – a folyók, a patakok, a tengerek – mindig tartalmaznak több-kevesebb oldott
anyagot. Az iható víz, az „édesvíz”2 csupán a földi vízkészlet 3%-a! Édesvízből készül az emberi fogyasztásra alkalmas, tiszta ivóvíz. A tiszta víz az emberiség
nagy kincse, az élet fennmaradásának egyik feltétele. A természetes vízfolyások tisztaságának megőrzése, a tiszta vízzel való takarékosság mindannyiunk feladata.
A környezetszennyezés miatt egyre kevesebb tiszta
ivóvíz áll rendelkezésünkre. A tiszta víz a pazarlásnak
és víz szennyezésének a következtében bolygónkon
egyre ritkább, épp ezért az egyik legértékesebb anyag.
Iható víz nélkül nem élhetünk két-három napnál tovább. Az emberi test, a sejt- és testnedvek legnagyobb
részét ugyanis víz alkotja, és a szervezet vízkészlete
10-15%-ának elvesztése súlyos kiszáradással jár, ami
akár végzetes is lehet.
A tiszta víz nélkülözhetetlen a háztartásokban:
ivóvízként3, főzésre, mosásra, fürdésre használjuk.
Ugyanakkor rengeteg, emberi fogyasztásra alkalmas,
vizet pazarolunk el olyan dolgokra, ami nem feltétlenül csak ivóvízzel lenne megoldható, ilyen a WCöblítés, felmosás stb. A mindennapi életünkhöz napi
15-25 liter/fő vízre van szükségünk, ezzel szemben
a tényleges napi felhasznált vízmennyiségünk 150–
300 liter/fő! A megfelelő minőségű és mennyiségű
víz előállítása a lakosság, az ipar és a mezőgazdaság
számára egyre nehezebben valósítható meg.
Az iparban a víz elsősorban oldószer, hígítószer,
számos ipari folyamatban (papírgyártás, cukorgyártás, timföldgyártás) vegyipari alapanyag.
A gyógyszertárakban, a laboratóriumokban, az
autók hűtőfolyadékaként vagy az akkumulátorok
töltőfolyadékának, a kénsavnak a hígításához csak
desztillált vizet4 használhatunk.

A jég sűrűsége 9/10 része a víz sűrűségének, így a sarki
vizekben az úszó jéghegyeknek csak az 1/10 része látszik ki a vízből.
A jeges vízben úszó hajók számára a jéghegyek alattomos, nagy veszélyt jelentenek. A Titanic óriás luxushajó 1912. április 14-én kelt útra. Katasztrófáját éppen
az okozta, hogy a vízből alig kilátszó hatalmas jéghegynek ütközött, és a léket kapott óceánjáró több mint
kétezer utassal a fedélzetén elsüllyedt. Ez volt a tengeri
hajózás történetének egyik legnagyobb katasztrófája.

Vízszennyezés

Óvd és őrizd természetes vizeink tisztaságát!

Lásd a 7. osztályos tankönyv vegyületmolekulákról szóló fejezetét!
Az ivásra alkalmas tiszta víz nem édes, hanem – a forráshelyétől függően – jellegzetes ízű. Az „édesvíz” nem a víz „édes” ízét jelenti,
hanem azt, hogy nem sós, mint a tengerek vize. Ezért iható.
3
Ivóvízként gyakran használunk ásványvizet, amely olyan ivóvíz, amely legalább 500 mg/liter oldott ásványi anyagot tartalmaz. Íze
jellemző az adott elnevezésű ásványvízre. Némelyiknek gyógyhatása is van (pl. segíti az emésztést). Figyelem! A kiürült ásványvizes
palackokat ne a szemétbe, hanem a szelektív hulladékgyűjtőbe vigyük, vagy váltsuk vissza!
4
A desztillált víz a vízen kívül semmilyen más anyagot nem tartalmaz, íztelen, a szomjat nem oltja, ezért ivásra kevéssé alkalmas.
1
2
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Tanuld meg!

A víz (H2O) az élet kialakulásának és fennmaradásának egyik feltétele. Különleges tulajdonságú
anyag: a Földön természetes körülmények között
mindhárom halmazállapotban előfordul. A többi anyagtól eltérően a víznek nem a fagyáspontján
(0 °C), hanem +4 °C-on a legnagyobb a sűrűsége.
A vízi élővilág a felszínen elhelyezkedő jég alatt, a
2-3 °C-os vízben télen sem pusztul el.

A vizet a háztartásokban ivóvízként, főzésre,
mosásra, fürdésre használjuk. Az ipar elsősorban
oldószerként, hígítószerként, valamint vegyipari
alapanyagként használja (papírgyártás, cukorgyártás, timföldgyártás).

Kérdések és feladatok

1. Milyen fizikai tulajdonságaiban különbözik a víz
a többi anyagtól?
2. Mi a biológiai jelentősége annak, hogy a jég kisebb sűrűségű, mint a víz? Válaszodat indokold!
3. Miben különbözik – összetétel szerint – a tengervíz a folyóvíztől?
4. Milyen szennyezések veszélyeztetik a természetes
vizek tisztaságát?

5. Az autók hűtőfolyadékaként miért nem lehet
tiszta csapvizet használni, hanem csak desztillált
vizet?
6. Hogyan lehet a vizet megtisztítani a benne oldott
anyagoktól?
7. Az úszó jéghegyek már messziről jól láthatók. Miért veszélyesek mégis a hajóknak?

Otthon végezhetô kísérletek, vizsgálatok

1. Tölts egy kisebb lábosba (fazékba) 2 dl csapvizet!
Forrald el félig, és a forralt víz maradékát öntsd át
egy másik lábosba! Az üres edény lehűlése után
tapogasd meg a belső oldalát!

2. Az átöntött forralt vizet forrald el (amennyire le-

het) teljesen az edényből, és vizsgáld meg most is
a kihűlt edény oldalát! Mit tapasztalsz?

Jégtörő hajó
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A víz szerepe az élôvilágban
(Olvasmány)
A víz építőanyag, valamennyi szervezet alkotórésze. Hőenergiát szállító közegként hőszabályozó szerepe van.
a) Nagy a fajhője. A fajhő az a hőmennyiség, amely
egységnyi tömegű anyagnak 1 °C-kal való felmelegítéséhez szükséges. Az élő szervezetben lévő nagy
mennyiségű víz így csökkenti a hőmérséklet-változás
sebességét. (Hasonlóan szabályozzák az óceánok, tengerek a Föld éghajlatát.)
b) Nagy a párolgáshője. A párolgáshő az a hőmennyiség,
amelyet egységnyi tömegű víz gőzzé alakulásakor a környezetből elvon (1 gramm víz 2257 J). Az élő szervezet
felszínéről elpárolgó víz tehát jelentős hűtőhatást fejt ki.
c) A víznek viszonylag nagy a hővezető képessége, így az
élő szervezetben elég gyorsan történik a hőtovábbítás
(nincs helyi túlmelegedés!).

(-)

O
töltéseltolódás

O
H (+) H

Töltéseltolódás
a vízmolekulában

A szervezetben lejátszódó oxidáció során keletkező víz
mennyisége:
– 100 gramm zsír elégetésével 107 gramm víz keletkezik,
– 100 gramm cukor elégetésével 55 gramm víz keletkezik,
– 100 gramm fehérje elégetésével 47 gramm víz keletkezik,
tehát vegyes étrendben 100 kalóriánként (≈ 419 J) 12
gramm víz keletkezik.
A bevitt vizet és az oxidációval keletkezett vizet a szervezetben állandó vízleadás egészíti ki. A szervezet víztartalma
így egészséges szervezetben állandónak mondható. A vízle
adásnak is számos módja van az élőlényekben. A szilárd és folyékony anyagcsere-végtermékeken kívül tüdőlégzéssel, bőrlégzéssel és a verejtékmirigyek működése révén távozik a víz.
A vízfelvételt és a vízleadást számos tényező szabályozza a szervezetben. Az idegrendszeri és a hormonális
szabályozásokon kívül jelentősek a szervetlen anyagok is a
vízháztartásban. A nátriumsók általában a vízvisszatartást,
a kálium- és a kalciumsók viszont a vízleadást segítik elő.
A vízforgalom zavarai vagy beteges vízvisszatartáshoz,
(ödéma) vagy a szövetek kiszáradásához vezetnek.

Élelmiszerek víztartalma

Vízmolekula töltésfelhője

A víz sok anyagnak jó oldószere, mely a vízmolekulák
dipólus természetéből következik.
A víz a természetben anyagszállító, anyagtovábbító
szerepet tölt be. Az oldott anyag a rendelkezésére álló
egész oldattérfogatban egyenletesen oszlik el. Ez a kon
centrációkiegyenlítődés a diffúzió következménye.

Az emberi szervezet vízforgalma
A felnőtt ember napi ivóvízszükséglete testsúly
kilo
grammonként 40 gramm. Csecsemőknél ennek 3-4-szerese. Ez az ivóvízszükséglet részben italokkal (napi 1–1,5
liter), az élelmiszerekben lévő vízzel (napi 1–1,5 liter) és a
szervezetben lejátszódó szöveti oxidációból származó vízzel (napi 0,4 liter) fedezhető.

Az állati eredetű élelmiszerek víztartalma átlagosan 70%ra, a növényi eredetűeké 88%-ra becsülhető. Az élelmi
szer-feldolgozás ezt a vízmennyiséget általában jelentősen
csökkenti.
A fogyasztásra szánt élelmiszerek víztartalma azonban
így is ritkán esik 30% alá. A víz mennyiségét és a víz kapcsolódásának módját is ismernünk kell.
Az alábbi kapcsolódási módok lehetségesek:
1. A molekulához kötött víz. A víz felszabadítása itt csak
a vegyület kémiai átalakításával lehetséges. Például:
n cukormolekula " poliszacharid + (n - 1) vízmolekula
2. A molekulához mindenkor azonos arányban kapcsolódó víz (pl. kristályvíz). Ennek felszabadítása is minőségi változást idéz elő.
3. Hidrátburok. Ennek 40-60%-a eltávolítható az anyag
fizikai és kémiai változása nélkül.
4. A víz az élelmiszert alkotó vegyületekkel oldatot képezhet.
5. Az élelmiszer felületéhez tapadt víz.
Az egyes élelmiszerekben a víz kötéstípusa nem csak
egyféle lehet.
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A Föld vízkészlete
(Olvasmány)
A bolygónk felszínének 71%-át elfoglaló világtengerek
egyedülálló képződmények a Naprendszerben. A tengerekből vagy óceánokból származó víz, a tengervíz legismertebb tulajdonsága az, hogy lényegesen magasabb a
sótartalma (35‰ = 3,5%), mint az édesvíznek. A tengervizet ivóvízként az ember nem tudja használni.
A Föld vízkészletének csupán 3%-a az élethez nélkülözhetetlen édesvíz, és ennek is döntő része a sarki hó- és jégmezők fagyott vize. Tehát az ember számára hozzáférhető
édesvíz nem éri el a teljes földi vízkészlet 1%-át! Ám ezt a
keveset sem becsüljük meg, hanem gátlástalanul szennyezzük,
pusztítjuk anélkül, hogy átgondolnánk, mit is művelünk.
Az iható édesvíz egyetlen megújuló forrása az eső.
Bolygónkon az édesvíz 79%-a hó és jég, 20%-a talajvíz,

1%-a pedig felszíni vizek formájában van jelen. A talajvíz
és a felszín alatti készletek gyorsabban ürülnek ki, mint
ahogyan pótlódnak. Amennyiben a vízfogyasztás kétszeresére nő, 2025-re a világ lakosságának 2/3-a számára nem lesz
elegendő ivóvíz!
Az egészséges és tiszta ivóvíz nagy kincs, amire vigyáznunk kell, mivel bolygónk egyre kisebb területén található
meg. Pedig természetesnek vesszük, hogy országunkban a
csapból tiszta víz folyik. A tiszta vizet azok biztosan megbecsülik, akik már tapasztalták a hiányát.
Mindannyiunk felelőssége, hogy a következő generációk számára is legyen a Földön megfelelő mennyiségű
és minőségű tiszta víz. A tiszta levegő mellett a tiszta víz
a földi élet fennmaradásának feltétele.

Szászavinc az Erdélyi-középhegységben található falu,
melyet a rézbánya hordaléka árasztott el
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A természetes vizek szennyezése
(olvasmány)
Felszíni és felszín alatti vizeink egy része – például a források, ásott kutak vize vagy a vezetékes víz – közvetlenül
iható, felhasználható. Minőségét a vízszennyezés úgy változtatja meg, hogy a víz alkalmassága emberi használatra
(a természetes életfolyamatok biztosítására) csökken vagy
megszűnik.
Az ipari és a lakossági szennyvizekben szerves és szervetlen anyagok, mikroorganizmusok vannak. A mezőgazdasági szennyvizek műtrágyákat és növényvédő szereket
tartalmaznak, valamint az iparszerű állattartás eredményeként hígtrágyát. A műtrágyák elsősorban nitrogén- és
foszfortartalmú vegyületek (nitrátok és foszfátok), amelyek
vízben jól oldódnak, így könnyen bekerülnek a talajvízbe és
ezzel az ivóvízbe is. A nitrátok gátolják a vérben az oxigénszállítást. A magas nitráttartalmú ivóvíz különösen a terhes
anyákra és a csecsemőkre jelent veszélyt. Ezért azokon a
településeken, ahol magas a vezetékes ivóvíz nitráttartalma,
ellenőrzött tisztaságú zacskós vizet vagy ásványvizet kapnak a terhes anyák és a kisgyermekek.
A természetes és mesterséges állóvizeknek is gyakori
szennyeződése a foszfátok1 és a nitrátok feldúsulása. A nitrogén- és foszfortartalmú tápanyagok hatására elszaporodnak a tavakban a növényi planktonok, a hínár, valamint a
mocsári növények. A feldúsuló táplálék miatt elszaporodó
élő szervezetek fogyasztják a tavak oxigéntartalmát, így a
halak és más élő szervezetek számára az élet ellehetetlenül.
A jelenséget eutrofizációnak nevezzük.
A legnagyobb környezetszennyezést a világtengerek
olajszennyezése okozza. Az olajszállító tartályhajók (tankerek) balesetei következtében mintegy 370 000 tonna olaj
kerül évente a tengerekbe. A tankhajók tartályainak tisztításakor vízbe jutó olaj mennyiségét 660 000 tonnára becsülik, és ugyanennyi olaj érkezhet a folyókon keresztül is.
A sötét színű, vízben nem oldódó kőolaj közvetlenül
károsítja az élő szervezeteket. Összefüggő rétegben úszik
a víz felszínén, gátolja a napsugarak lehatolását a mélybe,
megakadályozza a levegő oxigénjének vízben való oldódását. Fény és vízben oldott oxigén hiányában a vizek aeorob
(oxigént igénylő) élőlényei, valamint az algák és a planktonok is gyors pusztulásnak indulnak, aminek következtében
megszakadhat a tápláléklánc. Ez pedig nagy veszélyt jelent
a velük táplálkozó élőlények, valamint az emberiség hallal
való ellátása szempontjából. Az olajszennyeződés a madarak és az emlősállatok létét is fenyegeti. Emberi segítség
1

nélkül az olajjal szennyezett tollú madarak elpusztulnak,
hiszen nem tudnak repülni, táplálékot szerezni.
A vizek elszennyeződéséhez az is hozzájárul, hogy
a szennyvizeket gyakran tisztítás nélkül engedik a természetes vizekbe. A szennyvizek nemcsak a folyókat és
a tavakat, hanem a talajt is szennyezik: bejutnak a növényekbe, majd a táplálékláncon keresztül a fogyasztók
szervezetébe.
Még a jól ellátottnak számító Budapesten is a szennyvíz
jelentős hányada biológiai tisztítás nélkül kerül a Dunába.
Az egész országra jellemző, hogy a lakosság ivóvíz-ellátottsága nagyobb, mint ugyanazon terület csatornázottsága. A települések csatornahálózatának megépítése, illetve
felújítása az egész országban nagy erőkkel folyik.
Létezik egy kevésbé látványos, ám nagyon veszélyes
szennyezési mód is: ez a hőszennyezés, azaz a víz hőmérsékletének emelése valamilyen módon. Ez a fogalom
ugyan nem tűnik túl riasztónak, mégis jelentősen befolyásolhatja a vízi környezetet. Az oxigén (és általában a gázok)
oldhatósága ugyanis a víz hőmérsékletének emelkedésével
csökken, s a melegedő vizek élőlényegyütteseinek összetétele a kevésbé oxigénigényes fajok irányába tolódhat el. Ez
pedig, különösen állóvizek esetén, könnyen az egész ökoszisztéma összeomlását okozhatja. A hőerőművek, gyárak
stb. hűtővizei, a városi és ipari szennyvíz, a hajózás mindmind emeli a vizek hőmérsékletét, így okozva lassú, de felmérhetetlen károkat a természetben.
2000. január 30-án Magyarországot is érintő, nagy
természeti és anyagi károkat okozó vízszennyezés történt. Egy Nagyvárad közelében lévő bányavállalatnál
erősen mérgező, ciántartalmú vegyi anyagokat használtak (az ugyancsak mérgező) réz és arany kinyerésére. Az
ipari szennyvíztározó tó gátja átszakadt, és két nap alatt
100 ezer m3 mérgező, szennyes áradat ömlött a Szamosba,
majd a Tiszába. A szennyezés óriási pusztítást végzett a
Tisza élővilágában: a folyóból néhány nap alatt 136 tonna
haltetemet fogtak ki. A szennyezőanyag koncentrációja a
katasztrófa helyén a magyarországi szabvány szerinti határérték 180-szorosát is meghaladta.
A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megóvni a lakosságot és a természetvédelmi területeket a súlyosabb következményektől. Ez a baleset is felhívja a figyelmet arra, hogy az országoknak együtt kell működniük a
környezetvédelmi feladatok megoldásában.

Például foszfortartalmú mosóporok használatából.
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8. Ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz
A magyarországi fürdőkultúra több mint 2000 éves
múltra tekint vissza. Az egykori fürdőépületek romjai, a freskók és a mozaikok is bizonyítják, hogy már
a rómaiak is felfedezték, sőt használták is ezeket a
gyógyforrásokat. Magyarország világszerte ismert
gyógyvizeiről, amelyeknek turisztikai szerepe is jelentős. Európa egyetlen barlangfürdője Északkelet-Magyarországon a tapolcai, a Balaton közeli Hévíz pedig
Európa legismertebb meleg (33 °C) gyógyvizű tava.
Budapest évtizedek óta a világ „fürdőfővárosa”,
egyes fürdőit már a török időkben használták. A fővárosban két tucat fürdő és 13 gyógyfürdő van. Magyarország egy főre eső ásványvízfogyasztása 2014-ben
117 liter volt. Budapest gyógyvizekben való gazdagsága világviszonylatban is egyedülálló.
Az ásványvízforrások mellett – azok gyógyhatásának köszönhetően – jellemzőek a fürdők, üdülőhelyek. Magyarország a világ egyik ásványvízforrásokkal és felszínre hozható ásványvízvagyonnal
leginkább megáldott része. Jelenleg az ivóvíz-szol-

gáltatók létesítményein kívül több mint száz, kifejezetten a palackozás céljából létesített artézi kút és
forrás ad elismert természetes ásványvizet, és ezek
közül mintegy 50-nek a vizét palackozzák is.
Az ásvány- és gyógyvizek nagy része oldott ásványi anyagokat is tartalmaz, így gyógyhatású, azaz
fürdő- és ivókúrára alkalmas. Jelenleg több mint ezer
a 30 °C fölötti meleg vizet és jelentős részben gyógyvizet adó kutak száma. Hazánk gyógyvizei az ország
szinte minden régiójában megtalálhatóak, a kutak háromnegyede az Alföldön van.
Az ásványvíz olyan ivóvíz, amely legalább 500
mg/liter oldott ásványi anyagot tartalmaz, és amelyek sajátos ízt és gyakran gyógyhatást kölcsönöznek
neki. Az ásványvíz az ivóvízzel azonos beszerzési helyről, védett artézi kútból vagy forrásból származik.
A vizek döntő többsége szénsavmentes, melyet a palackozás előtt szén-dioxiddal dúsítanak. A fentieknek
köszönhetően a hazai vezetékes ivóvizek fele és a természetes források többsége is ásványvíznek minősül.

Barlangfürdő
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A természetes ásványvizek fém- és nem
fém
ionokat is tartalmaznak, összes oldott ásványianyagtartalmuk legalább 1000 mg/l, többségük szén-dioxidot is tartalmaz, és tartalmazza az alább felsorolt
aktív biológiai anyagok valamelyikét:
–	lítiumion (Li+), nátriumion (Na+),
magnéziumion (Mg2+), kalciumion (Ca2+),
–	szulfidion (S2–), bromidion (Br–), jodidion (I–),
fluoridion (F–), szabad szén-dioxid,
– metakovasav, valamint
– radioaktivitást mutat (hévízi tó vize).
A természetes ásványvizeink száma jelenleg
(2015-ben) 224.
Nagyon sok magyar és külföldi palackozott „ásványvíz”
nem felel meg az ásványvíz követelményeinek: feliratuk téves, mert csak forrásvíznek, ivóvíznek tekinthetők.
Mesterségesen is állítanak elő ásványi és egyéb anyagokkal dúsított vizet, ezek azonban nem tekinthetők természetes ásványvíznek.
Az elfogyasztott ivóvíz többszörös körforgásban
lép kölcsönhatásba a testszövetekkel, az ásványvizek
is így fejtik ki jótékony hatásukat. Például egy felnőtt
ember agyán 1400 milliliter víz halad át egy nap, a vesét
pedig 2000 milliliter víz mossa át. A szervezetnek számos olyan anyagra van szüksége, amelyet nem biztos,
hogy felveszünk a táplálékkal. Ennek pótlására egyik
lehetőség a (természetes) ásványvíz fogyasztása.

A világon több mint 3000 ásványvízmárka van
forgalomban.
Magyarország a gyógyvizek országa! Területének
80%-a alatt található termál-, illetve gyógyvíz. Budapest gyógyvizekben való gazdagsága világviszonylatban is egyedülálló!
A gyógyvíz olyan természetes ásványvíz,
amelynek bizonyított gyógyító hatása van, ásványi
anyag-tartalma a 20 000 mg/l-t is elérheti, kizárólag
artézi kút révén nyerhető, lényegesen mélyebb rétegből. A gyógyvizek ionösszetételük szerint főleg kalcium-, magnézium-, nátrium-hidrogén-karbonátos,
kloridos, szulfátos, fluoridos vizek, illetve ezek változatai.
Gyógyvizeknek azokat az ásványvizeket nevezzük, amelyeknek az egészségügyi törvényrendeletben szabályozott fizikai tulajdonsága, illetve kémiai
összetétele gyógyhatásúnak minősül1. A gyógyvizek
legfontosabb összetevői: Na+, Cl-, Ca2+, K+, Mg2+,
2PO 34 , NaHCO3, F , S O 4 . Manapság 207 elismert
gyógyvíz van országszerte.
Magyarország vízrajzának jellegzetessége a
termálvizekben való gazdagsága: hévízkészlete világviszonylatban is jelentős, európai viszonylatban
egyedülálló. Budapest a világ egyetlen nagyvárosa,
ahol több mint száz termálforrás és kút van, és Közép-Európa egyetlen olyan fővárosa, mely hőforrásokkal rendelkezik. Magyarország termálvízkészletét
tekintve világviszonylatban az 5. helyen áll, Japán, Izland, Olaszország és Franciaország után.
Termálvíznek nevezzük azokat a mélyről feltörő
vizeket, amelyek hőmérséklete spontán feltörésnél minimum 20 °C, mesterséges fúrásnál minimum 30 °C2.
Magyarországon 2010-ben 1453 termálvízkút
működött. Az országban mintegy 150 meleg vizes
gyógyfürdő, köztük 36 speciális – többek között radioaktív, kénes-savas, sós-brómos-karbonátos, jódos
vizet tartalmazó – fürdő található.

 minősítéshez a kémiai, bakteriológiai és gyógyhatásvizsgálat
A
mellett szükséges orvosi tanulmányi végzése is, ezt az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigaz
gatóságához kell benyújtani.
2
A víz hőfokát az adott terület geotermikus gradiense határozza
meg. Európában ennek az átlagértéke 33 m/°C, Magyarországon
20 m/°C. Ez azt jelenti, hogy hazánkban csak 20 métert kell
leásni, hogy a víz hőmérséklete 1 °C-kal melegebb legyen, míg
Európában 33 m-enként emelkedik a víz hőmérséklete 1 °C-kal.
Magyarországon tehát Európához viszonyítva kisebb mélységből
hozható a felszínre termálvíz.
1
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Az adatok alapján nyilvánvaló,
hogy Magyarország ásványvizekben, gyógyvizekben, termálvizekben a Föld egyik leggazdagabb
országa.
A Föld vízkészletének 97%-a sós
tengervíz, és csupán 3%-a az élethez
nélkülözhetetlen édesvíz.
Az iható édesvíz egyetlen megújuló forrása az eső.

A Föld vízkészlete

sósvíz 97%
édesvíz 3%

Édesvíz
talajvíz 20%
felszíni vizek 1%
hó és jég 79%

Felszíni vizek
légnedvesség 8%
talajnedvesség 38%
élõlények víztartalma 1%
folyók 1%
tavak 52%

Tanuld meg!

Magyarország a világ egyik leggazdagabb ásványvíz-, illetve gyógyvízvagyonnal rendelkező országa.
Termálvizekben való gazdagsága világviszonylatban
is jelentős, európai szinten pedig egyedülálló.
Az ásványvíz olyan ivóvíz, amely legalább 500
mg/liter oldott ásványi anyagot tartalmaz, és amelyek sajátos ízt és gyakran gyógyhatást kölcsönöznek neki. Az ásványvíz védett artézi kútból vagy
forrásból származik.
A természetes ásványvizek fém- és nemfém
ion
o
kat is tartalmaznak, ásványianyag-tartalmuk
legalább 1000 mg/l.

A gyógyvíz olyan természetes ásványvíz, amelynek bizonyított gyógyító hatása van, ásványianyagtartalma 20 000 mg/l-t is elérheti, kizárólag artézi
kút révén nyerhető.
Gyógyvíz az olyan ásványvíz, amely az egészségügyi törvényrendeletben szabályozott fizikai
tulajdonsága, illetve kémiai összetétele (megadott
ionok jelenléte) szerint gyógyhatásúnak minősül.
A termálvíz mélyről feltörő víz, melynek hőmérséklete minimum 20 °C, illetve 30 °C a felszínre
kerülés típusától függően.

Kérdések és feladatok

1. Mi a különbség az ásványvíz és a természetes ás-

ványvíz között?
2. Milyen fémionokat tartalmaznak az ásványvizek?
3. Milyen nemfémionokat tartalmaznak az ásványvizek? Vannak közöttük összetett ionok? Melyek
azok? (A tankönyv szövege alapján válaszolj!)

4. Melyikre érvényes szigorúbb szabályozás: az ásványvízre, vagy a természetes ásványvízre?
5. Melyik termálvíz tör fel mélyebbről: aminek
20 °C, vagy aminek 30 °C a hőmérséklete?
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9. Ásványok, kôzetek, ércek

Rézbánya

Magyarország természeti szépségekben, értékekben
gazdag ország. Ugyanakkor nyersanyagokban, gazdaságosan feldolgozható ércekben nem bővelkedik.
A Föld mélye mégis számos olyan ásványi anyagot rejt,
amelyeket mindennapjainkban nemcsak jól fel tudunk
használni, hanem nélkülözhetetlenek is.

Földünket szilárd kéreg veszi körül, amelyet különböző kőzetek alkotnak. A Föld legelterjedtebb, nagy
tömegekben előforduló kristályos kőzete a gránit.
Fagyálló, ezért díszítőkőként (épületburkolás, szobrászat) használják.
A kőzetek az ásványok együttese. Az ásványok
meghatározott kémiai összetételű, tulajdonságú anyagok. Az ásványok egy része szép, kristályos
anyag. Belőlük dísztárgyak, ékszerek készülnek. Más
részüket az ipar különböző ágai használják. Jelentős
hányaduk az építkezések alapanyaga.
Mindennapi életünk szempontjából a fémeknek különös jelentősége van. Használati eszközeink jó része, a
közlekedési eszközök, a szerszámok, a gépek, a hidak, az
épületek tartószerkezetei, az elektromos áramot szállító
távvezetékek mind-mind fémből készülnek.

A fémek nyersanyagai az ércek. Az ércek azok az
ásványok, amelyekből a fémek gazdaságosan kinyerhetők.
Ásványok, ércek, vagyis nyersanyagok nélkül, a
természet által adott erőforrások nélkül nem működne az ország gazdasága. Mindehhez a gazdaságot okosan, felkészülten működtető emberi erőforrás
mindennél nagyobb jelentőségű. Az emberi erő, akarat, tudás és szorgalom tehet egy országot élhetővé és
elégedetté.

Kristályok
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Ásványkincseinkből, kőzetekből mutatunk be néhányat, amelyek a hazai ipar, illetve mindennapi életünk szempontjából fontosak.
A kőzet, az ásvány
neve
kvarc (a gránit
fő összetevője)

dolomit1

összetétele, képlete
SiO2
CaMg(CO3)2

felhasználása
optikai lencsék, tűzálló edények,
laboratóriumi üvegeszközök
építkezés: tűzálló tégla, vakolat

üveggyártás, kohászat: adalékanyag
megőrölve: műtrágyagyártás (alapanyag)

egyéb
színes változatai
drágakövek vagy
féldrágakövek,
pl. ametiszt,
hegyikristály

por alakban: súrolószer, tisztítószer
mészkő

CaCO3

építkezés: égetett mész, oltott mész, díszítőkő (szobrászat)
építőipar: mész- és cementgyártás (alapanyag)
vegyipar: CO2, Ca-vegyületek előállítása
vaskohászat: salakképző anyag
cukorgyártás: derítőanyag*

bauxit

**

alumíniumgyártás: nyersanyag

* A derítőanyag az oldat zavarosságát okozó anyagokat megköti.
** Al2O3, Fe2O3, SiO2, TiO2, H2O vegyületeket tartalmazó kőzet. Lásd Az alumínium című fejezetet!

A mészkő és a dolomit megkülönböztetése (K4)
A felsorolt ásványok közül a mészkő és a dolomit
összetételben nagyon hasonlít egymásra. Próbáld kísérlettel megkülönböztetni őket!
Két kémcsőbe tegyél 1-1 kis darabka mészkö-

vet, illetve dolomitot! Cseppents mindkét kémcsőbe
ecetet! Mit tapasztalsz?
Hogyan különböztethető meg a két anyag egymástól? (Régebbi, esetleg tavalyi tapasztalatod segít
a döntésben.)

A kőzetalkotó ásványok többsége a szilikátok csoportjába tartozik. A legelterjedtebb ásványok, a földkéreg anyagának
mintegy 75%-át alkotják. Közülük a legfontosabb kőzetalkotók a kvarc, az agyagásványok, a vékony, áttetsző (átlátszó)
lemezekre hasítható csillámok. Közismert anyagaink közük a szilikátok közé tartozik a homok és az agyag.
A homok különféle kőzeteknek és ásványi anyagoknak apró szemű törmeléke, melyet a víz, jég vagy szél elhordott
eredeti képződési helyétől, és alkalmas helyen lerakott. Szemcsés, laza szerkezetű kőzet. Fő ásványa a kvarc. Csiszoló
anyagként, öntödei formák készítésére, építkezéseknél vakolóanyagnak használják.
A tiszta kvarchomokból üveget gyártanak.
Egyik legnagyobb összefüggő homokos tájegységünk a Duna–Tisza köze és a
Kiskunság. A felszínt homoksíkságok és homokbucka-vonulatok, a mélyebben fekvő
részeket sziksós vizű tavak tagolják. A meder időnkénti kiszáradásakor fehér foltok
jelzik, hogy „kivirágzik a sziksó2”. A fehér kristályokat összegyűjtik, és mivel tapasztalatból tudják, hogy oldata lúgos, mosásra használják.
Az agyag nagyon finom szemcsés, szilikáttartalmú anyag. Nagy a víztartalma,
ezért képlékeny, könnyen alakítható, gyúrható. A víztartalmát lassan adja le, így például a talajban vízzáró réteget képez. Jól formázható. Kiégetéssel a víztartalmát elveszíti, és mivel többé nem vesz fel vizet, az égetett agyag megőrzi a formáját. Összetételétől függően például porcelán vagy tégla is készülhet belőle.
 dolomit kalcium-karbonátot és magnézium-karbonátot tartalmazó kőzet CaMg(CO3)2. A Keleti-Alpoktól délre, az Adriai-tenger
A
nyugati partjainál hatalmas hegységet alkot (Dolomitok). A Gellért-hegy anyaga is dolomit.
2
A sziksó nátrium-karbonát, képlete: Na2CO3. Vízben jól oldódik, oldata lúgos kémhatású. Mosásra, tisztításra jól használható,
viszont a szikes talaj mezőgazdasági művelésre kevéssé alkalmas.
1
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Mindennapi életünk, és egyben az ipar egyik legfontosabb energiaforrása és nyersanyaga a kőszén.
A kőszén nem tiszta szén, hanem bonyolult szénvegyületek keveréke. Szerves eredetű, éghető kőzet.
A kőszén évmilliók folyamán keletkezett a mocsaras területeken elsüllyedt és elhalt erdők növényzetéből. A nedves és meleg éghajlaton a növényi anyag
bomlásnak indult. A mikroorganizmusok, valamint
a növekvő hőmérséklet és nyomás hatására a bomló
anyagokban fokozatosan csökkent az oxigén- és hidrogéntartalom, és nőtt a széntartalom.
A szenesedés levegőtől elzártan, hosszú idő alatt
mehetett (és megy ma is) végbe. Eredményeként
szénben egyre gazdagabb kőzet keletkezik. A legki
sebb széntartalmú a tőzeg, majd fokozatosan egyre
több szenet tartalmazó kőzetek képződnek: lignit,
barnakőszén, feketekőszén, végül antracit keletkezik. (Az antracit széntartalma már 90% felett van.)
Ha a kőszenet levegőtől elzárva magas hőmérsékletre hevítjük3, értékes anyagokra bomlik: kőszéngáz,
kátrány és koksz keletkezik belőle. A kőszéngáz fű-

Kőszén

tésre használható, a kátrányból további vegyületek
(pl. benzol, naftalin) nyerhetők. A koksz nagy fűtőértékű, csaknem tiszta szén; a vasgyártásnál egyrészt
a kohó fűtésére, másrészt a vasérc redukálására használják.

Tanuld meg!

Földünk szilárd kérgét különböző kőzetek alkotják.
A kőzetek meghatározott kémiai összetételű és tulajdonságú anyagok, ásványok együttese.
A Föld legelterjedtebb, nagy tömegekben elő
forduló kristályos kőzete a gránit. Fagyálló, ezért
díszítőkőként (épületburkolás, szobrászat) hasz
nálják.

Az ásványok Földünk nyersanyagforrásai. Nélkülük nem léteznének a különböző iparágak, nem működne a gazdaság, nem épülnének a gyárak, az utak,
nem lennének közlekedései eszközeink. És nem
lennének iskoláink, amelyekben mindezekről tanulhatnánk. Egy ország élete, az emberek életminősége
függ attól, hogyan működik az ország gazdasága.

Kérdések és feladatok

1. Mi a különbség a kőzet és az ásvány között?
2. Ásvány vagy érc az agyag?
3. Az ételeink ízesítésére való konyhasó melyik

anyagcsoportba tartozik? Kőzet vagy ásvány?
4. Miből készül a habarcs? (Amivel a téglákat „ös�szeragasztják”.)
5. Keresd meg az interneten!
a) Magyarországon melyik hegy anyaga főként
– dolomit?
– mészkő?
– gránit?

3

b) Budapesten van-e mészkőhegy? És dolomit?
Hol?
c) Mi a Mecsek hegység kőzete?
6. Szeneket sorolunk fel: koksz, fullerén, lignit, kőszén, grafit, kátrány.
Közülük melyik
a) kristályos?
b) mesterséges?
c) elemi?
d) vezeti az áramot?
e) használható fűtésre?
f ) folyékony?

A műveletet száraz lepárlásnak nevezzük.
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Hogyan képzôdnek a cseppkövek?
(Olvasmány)

Aggteleki cseppkőbarlang

A mészkőhegységek egyik jellegzetessége, érdekessége,
hogy hatalmas barlangokat rejtenek, amelyekben nem ritkák a változatos formájú és méretű cseppkövek.
A mészkő vízben oldhatatlan1. Savakban, például sósavban vagy szén-dioxidos (szénsavas) vízben azonban oldódik. Az esővíz mindig vesz fel a levegőből szén-dioxidot,
és a szén-dioxidos (szénsavas) víz a mészkőhegy repedései
be beszivárogva fokozatosan oldja a mészkövet. Évmilliók
alatt a hegy belsejébe beszivárgó csapadék hatalmas üregeket, barlangokat is kioldhat.
kalcium-karbonát + szénsav $ kalcium-hidrogénkarbonát
+ H2CO3 $
Ca(HCO3)2
CaCO3
A hidrogén-karbonát-ion (HCO3-) úgy alakul ki, hogy
a mészkő karbonátionja (CO 23 ) felveszi a szénsavmolekula egyik hidrogénionját:
+
CO 23 + H $ HCO 3

Míg a kalcium-karbonát a tiszta vízben oldhatatlan,
addig a kalcium-hidrogén-karbonát vízben oldódó kalciumvegyület. A mészkőhegységek forrásvizei ezért „kemény
1
2

vizek2”, mert oldott kalcium-hidrogén-karbonátot (oldott
kalciumionokat) tartalmaznak.
A hegy repedéseibe szivárgó „mészkőoldat” a barlangok
üregébe jutva elveszíti szén-dioxid-tartalmát, és a mészkő
kicsapódik az oldatból:
Ca(HCO3)2 $ CaCO3 + CO2 + H2O
A reakció a mészkő oldódásának a megfordítottja. A
barlang üregébe „belépő” esőcseppből kiválik a szén-dioxid,
és a lecseppenő vízcseppből a barlang mennyezetén vagy az
alján kicsapódik a kalcium-karbonát, a cseppkő. Évmilliók
alatt a cseppenként növekedő cseppkövek óriásira is megnőhetnek, és a mennyezetről lecsüngve (sztalaktit) vagy a
talajszintről fölfelé épülve (sztalagmit) igen változatos formákat ölthetnek. Az aggteleki cseppkőbarlang óriási „hangversenytermének”, vagy a jósvafői bejáraton megközelíthető barlangszakasz hófehér cseppkőalakzatainak sok hazai
és külföldi látogató évről évre csodájára jár. A látogatók a
cseppköveknek fantázianeveket adnak. A legnagyobb méretű cseppkőtorony a „Csillagvizsgáló” nevet kapta, az egyik
teremben pedig egy nagyobb cseppkövet hét kisebb vesz
körül, a cseppkőcsoport neve: „Hófehérke és a hét törpe”.

Az esővíz például nem mossa el a mészkőhegyeinket.
A kemény víz oldott kalcium- és/vagy magnéziumionokat tartalmaz. Keménysége azt jelenti, hogy nem habzik benne a szappan, hanem
a víz felszínére kicsapódik a kalcium és a szappan vegyülete, és rátapad a ruhára.
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10. A szén és oxidjai, a szénsav
Ha azt mondjuk: szén, legelőször a fekete tüzelőanyag,
a kőszén vagy ásványi szén jut az eszünkbe. Pedig az az
anyag, amivel fűtünk, nem tiszta szén, hanem a szénnek
és különféle szénvegyületeknek, illetve hamuvá, salakká
váló, nem éghető anyagoknak a keveréke.
A különböző minőségű ásványi szenek a mocsarakba elsüllyedt, elpusztult
növényekből képződtek
sok tíz- és százmillió éven
át tartó, bonyolult kémiai
folyamatok eredményeként. A növényi eredetet
őrzik a szénben található
növényi lenyomatok, leveNövényi lenyomat
lek, ágak rajzolatai.
A gyémánt nem más, a kőszénben
mint elemi szén. Víztiszta gyémántból készül a
legszebb és legértékesebb
drágakő, a briliáns. Kitűnő
fénytörő képességű, csiszolatai a szivárvány minden színében csillognak. A
világ leghíresebb gyémántjainak neve és különleges
története van, uralkodók
ajándékozták egymásnak a
legszebb darabokat, rablók
próbálták megkaparintani A gyémántokkal ékesített
brit királyi korona
az értékes kincset1.

A tiszta elemi szén (C) a természetben kétféle módosulatban fordul elő: gyémánt és grafit formájában.
A gyémántban és a grafitban a szénatomok meghatározott rendben kapcsolódnak egymáshoz. Kristályrácsukat, mivel benne atomok kapcsolódnak össze
végtelen számban, atomkristálynak2, atomrácsnak
nevezzük.
1
2

A szén (C) a periódusos rendszer IV. főcsoportjának, a széncsoportnak az első eleme. Vegyjele a latin
carboneum szó első betűje. A csoport többi eleme: a
szilícium (Si), a germánium (Ge), az ón (Sn) és az ólom
(Pb). A nevek felsorolásából is kitűnik, hogy a csoportban a nemfémes szénen kívül félfémek és fémes elemek
is vannak.

A gyémántban a szénatomok szorosan illeszkednek egymáshoz, a gyémánt belső rendje szinte megbonthatatlan: semmiben nem oldódik, és a legkeményebb természetes anyag.

Gyémánt és kristályrácsa

A gyémánt tömegét karátban mérik: egy karát 0,2 g.
Az atomkristályban az atomok kémiai kötéssel, kovalens kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Az atomkristály egyetlen óriási molekulának
is tekinthető.
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A grafitban a szénatomok rétegesen rendeződnek
el. A rétegeken belül szoros, a rétegek között azonban
lazább a kapcsolat, a rétegek elcsúszhatnak egymáson: a grafitból készült ceruzával a papírra írni, rajzolni lehet. Különleges tulajdonsága a grafitnak, hogy
bár nemfémes elem, mégis vezeti az elektromos áramot, mivel a rétegek között lévő elektronok könnyen
elmozdulhatnak. A zsebtelepek, a szárazelemek egyik
elektródja is szén, pontosabban grafit.

Ha a fát, a kőszenet a levegőtől elzártan hevítjük, csaknem tiszta, mesterséges elemi szén állítható elő. A fa
száraz lepárlásával3 nyert faszén üreges szerkezetű.
Nagy belső felületén a festék-, illetve a gázmolekulák
megkötődnek, ezért a faszenet páraelszívóban, szagtalanítóban, gázálarcokban alkalmazzák szűrőbetétként.
Az ásványi szenek lepárlásával koksz állítható elő.

A szén legfontosabb tulajdonsága, hogy miközben szén-dioxiddá ég el, energia szabadul fel. Ezért
fűthetünk szénnel vagy széntartalmú anyagokkal.
szén + oxigén $ szén-dioxid (exoterm folyamat)
C + O2 $
CO2

Grafit és kristályrácsa

Az elemi szén mesterséges módosulatai a
fullerének, a nanocsövek és a grafén. A fullerének
meghatározott számú (60, 72, 84 stb.) szénatomból álló „szénmolekulák”. A leggyakoribb fullerén
molekula hatvan szénatomot tartalmaz, jele: C60.

A szén-dioxid (CO2) színtelen, szagtalan gáz, a
levegő állandó összetevője. Nem éghető gáz, és az
égést sem táplálja. Tűz esetén a tűzoltó készülékekből
kiáramló szén-dioxid-tartalmú habbal oltják a tüzet.
A szén-dioxid vízben közepesen oldódik, és a vízzel
részben szénsavvá egyesül. Nyitott edényben vagy melegítés hatására a szénsav teljesen elbomlik, és a széndioxid eltávozik az oldatból. A szénsav keletkezése és
bomlása két, ellentétes irányban lejátszódó, megfordítható folyamat, amelyet kettős nyíllal jelölünk:
szén-dioxid
CO2

+
+

víz
H2O

szénsav
H2CO3

A szénsav oldatában lévő karbonátion a szénsav
savmaradéka:
szénsav + víz $ oxóniumion + karbonátion
H2CO3 + 2 H2O $ 2 H3O+ +
CO32-

A C60 fullerénmolekula hasonlít a futball-labdához

A szénsav sóit karbonátoknak nevezzük. A legismertebb karbonát a mészkő (kalcium-karbonát, CaCO3), valamint a szóda (nátrium-karbonát,
Na2CO3).
Ha a szén-dioxid izzó szénen halad át (pl. a kályhában vagy a vaskohóban), oxigént veszít, és szénmonoxiddá redukálódik:
szén-dioxid + szén $ szén-monoxid
CO2
+ C $
2 CO

Nanocsövek
3

A szén-monoxid (CO) színtelen, szagtalan gáz. Nagyon erősen mérgező, belélegezve már kis mennyiségben is rosszullétet, fejfájást, sőt halált okozhat. A rosszul
beállított tüzelőberendezésekben, a szén vagy a széntartalmú anyagok nem tökéletes égésekor keletkezik.

 száraz lepárlás: széntartalmú anyagok levegőtől elzárt hevítése. A lepárlás során a nagy molekulájú vegyületek elbomlanak, és elemi
A
szén keletkezik.
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Ugyancsak jelentős mennyiségű szén-monoxidot
tartalmaz az autók kipufogógáza. A környezetvédelmi vizsgán elsősorban a szén-monoxid-szintet mérik.
A szén-monoxid éghető gáz, az iparban tüzelésre
használják. Égésekor oxigént vesz fel, és szén-dioxiddá alakul:
szén-monoxid + oxigén $ szén-dioxid
2 CO
+ O2 $
2 CO2
A szén és a szén-monoxid az oxigént nemcsak
a levegőből, hanem más anyagokból is elvonhatja,
vagyis mindkettő jó redukálószer. A vasgyártás során
szén (koksz), illetve szén-monoxid redukálja a vasérc
vas-oxidját fémvassá.

Hogyan készül a szódavíz? (K5)
Vízzel a jelig töltött szifonba patront csavarunk.
Összerázás és néhány percnyi állás után megkóstoljuk a szódavizet.
A pohárba töltött szódavizet félretesszük. Óra
végén megkóstoljuk, és összehasonlítjuk ízét az
eredeti ízével.
A pohárba kitöltött szódavízből buborékok
szállnak fel. Hosszabb állás után a szódavíz elveszti „erejét”, és csak alig érezhetően lesz savanykás.

A szén oxidjai, a szénsav és a karbonátok a szén szervetlen vegyületei közé tartoznak. A szén szerves vegyületeivel egy későbbi leckében foglalkozunk.

Tanuld meg!

A tiszta, elemi szénnek a természetben két kristályos módosulata van, a gyémánt és a grafit.
A gyémánt a legkeményebb természetes anyag.
Csiszolt változata, a briliáns a legdrágább ékszer. Az
ipari gyémántot fúrófejekben, üvegvágókban alkalmazzák.
A grafit vezeti az elektromos áramot. Elektródák, olvasztótégelyek készítésére használják.
A szén égésekor szén-dioxid keletkezik. Az
élőlények légzése ugyancsak szén-dioxidot juttat a
levegőbe:
C + O2 $ CO2
A szén-dioxid színtelen, szagtalan, a levegőnél
nagyobb sűrűségű gáz.
Az égést elfojtja, ezért tűzoltásra használják. Belélegezve – az oxigénhiány miatt – eleinte fejfájást,
később fulladást okozhat.

A szén-dioxidot az izzó szén szén-monoxiddá
redukálja:
CO2 + C $ 2 CO
A szén-monoxid rendkívül veszélyes, színtelen,
szagtalan, igen erősen mérgező gáz. Belélegezve
már kis mennyisége is halálos lehet. Hibás tüzelőberendezésekből, rosszul beállított motorok kipufogógázából kerülhet a levegőbe.
A szén-dioxid vízben közepesen oldódik, és
bomlékony szénsav keletkezik belőle. A szénsav
gyenge sav, az üdítőitalok, a szódavíz szénsavat tartalmaznak:
CO2 + H2O $ H2CO3
A szénsav savmaradéka a karbonátion (CO32-),
sóit karbonátoknak nevezzük, például kalciumkarbonát (CaCO3), nátrium-karbonát (Na2CO3).

Kérdések és feladatok

1. Hogyan lehetne bebizonyítani, hogy a gyémánt-

nak és a grafitnak azonos az anyaga? (A bizonyítást Lavoisier végezte el 1786-ban.)
2. Miért hagy szürke-fekete nyomot a papíron a grafit, és miért nem hagy a gyémánt?
3. Miért helytelen, ha a szifonpatront szénsavpatronnak hívjuk? (K5)

4. Szén, szén-dioxid, szén-monoxid. A három anyag
közül
a) melyik redukálószer?
b) melyik éghető?
c) melyik mérgező?
5. Melyek a tűzgyújtás és a tűzoltás legfontosabb
szabályai?
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11. Összefoglalás

Elemek

Tulajdonság

Név

Oxigén

Nitrogén

Szén

Vegyjel

H

O

N

C

Molekulaképlet

H2

O2

N2

C60 (fullerén)

Módosulatok

–

(O3) allotrop
módosulatok

–

gyémánt

Kristályrács

–

–

–

atomrács

Szín

színtelen

színtelen

színtelen

átlátszó

fekete

Szag

szagtalan

szagtalan

szagtalan

–

–

Halmazállapot
(25 °C, 0,1 Mpa)

gáz

gáz

gáz

szilárd

szilárd

–
2 H2 + O2 " 2 H2O

O + 2 e- " O2–

–

2 Ca + O2 " 2 CaO

N2 + O2 " 2 NO
2 NO + O2 " 2 NO2

C + O2 " CO2
CO2 + C " 2 CO

vegyületeiben
(víz, élőlények)

elemi állapotban,
elemi állapotban:
elemként: levegő
vegyületeiben
levegőben vegyületeiben
vegyületek: víz, kőzetek
(karbonátok, szerves
(nitrátok)
vegyületek)

Zn + 2 HCl "
  " ZnCl2 + H2
földgázból (CH4)

KMnO4 hevítése "
  " oxigén
cseppfolyós levegőből

hegesztés,
olajkeményítés,
redukálószer,
fűtőanyag

az égés feltétele,
lélegeztetés,
légzőkészülékek
(pl. búvárok)

REAKCIÓK
 Ionképződés
Oxigénnel
Fémmel
Előfordulás
Előállítás
 Laboratóriumi
Ipari

Felhasználás

Vegyületek

Hidrogén

cseppfolyós levegőből
ammóniaszintézis
salétromsavgyártás,
műtrágyagyártás

grafit

elemi állapotban
bányásszák
ékszer,
fúrófej,
csiszolóanyag

elektróda,
ceruza

Név

Víz

Ammónia

Szénhidrogének,
Nitrogénmetán, etán,
oxidok
etilén, acetilén

Szén-monoxid, szén-dioxid

Képlet

H2O

NH3

CH4, C2H6,
C2H4, C2H2

NO2

CO

CO2

szúrós szagú,
gáz,
vörösbarna,
mérgező,
vízben oldódik

színtelen,
szagtalan,
mérgező,
redukálószer

színtelen,
szagtalan,
az égést elfojtja,
vízben oldódik

Színtelen,
Tulajdonságok
szagtalan,
(25 °C,
folyadék,
0,1 Mpa)
jó oldószer

szúrós szagú,
gáz,
színtelen,
vízben kitűnően szagtalan,
oldódik,
éghető gázok
mérgező
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12. A
 vegyipar fejlÔdése
napjainkban
Minden korban az emberek anyagokról alkotott ismereteinek
fejlő
dése szorosan kötődik az adott korban megismert anyagokhoz. A kő-, a bronz- és a vaskort a XX. században a szintetikus anyagok kora követte. A kémia és a társtudományok
gyors fejlődése miatt a kémiai szerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolat felismerése ma már lehetővé teszi adott célra
tudatosan tervezett anyagok előállítását. Speciális szövetek, fémek, kerámiák, műanyagok, valamint ezek kombinációi képezik
modern szerkezeti anyagainkat. Ezek alapvető feladata a felhasználó számára minél előnyösebb tulajdonságok biztosítása.
A szintetikus anyagok egyik jellemzője, hogy környezetükkel
passzív módon érintkeznek, az általános felfogás szerint annál
jobbak, minél hosszabb a változatlan formájú és működésű élettartamuk. Az újfajta használói igények megjelenése elindította az
intelligens anyagok kutatását. Az új típusú anyagok elkészítésének
legfontosabb szempontja a környezethez való alkalmazkodóképesség. Ez az anyag és a környezete dinamikusan együtt él.

A mindennapi életben mindenütt a kémia eredményeivel találkozunk. Ennek szemléltetésére elég, ha
körülnézünk otthonunkban. Az épületek maguk is
számos „kémiai anyagot” tartalmaznak, például cserép, tégla, mész, gipszkarton, műanyag alapú szigetelőanyag, műanyag csövek. A burkolatok jelentős
része, a kerámiák, műanyag burkolatok, bevonatok,
a felhasznált ragasztóanyagok mind a kémia termékei. A fából készült bútoroknál használt lakkok is a
vegyiparból származnak. A bútorlapok faforgács és
térhálós műanyag keverékéből készülnek. Az ülőgarnitúrák többnyire műanyag habot és műszálas textíliát is tartalmaznak. A szőnyegpadlók, szőnyegek,
függönyök többnyire szintetikus összetevőket tartalmaznak. A tisztítószerek, mosószerek, szappanok,
tusfürdők, dezodorok, körömlakkok, szemfestékek
stb. mind elképzelhetetlenek a kémia nélkül.
A kevésbé kellemes dolgokról se feledkezzünk
meg. A betegségekről, amelyek gyógyításában elkerülhetetlenek a gyógyszerek. A gyógyszerek fejlesztése, kutatása nagyon fontos feladata a kémiának.
Hosszú ideig tart egy-egy gyógyszer kifejlesztése, és
sok pénzbe kerül.

Sajnos, bűncselekmények előfordulnak napjainkban
is. A bűnjelek (pl. vér, verejték, föld, anyagmaradvány,
kábítószer) gyakran csak nyomokban fordulnak elő.
Ezek vizsgálatára a legmodernebb vizsgálati módszereket alkalmazzák. A bűncselekmény felderítése közben a
nyomozó és a vegyész szorosan együttműködik.
Az új anyagok megtalálása a vegyészek dolga, ők
azok, akik elméleti és kísérleti kutatásokat folytatnak. A vegyészmérnökök az új anyagok gazdaságos és
ipari méretű (léptéknövelés) előállításának feltételeit
teremtik meg, módszereket, technológiai eljárásokat
dolgoznak ki.
Néhány fejlôdési irány a modern kémiában

„Zöld kémia”
A környezetvédelem alapvető fontosságúvá vált, annak a felismerésnek köszönhetően, hogy a környezetbarát és az egészségre ártalmatlan termékek és technológiák a hosszú távú hatásokat is figyelembe véve a
leggazdaságosabbak. Ezek az elvárások hívták életre
az úgynevezett „zöld kémiát”.
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A „zöld kémia” 12 alapelvét Paul T. Anastas és John
C. Warner már 1998-ban megfogalmazta.
1.	Jobb megelőzni a hulladék keletkezését, mint keletkezése után kezelni.
2.	Szintézisek elkészítésénél törekedjünk a kiindulási anyagok maximális felhasználására.
3.	
Lehetőleg már a szintézisek tervezésénél olyan reakciókat célszerű választani, amelyekben az alkalmazott és a keletkező anyagok nem mérgező hatásúak és a természetes környezetre nem ártalmasak.
4.	Kémiai termékek tervezése során érdemes ügyelni arra, hogy a termékekkel szembeni elvárások
teljesítése mellett mérgező hatásuk minél kisebb
mértékű legyen.
5.	Segédanyagok használatát minimalizálni kell, s
amennyiben szükséges, ezek „zöldek”, azaz ártalmatlanok legyenek.
6.	Az energiafelhasználás csökkentése fontos köve
telmény (szobahőmérséklet és atmoszferikus nyo
más).
7.	Megújuló nyersanyagokból válasszunk vegyipari
alapanyagokat.
8.	A felesleges származékkészítést kerüljük.
9.	Reagensek helyett szelektív katalizátorok alkalmazását helyezzük előtérbe.
10.	A kémiai termékeket úgy tervezzük meg, hogy
használatuk végeztével ne maradjanak a környezetben, és bomlásuk környezetre ártalmatlan termékek képződéséhez vezessen.
11.	Új és érzékeny analitikai módszereket használjunk a vegyipari folyamatok ellenőrzésére, hogy a
veszélyes anyagok keletkezését idejében észlelni
lehessen.
12.	A vegyipari folyamatokban olyan anyagokat hasz
náljunk, amelyek csökkentik a vegyipari balesetek
valószínűségét.

Intelligens anyagok
Intelligens anyagoknak azokat az anyagokat nevezzük,
amelyek érzékelik a környezetük fizikai vagy kémiai állapotának jellemzőit és azok módosulásait, majd ezekre
tulajdonságaik megváltoztatásával egyértelmű, gyors és
reverzibilis (visszafordítható) választ adnak. Fontos, hogy
a környezet kismértékű átalakulása is jól érzékelhető
(mérhető), többnyire nagyfokú tulajdonságbeli változással járjon, és az megfordítható legyen, tehát a hatás megszűnte után visszaálljon az eredeti állapot. Az intelligens
anyagokat két nagy csoportra lehet osztani. Az egyik
típus a közvetlen környezete változásait érzékeli, míg a
másik típusba tartozó anyagok elektronikus jel formájában kapják a változásukhoz szükséges információt.
Néhány példa ilyen anyagokra:
–	a legismertebb formája ezen anyagoknak a fényérzékeny szemüveg, ami ultraibolya fény hatására elsötétedik és sötétben újra kivilágosodik;
–	színváltó festékek, melyek külső behatásra (például
hőmérséklet) megváltoztatják színüket;
–	emlékező anyagok – alakmemória – külső hatásra
(többnyire hő) visszanyerik eredeti alakjukat;
–	önmagát javító festékek, bevonatok, melyek kisebb
sérüléseket maguktól korrigálnak;
–	a tűzoltók ruhájának fejlesztése az egyik olyan terület, ahol váratlan helyzeteknek is meg kell felelnie
a ruházatnak a tűzoltó életének a védelme érdekében.
Nanomedicina (részecskeorvoslás)
A nanomedicina molekuláris eszközök alkalmazásával történő gyógyítást, betegségmegelőzést és diagnosztikát jelent. Az élő rendszerek molekuláris szintű
„nanotechnológiát” alkalmaznak, ezért a hatékony
gyógyítás nélkülözhetetlen eleme a molekuláris szintű beavatkozás.

Tanuld meg!

A kémia fejlődési irányai: „zöld kémia”, intelligens
anyagok, nanomedicina.
A „zöld kémia” a kémiai anyagok előállításánál
– igyekszik elkerülni a hulladék keletkezését,

–
igyekszik hatékonyan felhasználni a (lehetőleg
megújuló) nyersanyagokat,
– elkerüli a mérgező és veszélyes anyagok használatát.

Kérdések és feladatok

1. Mivel foglalkozik a vegyész?
2. Keress példákat a mindennapi életből környezetbarát anyagok használatára!

3. Hol hallottál az intelligens anyagokról?

4. Hogyan védenéd környezetedet, ha autótulajdonos lennél?
5. Mely területeken lehetnek hasznosak az intelligens anyagok?
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Savak, bázisok, sók
(Olvasmány)
Savak
Savak általában azok a vegyületek, amelyek vízmolekulából és nemfém-oxidból keletkeznek, kivétel a hidrogén-klorid.

kivétel

víz
H2O
2 H2O
H2O
H2

+ nemfém-oxid
SO3
+
+ 4 NO2 + O2
CO2
+
Cl2
+

$
$
$
$
$

sav
H2SO4
4 HNO3
H2CO3
2 HCl

kénsav
salétromsav
szénsav
sósav

Többségük savanyú ízű, maró hatású, vízben oldódó molekulákból áll.
A kénsav (H2SO4) tömény állapotban erõsen nedvszívó folyadék. A víz alkotórészeit veg yületeiből is elvonja, ezért
maró, roncsoló hatású.
Vízzel minden arányban eleg yedik, vizes oldata savas kémhatású.
H2SO4

2 H2O

+

2 H3O+

$

SO 24

+

szulfátion

A tömény kénsavnak erélyes oxidáló hatása van.
A kénsav alapvető laboratóriumi vegyszer és vegyipari alapanyag. A műtrág ya, festék, gyógyszer, mosószer gyártásához
a vegyipar sok kénsavat használ fel.
Előállításának folyamatvázlata a következő:
S

O2

SO 2

katalizátor

SO 3

+ H2O

H 2 SO 4

A salétromsav (HNO3) oxidáló hatású erős sav. Tömény állapotban a fémek egy részét passziválja. A rezet, az ezüstöt
feloldja, az aranyat viszont nem, ezért választóvíznek nevezik. A sósavval alkotott 1:3 arányú elegye a királyvíz, amely az
aranyat is oldja. Salétromsavat használ fel a robbanószer-, a műtrág ya-, a festékg yártás, a gyógyszeripar. A pétisó nitrogén
tartalmú műtrág ya, hatóanyaga az ammónium-nitrát (NH4NO3).
A szén-diox id vízben közepesen oldódik, és bomlékony szénsav keletkezik belőle. A szénsav gyenge sav, az üdítőitalok,
a szódavíz szénsavat tartalmaznak.
CO2

+

H2O

H2CO3

A hidrogén-klorid (HCl) színtelen, szúrós szagú, a levegőnél nag yobb sűrűségű gáz. Vízben kitűnően oldódik.
HCl

+

H2O

$

H3O+

+

Cl-

A hidrogén-klorid vizes oldata a sósav. A tömény sósav 38 tömegszázalékos.
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Bázisok
Bázisok általában azok a vegyületek, amelyek fémionból és hidroxid-ionból keletkeznek, kivétel például az ammónia.

kivétel

fém
2 Na
fém-oxid
CaO
NH3

+
+
+
+
+

víz
2 H2O
víz
H2O
H2O

$
$
$
$
$

2 NaOH

+

Ca(OH)2
NH4OH

H2

bázis
nátrium-hidroxid
bázis
kalcium-hidroxid
ammónium-hidroxid

Vizes oldatuk a hidroxidion miatt lúgos kémhatású.
A nátrium-hidroxid, NaOH (lúgkő, marónátron) erősen maró hatású, fehérjeroncsoló anyag. Vizes oldata a legerősebb
lúgok egyike. Laboratóriumi alapvegyszer. Az iparban az alumínium-, a papír-, a szappangyártás segédanyaga.
Az égetett mész a vízzel rendkívül hevesen egyesül. Ez a folyamat a „mészoltás”, a keletkezett kalcium-hidroxid,
Ca(OH)2, ipari neve oltott mész.
kalcium-oxid
CaO
égetett mész

+ víz
+ H2O

kalcium-hidroxid
Ca(OH)2
oltott mész

$
$

Az ammóniumion az ammóniamolekulák és hidrogénion összekapcsolódásából keletkezik. A vízmolekulákból (HOH)
leváló hidrogénion hátrahagyja egyetlen elektronját. A vízmolekulákból így negatív töltésű hidroxidion (OH-) marad
vissza.
A reakcióban a vízmolekulából egy hidrogénion (H+, proton) válik le, tehát az ammónia oldódásakor ugyancsak protonátadás történik.
H+

+

NH3

+

H2O

Sók

NH +4

ammóniumion

OH-

hidroxidion

Sók általában olyan vegyületek, amelyek fémionból vagy ammóniumionból és savmaradékból épülnek fel. A savmaradékion
a savmolekulából hidrogénion leadásával keletkezik.
fémion
Na
Ca2+
Ca2+
NH +4
+

kivétel

+ savmaradékion
+
ClCO 2+
3
2SO 4
+
NO -3
+

$
$
$
$
$

só
NaCl
CaCO3
CaSO4
NH4NO3

nátrium-klorid
kalcium-karbonát
kalcium-szulfát
ammónium-nitrát

A nátrium-klorid, NaCl (kősó, konyhasó) a tengervíz egyik összetevője. A tengervíz bepárlásával vagy a régi tengerek
helyén kialakult sóbányákból nyerik ki a kősót.
A köznapi életben, a konyhában a nátrium-kloridot egyszerűen csak „só” néven emlegetjük. Újabban tengeri só néven
is kapható a boltokban. Ételízesítésre, tartósításra, konzerválásra használjuk. A kősó a nátrium és a nátriumvegyületek
előállításának ipari nyersanyaga.
A tiszta kősó színtelen, kocka alakban kristályosodó ionvegyület. Vízben oldódik, vizes oldata semleges kémhatású.
A sós víz fagyáspontja 0 °C alatt van, a sózott jég ezért jó hűtőkeverék. A nagy hidegben az utakra fagyott jeget sózással
lehet felolvasztani, ezzel azonban a környezetben sok kárt okozhatunk. A sós hólé károsítja, sőt, ki is pusztíthatja az út
menti fákat, és a járművek alvázát is erősen korrodálja. Ezért inkább homokot szórjunk a jeges útfelületre!
A kalcium-karbonát, CaCO3 (mészkő, márvány) többféle változatban is megtalálható a Földön. Legismertebb közülük
a hatalmas hegységeket alkotó mészkő. A mészkőhegyek barlangjaiban keletkező cseppkő, a kagylóhéj, a csigaház, a korallok
váza, a madarak tojásának a héja is főként kalcium-karbonát. Kristályos változata a kalcit, az aragonit, valamint a márvány.
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13. A vas, a kobalt és a nikkel
A vasat mintegy 6000 éve ismeri az ember.
Valószínűleg a világmindenségből, a kozmoszból származó, az égből lehullott vasmeteoritokat, a „mennyei fémet” találta meg
először, és ebből készítette szerszámait és
fegyvereit. Több ezer év telt el, mire rájött,
hogyan lehet a földszerű ércekből kinyerni a
vasat. Csak az 1700-as évek végén indult meg
a vas ipari előállítása, amelyből már gépeket,
hidakat, vasútvonalakat lehetett építeni.
Alig néhány évtizeddel azután, hogy
Angliában megépült az első vashíd, 1849ben felavatták a Budát Pesttel összekötő
Lánchidat, amelynek kereszttartói öntöttvasból készültek, és a hídszerkezet vasláncokon
függött. A magyar Duna-szakasz első hídját
gróf Széchenyi István, „a legnagyobb magyar”
építtette meg, aki jövedelmének nagy részét
közcélra, az ország gyarapítására fordította.
Lánchíd, Budapest

A vas (Fe, ferrum) tiszta, elemi állapotban szürkésfehér, csillogó, kevéssé alakítható, rugalmatlan fém.
Sűrűsége (7,8 g/cm3) alapján a nehézfémek közé
tartozik. Az elektromosságot és a hőt közepesen vezeti. A vas, a kobalt és a nikkel különleges tulajdonsága, hogy mindhárom elem könnyen mágnesezhető.
A három fém ötvözetéből készülnek a legerősebb
rúdmágnesek. A nagy teherbírású elektromágnesek1
erősségét vasmaggal lehet megnövelni.
Az eddig megismert fémektől eltérően a vas
atomjai kétféle iont2 is képezhetnek. Az egyik vasion
a Fe2+-ion vagy Fe(II)-ion, a másik a Fe3+-ion vagy

A vas (Fe)3 a periódusos rendszerben a VIII. B mellékoszlopban található. Közvetlen „szomszédai” a kobalt
(Co) és a nikkel (Ni). A három elem hasonló tulajdonságú, úgynevezett triádot4 alkot.

 a egy tekercsbe elektromos áramot vezetünk, akkor a tekercs úgy viselkedik, mint a rúdmágnes: északi és déli pólusa van, vonzza
H
a vasat stb. Ha a tekercsbe vasrudat teszünk (ez a vasmag), a mágneses hatás erősebb lesz.
2
A vasionok és a vasvegyületek nevében a vasion töltését zárójelbe tett római számokkal jelöljük. Például Fe2+-ion vagy Fe(II)-ion, illetve
vas(II)-szulfát, azaz FeSO4 vagy vas(III)-nitrát, azaz Fe(NO3)3.
3
A vas a periódusos rendszer VIII. B oszlopában található, vegyjele a latin ferrum (= vas) szóból származik. A vas elnevezést még
a honfoglalás előtti időkből hoztuk magunkkal.
4
A három számnév több nyelven is ugyanabból a szótőből származik (görög: treisz, latin: tres, tria, angol: three, német: drei, orosz: tri,
francia: troi stb.).
1
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Hányféle vas-klorid létezik? (K6)
Vasdrótra híg sósavat öntünk.
Az oldatból buborékok szállnak
fel, és az oldat színe fokozatosan zöldre változik. Az oldatban
fekete szemcsék úszkálnak.5
Vattacsomón leszűrjük a zöld
oldatot, és friss klóros vizet öntünk hozzá. Az oldat vörösesbarna lesz.
Fe(III)-ion. A különböző vasionokat tartalmazó vegyületek színe is eltér egymástól.
A vas és a sósav egymásra hatásakor zöld színű
vas(II)-klorid (olvasd: vas kettő klorid) oldat keletkezik. Az oldat Fe2+-ionokat tartalmaz.
vas + sósav $ vas(II)-klorid + hidrogén
Fe + 2 HCl $
FeCl2
+
H2
zöld színű oldat

Ha a zöld színű vas(II)-kloridot a víz oxidálja
(klóros víz), akkor vörösesbarna színű (Fe3+-ionokat
tartalmazó) vas(III)-klorid keletkezik.
vas(II)-klorid + klór $ vas(III)-klorid
2 FeCl2
+ Cl2 $
2 FeCl3

vörösesbarna színű

A teljesen száraz, szobahőmérsékletű levegőn a
vas nem változik. Mivel azonban a levegő mindig
tartalmaz több-kevesebb nedvességet, a vastárgyak
igen hamar megrozsdásodnak. A víz és oxigén
együttes hatására a vas felületén rozsda6 keletkezik.
A rozsda lukacsos szerkezetű, lazán borítja be a vas
felületét, emiatt nem védi meg a vasat a további kémiai átalakulástól. A rozsdásodás nem áll meg a vas
felületén, hanem fokozatosan egyre beljebb hatol,
míg az egész tárgy tönkremegy. Az időjárásnak kitett vastárgyakat, vasszerkezeteket különféle védőbevonattal (olajjal, festékkel, műanyag borítással)
kell elzárni a levegőtől. Így védhetjük meg azokat
a teljes elrozsdásodástól.
Tiszta elemi vas csak a meteoritokban7 fordul
elő, amelyek széthullott égitestek központi részéből,
magjából származnak. (A Föld belsejében is van ilyen
vasmag, amely a vas mellett még főként nikkelt tartalmaz.) A természetben számos vasvegyület található, az agyagféleségek is tartalmaznak vasat8.
A vas a Föld negyedik leggyakoribb eleme. A természetben előforduló vegyületei közül a vasércek
nek9 van gyakorlati jelentősége, amelyekből a vas
iparilag előállítható. A vasgyártás nyersanyagaiként
felhasználható legfontosabb vasércek összetételét az
alábbi táblázat tartalmazza.
A vasércek összetétele
A vasérc

Szórjunk vasport a borszeszégő lángjába!
A vaspor finom szemcséi szikrázva elégnek. (K7)
A vas a láng hőmérsékletén szikrázás közben, hevesen egyesül az oxigénnel, és barna vas(III)-oxid
keletkezik.
Erős oxidálószerek (pl. Cl2, O2) hatására mindig
Fe(III)-vegyület jön létre. Így a vas a láng hőmérsékletén hevesen egyesül az oxigénnel, és vas(III)-oxid
keletkezik.

kémiai
összetétele

százalékos
vastartalma

vörösvasérc, hematit

Fe2O3

40–65%

barnavasérc, limonit

Fe2O3 $ n H2O

25–45%

neve
mágnesvasérc, magnetit

Fe3O4

vaspát, sziderit

FeCO3

Magnetit

Limonit

Hematit

Sziderit

40–70%

kb. 25%

vas + oxigén $ vas(III)-oxid
4 Fe + 3 O2 $
2 Fe2O3
 vasdrót nem tiszta vas, hanem a vas mellett szenet is tartalmaz
A
(vas és szén ötvözete). A vas oldódása közben szabaddá válik
a benne lévő szén.
6
A vas az oxigén hatására vas-oxiddá, a víz hatására pedig vashidroxiddá alakulna. A kettő együttes jelenlétében keletkező
rozsda összetétele: FeO(OH), neve vas-oxid-hidroxid.
7
A meteorit a világűrből érkező és a Földre hulló kődarab.
8
Az agyagból az elemi vas gazdaságosan nem nyerhető ki.
9
Az ércek olyan kőzetek vagy ásványok, amelyekből a fémeket
gazdaságosan lehet előállítani.
5

A legfontosabb vasércek
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A daru nagy teherbírású acélszerkezet

Gyakorlati felhasználásra a színtiszta vas kevéssé
alkalmas, mivel lágy, kis szilárdságú. Ötvözeteit azonban számos területen használjuk.
A közönséges használati tárgyak öntöttvasból
készülnek, amely vas és 3-4% szén ötvözete. Az öntöttvas rugalmatlan, merev, törékeny, kis teherbírású
anyag. Elsősorban acélgyártásra használják.
Az acél ugyancsak vas–szén ötvözet, széntartalma azonban 1,7%-nál kevesebb. Az acél rugalmas,
kemény, nagy szakítószilárdságú anyag. Kiválóan
alkalmas hidak, gépek, szerszámok, közlekedési eszközök, tartószerkezetek készítésére. Tulajdonságait
ötvözéssel alakítják ki. Az acél ötvözőelemét attól
függően választják ki, hogy milyen célra használják
majd fel.
A vas az élőlények számára is nélkülözhetetlen.
Az emberi szervezet 4-5 g kötött vasvegyületet tartalmaz. Ennek legnagyobb része a vörös vérfestéknek,
a hemoglobinnak az alkotórésze. A hemoglobinnak
a vér oxigénszállításában van szerepe.

A nyersvas és néhány acélfajta összetétele
Ötvözet

Alapfém

Ötvözőelem

nyersvas

vas

3-4% szén

acél

vas

rozsdamentes
acél

acél

gyorsacél

acél

krómacél

acél

Tulajdonság

Felhasználás

rideg, kemény, törékeny

öntöttvas tárgyak

< 1,74% szén

rugalmas, szívós, nagy teherbírású

szerkezeti anyag

króm, nikkel

felületén védő oxidréteg képződik

rozsdaálló, saválló felületek,
ipari berendezések

króm, molibdén, vanádium hőálló, terhelhető, 800 °C-on sem lágyul esztergakés, maró, fúró
6–20% króm, mangán,
szilícium

kemény, hőálló

szerszámok, csapágygolyó,
penge

Ronchamp: zarándokkápolna (1950–1955). Le Corbusier leghíresebb alkotása.
A második világháború idején elpusztult, régebbi templom helyén, a megmaradt kövek felhasználásával épült, részben falazott, részben vasbeton szerkezettel. A szabad
vonalvezetésű, íves határfalak sejtelmes hatású, félhomályban úszó teret zárnak körül.
Lakihegyi rádiótorony. 314 m magas, Magyarország legmagasabb építménye,
Blaw-Knox-rendszerű, szivar alakú antennatorony. 1933-ban épült,
magassága 314 m. (Ez a valaha épült legmagasabb Blaw-Knox-antenna.)
1985-ben ipari műemlékké nyilvánították. Ma is működik.
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Az A-, B-, C-vitamin is csak vasvegyület jelenlétében fejti ki hatását.
A felnőtt embernek naponta 5–10 mg
vasvegyületre van szüksége, a növekedésben lévő gyermek szervezetének
pedig még ennél is nagyobb mennyiségre.
A zöldségfélék és a gyümölcsök, valamint a belsőségek (máj) tartalmaznak
sok vasvegyületet.
Öntöttvasból készült díszes kályha
Tanuld meg!

A vas (Fe) a nehézfémek közé tartozik, jól alakítható, mágnesezhető. Ipari szempontból a legjelentősebb fém.
Sósavból hidrogént fejleszt, miközben vas(II)kloriddá alakul:
Fe + 2 HCl $ FeCl2 + H2
vas(II)-klorid
Ha a vas magas hőmérsékleten egyesül az oxigénnel, akkor vas(III)-oxid keletkezik:
4 Fe + 3 O2 $ 2 Fe2O3
vas(III)-oxid

A nedves levegőn az oxigén és a nedvesség (víz)
hatására a vas felületén már szobahőmérsékleten
rozsda képződik. A rozsda laza szerkezetű, ezért a
vastárgyak, ha nem védjük őket, teljes tömegükben
elrozsdásodhatnak.
A tiszta, elemi vas lágy, rugalmatlan, kevéssé lehet megmunkálni. A hidak, a gépek, a közlekedési
eszközök, az épületek szerkezeti elemei nem tiszta
vasból, hanem acélból készülnek. Az acél vas és szén
ötvözete, széntartalma 1,7%-nál kisebb. További
ötvözőelemei – az acél felhasználásától függően –
lehetnek még például: króm, nikkel, szilícium, molibdén, mangán. Az ötvözőelemek változtatásával az
acél tulajdonságai módosíthatók.

Kérdések és feladatok

1. Sorold fel, milyen, vasból készült tárgyakat találsz
2.
3.
4.
5.

otthon! És az iskolában? Milyen, vasból készült
tárgyakat látsz az utcán, amíg elérsz az iskolába?
Hányféle vas-kloridot ismerünk? Melyik milyen
színű? Melyiknek mi a kémiai jele?
Tiszta vas, öntött vas, acél. Közülük melyikből készíthetnek szöget? Miért?
Mi keletkezik, ha vasra sósavat öntünk? Írd fel a
reakcióegyenletét!
Mi a képlete a következő vegyületeknek: vas(II)-

klorid; vas(III)-oxid; vas(III)-szulfát; vas(II)-oxid?
Miért van szükség a zárójelbe tett számokra? Írd
fel a képleteket a vasionok töltésének a jelével!
6. Tudod-e, hogy hegesztés előtt mivel tisztítják a
vastárgyakat? Miért van szükség a felület megtisztítására?
7. Hogyan károsítja a szabadban lévő vastárgyakat
a savas eső?
8. 11,2 gramm vas hány gramm klórral egyesül?
(A reakcióban FeCl3 keletkezik.)

Otthon végezhetô kísérletek, vizsgálatok

1. Hűtőmágnessel vizsgáld meg, hogy néhány ottho-

ni fémtárgy – például evőeszközök, főzőedények,
mosógép, számítógép burkolata, kilincs, bútorfogantyúk – vasból van-e!

2. Keress az interneten acélból készült különleges

építményeket! (Számos híreset találhatsz közöttük.)
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Kémia aZ IPARBAN

Hogyan lesz a fémhulladékból
újra fém? (Olvasmány)

A jövő ócskavasa a fogyasztási
javakból keletkező vashulladék lesz

A vasgyártás legolcsóbb módja az (lenne), ha a nyersanyagot
(a vasércet) nem kellene a földből kitermelni, bányászni, hanem a gyártási folyamatok hulladékát a felhasznált vasanyag
„rozsdatemetőjéből” lehetne összegyűjteni. Magyarországon
évente 100-110 millió tonna vashulladék keletkezik.
A fémek újrahasznosítása nem XX. századi jelenség.
A fémégetés, lerakás szennyezi a levegőt és a talajvizet, elpocsékolja az értéket képviselő hulladékot. Az újrahasznosítás viszont nyersanyagot pótol és energiát takarít meg.
Például 1 tonna réz rézércből kb. hatszor annyi energiával
állítható elő, mint hulladék rézből.
A növekvő fogyasztás egyre több ipari terméket igényel,
a terméket a lehető legkisebb költséggel kell előállítani úgy,
hogy gyártása, energiafelhasználása és környezetszennyezése is a lehető legkevesebb legyen. A fém-újrahasznosítás bizonyítottan tetemes energiát takarít meg, és kíméli
a környezetet. A vashulladék értékes nyersanyag és a nemzetközi piacon keresett kereskedelmi áru.
1

Különösen hasznos az alumínium újrafeldolgozása. Az
alumíniumhulladék minőségcsökkenés nélkül újraolvasztható. A lemezhulladékból hengerelt alumíniumlemez gyár
tási energiaszükséglete mindössze 5%-a a timföldből gyártottnak. A nyilvánvaló gazdasági haszon (95%-os energia
megtakarítás!) mellett az eredmény igen nagy jelentőségű az
üvegházhatás mérséklésében is. Hasonló a helyzet a rézzel is.
A legsürgetőbb problémát a fosszilis1 energiahordozók,
például a földgáz emelkedő költségei okozzák. Ez annak
ellenére így van, hogy a megmunkálási hulladékok a legkiválóbb másodnyersanyagok, és ezek újrafeldolgozása – az
újonnan kitermelt ásványok feldolgozásához képest – igen
kis energiabefektetéssel jár.
Merre haladunk?
A mai acél holnapra fémhulladékká válik, a jövő ócskavasa pedig a fogyasztási javakból keletkező vashulladék lesz.

Fosszilis energiahordozó: a szén, a kőolaj, az olajtermékek és a földgáz. A nem megújuló energiaforrások körébe tartoznak.
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Kémia aZ IPARBAN

14. Az alumínium
Az egyik legrégebben ismert alumíniumvegyület a timsó.
A timsó latin neve alumen, innen származik az alumínium
neve.
Az 1855. évi párizsi világkiállításon mutatták be a
világ első 1 kg tömegű alumíniumtömbjét. Az ezüstösen csillogó fémdarabot „agyagezüstnek” nevezték, mivel
agyagszerű ércéből sikerült előállítani. Az alumínium ára
akkoriban még az aranyéval vetekedett, így eleinte ékszereket készítettek alumíniumból.
Az elmúlt száz évben az alumínium termelése rohamosan nőtt, és ma a vas után a legnagyobb mennyiségben felhasznált fém. Az 1958-as brüsszeli világkiállítás
jelképe egy ma is látható óriási térplasztika, az Atomium
volt. Alumíniummal borított, ezüstösen csillogó gömbjei
hirdetik, hogy a XX. század nemcsak az atom, hanem az
alumínium százada is volt.

Az alumínium a periódusos rendszer III. főcsoportjának
eleme. Ásványai közé tartoznak a különböző agyagféleségek, amelyek a talaj, a föld alkotórészei. Az alumíniumot, és róla a III. főcsoport elemeit ezért földfémeknek
nevezzük. Mivel az agyag igen gyakori, sokfelé előfordul, az alumínium – az oxigén és a szilícium után – a
földkéreg harmadik leggyakoribb eleme.

Az alumínium (Al) ezüstfehér színű, kis sűrűségű
(2,7 g/cm3) könnyűfém. Jól megmunkálható: dróttá
húzható, fóliává hengerelhető. Kitűnő áramvezető, az
ezüst és a réz után a legjobban vezeti az elektromos
áramot.
1

Atomium, Brüsszel, világkiállítás, 1958

Az alumíniumból készült eszközök nem mennek
tönkre a levegőn, mint a vastárgyak, mivel az alumínium felületét vékony, tömör, összefüggő oxidréteg borítja. Az oxidréteg szorosan tapad a fém felületéhez,
így elzárja a fémet az oxigéntől, és megakadályozza a
további átalakulást.1 A fémek felületén kialakuló tömör oxidréteget védő oxidrétegnek nevezzük.

Puck szobra alumíniumból

 fémek felületén a környezet hatására bekövetkező kémiai változást korróziónak nevezzük. A vas korróziója az egész fémtárgyat
A
elpusztíthatja, az alumínium azonban – mivel védő oxidrétege van – csak a felületén korrodálódik. Az alumíniumtárgyak védő oxidrétegét
mesterségesen, elektromos úton vastagítják. A művelet az eloxal eljárás, amely az elektromosan oxidált alumíniumról kapta a nevét.
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Hogyan növeszt „szakállt” az alumínium? (K8)
Kisebb alumíniumlemezre öntsünk nátrium-hid
roxid-oldatot! Ha megindult a gázfejlődés, kiemeljük a lemezt a lúgból, leöblítjük vízzel, és szárazra
töröljük. Az alumíniumdarab rohamosan oxidálódik, az oxidpor mennyisége láthatóan szaporodik.

Ha az alumínium védő oxidrétegét vegyszerrel
megbontjuk, akkor szabad szemmel láthatóan „növekedik” a fém felületén a porszerű fehér alumíniumoxid. Ugyanez a fehér anyag keletkezik akkor is, ha
alumíniumport szórunk a lángba:
alumínium
4 Al

+
+

oxigén
3 O2

$
$

alumínium-oxid
2 Al2O3

Az alumínium és az oxigén egyesülése erősen exoterm folyamat. A felületén oxidálódó alumíniumdarab a lassú égés során egészen felforrósodik. Az égő
lángba hintett alumíniumpor pedig vakító fénnyel,
szikrázva ég el.
A háztartásban használt alumíniumedények, ha
óvatosan bánunk velük, és nem karcoljuk meg őket, a
konyhai vegyszereknek és a forró víznek ellenállnak.
Ha azonban az alumínium védő oxidrétege megsérül,
akkor a tiszta alumínium a vizet már szobahőmérsékleten bontja. A reakció közben rosszul oldódó fehér
alumínium-hidroxid csapódik ki az oldatból:
alumínium+ hidrogén
hidroxid
+ 6 H2O $ 2 Al(OH)3 + 3 H2

alumínium +
2 Al

2

víz

$

fehér csapadék

Lehet-e alumíniumedényben vizet forralni? (K9)

Miben „oldódik” az alumínium? (K10)

Alumíniumlemezt
nátrium-hidroxid-oldatban
való forralással oxidmentesítjük2, majd desztillált
vízbe dobjuk. Pár pillanat elteltével a lemez felületén buborékok jelennek meg. A vízből fokozódó
erősséggel gáz fejlődik, és a folyadék fokozatosan
zavarossá válik. Ha elég ideig várunk, a nyitott
kémcső szájánál a fejlődő gázt meg is gyújthatjuk.

Két kémcsőbe kis darab alumíniumlemezt vagy
kevés alumíniumdarát szórunk. Az egyik kémcsőbe sósavat, a másikba nátrium-hidroxid-oldatot
öntünk.
Mindkét kémcsőben rövidesen gázfejlődés
indul meg. A lúgot tartalmazó kémcsőben fehér
csapadék válik ki.

 z alumínium védő oxidrétege nemcsak nátrium-hidroxid-oldatban való forralással, hanem higany-klorid-oldatban (Hg2Cl2) is leoldódik.
A
Vigyázat! A higany-klorid (szublimát) erősen mérgező vegyszer.
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A redukálósorban a hidrogén előtt álló alumínium
a savakból hidrogént fejleszt:
alumínium+ hidrogén
klorid
+ 6 HCl $ 2 AlCl3 + 3 H2

alumínium + sósav $
2 Al

Az alumínium különleges tulajdonsága, hogy
nemcsak a vízből és a savakból fejleszt hidrogént, hanem a nátrium-hidroxid-oldatban is feloldódik hidrogén fejlődése közben. Az alumínium tehát kettős
tulajdonságot mutat: savakkal és bázisokkal is reakcióba lép. Az olyan anyagokat, amelyek savval és
bázissal egyaránt reakcióba lépnek, amfoter (kettős
viselkedésű) anyagoknak nevezzük.
Nemcsak az alumínium, hanem az alumíniumoxid (Al2O3) és az alumínium-hidroxid [Al(OH)3] is

Repülőgépgyártás

kettős viselkedésű, amfoter vegyület: sósavban és nátrium-hidroxidban is feloldódik. Lúgban való oldódásuknak nagy szerepe van az alumínium előállításában.

Miben oldódik az alumínium oxidja és hidroxidja? (K11)
Alumínium-oxidot oldunk sósavban, illetve nátrium-hidroxidban. Az alumínium-oxid mindkettő
ben feloldódik.
Alumínium-klorid-oldatba nátrium-hidroxidot
cseppentünk addig, amíg csapadék képződik. A csa-

padékos oldatot két részre osztjuk. Az egyikbe sósavat öntünk, a másikba pedig folytatjuk a nátriumhidroxid adagolását.
A csapadék sósavban és nátrium-hidroxidban is
oldódik.

Alumíniumtartalmú drágakövek és ékszerek
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Az alumínium felhasználása
főként kedvező fizikai tulajdonságain alapul. Csomagolófóliát,
vékony lemezeket, háztartási eszközöket készítenek belőle. Kis sűrűsége a járműipar számára előnyös:
közlekedési eszközök készülnek
alumíniumból, illetve ötvözeteiből.
Néhány fontosabb alumíniumötvözet összetételét és felhasználását
az alábbi táblázat mutatja.

Autókarosszéria
Alumíniumötvözetek
Ötvözet neve
duralumínium

Alapfém
alumínium

alumíniumbronz
magnálium

Ötvözőelem

Tulajdonság

4% réz,
kemény, szívós, teherbíró
> 1% Mg, Mn, Fe, Si

réz

5–10% alumínium

alumínium

magnézium

Felhasználás
repülőgépek, versenyhajók, tűzoltólétrák

rugalmas, kopásálló, szívós

mérlegkarok, órarugók, pénzérme

kemény, ellenálló, kis sűrűségű

járműkarosszéria, edények, háztartási
eszközök

Tanuld meg!

Az alumínium (Al) ezüstszürke, fényes, kis sűrűségű könnyűfém. Kitűnő áramvezető. Felületét tömör
oxidréteg borítja, amely megvédi a fémet a további
oxidálódástól. A védőrétegétől megtisztított alumínium reakcióképes fém.
Az oxigénnel hevesen egyesül:
4 Al + 3 O2 $ 2 Al2O3
A vizet hidrogénfejlődés közben bontja:
2 Al + 6 H2O $ 2 Al(OH)3 + 3 H2

Savakból is hidrogént fejleszt:
2 Al + 6 HCl $ 2 AlCl3 + 3 H2
Az alumínium különleges tulajdonsága, hogy
nátrium-hidroxid-oldatban is oldódik, ugyancsak
hidrogénfejlődés közben.
Azokat az anyagokat, amelyek savakkal és lúgokkal egyaránt reakcióba lépnek, amfoter anyagoknak nevezzük.
Nemcsak az alumínium, hanem az alumíniumoxid és az alumínium-hidroxid is amfoter: egyaránt
oldódik savban és lúgban is.

Kérdések és feladatok

1. Az alumínium melyik tulajdonsága teszi lehető2.
3.
4.
5.

vé, hogy fólia készüljön belőle? Miért használható
edények, közlekedési eszközök készítésére?
Miért nem szabad alumíniumedényben savanyú
káposztát vagy töltött káposztát főzni? Miért nem
szabad az alumíniumedényt fémszivaccsal súrolni?
Fejlessz alumíniummal hidrogént! Írd fel a reakcióegyenletét!
Mit jelent az, hogy egy anyag amfoter? Írj példát
amfoter vegyületekre!
Miben oldódik az alumínium-oxid? Írd fel a sósavban való oldódásának reakcióegyenletét!

6. Az alumínium-hidroxid [Al(OH)3] a sósavval

reakcióba lép. (A reakció alapján használják a vegyületet a gyomorsav megkötésére.) Írd fel a reakcióegyenletét! Melyik reakciótípusba sorolható
a folyamat?
7. Hány gramm alumínium fejleszt sósavból
10 gramm hidrogént?
8. Írjuk fel az alumínium és a híg kénsav reakciójának egyenletét! Melyik reakciótípusba sorolható
a folyamat?
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Az alumínium ásványai
(olvasmány)
Az alumínium ásványai közül a legnagyobb mennyiségben
a különböző összetételű agyagféleségek fordulnak elő. Az
agyagok főként alumíniumot, szilíciumot, oxigént, hidrogént, kalciumot, káliumot tartalmaznak. Bár kémiai összetételük különböző, sok közös tulajdonságuk van. Jellemző
rájuk, hogy igen finom szemcséjű, változó mennyiségű vizet tartalmazó anyagok.
Az agyag felhasználását az teszi lehetővé, hogy vízzel
képlékennyé, formálhatóvá válik, és az ilyenkor kialakított
formáját száradás után is megtartja. Ha a kiszárított agyagtárgyat, cserepet, figurát, vázát kiégetik, akkor elveszti víztartalmát, tűzállóvá, kőszerűvé válik. Az agyag minőségétől
függően a kerámiaipar és az építőipar cementet, téglát, cserepet készít belőle. Különleges minőségű agyag a porcelánföld, a kaolin; ez a porcelángyártás alapanyaga.
A talaj tulajdonságait nagymértékben meghatározza,
hogy milyen összetételű földféleségekből áll. Az agyagos
talaj kötött, nehezen művelhető. Víztartalmát sokáig megőrzi, száradáskor viszont megrepedezik. A mélyebben fekvő agyagréteg vízzáró réteget képez, amely a felszín alatti
vizek feltárását, a vízellátást megkönnyíti.
A drágakövek között is számos alumíniumtartalmú
kristályt ismerünk. A smaragd zöld színű, az akvamarin
zöldeskék, a rubin vörös, a zafír kék. A rubin a gyémánt
után a legértékesebb drágakő.
A természetben tiszta alumínium-oxid is előfordul, ez
a korund. Kemény ásvány, pora csiszolásra használható.
Szennyezett, fekete változata a smirgel. A smirgelt durvább
vagy finomabb szemcséjűre megőrlik, vászonra vagy papírra
ragasztják, és „smirglipapír” vagy dörzspapír néven hozzák
forgalomba.
Bár a természetben sokféle alumíniumásvány fordul elő,
közülük egyedül a bauxit az, amelyből az alumíniumot gazdaságosan elő lehet állítani.

A kiömlő, több mint egymillió köbméternyi zagy elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. Az erősen lúgos, maró hatású ipari
hulladék körülbelül 40 négyzetkilométeren terült szét,
felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozva
aD
 evecseri kistérségben.
Az ipari szerencsétlenség és környezetkárosító katasztrófa 10 emberéletet követelt, a sérültek száma több mint 150.
A Torna-patak teljes élővilágát kipusztította az erősen
lúgos szennyeződés, valamint erre a sorsra jutott a Marcal
Torna torkolata alatt fekvő része is.
A zagy nagyobb mennyiségű szilárd anyagot tartalmazó folyadék. A szilárd fázis általában nem képes oldódni
a folyadékban, és gyakran ülepszik benne.
A vörös iszapban a folyadék az erősen lúgos nátriumhidroxid, a oldhatatlan anyag pedig az alumínium- és a vasoxid.

Megszűnt a timföldgyártás Ajkán
A Magyar Alumínium (MAL) Zrt. 2014 júliusának végén befejezte a bauxitfeldolgozást, amivel egy hét évtizeden keresztül végzett technológia használata ért véget. Az
ország utolsó helyén is megszűnt a timföldgyártás azzal,
hogy A
 jkán befejeződött a bauxit feldolgozása.

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa
2010. október 4. Súlyos, emberéleteket is követelő ipari szerencsétlenség és környezetkárosító katasztrófa történt az ajkai timföldgyár területén. A Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (MAL) Zrt. tulajdonában
lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített,
400 × 600 m-es vörösiszap-tárolójának gátja 2010. október 4-én a déli órákban átszakadt. Rövid idő alatt mintegy
egymillió köbméter erősen lúgos, iszapos víz árasztotta el
Kolontár falut. Az iskolából a tűzoltóknak kellett kimenteniük a gyerekeket, az iszap elöntötte az utcákat.

Agyag formázása – készül a cserépváza
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15. A fémek elôállítása (Al és Fe)
Az ókorban hét fémet ismertek, az aranyat, az ezüstöt, a rezet, a higanyt, az ónt, az
ólmot és a vasat. Az arany és az ezüst kivételével, amelyet elemi állapotban is megtaláltak, a többi fémet többnyire faszénnel „olvasztották” ki a különböző „földekből”.
A legnagyobb kereslet a vas iránt volt, hiszen fegyvert, szerszámokat, sőt még ékszert is lehetett belőle készíteni. Az ipari méretű, tömeges nyersvastermelés akkor
indult meg, amikor 1735-ben sikerült az ásványi szénből kokszot előállítani. Ezzel
olcsóbb redukálószerhez jutottak, és megszűnhetett az erdők tömeges irtása is.
Magyarországon a legrégebbi vasgyárat 1870-ben alapították Diósgyőrött.
Elődje az ómassai vashámor volt, amelyet Fazola Henrik egri lakatosmester építtetett 1770-ben Lillafüred mellett, a Garadna völgyében. Az ómassai hámor védett
ipari műemlékünk. A hámorban előállított vasból készítette Fazola mester híres
kovácsoltvas kapuit, melyek a XVIII. századi ötvösművészet kiemelkedő alkotásai.
Az egri megyeháza belső bejáratánál ma is láthatók a díszes vaskapuk.
Fazola Henrik kovácsoltvas kapuja (Eger, Vármegyeháza)

A fémek többsége a természetben csak vegyületeiben fordul elő. Csupán néhány fém (pl. az arany, az
ezüst) találhatók meg elemi állapotban.
A fémek nyersanyagforrásai az ásványok és az ércek. A bennük található fémvegyületekből nyerik ki
a fémeket. Ennek az eljárásnak többféle módja van,
a folyamat kémiai lényege azonban közös: a fémek
előállítása vegyületeikből – a fém szempontjából –
minden esetben redukció:
fémvegyület

redukció

elemi fém

A két legfontosabb ipari fémet, az alumíniumot és
a vasat oxidjaikból gyártják:

alumíniumgyártás:
vasgyártás:

Az alumínium gyártása

Az alumínium érce a bauxit1, amely főként alumínium-oxidot és vörös vas(III)-oxidot tartalmaz2. A
gyártás során először a bauxitból kinyerik az alumínium-oxidot, vagyis a timföldet, majd a timföldből
előállítják az alumíniumot.
Az almínium-oxid amfoter vegyület, ezért a vasoxid mellől nátrium-hidroxiddal kioldható. Az oldatból hígítás hatására alumínium-hidroxid-csapadék
válik ki, amelyből izzítással tiszta timföldet állítanak
elő.

érc

$

fém-oxid

$

fém

bauxit
vasérc

$
$

alumínium-oxid
vas(III)-oxid

$
$

alumínium
vas

 bauxit a franciaországi Les Baux (olvasd: lé bó) városkáról kapta a nevét, amelynek határában nagy mennyiségben találtak rá az
A
alumínium ércére. A világ bauxittermelésének körülbelül 95%-át alumíniumgyártásra fordítják.
2
A fő összetevőkön kívül még számos értékes anyagot is tartalmaz a bauxit: szilícium-, titán-oxidot, vanádium-pentaoxidot, amely
katalizátorként alkalmazható a kénsavgyártásban, valamint értékes galliumot is. Az alumíniumgyártás szempontjából szennyezésnek
számító, de valójában értékes anyagok a gyártás melléktermékében, a vörösiszapban halmozódnak fel, amelyből gazdaságos kinyerésük
még megoldásra vár.
1
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anód (grafit):
olvadt
timföld

O2–

O + 2 e–

(O + C
CO, CO + O
CO 2 CO 2

katód (grafit): Al 3+ + 3 e –

Al (fém)

Az alumínium elektrolízise

BAUXIT

CO2)
timföld
(Al 2O3 )

olvadt
alumínium

Elektrolizáló kádsor

NaOH
oldás

oldott alumíniumvegyület3

A timföldből a tiszta alumíniumot elektromos
áram
mal, elektrolízissel nyerik ki. Az elektrolízist
olvadékban végzik4. Az olvadékban a timföld ion
jaira válik szét.
Al2O3

kriolit olvadékban
oldás

2 Al3+ + 3 O2-

Az olvadékba elektromos áramot vezetnek, és az
áramforrás két pólusán, az elektródokon az ionok
semleges atomokká alakulnak. A negatív töltésű katódon az alumíniumionok semlegesítődnek, a pozitív
töltésű anódon pedig az oxidionok.
Katódon 6: 2 Al3+ + 6 e- $ 2 Al
Anódon 5: 3 O2- $ 3 O + 6 e-

(redukció)
(oxidáció)

Az elektrolízis eredményeként alumínium keletkezik, valamint oxigén, amely az anód grafitanyagát
folyamatosan szén-monoxiddá, illetve szén-dioxiddá
égeti el.
2 Al2O3

elektrolízis

timföld

4 Al
alumínium

+

3 O2
.
a grafit
anódot égeti

Az elektrolizáló kád alján összegyűlő alumíniumot időnként lecsapolják, az elhasználódó grafit anó víztartalmú alumínium-oxid (tulajdonképpen alumíniumA
hidroxid) a nátrium-hidroxidban nátrium-aluminát formájában
oldódik: Al(OH)3 + NaOH $ Na[Al(OH)4]
nátrium-aluminát
4
Az elektrolízishez a timföldet egy kriolit nevű alumínium
vegyület olvadékában oldják fel. A kriolit képlete: Na3AlF6.
Alacsony olvadáspontú vegyület, olvadékában a timföld
feloldódik.
3

hí g í t á s

Al(OH)3
csapadék

szűrés
izzítás

Al2O3
timföld

dot pedig folyamatosan pótolják. A kohóalumínium
ismételt finomításával 99,99%-os tisztaságú, úgynevezett „négykilences” alumíniumot állítanak elő.
A vas gyártása

Bár a vas elemi állapotban a természetben is megtalálható, a különböző iparágaknak lényegesen több
nyersanyagra van szüksége.
A vasgyártás nyersanyagai, a különböző minőségű vasércek többnyire vas-oxidot (FeO vagy Fe2O3)
tartalmaznak, vagy olyan vasvegyületet, amely a kohó
hőmérsékletén vas-oxiddá alakul.
A vasgyártás kémiai lényege a vas-oxid fémvassá
történő redukciója.
Fe2O3
vas-oxid

redukció
szénnel, szén-monoxiddal

Fe
fémvas (nyersvas)

A vasércből a nyersvasat nagyolvasztóban állítják elő. A nagyolvasztót koksz égetésével fűtik fel kb.
1500 °C hőmérsékletre. Az égés során keletkező
szén-dioxid az izzó szénrétegen áthaladva szénmonoxiddá redukálódik.
A kohóba a vasércen kívül salakképző anyagot, többnyire mészkövet is adagolnak. A vasérc ugyanis a vasoxidon kívül meddő kőzetet is tartalmaz, amelyet el kell
választani tőle. A salakképző anyag és a vasérc meddő
kőzete a kohósítás hőmérsékletén salakká olvad össze.
Az olvadt salak lecsorog a kohó aljába, és a megolvadt
vas felett helyezkedik el. Így elzárja a vasat az oxigéntől,
megvédi az oxidációtól, a visszaalakulástól.
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A vas-oxid vassá történő redukciójában a koksz és
a kohóban keletkező szén-monoxid is részt vesz. Az
olvadt vas a kohó alján gyűlik össze.
A vasgyártás legfontosabb kémiai reakciói a következők.
A kohó fűtése, a szén égetése:
C + O2 " CO2
A szén-dioxid redukciója 
szén-monoxiddá:CO2 + C " 2 CO
A vas-oxid redukciója
Fe2O3 + 3 C " 2 Fe + 3 CO
– szénnel:
– szén-monoxiddal: Fe2O3 + 3 CO " 2 Fe + 3 CO2
A vas olvadt állapotban a kohó alján gyűlik ös�sze, ahonnan időnként lecsapolják. A lecsapolt vas a
nyersvas, amely 3-4% szenet tartalmaz. Lehűlve rideg, kemény, törékeny anyag, csak öntésre használható. Legnagyobbrészt acélt gyártanak belőle.
A nyersvasgyártás jelentősége az évtizedek során
folyamatosan csökkent, mivel az acélgyártás egyre inkább áttért a hulladék bázisú technológiára.
Acélgyártás

Ha a nyersvas széntartalmát 1,7% alá csökkentik,
akkor a rideg, kemény anyagból rugalmas, szívós,
nagy teherbírású anyag, acél keletkezik. A nyersvas
széntartalmát úgy lehet csökkenteni, hogy a szén egy
részét oxidálják, kiégetik a nyersvasból5:
nyersvas

acélgyártás
a nyersvas széntartalmának
oxidációja

vas–szén ötvözet,
széntartalom 3-4%

Csapolás

A nyersvas széntartalmát tiszta oxigéngázzal
égetik ki úgy, hogy az oxigént nagy nyomáson fúvatják be az olvadékba. Ha a széntartalom kiég, akkor a konverter szájánál kialszik a láng: a nyersvasból elkészült az acél.
A konverteres eljárás gyors és olcsó. Egy-egy adag
acél előállításához mindössze 25-30 perc szükséges (a
Siemens–Martin-eljárás 6-8 órájával szemben). Ma
a világ acéltermelésének közel 70%-át LD-eljárással
gyártják.
vasérc

acél

vas–szén ötvözet,
széntartalom < 1,7%

Az elmúlt évtizedekben az ócskavas hiánycikk
lett, ezért a nyersvas széntartalmának csökkentésére más módot kellett találni. Az új acélgyártás
oxigénbefúvásos eljárás, vagy LD-eljárás6 néven vált
ismertté.
Az eljárás során a kohóból lecsapolt nyersvasat és
a hozzá adagolt ötvözőelemeket óriási méretű, körte
alakú edényben, a konverterben alakítják acéllá.
 z utóbbi évekig az acélt a Siemens–Martin-féle eljárással
A
gyártották. Az olvadt nyersvas széntartalmát rozsdás ócskavas
adagolásával csökkentették, így az értéktelen ócskavasból és a
rideg nyersvasból jó minőségű acélt állítottak elő 6-8 óra alatt.
A ma használt új eljárás során a tiszta oxigén hatására 25-30
perc alatt készül el az acél.
6
Az LD-eljárás Linz és Donawitz ausztriai városokról kapta
a nevét. Az ottani kohók mérnökei dolgozták ki ezt az új acél
gyártási eljárást.

koksz
salakképző
anyag

torokgáz

5

forró
levegő

salak

forró
levegő
nyersvas

Nagyolvasztó
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LD-konverter
Tanuld meg!

A fémeket érceikből állítják elő. A legfontosabb ipari fémek az alumínium
és a vas.
Az alukohóból lecsapolt alumínium finomításával „négykilences”,
99,99% tisztaságú alumíniumot vagy
különböző alumíniumötvözeteket állítanak elő.
A vaskohóból 3-4% széntartalmú
nyersvasat csapolnak le. A széntartalom részbeni kiégetésével állítják elő
az acélt. Az acél 1,7%-nál kevesebb
szenet és a minőségét javító egyéb elemeket tartalmazó ötvözet.

érc

fém-oxid

fém

Alumíniumgyártás

Vasgyártás

bauxit

vasérc

kioldás nátrium-hidroxiddal

izzítás, olvasztás

timföld, Al2O3

vas(III)-oxid, Fe2O3

redukció
elektromos árammal

redukció
szénnel, szén-monoxiddal

Al3+ + 3 e- " Al

Fe2O3 + 3 C " 2 Fe + 3 CO
Fe2O3 + 3 CO " 2 Fe + 3 CO2

Al
kohóalumínium

Fe
nyersvas

Kérdések és feladatok

1. Miért nem lehet a timföldgyártás céljából a ba2.
3.

4.
5.

uxitban lévő alumínium-oxidot savval kioldani a
vas-oxid mellől?
Mivel redukálják a timföldet? És a vas-oxidot?
A vas és az acél könnyen rozsdásodik. A rozsdásodásuk elleni védelem óriási összegeket emészt fel.
Miért nem lehet az acélt a nem rozsdásodó alumíniummal helyettesíteni?
Mi a különbség a nyersvas és az acél között? És az
öntött vas és az acél között?
Sorolj fel alumíniumtárgyakat, nyersvasból készült tárgyakat és acéltárgyakat! Indokold, hogy

az egyes tárgyakat miért éppen abból a fémből
készítik! Miért nem lehet (vagy nem érdemes) a
tárgyak anyagát felcserélni?
6. Keresd meg az interneten, hogy az említett fémeken kívül mely elemeket használják az acél tulajdonságainak javítására!
7. Nézz utána az interneten, hogy az alább felsorolt bányák, gyárak és kohók megtalálhatók-e
Magyarországon! Hol van hazánkban működő
bauxitbánya, timföldgyár, alukohó? Hol van a
vaskohászathoz szükséges fekete szén? Hol van
vaskohó?

61
11877_Kémia8_TK_043-086.indd 61

6/23/16 3:50 PM

Kémia aZ IPARBAN

A fémek korróziója, fémionok
(Olvasmány)
Ha a régi, vasból, acélból készült konyhakést mosogatás
után nem töröljük el azonnal, a késpengén hamarosan rozsdafoltok jelennek meg. (Az újabb kések már rozsdamentes
acélból készülnek.) Nem véletlen, hogy a gondos mester a
szerszámait olajos papírban tartja, különben a mindenhol
jelen lévő nedves levegőn az értékes munkaeszközök tönkremennének. Az az autó, amelyet nem gondoznak megfelelően, előbb-utóbb rozsdásodni kezd. Eleinte csak az ajtók
élein, a karosszéria lemezeinek a szélén, majd fokozatosan
a sima felületeken is. Gépeink, szerszámaink, a szabadban
lévő vas- és acélszerkezetek állandó karbantartást, kezelést
igényelnek.
A vastárgyak rozsdásodnak, a tornyok, a kupolák tetejét
borító rézlemez felülete megzöldül, az üvegben tartott kalcium fehér porrá hullik szét.
Fémtárgyaink a levegőben lévő különböző anyagok, elsősorban az oxigén, a víz, a szén-dioxid, valamint az utóbbi
évtizedekben a savas esők hatására rövidebb-hosszabb idő
alatt tönkremennek, elpusztulnak. A kémiai változás sok
esetben nem áll meg a fém felületén, hanem fokozatosan
továbbterjedhet a fém belseje felé is. A fémek felületéről
kiinduló, a környezet hatására bekövetkező kémiai változásokat korróziónak1 nevezzük.
A természetben a fémek többsége vegyületek formájában fordul elő. A fémeknek nem az elemi állapota a „természetes”, hanem az, hogy oxidokat, hidroxidokat, karbonátokat és egyéb vegyületeket alkotnak. Ezekből nyerjük
ki mesterségesen az elemi fémeket. Az előállított fémek a
környezet hatására fokozatosan eredeti vegyületeikké alakulnak vissza. Ezt a visszaalakulást kell megakadályoznunk
ahhoz, hogy a fémtárgyak ne menjenek tönkre.
Az alumínium és még néhány fém (nikkel, króm,
magnézium, cink, ón, ólom) felületén a levegő oxigénjének hatására tömör, összefüggő, a fém felületére szorosan tapadó, védő oxidréteg alakul ki. Ezek az úgynevezett
passzív fémek csak akkor korrodálódnak, ha a felületi védőréteg megsérül (megkarcolódik, vegyszerrel megbontjuk stb.).
A többi fém a levegőn úgy oxidálódik, hogy a felületükön laza szerkezetű oxidréteg képződik. Például a vas felületén az oxigén és a nedvesség együttes hatására vas-oxidhidroxid összetételű [FeO(OH)] rozsda keletkezik. A laza
rétegen keresztül a levegő érintkezik a fém további részével,
így lassanként az egész fémdarab tönkremegy, elrozsdásodik.
1

A korrózió a latin corrodo (= szétrág) szóból származik.

Az időjárásnak kitett vastárgyak megrozsdásodnak

Ö

K

O2
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CO2

H2O
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SO2
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NO2

fém

A korrózió a környezet hatására indul meg
–E
fém
+E –E
fémvegyület

fémelőállítás
redukció

korrózió
oxidáció

fémvegyület

A mesterségesen előállított fémek a környezet hatására
fokozatosan visszaalakulnak eredeti vegyületeikké
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A vas rozsdásodása nem áll meg a fém felületén, hanem a belsejét is pusztítja

Az ereszcsatorna anyaga horganyzott2 bádog, vagyis
cinkkel bevont vas. A horgany, azaz a cink reakciókészsége nagyobb, mint a vasé. Mivel a cink passzív fém, sokáig
ellenáll az időjárásnak. Ha a védőrétege megsérül, akkor is
védi a vasat, mivel aktívabb nála, így előbb a cink korrodálódik, és csak ezután a vas.
A korrózió óriási károkat okoz az egész világon. Igaz,
hogy a korrózió elleni védelem is sokba kerül, ez mégis lényegesen kisebb költség, mint a fémek előállítása.

Fémionok a szervezetben
A konzervdobozok ónnal bevont vaslemezből,
fehérbádogból készülnek

Az ereszcsatorna vaslemezét cinkbevonat védi a korróziótól,
ez a horganyzott bádog

Ha a fém a környezeti hatásokkal szemben nem „védi
meg önmagát”, vagyis nem képez védőréteget, akkor mesterségesen kell megvédenünk a pusztulástól. Ez úgy történik, hogy a fémfelületet elzárjuk a környezeti hatásoktól.
A szerszámokat, gépeket beolajozzák, a hidakat, tartóoszlopokat, kerítéseket jól tapadó, az időjárásnak ellenálló festékréteggel vonják be.
Bevonhatjuk a védendő fémet valamilyen passzív fémmel is. A konzervdobozok fehérbádogból készülnek. A fehérbádog ónnal bevont vaslemez. Mivel az ón nem korrodálódik, így a vele beborított vaslemez sem rozsdásodik.
A krómmal, nikkellel bevont felületek is sokáig fényesek
maradnak, és nem korrodálódnak (csaptelepek, autók díszítőpántjai).

A nátriumionok a káliumionokkal együtt az élő szervezetek
számára létfontosságúak. A nátriumionok főként a sejtek
között, a káliumionok pedig elsősorban a sejteken belül
fordulnak elő. A kétféle ion sejtekből történő ki- és beáramlásának az idegsejt működésében fontos szerepe van.
A nátrium-klorid a testfolyadék egyik összetevője.
A szervezetből az izzadsággal eltávozik, ezért állandóan
pótolni kell. A túlzott sófogyasztás káros hatású, mivel a
nátriumionok sok vizet kötnek meg. A nátrium- és a káliumionok a fehérjék vízmegkötő képességének, a szervezet
vízháztartásának szabályozásában is fontosak.
Műtétek után vagy nagy folyadékveszteség esetén a
szervezet kiszáradásának megelőzésére infúzióban 0,9 tömegszázalékos, úgynevezett fiziológiás (élettani) konyhasóoldatot kap a beteg.
Az oldott kalciumionoknak a véralvadásban és az izmok működésében van szerepük. Allergiás tünetek, izomgörcs vagy érszűkület esetén a vérbe juttatott kalciumioninjekció gyógyító hatású. Az egészséges szervezetben a
Na+-, a K+- és a Ca2+-ionok aránya állandó, az arány megbomlásakor a szervezet megbetegszik. A csontok szilárd
anyagát a vízben nem oldódó kalcium-foszfát adja.
Az emberi szervezet megfelelő működéséhez napi 250–
360 mg magnéziumionra van szükség. Hiánya étvágytalanságot, fejfájást, szédülést, magas vérnyomást okozhat. Napi
kb. 100 mg cinkion bevitele is létfontosságú. Szerepe van
a vércukorszint, valamint az anyagcsere-folyamatok szabályozásában, és részt vesz a szervezet alapvető vegyületeinek,
a fehérjéknek és a nukleinsavaknak a szintézisében.
A szükséges ásványi anyagokat a kiegyensúlyozott táplálkozással biztosíthatjuk, amelyben hús, kevés szénhidrát,
sok zöldség és gyümölcs kap helyet.
2

A horgany a nyelvújítás idejéből való szó, a cink régi magyar neve.
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16. Mész
Ki gondolná, hogy az iskolai táblakrétának, a Bükk hegységet alkotó mészkőnek vagy Michelangelo csodálatos
szobrának, a márványból kifaragott Pietànak az anyaga
kémiai szempontból ugyanaz? Pedig így van: mindegyik
a kalcium-karbonátnak valamilyen változata. A kréta
morzsolható anyag, a mészkő késsel karcolható üledékes
kőzet, míg a márvány a föld mélyében évmilliók alatt
átkristályosodott mészkő, amely annyira kemény, hogy
csak a szobrász vésőjével faragható.
Az elemi kalciumot, valamint a stronciumot és a
báriumot is Humphry Davy fedezte fel és állította elő
1808-ban. Davy egyetlen év alatt öt új elemet fedezett fel.

A kalcium a periódusos rendszer II. főcsoportjának eleme. A csoportba tartoznak a berillium (Be), a magnézium (Mg), a kalcium (Ca), a stroncium (Sr), a bárium
(Ba) és a rádium (Ra). Közülük a legnagyobb jelentősége a kalciumnak van.

A kalcium (Ca) fémfényű, világosszürke könnyűfém.
Vegyületei a magnéziumvegyületekkel együtt kőzetalkotók. A földkéreg 5. leggyakoribb eleme.
A kalcium a színét és fényét a levegőn hamar elveszti: előbb a felületén, majd teljes tömegében oxidálódik (lassú égés), és végül fehér porrá esik szét.
Meggyújtva elég, és a lángot téglavörösre festi:
kalcium + oxigén $ kalcium-oxid
2 Ca + O2 $
2 CaO
Elemi állapotú kalcium a természetben nem fordul elő. Leggyakoribb vegyülete a kalcium-karbonát,
valamint a kalcium-szulfát.
A kalcium-karbonát, CaCO3 (mészkő, márvány)
többféle változatban is megtalálható a Földön. Legismertebb közülük a hatalmas hegységeket alkotó
mészkő. A mészkőhegyek barlangjaiban keletkező
cseppkő, a kagylóhéj, a csigaház, a korallok váza, a
madarak tojásának a héja is főként kalcium-karbonát.
Kristályos változata a kalcit, az aragonit, valamint a
márvány.
A kalcium-karbonát fehér színű, szilárd anyag.
Vízben gyakorlatilag oldhatatlan. Sósavban széndioxid fejlődése közben oldódik. A mészkőhegyekbe
beszivárgó savas esővíz a természeti értéket jelentő
barlangokat, cseppköveket is pusztítja.

Mivé ég el a kalcium? (K12)
Kalciumdarabkát gázlángba tartunk. A kalcium hamarosan felizzik, a láng színe téglavörös lesz, és a kalcium
fehér porrá ég el.
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Aki járt már a Bükk vagy a Pilis erdeiben, bizonyára
látta a mészégető kemencéket. A többnyire fatüzelésű
kemencékbe mészkőtömböket raknak, és a kemencét
csaknem 1000 °C-ra fűtik fel. A mészkő ezen a magas hőmérsékleten elbomlik, és kalcium-oxid keletkezik. Mivel a bomláshoz a mészkövet alaposan hevíteni
kell, a köznyelv „mészégetésnek” nevezi a folyamatot, a
keletkező kalcium-oxidot pedig „égetett mésznek”. Az
elnevezés megtévesztő, mert a kemencékben a mészkő
nem ég, hanem hő hatására elbomlik.

A mészkő az építőipar egyik legfontosabb anyaga.
Belőle állítják elő az építkezéshez szükséges égetett
meszet, az oltott meszet, valamint a habarcsot. Kőzúzalékként közvetlenül is felhasználják útépítésre.
A mészkőpor a cementgyártásnak is az egyik alapanyaga. Látható, hogy sem a hagyományos, sem a
modern építőipar nem nélkülözheti a mészkövet.
A mészkő 1000 °C körüli hőmérsékleten elbomlik, és kalcium-oxid, CaO (égetett mész) keletkezik
belőle. A mészkő hőbomlását „mészégetésnek” nevezzük. Az égetett mész fehér, kemény, kőszerű anyag.
kalcium-karbonát $ kalcium-oxid + szén-dioxid
CaCO3
$
CaO
+
CO2
mészkő
égetett mész
A mészoltás veszélyes, nagy elővigyázatosságot igény
lő munka. A kalcium-oxid ugyanis oly hevesen egyesül a vízzel, hogy az exoterm reakció következtében a
keletkező oltott mész hirtelen egészen felforrósodhat,
sőt, a mészoltó gödörből ki is fröccsenhet. A forró,
lúgos anyag égési sérüléseket, a szembe jutva súlyos
szemsérülést, még vakságot is okozhat. Kisebb építkezéseken nem helyben oltják a meszet. Az építőanyagot
árusító telepeken készen is kapható zsákos oltott mész
vagy por alakú mészhidrát.

Mi történik a mészégető kemencékben? Hogyan oltják a meszet? (K13)
Kis darabka mészkövet vagy tojáshéjat tégelyfogó
csipesszel erősen fúvó gázlángba tartunk, és 2-3 percig izzítjuk. A mészkő felülete, illetve a tojáshéj a hevítés hatására kifehéredik.
A kihevített mészkődarabra, illetve tojáshéjra
fenolftaleines vizet cseppentünk vagy fenolftaleint
tartalmazó vízbe dobjuk. A fenolftalein megvörösödik.

Főzőpohárban lévő néhány darabka kalciumoxidra egy kevés vizet öntünk. Erős hőfejlődés közben a kalcium-oxidból kenhető massza keletkezik.
További víz hozzáadásával tejszerű anyagot kapunk.
Leülepedés után az oldat tisztáját szűrőn átöntve
víztiszta folyadékot nyerünk.
Az átszűrt folyadékba fenolftaleint cseppentünk:
a folyadék megvörösödik.
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Az égetett mész a vízzel rendkívül hevesen egyesül. Ez a folyamat a „mészoltás”, a keletkezett kalcium-hidroxid, Ca(OH)2 ipari neve pedig oltott mész:
kalcium-oxid + víz $
CaO
+ H2O $
égetett mész

kalcium-hidroxid
Ca(OH)2
oltott mész

Az oltott mész maróan lúgos, fehérjeroncsoló
anyag. Használata fokozott figyelmet követel. Ha
hígítjuk az oltott meszet, akkor tejszerű anyagot,
mésztejet kapunk, amelyet a meszeléshez használunk.
A megszűrt mésztej tiszta kalcium-hidroxid-oldat: ez
a meszes víz.
A mésztej és a meszes víz is megköti a szén-dioxidot, és fehér csapadék, kalcium-karbonát válik ki
belőle.
Az építkezéseken, amikor a téglasorok között
megköt a habarcs, vagy a meszelés során, amikor úgy
látjuk, hogy „szárad” a fal, az alábbi reakció megy
végbe. A kalcium-hidroxid a szén-dioxid megkötése
közben megszilárdul:

Mészoltás

kalcium-hidroxid + szén-dioxid $ kalcium-karbonát + víz
Ca(OH)2

+

CO2

$

CaCO3
fehér csapadék

+ H2O

Tanuld meg!

A kalcium világosszürke színű könnyűfém. A levegőn gyorsan oxidálódik:
2 Ca + O2 $ 2 CaO
A kalcium természetben csak vegyületek formájában található. Leggyakoribb vegyülete a kalcium-karbonát, amely a mészkőhegységek anyaga.
A mészkőből állítható elő az építőipar számára nélkülözhetetlen égetett mész és oltott mész:
CaCO3 $
CaO
+
CO2 mészégetés
mészkő
égetett mész szén-dioxid

CaO + H2O $ Ca(OH)2    mészoltás
égetett mész
oltott mész
A mészoltás veszélyes folyamat, mivel nagy
hőfejlődéssel jár, a keletkező oltott mész pedig maróan lúgos anyag.
A mészkő oldódik a savakban. A savas eső nemcsak az élővilágot károsítja, hanem az épületeket, a
köztéri szobrokat, valamint védett természeti értékeinket, a cseppkőbarlangokat is.
CaCO3 + 2 HCl $ CaCl2 + CO2 + H2O

Kérdések és feladatok

1. Mi az égetett mész, és mi az oltott mész? Hol
használjuk ezeket az anyagokat? Miért balesetveszélyes a mészoltás?

2. A meszelt falról száradás után a meszet nem lehet
lemosni. Miért?

Otthon végezhetô kísérletek, vizsgálatok

Szűrj le teaszűrőbe tett papír zsebkendőn egy ke
vés felhígított meszelésre használt mésztejet! (Ez

a meszes víz.) Vizsgáld meg fenolftaleinnel a kém
hatását! Mit tapasztalsz?
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17. Gipsz és cement
Gipsz

A kalcium-karbonát mellett a kalcium másik gyakori
ásványa a kalcium-szulfát, CaSO4 (gipsz, alabástrom). A természetben színtelen, kristályos formájában fordul elő.
A gipszkristály ( CaS O 4 $ 2 H 2 O ) kristályvizet,
vagyis a kalcium- és a szulfátionokon kívül vízmolekulákat is tartalmaz. Ha a kristályos gipszet kissé
kihevítik, akkor elveszti kristályvizének egy részét. Ez
a fehér, porszerű anyag a kereskedelemben is kapható
égetett gipsz vagy egyszerűen gipsz.
Az élő szervezet egészséges működéséhez kalciumvegyületekre is szükség van. A csontok szilárdító
anyaga a kalcium-foszfát, Ca3(PO4)2. A kalciumhiány csontritkulást, a fogak romlását, hajhullást okoz.
Sok tejtermék és zöldség fogyasztása fedezi a szervezet kalciumszükségletét.

Az égetett gipsz vízzel péppé keverve nagyon gyorsan
megszilárdul, „megköt”. Ilyenkor a víz ismét beépül a
kristályrácsba. A víz felvétele, a gipsz megkötése térfogat-növekedéssel jár. A fal repedéseit, a formák mélyedéseit a megszilárduló gipsz teljesen kitölti, ezért
alkalmas a fal simítására, a tiplik rögzítésére, szobormásolatok, öntvényminták készítésére.
Az orvosi gyakorlatban is a gipsz gyors megszilárdulását használják fel, amikor a törött végtagokat „begipszelik”, vagyis rögzítőkötéssel látják el.

A cementgyártás, sajnos, több szempontból is károsítja
a környezetet. A cementgyárak környékén a fák levelei,
a háztetők fehérek a rájuk rakódó portól; a mészkőhegyek „fogyasztása” pedig a tájat rombolja, pusztítja. A
cementgyár környezetszennyezését a kéménybe szerelt
porleválasztóval lehet mérsékelni. A mészkő kitermelésénél pedig nemcsak a nyersanyag mennyiségét, hanem
a tájvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni.

Gipszkristály
Cement

A modern építészet alkotásai, a világvárosok felhőkarcolói aligha születhettek volna meg cement és
beton nélkül. A cement szürke por: egészen finomra
őrölt mészkő és megfelelő minőségű agyag keverékéből hevítéssel és porrá őrléssel állítják elő.
A beton cement felhasználásával készül. A betonkeverőben cementet, kavicsot (sódert), homokot
és vizet kevernek össze megfelelő arányban. A sűrű
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Nemzeti Színház (Budapest)

Felhőkarcolók (San Francisco, USA)

masszát formába („zsaluzatba”) öntik, és állandóan
nedvesen tartják, amíg teljesen meg nem szilárdul.
Miközben a beton megköt, vizet vesz fel, ezért víz
alatti építkezésekre (erőművek, zsilipek, hídpillérek)
is kitűnően használható. A házak alapját, a magas

épületek tartószerkezetét a betonba ágyazott acélrudakkal, acélszálakkal erősítik, ez a vasbeton. A vasbeton szerkezet rugalmasabb, nagyobb teherbírású, és
egészen különleges, modern építészeti térformákat is
ki lehet alakítani belőle.

Tanuld meg!

A kalcium-szulfát, CaSO4 (gipsz) a természetben
megtalálható kalciumvegyület. A kereskedelemben
kapható gipsz (égetett gipsz) vízzel összekeverve
gyorsan megszilárdul, „megköt”. Öntvények, szobormásolatok készítésére, lyukak tömítésére alkalmas. A törött végtagokat gipszkötéssel rögzítik.
A emberi és állati szervezetekben a csontok felépítésében kalciumvegyületek is részt vesznek. A
kalciumhiány csontritkulást okoz. A tejtermékek és
a zöldségfélék sok kalciumot tartalmaznak, fogyasztásuk ezért is egészséges.
A nagyobb falazóelemeket betonból készítik.
A beton cement, sóder, homok és víz megfelelő

arányú keveréke. A cement szürke, porszerű anyag,
nagyon finomra őrölt mészkő és agyagpor keverékéből állítják elő. Gyártása a porszennyezés miatt
erősen környezetszennyező, a mészkő kitermelése
pedig a tájat rombolja. Az építészetben mégsem
nélkülözhetjük.
A beton megszilárdulása során vizet vesz fel, így
víz alatti építmények készítésére is alkalmas. A betonba ágyazott vastag acélszálakkal a beton rugalmasságát, teherbírását lehet fokozni, ez a vasbeton.
A házak alapját, a magas épületek tartószerkezetét
vasbetonból készítik.

Kérdések és feladatok

1. Mi az oka annak, hogy a fémkalciumot tartalma-

zó vegyszeres üveg fehér port is tartalmaz? Mi ez
a fehér por? Írd fel a keletkezésének egyenletét!
(K12)
2. A kalcium is reakcióba lép a vízzel. Milyen kémhatású a keletkező oldat? Írd fel az egyenletet!

3. Hogyan károsíthatja a savas eső az épületeket és

a köztéri szobrokat? Miért baj, ha a cseppkőbarlangokba beszivárog a savas eső?
4. Miért kell a betömésre váró lyukakat gipszelés
előtt vízzel egy kicsit meglocsolni? Mi történik,
ha ez elmarad? Miért?

Otthon végezhetô kísérletek, vizsgálatok

Kis tálkában egy marék gipszet vízzel keverj el
úgy, hogy sűrű pépes masszát kapj! A gipszpépet
töltsd különböző alakú játékformákba! (Ne töltsd
színültig a formákat!) Az egyiket előzetesen béleld
ki egy kicsit meggyűrt alufóliával! 5-10 perc elteltével borítsd ki a gipszet a formákból! (A megfor-

dított formákat enyhén az asztal lapjához ütögetheted.) Mit tapasztalsz?
Különösen az alufóliával bélelt formából kivett
gipsz mintázatát figyeld meg!
A teljesen megszáradt formák kifestve a játékpolcot díszíthetik.
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18. Porcelán, finomkerámia, üveg
Tégla és porcelán. Ugye, mennyire különböző anyagok?
Pedig mindkettő agyagból készül, csak az egyikhez durvább, a másikhoz finomabb agyagot használnak fel. A porcelánkészítés titkát a kínaiak fedezték fel, mintegy 1500
évvel ezelőtt, és titkukat több mint ezer évig meg is őrizték.
A titok nyitjára Johann Friedrich Böttger jött rá az
1700-as évek elején. Böttger alkimista1 volt, akinek Erős
Ágost szász választófejedelem udvarában szigorú őrizet
mellett aranyat kellett volna csinálnia. Az aranycsinálás
nem sikerült, hiába próbálkozott Böttger a legkülönbözőbb anyagok hevítésével, égetésével. A rendszeres kísérletezés azonban mégiscsak meghozta a gyümölcsét. Mi
után már minden elérhető anyagot kipróbált, elővette azt
a hajport, amit az akkori előkelőségek a hajuk fehérítésére
használtak. Ez a hajpor pedig a kaolin2 volt, amely máig is
a porcelángyártás alapanyaga. Így született meg az európai
porcelán! Miután Böttger bevallotta, hogy a bölcsek kövét
ugyan nem találta meg, de megfejtette a kínai porcelán
titkát, a választófejedelem megbocsátott neki. Meissenben
(ejtsd: meisszen) rövidesen megindult a porcelángyártás,
és Böttger a gyár igazgatója maradt haláláig.

Kínai porcelánváza

Agyagból a legkülönbözőbb kerámiák készíthetők, attól függően, hogy milyen az agyag összetétele, és men�nyire finom a szemcsézettsége. Minden kerámiatárgy
készítése azon alapul, hogy az agyag vízzel formázható, megszárítva és kiégetve pedig kemény anyaggá áll
össze. A tégla és a cserép durvább minőségű, a különböző kerámia- és porcelántárgyak finomabb agyagból
készülnek. A porcelán nyersanyaga a porcelánföld, a
kaolin, valamint a kvarchomok. A kaolinmasszából
különböző tárgyakat, edényeket, tányérokat, vázákat,
szigetelőanyagokat formáznak. A kiégetett porcelántárgyakat mázzal vonják be, majd újra kiégetik őket, és
készen is van az úgynevezett fehéráru.
A különlegesebb porcelántárgyakat kézi festéssel
díszítik.
A magyar porcelángyártás fellegvára a herendi, a
pécsi Zsolnay és a hollóházi porcelángyár. Világhírű
a herendi porcelánok díszítése, a Zsolnay porcelánok
aranyló fényű eozinbevonata3.

Meisseni porcelánkancsó

Porcelánfestés

Böttger alkímiával foglalkozott, ahogyan a korabeli tudósok közül többen is. Az arany előállításának titkát kereste.
A kaolin első lelőhelye a kínai Kaou-ling hegység; innen kapta a nevét a fehér agyag, a porcelánföld.
3
A z eozinmázat Wartha Vince magyar vegyész találta fel. A kiégetett tárgy vörös-arany, kék-arany vagy zöld-arany színű,
jellegzetesen fémes fényű.
1
2
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A porcelánhoz hasonlóan készülnek a különféle
csempék, amelyeket az épületek belső burkolására,
kályha, kandalló építésére használnak. A népi kerámiák, a fazekasmesterek alkotásai is mázas, égetett
agyagtárgyak. A különböző vidékekre jellemző a tárgyak formája, a máz színe, a díszítés rajzolata. Külföldön is híres az Erdélyben készített korondi cserép,
vagy a mezőkövesdi fekete kerámia.

Zsolnay-vázák

Korondi kerámiák

Kerámia a mindennapokban, padlócsempe

Herendi porcelán étkészlet
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Az agyagból készült művészi kerámiák ihletett
alkotója Kovács Margit (1902–1977), akit ezért az
„agyag poétájának” neveznek.

Az üveg gyártásához sokféle nyersanyagra van szükség. Közülük az egyik legfontosabb a homok, ezen
kívül mészkőliszt, dolomitliszt, szóda (nátrium-karbonát), fém-oxidok és más anyagok is szükségesek,
még üvegcserepet is felhasználnak a gyártásához (lásd
újrahasznosítás). Az anyagokat 1400 °C hőmérsékleten
összeolvasztják és különböző formázási eljárással megmunkálják.

Bár az üveg nem tartozik közvetlenül az építőanyagok közé, a lakásunk, a házunk mégsem képzelhető el
nélküle. Ha azt akarjuk, hogy házunk, lakásunk világos legyen, szobáinkra nagy ablakokat készíttetünk.
Üvegpoharakból iszunk, a születésnapi tortát üvegtálra
tesszük, folytathatnánk a sort, hogy otthonainkban is
mennyire nélkülözhetetlen az üveg. Az üveg ismerete is több ezer éves múltra tekint vissza: az első üveggyöngyöket, illatszeresüvegcséket az egyiptomiak készítették mintegy 3-4000 évvel ezelőtt.

Az üveg könnyen formálható, fokozatosan lágyuló anyag. A meleg üvegmasszából fúvással különböző
formájú tárgyakat lehet formálni.
Az üvegmassza összetételétől függ, hogy a belőle
készülő üvegtárgy milyen célra használható. A közönséges üveg a nátronüveg, amelyet kvarchomok,
mészkő és szóda összeolvasztásával készítenek. Palackok, poharak, kancsók készítésére használják, fúvással
öblösüveget (pl. lekváros-, befőttes-, uborkásüveget)
készítenek belőle.
Hengereléssel, nyújtással készül a síküveg, a táblaüveg. A táblaüveget méretre vágják, és az épületek
ablakait üvegezik be vele. Lakásunkban dísztelen és
színtelen üvegtáblákat használunk.
A színes üvegekből kirakott ablaknak különleges
művészi hatása van. Az üvegtárgyakat csiszolással
lehet díszíteni. Különösen a csiszolt ólomüveg, az
ólomkristály töri szépen a fényt.
Hazánk legősibb, 305 éves múltra visszatekintő
üveggyára a Kristály Manufaktúra Parád 1708 ExportImport Kft. (vagy csak úgy: a parádi üveggyár) volt:
kristálykelyheket, poharakat, díszárukat készített itthonra és külföldre egyaránt.

Üvegfúvás

Üvegcsiszolás az ajkai üveggyárban

Mária és Erzsébet találkozása, Kovács Margit alkotása
(Iparművészeti Múzeum, Budapest)
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Az autók szélvédő üvegét, amely úgynevezett biztonsági üveg, különleges eljárással készítik. A kész üvegtáblát felhevítik, és hirtelen lehűtik.
Ekkor az üvegben feszültségek keletkeznek. Balesetkor, ha betörik a szélvédő, az ilyen üveg nem szilánkokra hasad, hanem szinte porrá esik szét.
Vékonyra húzott üvegszálakból készül a gyapothoz, a vattához hasonló állagú anyag, az üveggyapot. Főként hő- és hangszigetelésre használják. Műanyagokat is erősítenek üvegszállal. Az üvegszálbetétes síléc
kevésbé törékeny, rugalmasabb, erősebb, mint a hagyományos. A rúdugrók is üvegszál erősítésű, különlegesen rugalmas és erős rúddal röpítik fel
magukat 5-6 méter magasságba.
Az üveg a napfényt beengedi ugyan a lakásunkba, de a felmelegedett tárgyakból sugárzó hőt visszatartja. Az üvegnek ezt az előnyös tulajdonságát használják ki a kertészek az üvegházakban. A napsütötte
üvegházakban már május végére beérik a friss zöldségféle, a paradicsom,
a paprika. A Napból érkező fénysugarakat a légkörben lévő szén-dioxid
is átengedi, a földfelszínről jövő hősugarakat azonban – az üveghez hasonlóan – visszatartja. Ezért hívják ezt a jelenséget üvegházhatásnak. Az
üvegházhatás nem egyértelműen káros: nélküle a földfelszín hőmérséklete 15-20 °C-kal alacsonyabb lenne. Ha azonban a légkör szén-dioxidtartalma megnő, a hővisszatartó hatás is felerősödik, és az átlaghőmérséklet emelkedése veszélyt jelenthet az élet számára.
Tanuld meg!

Az épületek kiegészítői, a különböző dísztárgyak
porcelánból, mázas cserépből, üvegből készülnek.
A porcelán nyersanyaga a fehér, agyagszerű porcelánföld, a kaolin. A többi agyagáruhoz hasonlóan
formázással és égetéssel készítik belőle a különböző
dísztárgyakat, tálalóedényeket, az ipar számára pedig a szigetelőanyagokat. Világhírűek a magyar porcelángyárak termékei, a herendi, a pécsi Zsolnay és a
hollóházi porcelán.
Az épületek burkolóanyagai, a csempék, valamint a népi kerámiák és az egyéb fazekasáruk (virágcserép) is mind agyagból készülnek. Az agyagok
különböző összetételű szilikátok, a legelterjedtebb
ásványok.
A szilikátok másik nagy felhasználási területe az
üvegipar. Az üveg fokozatosan lágyuló, formázható,

táblává, szállá húzható anyag. A közönséges üveg,
a nátronüveg kvarchomok, mészkő és szóda összeolvasztásával készül. A belőle készülő üvegek, palackok visszaválthatók, ne dobjuk a szemétbe őket!
Újrahasznosításukkal energiát és nyersanyagot takarítunk meg. Az ólomvegyületet tartalmazó ólomüvegek különlegesen szépen törik a fényt.
Az üveg átengedi a Nap fénysugarait, és vis�szatartja a felmelegedett tárgyak hősugárzását. Ezáltal az üvegezett, napsütötte helyiségben a külső
hőmérsékletnél jobban felmelegszik a levegő. Ez
az üvegházhatás, amely egyrészt megvédi a Földet
a világűr hidegétől, ugyanakkor fokozódása a Föld
felmelegedését okozhatja, amely globális éghajlatváltozással járhat.

Kérdések és feladatok

1. Miben különbözik a porcelán a cseréptől vagy a
téglától? Miben hasonlít hozzá?

2. Melyek a híres magyar porcelángyárak? Tudod,
hogy miről lehet felismerni a herendi porcelánt?
És a pécsi Zsolnay gyár alkotásait?
3. Miben hasonlítanak és miben különböznek a népművészeti korsók, tálak, cserepek, valamint a porcelántárgyak?

4. Milyen anyagokból készül a közönséges üveg?
5. Milyen tulajdonságú a kvarcüveg? Nézz utána!
6. Miben különbözik a kvarc, a kvarcüveg és a közönséges üveg?

7. Miért lehet a kora tavaszi hidegben is palántát nevelni az üvegházakban?

8. Mit jelent az üvegházhatás? Mi okozza? Mennyiben hasznos, és mikor káros ez a jelenség?
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19. A papír
Nem tudni, hogy ki és mikor találta fel a papírt, de
annyi ismeretes, hogy papírként használható anyagot
először a kínaiak készítettek csaknem 2000 évvel ezelőtt.
A papírkészítés hosszas folyamat volt. A bambusznád nyersanyagrostjai többszöri mosás, áztatás, összezúzás, kifőzés, víztelenítés és szárítás után váltak kész,
használható papírrá. A papírkészítés titkát a kínaiak
sokáig megőrizték, de a titok előbb-utóbb mégiscsak
kiszivárgott. Európába a „titok”, a papírkészítés technikája az arabok révén került.
A papír egyre népszerűbb lett, és rövidesen elterjedt
egész Európában. Guttenberg 1455-ben elkészítette az
első nyomtatott Bibliát, és ezzel elejét vette nem egyszerűen a papír használata, hanem a könyvek megjelenése és elterjedése is.

Az ipari méretű papírgyártás kezdetben növényi rostokat, lent, kendert, gyapotot használt. A XIX. század végén fejlesztették ki azt a ma is használatos ipari
eljárást, amely során a papírt közvetlenül faanyagból
állítják elő. A papír alapanyagául szolgáló farost telepített erdőgazdaságokban nevelt fákból származik,
de a világ egyes részein az élővilág számára sokkal
értékesebb természetes erdőket is ritkítják, irtják ebből a célból.
A papírgyártás nemcsak az erdők eltüntetése miatt jelent veszélyt a környezet számára, hanem a faanyag a világ energiafelhasználásában (pl. fűtés) is jelentős tényező. Ezenkívül rengeteg szennyezőanyag,
vegyszer kerül a papírgyártás során visszamaradt vízből a természetes vizekbe, ami megsavanyítja, mérgezi a tavakat, folyókat.
A papírgyártás során 1 tonna átlagos minőségű
fehér papír előállításához 1700 kg fa (kb. 15-17 darab fa), 200-400 m³ víz, 4750 kWh energia, a fehérítéshez 60 kg klór szükséges.
A papírgyártás felelős a kivágott fák kb. 35%-áért.
A felhasznált fa csak ültetéssel pótolható, igazi fává
cseperedése több évet vesz igénybe. A belőle készült

Papírgyártás folyamata képekben

papír a felhasználás után nem egyszerűen eldobni
való szemét, hanem jelentős része újra felhasználható, de legalábbis újrahasznosítható. A papír-újrahasznosítás a használt papír összegyűjtését és a
papírgyártásban alapanyagként való ismételt felhasználását jelenti.
Mi a teendő?
Egyrészt a felhasznált papír gondosan kiválasztott
mennyiségével és minőségével is megtakarítást érhetünk el. (Például meggondoljuk, hogy melyik papírféleséget mire használjuk.) Másrészt a félig felhasznált (félig teleírt) papírokkal is takarékoskodhatunk.
Azt is érdemes meggondolnunk, hogy a felhasznált
(elhasznált) papír valóban szemétbe való-e. Kidobás
előtt lehet-e még valamire felhasználni? A szemétbe dobott papír ugyanis aligha dolgozható fel újra.
(A szeméthegyek állapota láttán meggyőződésünk,
hogy ez jó részükre igaz.)
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Bánjunk gondosan és takarékosan nem egyszerűen csak a magunk anyagi eszközeivel, hanem
azokkal az értékekkel is, amelyek megőrzése és
gondos felhasználása a természet rendje szerint
ránk (is) bízatott, és így valamennyiünk feladata.
Magyarország papírfelhasználása 910 ezer
tonna volt 2010-ben.
Becslések szerint az üzleti információk 95%-át
még mindig papíron tárolják. Egy tonna papír újrahasznosítása tizenkét fa, 26 m3 víz, egy szeméttelepen 2,3 m3 hely, illetve 320 liter olaj, továbbá
4100 kWh villamos energia megtakarítását jelenti.
Noha a papírt hagyományosan az olvasással és az írással azonosítjuk, a papírfelhasználás
41%-a ma már a csomagoláshoz köthető.
2004-ben a papír-újrahasznosítás mértéke
54,6% volt Európában.
A papír a kidobott hulladék legnagyobb komponense, a szeméttelepek összetételének 40%-át
adja.

A papír előállítása során a faanyagot először beáztatják,
eltávolítják a kérgét, majd mechanikai úton aprítják, vízzel
pépesítik. Ezután kémiai oldással és újabb őrléssel egészen
apró cellulózrostokká dolgozzák fel. A gyártás során a különböző minőségű papírhoz adalékanyagokat használnak, például enyv segítségével vízhatlanná teszik, klór hozzáadásával
fehérítik. Érdekes adat, hogy a leghatékonyabb pépesítési eljárás során a faanyag 95%-ából lesz végül papír, de a jobb minőségű papírhoz a faanyagnak csak a felét használhatják fel.
Láthatjuk, hogy a papír előállítása roppant energia- és
nyersanyagigényes folyamat, míg a felhasznált papír gyorsan
hulladékká, szemétté válik. 1 tonna újságpapír újrahasznosításával 12 fa menthető meg, és jelentős mennyiségű energia
megtakarítható, mert ehhez „csak” 1800 l vízre és 2750 kWh
energiára van szükség. A kész papír feldolgozása ugyanis
sokkal egyszerűbb művelet. A papírhulladék felhasználása
15%-kal csökkenti a légszennyezést és 60%-kal a vízszennyezést. De nem lehet minden típusú papírt újrahasznosítani, és
nem is lehetséges korlátlan számú alkalommal visszaforgatni
az alapanyagokat a gyártásba. Ezért nemcsak a szelektív gyűjtés fontos, hanem az is, hogy takarékosan bánjunk a felhasználandó papírral, ne növeljük fölöslegesen a papírfogyasztást!

Tanuld meg!

A papír előállításához kezdetben növényi rostokat,
lent, kendert, gyapotot használtak. Ma a papírt közvetlenül faanyagból állítják elő, többnyire az erre a
célra telepített erdő fáinak felhasználásával.
A papír gyártása, az erdők kivágása a világ energiafelhasználásának szempontjából hiányt, veszteséget jelent, valamint a természetet is károsítja. Emellett a papírgyártás során visszamaradt vízből rengeteg
szennyezőanyag kerül vissza a természetes vizekbe. A

gyártási folyamat mindenképpen nagy mennyiségű
fa, víz, elektromos áram felhasználását igényli.
Sok papírt használunk el feleslegesen, az információk nagy részét papíron tároljuk. Pazarlóan bánunk a papírral: az alig használt papír nagy része a
szeméttelepek hulladékát gyarapítja.
A papírhulladék újrafeldolgozásával használható papírt nyerhetünk, valamint fát, vizet, elektromos energiát takaríthatunk meg.

Kérdések és feladatok

1. Mit jelent a papír újrahasznosítása? Mire használ-

juk a háztartásban a papírt?
2. Melyik felhasználás jelent
a) egyszeri igénybevételt?
b) többszöri felhasználási lehetőséget?
3. Figyeljük meg, hogy a konyhai szeméttárolóban
mennyi papírhulladék van! Lehetne-e csökken-

teni a mennyiségét? Mire lehetne felhasználni a
felesleget?
4. Kéztörlésre melyiket választod: a papírtörülközőt,
vagy a textilből valót? Milyen szempont szerint
választasz?

Otthon végezhetô kísérletek, vizsgálatok

Nézz utána az interneten, hogy mely anyagok
és eszközök szükségesek a merített papír elkészítéséhez!
Merített papír
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20.	Mûanyagok

Ha egy mesebeli varázsló azt mondaná: „Tűnjön el
minden műanyag!” – ugyancsak bajban lennénk. Nem
tudnánk villanyt gyújtani, mert eltűnnének a kapcsoló alkatrészei, a vezeték szigetelése, az izzó foglalata,
esetleg a búrája is. Nem tudnánk használni a vízcsapot,
mert nem lenne a csapnak forgókereke, tömítése, sőt,
vízvezeték sem lenne. Eltűnne a szappantartó, a fogkefe, ruhánkról hiányoznának a gombok, a húzózár, sőt,
jó néhány ruhaneműnk is eltűnne. Nem lenne a tejnek
zacskója, a tejfölnek pohara, eltűnnének a fényképek, a
magnószalagok, ragasztóanyag hiányában szétesnének
a tárgyak.
A műanyagok világában élünk. Műanyagból van a
táskánk, a tolltartónk, műanyag habbal rugalmasított,
műbőrrel bevont üléseken pihenünk, műgumi kerekű
járműveken utazunk, ételeinket műanyag zacskókba,
dobozokba csomagoljuk. A könnyű, műanyag karos�szériának köszönhetően 300–320 km/h sebességgel
száguld a francia „csodavasút”, a TGV1.

A francia „csodavasút”, a TGV karosszérája és belső
burkolata is kis sűrűségű műanyag

A sporthajók üvegszál erősítésű műanyagból készülnek

Az elmúlt évtizedekben, ahogyan csökkent a feldolgozható természetes anyagok mennyisége, úgy születtek meg a legkülönbözőbb típusú műanyagok. Ma
már több tízezer műanyagféleséget ismerünk. A természetes anyagok nem minden esetben helyettesíthetők műanyagokkal, ugyanakkor a műanyagok számos tulajdonságukban felül is múlják a természetes
anyagokat.
A műanyagoknak kicsi a sűrűsége (0,9–1,5 g/cm3
közötti érték), ezért a belőlük készült járművekkel
nagyobb sebességet lehet elérni. A sporthajók, a versenyautók, a sportrepülőgépek, a sárkányrepülők sokféle műanyag felhasználásával készülnek. A felfújható
uszodakupolákat, a fóliasátrakat, a vándorcirkuszok
hatalmas sátrait ugyancsak kis sűrűségű műanyagból
készítik.
A műanyagok jó hő- és elektromos szigetelők. Az
elektromos vezetékeket műanyag borítással szigetelik.
A műanyag villanykapcsolók, foglalatok szinte teljesen kiszorították a porcelánból készülteket. A konyhai főzőedények műanyag fogója nem forrósodik át,
a hűtőszekrény műanyag védőburkolata is jól őrzi a
hideget. Az épületek hang- és hőszigeteléséhez a falra
ragasztott habosított műanyagtáblákat használnak.
1

 TGV (ejtsd: tézsévé) francia betűszó: a Train à Grande Vitesse
A
(nagy sebességű vonat) kezdőbetűiből.
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A jó szigetelő tulajdonság néha kellemetlenséget is
okoz: a műszálas anyag a dörzsöléstől elektromosan
feltöltődik, összetapad, és ha szétválasztjuk, szikrákat,
apró elektromos kisüléseket látunk. Az elektromos feltöltődés miatt tilos műanyag kannába benzint tölteni,
mert a dörzselektromos hatás következtében a benzin
a szikrától felrobbanhat!
A magasfeszültségű távvezetékek szigetelő „csigái”
viszont csak porcelánból készülhetnek, mert a műanyagok könnyen meggyulladnak, és ez óriási elektromos
tüzet, zárlatot okozhat.

A műanyagok nem korhadnak, nem rozsdásodnak. A fémekkel szemben ez nagyon előnyös tulajdonsága a műanyagoknak. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy az eldobált műanyag szemét nem korhad
el, hanem sajnos egyre halmozódó mennyiségben
szennyezi, csúfítja környezetünket. Kiránduláson, táborozáson a kiürült műanyag zacskókat, palackokat
sohase dobáljuk el! Ne tegyük maradandóan szemetessé környezetünket!

nyújtás
visszaalakulás

A vulkanizált gumi rugalmas

A kaucsukfa nedvéből nyert nyúlós anyagot már
az amerikai indiánok is ismerték. Akkor vált értékessé, amikor felfedezték a vulkanizálást2. A vulkanizálás
során a kaucsukot kevés kénnel melegítik. Ilyenkor
a kaucsuk molekulái több helyen kénhidakkal összekapcsolódnak. Az így kapott vulkanizált kaucsuk a
gumi. A gumi nyújtható ugyan, de a kénhidak a nyújtás megszűnése után „visszarántják” eredeti alakjára,
vagyis a gumi rugalmas anyag. Minthogy a gépjárművek száma rohamosan nőtt, néhány évtizede a gumit
kaucsuk helyett mesterséges műanyagokból gyártják.
Mesterséges eredetû mûanyag

Természetes eredetû mûanyagok

A természet is kínál olyan óriásmolekulát, amelyből
műanyagot lehet készíteni. A legnagyobb mennyiségben előforduló ilyen óriásmolekula a cellulóz, a
legrégebben ismert pedig a kaucsuk.
Cellulózból készül a több mint száz éve felfedezett műanyag, a celluloid. Azóta ugyan sok ezerféle műanyagot
állítottak elő, a rendkívül rugalmasan pattogó asztalitenisz-labdák azonban ma is celluloidból készülnek. A
celluloidlemeznek fényes a felülete, kevéssé kopik, nem
sárgul meg, ezért a zongora, az orgona alsó, „nagy” billentyűit celluloidlemezzel borítják. (A felső, kisebb, fekete
billentyűk ébenfából készülnek.) Cellulózból gyártják a
háztartásban a befőzésekhez használt celofánt, valamint
az úgynevezett viszkóz műselymet és szivacsot is.

A mesterséges eredetű műanyagok óriásmolekulái
kisebb molekulák összekapcsolódásával keletkeznek.
Legismertebb közülük a polietilén és a PVC.
A polietilén3 kis sűrűségű, lágy, zsíros tapintású,
vízhatlan műanyag. Fóliasátrak, csomagolóanyagok
készülnek belőle. (A polietilén zacskót helytelenül
„nejlonzacskónak” is szokták nevezni.) Adalékanyagok felhasználásával színes és keményebb változatban
is gyártják: a rekeszek, tárolódobozok, játékok anyaga
is polietilén.

Polietilén építőelemekből készült vár
 ulcanus (ejtsd: vulkánusz) a római mitológiában a tűz istene.
V
Innen ered a vulkanizálás neve.
3
A poli előtag azt jelenti: több. A polietilén sok etilénmolekulából
keletkezik. Az etilénmolekulák egyesülését polimerizációnak
(„sokszorozódásnak”) nevezzük.
2
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A PVC4 csomagolóanyagnak, vízhatlan ponyvák
alapanyagának kiváló. Kemény változatából csöveket,
ajtó- és ablakkereteket, belső dekorációs lapokat, különféle sporteszközöket gyártanak.
Közismert műanyag a nejlon, amely az egyik legrégebben előállított mesterséges műanyag. Egészen
vékony fonallá húzható. A nejlonfonálnak nagy a
szakítószilárdsága. Régebben textilanyagot is készítettek belőle, ma szinte kizárólag harisnyakészítésre
használják.
Az eddig megismert műanyagok (PVC, nejlon,
műszálas textília) melegítés hatására általában meglágyulnak. Jól formálhatók, önthetők, ezért lehet
belőlük a legkülönbözőbb alakú tárgyakat, kannát,
palackot, konyhai eszközöket, játékokat készíteni. A
műszálas textília könnyen vasalható (de csak langyos
A műszálas textíliából készült ruha könnyen kezelhető, jól mosható, alakját nem változtatja (nem megy
össze, mint például a gyapjúholmi). Ugyanakkor a test
nedvességét egyáltalán nem veszi fel, így viselete kényelmetlen. A természetes anyagok, például a gyapot
vagy a len cellulózszálaiból készített pamut-, illetve vászonruha sokkal kellemesebb viselet.
Sokan „szerves üvegnek” nevezik az átlátszó, üvegszerű műanyagot, a plexit.
Kis sűrűsége miatt szemüveglencsét is készítenek belőle. A
műanyag szemüveglencse kevésbé
törékeny, de könnyebben karcolí
lódik. Finom csiszolással (po
rozással) lehet csak újra karcmentessé tenni.
Az átlátszó térelválasztó lapok, a világító Kresz-táblák is
plexiből készülnek.

vasalóval, különben megolvad a műszál és kilyukad
az anyag).
A konyhai edények fogóját, a villanykapcsolókat
nem készíthetik hőre lágyuló műanyagból. A műanyagok másik nagy csoportja a hő hatására megkeményedik, és hamarabb ég vagy szenesedik el, mintsem
hogy megolvadna. Ilyen hőre keményedő műanyag
például a bakelit és az aminoplaszt. A laboratóriumi
asztalok vagy a konyhabútorok borítólapja és munkalapja is hőre keményedő műanyagból készül.
A hőre keményedő műanyagok molekulái között hő
hatására minden irányban újabb és újabb kapcsolatok
alakulnak ki, így a keménységük egyre fokozódik. Például a padlólakkok, a két összetevőjű (kétkomponensű)
ragasztók gyorsan „száradnak”, pontosabban gyorsan
megkeményednek, vagyis a komponensek összekeverése után a molekulák között rövid idő alatt kialakul a
térhálós szerkezet. Ezért csak a szükséges mennyiséget
szabad belőlük összekeverni, és az összekevert anyagot
azonnal fel kell használni.

Konnektorok, kapcsolók

A műanyagipar jelentősége és hazai szerepe
A műanyagok

1. a legváltozatosabb alapanyagok;

a műanyagoknak 2. jelentős szerepük van a fenntartható fejlődésben;
gyártásuk

3. szociális szempontokat érvényesít: termékei elérhető árúak, így széles tömegek számára elérhetővé teszik
a jó minőségű használati, egészségügyi és informatikai termékeket;
4. segíti a gazdasági fejlődést: a műanyagipar értéket termel. Európában több mint másfél millió embert
foglalkoztat;
5. segít a takarékosságban, fosszilis tüzelőanyagot és energiát takarít meg;

a műanyagipar

6. energiatakarékos: a műanyagok előállítása alapanyagként a világ kőolajtermelésének csak 4%-át
használja fel;
7. hulladéka az összes ipari és háztartási hulladék alig egy százalékát adja.

4

A PVC a poli(vinil-klorid) kémiai név rövidítése.
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A kutatóvegyészeknek köszönhetően ma már sok olyan műanyagot ismerünk, amelyek egészen különleges körülmények
között is kitűnően használhatók. A hideget jól tűrő, ütésálló, tökéletesen átlátszó, igen „könnyű”, vagyis kis sűrűségű műanyagból készült a Holdra először leszálló űrhajósok fejvédő sisakja.
Az első ember, Neil Armstrong 1969. július 21-én lépett a Hold
felszínére. Útitársa Edwin Aldrin volt. A képen Aldrin műanyag
fejvédő sisakjának arannyal bevont ablakában Armstrong alakja
tükröződik.

Hogyan alakul ki a polietilén, illetve a PVC molekulája?
A polietilén sok etilénmolekula (képlete: C2H4) összekapcsolódásával keletkezik.
Az etilén molekulájában a szénatomok között
– kettős kötés van:
H2C = CH2
– a kettős kötés felszakad, és mindkét szénatomnak lesz 1-1 szabad elektronja:
:H
C – CH :
2

2

Sok ilyen etilénmolekula összekapcsolódásából keletkezik a polietilén:
:
H2C – CH2 – H2C – CH2 – H2C – CH2 – H2C – CH2 : …
A PVC óriásmolekulája hasonlóképpen jön létre, úgynevezett vinil-klorid-molekulák kapcsolódásával:
H C = CH $ : H C – CH – H C – CH : …
2

2

2

   Cl       Cl     Cl
Tanuld meg!

A műanyagok mesterségesen előállított, jól megmunkálható szerves anyagok. A mindennapi életben és a gazdaságban is nélkülözhetetlenek.
Eredetük szerint két csoportjukat különböztetjük meg: a természetes eredetű és a mesterséges eredetű műanyagokat.
A természetes eredetű műanyagok nyersanyaga
a cellulóz és a kaucsuk. Cellulózból készül a celofán
vagy a celluloid, amelyből a hangszerek billentyűit
és a rendkívül rugalmas pingponglabdákat gyártják.
A kaucsuk vulkanizálásával készül a gumi, amely a
járműiparban nélkülözhetetlen.

A mesterséges eredetű műanyagok közül a legismertebb a polietilén, a PVC, a nejlon. Hőre lágyuló műanyagok. Jól megmunkálhatók, könnyen
formálhatók. Különböző műszálak, fóliák, formára
öntött tárgyak, italospalackok, edények, dobozok,
csövek, szerelvények, nyílászárók készülnek belőlük.
A hőre keményedő műanyagok melegítésre nem
olvadnak meg, hanem esetleg elégnek, elszenesednek. Hőre keményedő műanyag például a bakelit,
amelyből elektromos szerelvények, kapcsolók, aljzatok készülnek. A kétkomponensű ragasztók, padlólakkok ugyancsak hőre keményedő műanyagok.

Kérdések és feladatok

1. Válaszd ki a műanyagokat az alábbiak közül: cellulóz, nejlon, etilén, bakelit!
2. Hogyan viselkedhetnek a műanyagok melegítés
hatására?

3. Miért nem szabad forró vasalóval vasalni a mű-

szálas inget? Milyen előnye van annak, hogy egyes
műanyagfajták a melegítés hatására meglágyulnak?
4. Készülhet-e PVC-ből a főzőedények füle? Miért?
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Néhány gondolat a mûanyagokról
(olvasmány)
A műanyagipar rövid története
A második világháború végével megkezdődött a modern
műanyag korszak, avagy „a műanyagkor”. A kőolajból készülő műanyag árucikkek ideális tulajdonságokkal rendelkeznek a gyári előállításhoz: könnyűek, olcsók, rugalmasak,
erősek és tartósak, így nem meglepő, hogy globális termelésük exponenciálisan növekedett. 1950 és 2007 között a
műanyaggyártás 1,5 millió tonnáról 270 millió tonnára
emelkedett éves szinten, lépést tartva az egyidejűleg 2,7-ről
7 milliárdra növekvő földi népességgel. Csupán 2012-ben
288 millió tonnányi műanyagot állítottak elő, amely megközelítőleg azonos súlyú a teljes emberi biomasszával. Két
speciális következmény is kapcsolatban áll a gyorsan növekvő műanyaggyártással: az emberi egészségre gyakorolt
hatás, mint például a rák és az idegrendszeri problémák
megnövekedett kockázata; valamint a növekvő mennyiségű hulladék terjedése a tengeri környezetben.
A fogyasztói társadalom őrületes mennyiségi igényének megfelelően, a műanyagok csomagolóiparban való alkalmazása hihetetlen mértékű eldobandó csomagolóanyagot jelent.

A csomagolóanyag mennyisége soha nem látott mértékben növekszik!
Bár a műanyagok természetes anyagokból (kőolaj, szén,
földgáz) előállított anyagok, a kémiai átalakulás miatt a
természetbe már nem forgathatók vissza, sőt károsítják
azt. A környezetben rendkívül lassan, vagy egyáltalán nem
bomlanak le, ezért nekünk kellene a használt hulladékot
kíméletesen eltávolítani.

A legfrissebb adatok szerint Magyarországon évente 1,3-1,4 milliárd PET-palack kerül forgalomba, uralva
ezzel a kidobott hulladékok arányának nagy részét. Ez
körülbelül 45 ezer tonna palackot jelent évente. A NAV
(Nemzeti Adó-és Vámhivatal) adatai szerint 2009-ben a
csomagolóanyagok kibocsátása 792 ezer tonna volt, ebből
a papír és karton 32%-ot, a műanyag 24%-ot, a fa 20%-ot
és az üveg 14%-ot tett ki.
A műanyag kőolajból készülő, adalékok hozzáadásával,
mesterségesen előállított anyag. A környezetben rendkívül
lassan, vagy egyáltalán nem bomlik le, égése során veszélyes anyagok szabadulnak fel. Ideje lenne komolyan elgondolkodnunk azon, hogy hova is kerül valójában ez a
temérdek mennyiségű palack, és azon is, mit okoz a környezetünkben. Ha helyesen gondoljuk át a kérdéseket, sok
jót tehetünk a jövőnkért.

A műanyagok
– Műanyagok lebomlási ideje még nem ismert, akár évszázadokig tarthat elzárt közegben;
– égetésekor az adalékanyagaikból rákkeltő anyagok keletkeznek (légúti betegségeket okozva);
– gyártása során mérgező melléktermékek keletkeznek;
– a természetben sok állat életét veszélyeztetik;
– PVC gyerekjátékokban lévő adalékok a gyermek szervezetébe is bekerülhetnek.

Megelőzés
– Változtatni kell vásárlási szokásainkon!
– Ne használj műanyag zacskót! Vigyél magaddal papírvagy textilszatyrot!
– Kerüld az egyszer használatos (és azután eldobnivaló!)
termékeket! Visszaváltható palackokat használj!
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21. Energiaforrásaink
Mátravidéki erőmű

Amikor az energiaforrásokról fogtok tanulni a kémiában, már igencsak közeledik a tél, és alig várjátok, hogy
a kinti hidegből a meleg szobába belépjetek.
Mitől meleg a szoba, mitől fő meg az ebéd? Mi a lakás melegének a forrása?
Az egyik család gázzal, a másik szénnel, a harmadik
a radiátorban áramló felmelegített vízzel, a negyedik az
olajkályhába töltött fűtőolajjal enyhíti a kinti hideget.

Ahhoz, hogy a téli hidegben otthonunk meleg legyen, hogy megfelelő mennyiségű acél, textília,
gyógyszer, festék és még sok-sok egyéb anyag, amire szükségünk van, rendelkezésünkre álljon, hogy a
gépek, a közlekedési eszközök működhessenek, óriási mennyiségű energiára van szükség. A háztartások energiaforrása az elégetett szén, fa, a bekapcsolt
áram, a meggyújtott gáz. Az ipar számára szükséges
energiát erőművekben termelik, ahol szenet, kőolajat
vagy földgázt égetnek el.

Növényi lenyomat a kõszénben

A különböző minőségű ásványi szenek a mocsarakba elsüllyedt, elpusztult növényekből képződtek
sok tíz- és százmillió éven át tartó bonyolult kémiai
folyamatok eredményeként. (A növényi eredetet őrzik a szénben található növényi lenyomatok, levelek,
ágak rajzolatai.)
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A szén, a kőolaj, a földgáz azok a nem megújuló
energiaforrások, amelyeket fosszilis1 energiahordozóknak nevezzünk.
Az urán is nem megújuló energiaforrás, számítások szerint 60-80 évre elegendő a mennyisége, ha a
másodlagos forrásokat is figyelembe vesszük.
És mi lesz azután, hogy a kitermelt széntelepen
nem keletkezik újra szén, a kiürült kőolajkútból sem
jön több olaj?
Ezt követően a megújuló energiaforrások, a szél-,
a víz-, a napenergia használatával pótolhatjuk a kiaknázott és többé meg nem újuló energiaforrásokat.

Urániumbánya

A Tiszalöki Vízerőmű

A kőolaj és a földgáz elhalt tengeri élőlényekből
keletkezett, ugyancsak évmilliók alatt. A elpusztult
szervezetek a tenger mélyén felhalmozódva fokozatosan bomlásnak indultak, egyszerűbb szerves
vegyületekké alakultak. Az évmilliók alatt a tengeri
üledékes kőzetekben felhalmozódott a kőolaj, az üregekben pedig a földgáz.
Ma már a palagázt is hasznosítják. Kinyerése
a palákból bonyolult eljárással történik, George P.
M
 itchell texasi mérnök ötlete alapján. Makón is találtak palagázmezőt.
Amióta a földbe rejtett kincseket megtalálta az
ember, folyamatosan kitermeli és fogyasztja az elégetésükkel meleget árasztó fűtőanyagokat. Azokat a
készleteket, amelyek a természetben több százmillió
év alatt halmozódtak fel, az emberiség néhány száz év
alatt kitermeli, felhasználja, eltüzeli. A kőszenet ipari
méretekben kb. 400 éve, a kőolajat kb. 100 éve használjuk. Számítások szerint a kőszénkészletek még
körülbelül 130 évig, a kőolajkészletek pedig mindössze 30-60 évig biztosíthatják még a világ energiaszükségletét.

A ma rendelkezésünkre álló energiaforrásokat
két csoportra oszthatjuk:
– nem megújuló energiaforrások (pl. fosszilis energiaforrások), és
– megújuló energiaforrások csoportjára.

1

Kőolaj- és földgázlelőhely

 fosszilis (megkövült) energiahordozók az őskorban keletkezett növényi és állati maradványokból, levegőtől elzárt bomlás során
A
létrejött energiahordozók, amelyek évmilliók alatt alakultak ki.

81
11877_Kémia8_TK_043-086.indd 81

6/23/16 3:51 PM

Kémia aZ IPARBAN

22. Nem megújuló
energiaforrások

Kőszénbánya

Növényi és állati maradványokból keletkező, levegőtől
elzárt bomlás során létrejött energiahordozók a fos�szilis (megkövült) energiahordozók, amelyek évmilliók
alatt alakultak ki. Szilárd, folyékony vagy gáznemű halmazállapotúak, főként szenet és hidrogént tartalmazó
vegyületek. A nem megújuló energiaforrások körébe
tartoznak.

Antracit
1

Barnaszén

Alapvető fosszilis energiahordozók a szén, a kőolaj,
az olajtermékek és a földgáz. Közülük a legjelentősebb a szén, az összes feltárt készlet 75%-át képezi.
Az antracit a legősibb, legrégibb, egyben a legjobb
minőségű szénfajta, amelynek 92–98%-os a széntartalma. Leginkább a vaskohászatban szükséges koksz
gyártására és gáztermelésre1 használják. Fűtőértéke

Feketeszén

A kőszén lepárlásakor a koksz mellett éghető, cseppfolyós szénhidrogén (műbenzin) is keletkezik.
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20 000–32 000 kJ/kg között van. A 40% alatti nedvességtartalmú szén a barnaszén, melynek fűtőértéke
15 000–20 000 kJ/kg.
A lignit a legfiatalabb, fás szerkezetű szén. Nedvességtartalma nagy, így fűtőértéke kisebb. Leginkább akkor célszerű használni, ha külszíni fejtéssel2
olcsón kitermelhető.
Hazai készleteink főként erőművekben használhatók, mivel magas a hamu- és kéntartalmuk. Fekete
kőszenet csak a mecseki bányákból nyerhetünk.
A kőolaj sokféle szénhidrogént tartalmaz, ame
lyek szénatomszámban különböznek egymástól.3
választásuk desztillációval történik. A finomíSzét
tókban 300 °C-ra melegítik kőolajat, és a gőzként a
távozó anyagokat fokozatosan lehűtik és kondenzálják („lecsapják”, cseppfolyóssá hűtik). Előbb a kisebb
szénatomszámú, alacsonyabb forráspontú vegyületek
kondenzálódnak. Így keletkezik a könnyű- és nehézbenzin, a petróleum és a gázolaj (dízelolaj) és különféle
kenőolajok. A benzinek további finomításával sebbenzin keletkezik, amelyet a gyógyászatban például
fertőtlenítésre használnak. A petróleumból előállított
kerozin a repülőgépek üzemanyaga. Legvégül visszamarad a pakura.
A földgáz színtelen, természetes állapotban szagtalan, a levegőnél kisebb sűrűségű gáz. Gyúlékony,
elégetésével jelentős mennyiségű energiát nyerünk.
Fő összetevője a metán (CH4). A földgáz égésterméke túlnyomórészt CO2 és víz, ezenkívül csak minimális mennyiségű szennyező égésterméket tartalmaz.
Figyelem!
Mivel a tiszta földgáz szagtalan, ezért kellemetlen
szagú gázzal (merkaptán) szagosítják, hogy a gázszivárgás azonnal érezhető legyen.

A pakura további feldolgozásával kis részben kenő- és
paraffinolajokat nyerünk, vagy a sokkal keresettebb benzint állítják elő belőle. A nagy szénatomszámú, fehér,
szilárd paraffinból gyertyát, gyógyszert tartalmazó kúpokat gyártanak. A desztilláció végén visszamaradó sötét
anyagot, a bitument (aszfaltot) útépítésre használják.

Gázszivárgás esetén az azonnali teendők:
– minden égő készülék azonnali elzárása;
– szellőztetés;
– telefonálás a helyi Gázművekhez.
A földgáz energiatakarékos használatával kapcsolatban hasznos tippeket olvashatsz a „Földgáz a hétköznapokban, tippek és tanácsok” című weboldalon.

Az urán ezüstfehér fém, a periódusos rendszer 92. tagja. Az elem a nevét az Uránusz bolygóról kapta. Radioaktivitását 1906-ban észlelték. A természetben három izotópja fordul elő, az
238U (99,275%) az 235U (0,720) és az 234U (0,005%).
Az urán két felhasználása a legismertebb, az atombomba és az atomerőmű (az erőművekben urán-dioxidot használnak és nem fémuránt). Ezekben a felhasználásokban a 235-ös
uránra van szükség. Erőművek esetén 3-4%-osra, atombomba esetén minimum 85%-osra kell
a 235-ös urántartalmat dúsítani.
Az atomerőművek előnye, hogy nem termelnek szén-dioxidot, és a rendelkezésre álló
uránkészletek hosszú időre biztosítják az energiatermelést. Hátrányuk, hogy működésük során veszélyes radióaktív hulladékot termelnek, melynek hosszú távú kezelése és elhelyezése
nem teljesen megoldott.
 ülszíni fejtés: a földfelszín alatt kis mélységben elhelyezkedő ásványok kitermelése a vékony fedőréteg
K
eltávolítása után (pl. lignitbánya: Bükkábrány, Visonta [Mátrai Szénerőmű]).
3
A különböző szénatomszámú (molekulatömegű) szénhidrogéneknek a forráspontja eltérő.
2
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23. megújuló Energiaforrások

Napjainkban az emberiség energiaszükséglete egyre
nő, miközben a nem megújuló energiaforrások (a szén,
a kőolaj, a földgáz) kifogyóban vannak. A nagyfokú
energiaigény nem tartható fenn a jelenlegi formában,
hiszen óriási mértékben terheli a környezetünket. Éppen ezért irányul mind a környezetvédők, mind néhány
ország vezetésének figyelme a környezetkímélő, megújuló energiaforrások felé.

Ha megújuló energiaforrásokról hallunk, akkor
sok embernek pörgő szélkerekek, színes napelemek
jutnak eszébe. De valójában mit jelentenek a megújuló energiaforrások, és mitől újulnak meg?
Akkor nevezünk valamit megújuló energiaforrásnak, ha miközben energiát nyerünk belőle, maga
a forrás nem csökken, nem apad el, vagy legalábbis
gyorsabban termelődik újra, mint amilyen ütemben hasznosítjuk.
A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy
használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés
alapelveivel, mivel fosszilis energiaforrások válthatók
ki velük. A fel nem használt fosszilis energiahordozók
így nem fokozzák a levegő szennyezettségét és CO2tartalmának növekedését.
A hagyományos, meg nem újuló energiaforrásokból, azaz szénből, földgázból vagy kőolajból származó
energiafogyasztásunk jó részét kiválthatjuk megújuló
energiákkal.
A természet által kínált megújuló energiaforrásaink a Nap, a szél, a víz energiája, a geotermikus
energia, valamint a biomassza energiája.

Naperőmű
Nap

Ha nyáron kimegyünk az utcára, érezzük a tűző nap
erejét. Ezt az energiát használják a napkollektorok1, a
napelemek2, a naperőművek3 és a napkohók4. A napsugárzás időtartama és intenzitása a földrajzi helytől,
az évszaktól és a meteorológiai körülményektől függ.
Szél

Ha fúj a szél, akkor annak energiája lehet. Gondoljunk a vihar után kicsavart fák látványára. Az ilyen
energiát használják a szélerőművek. A szél útjába tett,
megfelelően kialakított lapátokat a szél forgatja. Ez
a mozgás alakítható át energiává. A szél segítségével előállított energia nem szennyezi a környezetet,
hagyományos értelemben, azonban a madarakra veszélyt jelent, és a zajszennyezés sem elhanyagolható.
A szél nem fogy el. Azokon a vidékeken érdemes

A napkollektorban valamilyen folyadékot – többnyire vizet – melegítenek napenergiával.
A napelemek a napsugárzást közvetlenül elektromos energiává alakítják.
3
A naperőművek lényegében hőerőművek, melyekben a víz felforralását tükörrendszerrel összegyűjtött napsugárzással biztosítják.
4
A napkohók a naperőműveknél használt tükörrendszerhez hasonló megoldással fémolvadékokat hoznak létre. A napkohó alkalmas
magas olvadáspontú fémek feldolgozására is.
1
2
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méke, akkor kifejezetten hasznos ezek energiacélú
felhasználása. Ha azokon a földterületeken termelik
ezeket a növényeket, ahol korábban élelmiszernövényeket termesztettek, akkor társadalmi hasznosságuk
megkérdőjelezhető.

Napkollektor, szélerőmű

használni, ahol állandó szél van. A szélkeréknek
azonos fordulatszámmal kell forognia, hogy állandó
frekvenciájú váltóáramot termeljen. Ezt többnyire a
lapátok állásszögének változtatásával érik el.
Víz

Ha egy folyó útjába akadályt helyezünk, akkor azt
a víz nagy energiával megpróbálja elmozdítani. Ezt
használják ki a vízi erőművek. Mivel a folyók vízhozama változó lehet, ezért nem szolgáltatnak állandó
energiát. Ezért a folyókra duzzasztóműveket építenek.
Így érhetik el, hogy állandó energiát szolgáltasson a
víz. Ebben az esetben a duzzasztómű károsító hatása
nem elhanyagolható. Megfelelő természeti környezetben, ahol a folyó kellően nagy szintkülönbséget jár
be, esetenként több vízi erőművet is építhetnek.
Biomassza

A növényekben elraktározott energia a biomassza. A
növények elégetésével nyerhető ki az energia. A növények feldolgozásához energiára van szükség. Bár
megújuló energiának tartják, de csak akkor, ha újratelepítik. Ha a biomassza más folyamatok mellékter-

Fahulladékok préselésével nyert tüzelő a pellet
Geotermikus energia

A Föld felszínétől a középpontja felé haladva a hőmérséklet emelkedik, 100 méterenként átlagosan
3 °C-kal. Magyarországon ez az érték 4-5 °C 100
méterenként. Ha egy csövön vizet engedünk le elég
mélyre, akkor az felmelegszik. Ezen az elven működnek a geotermikus erőművek, illetve ennek a víznek
az energiáját használhatják fűtésre. A termálvizek is
felhasználhatók erre a célra. Ebben az esetben vissza
kell juttatni a vizet eredeti helyére.
Az emberek nem az energiát, hanem az energia
nyújtotta szolgáltatásokat igénylik (hő, fény, mechanikai munka, anyagok kémiai és fizikai átalakítása).
A Földön az emberek száma egyre növekszik. Nagy
kérdés, hogy energiaigényüket hogyan lehet biztonságosan, a környezet elpusztítása nélkül kielégíteni.

Geotermikus erőmű
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24. Összefoglalás
A természetben előforduló elemek többsége, mintegy
80%-a fém. Közülük csak néhányat (pl. az aranyat, az
ezüstöt, a rezet) lehet megtalálni elemi állapotban, a
többi fém különböző vegyületek formájában a földkéreg alkotója.
I. A fémek reakciói

A fémek reakciókészsége eltérő. A fémek vegyületté
alakulása oxidáció, a vegyületekből való előállításuk
pedig redukció.
A fémek reakciói nemfémes elemekkel
A fémek az oxigénnel, a klórral közvetlenül reakcióba
lépnek:
4 Al + 3 O2 $ 2 Al2O3
2 Fe + 3 Cl2 $ 2 FeCl3
A fémek reakciói savakkal
Savakkal azok a fémek lépnek reakcióba – hidrogénfejlődés közben –, amelyek a redukálósorban megelőzik a hidrogént:
2 Al + 6 HCl $ 2 AlCl3 + 3 H2
Fe + 2 HCl $ FeCl2 + H2

II. A fémek elôállítása

A fémek többsége a természetben vegyületeiben fordul elő.
A két legfontosabb ipari fém az alumínium és a
vas. Az alumíniumot a bauxitból, a vasat a vasércekből
nyerhetjük ki. Az ércekből előállított oxidokat redukálják tiszta fémmé. Az alumínium oxidjából, a timföldből (Al2O3) az alumíniumot elektromos árammal
választják ki, a vas-oxidokat pedig a kohóban szénnel
(koksszal), illetve szén-monoxiddal redukálják.
A tiszta fémek tulajdonságait ötvözéssel javítják.
A legnagyobb mennyiségben felhasznált fémötvözet
az acél, amely a vas mellett 1,7%-nál kevesebb szenet
tartalmaz.
A vegyületeikből kinyert fémek a környezet hatására
kisebb vagy nagyobb mértékben oxidálódnak, korrodálódnak. Korróziónak a fémeknek a környezet hatására
bekövetkező átalakulását nevezzük. Csak azok a fémek
nem mennek teljesen tönkre a korrózió következtében, amelyek a felületükön védő oxidréteget képeznek
(pl. alumínium, ón, cink). A korrózió eredményeként
többnyire ugyanazokká a vegyületekké alakulnak vis�sza, amelyekből nagy költségek árán előállítottuk őket.
A környezeti hatásoktól a fémeket különböző bevonatokkal, illetve ötvözéssel lehet megvédeni.

Fémek korróziója
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25. A szén vegyületei

Az élőlények testét széntartalmú vegyületek,
szerves anyagok építik fel
A szerves vegyületek

Talán nehezen képzelhető el, hogy a cukor, az ecet,
a fa, valamint a mosópor, az aszpirin vagy a versenyautó-karosszéria és a benzin anyaga egyaránt
ugyanabba az anyagcsoportba, a szerves vegyületek
csoportjába tartozik. A felsorolt anyagok nagyon különböznek egymástól. Egy közös tulajdonságuk mégis van: mindegyik molekulájának alapvető építőeleme a szén.
A szenet tartalmazó vegyületeket szerves vegyületeknek nevezzük. A szénnek mindössze néhány vegyületét, például az oxidjait, a szénsavat, a
karbonátokat soroljuk a szervetlen vegyületek közé.
A szerves vegyületek felépítésében a szénen kívül
alig néhány elem vesz részt. Minden szerves vegyületben van hidrogén, a többségükben van oxigén is,
egy részük pedig még nitrogént is tartalmaz. Alapvetően ez a négy elem építi fel a sok millió szerves
vegyületet, bár kis mennyiségben még más elemek is
előfordulhatnak bennük. Főként az örökítőanyagban
található foszfort kell említenünk. (Bizonyos fehérjék tartalmaznak ként – ettől kén-hidrogén-szagú a

Sokáig nagy titkot jelentettek a vegyészek számára az élő szervezetek vegyületei. Úgy gondolták, hogy csak az élőlények képesek előállítani saját szervezetük anyagait. Innen ered – és
Berzeliustól származik – a „szerves vegyület” elnevezés. Minden más vegyületet a szervetlen
anyagok közé soroltak. Sokáig úgy tűnt, hogy az
anyagok két nagy csoportja között semmi kapcsolat nincs.
Friedrich Wöhler volt az első, akinek szervetlen anyagból szerves anyagot, sóskasavat sikerült előállítania laboratóriumban, mesterségesen
(1824). Ezzel áttörte a vélt választóvonalat a
szerves és szervetlen anyagok között. Ma már
több millió olyan vegyületet ismerünk, amelyek
az „élő anyagokéhoz” hasonló összetételűek,
vagyis a szerves vegyületek közé tartoznak.

záptojás –, a zöld színtestben, a klorofillban magnéziumion, a vér hemoglobinjában vasion található.)
A szén az elemek rendszerének különleges tagja. Az egyedüli olyan elem, amely képes arra, hogy
atomjai korlátlan számban összekapcsolódjanak. A
szénatomok változatos alakú molekulákat hozhatnak
létre.

Az élőlények nagy csoportja csak a szerves anyagokat tudja
hasznosítani
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A metánmolekula modellje – CH4

Különböző alakú, szénből és hidrogénből álló molekulák

További érdekessége a szerves vegyületeknek,
hogy egy adott képlet többféle vegyülethez is tartozhat. Például a C2H6O képlet két különböző szerkezetű és különböző tulajdonságú molekula összegképlete. Minél több egy molekulában a szénatomok
száma, annál többféleképpen rendeződhetnek el az
atomjai.1 Azt a jelenséget, hogy ugyanahhoz az ös�szegképlethez különböző szerkezetű és tulajdonságú vegyületek tartoznak, izomériának2 nevezzük.
A szénatomok kapcsolódását a vegyületek szerkezeti
képletében tüntetjük fel.

    H   H

C 2 H6 O
    H        H

H   C   C   O   H

H   C   O   C   H

    H   H
alkohol

    H        H
éter

Szénhidrogének

A szénhidrogének a négy alapelem közül csak szenet
és hidrogént tartalmaznak. A legegyszerűbb szénhidrogén az egyetlen szénatomot tartalmazó metán
(CH4). A földgáz fő alkotórésze. A gázüzemű energiatermelés legfontosabb fűtőanyaga: az ipari fűtőberendezések, az erőművek, a háztartások gázfűtésekor tulajdonképpen metánt égetünk el.

A metán és általában a szerves vegyületek égésekor szén-dioxid és víz keletkezik. A reakció, mint
minden égés, exoterm, energiatermelő folyamat.
metán + oxigén $ szén-dioxid + víz exoterm
CH4 + 2 O2 $
CO2
+ 2 H 2O

C 2 H6

C 2 H4

C2H 2

Az etán, az etilén- és az acetilénmolekula modelljei

A metánnál több szénatomot tartalmazó molekulákban a szénatomok elektronpárokkal kapcsolódnak
egymáshoz. A különlegesség abban van, hogy két
szénatom között nemcsak egy elektronpár, vagyis
egyes kötés, hanem kettős, sőt hármas kötés is létrejöhet. Ennek megfelelően háromféle két szénatomos
szénhidrogént ismerünk.
Az etilén3 (C2H4) és az acetilén (C2H2) molekulái
a többszörös kötés miatt az etánhoz képest kevesebb
hidrogént tartalmaznak. Molekuláik reakciója során
a szénatomokhoz még újabb atomok kapcsolódhatnak.4 A két szénatom között többszörös kötéseket
tartalmazó vegyületeket telítetlen vegyületeknek
nevezzük. Ellentétük a telített vegyület, amelynek
molekuláiban a szénatomok csak egyszeres kötéssel
kapcsolódnak egymáshoz.
A legtöbb szerves vegyület a szénen és a hidrogénen kívül még oxigént is tartalmaz.

A C10H22 összegképlettel például 75-féle, egymástól különböző vegyületet jelölünk, amelyek a benzinben elő is fordulhatnak.
A gyertya anyagának, a paraffinnak egyik képviselője, a C30H62 összegképletű vegyület már több mint négymilliárd (!) változatban
képzelhető el.
2
Az izoméria görög eredetű szó, az izosz (= azonos) és a merosz (= rész) szavakból származik. Az izomer vegyületek ugyanazokból
a „részekből”, atomokból épülnek fel.
3
Az etilén és az acetilén elnevezés régi, de ma is használt köznapi neve a vegyületeknek. A szabályos elnevezésük: etén, illetve etin.
4
Ha például katalizátor hatására felszakad a kettős vagy a hármas kötés, akkor lehetőség van újabb hidrogénatomokkal való kapcsolódásra.
1
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Izoméria

Az azonos összegképletű, de eltérő molekulaszerkezetű vegyületeket izomereknek nevezzük. Az izomerek fizikai és gyakran kémiai tulajdonságaikban
n-pentán
C5H12
CH 2       CH 2
CH3       CH 2       CH3

is különböznek egymástól. Figyeljük meg ezt az öt
szénatomos pentán molekuláján!
Az öt szénatomos molekulának három izomerje
lehetséges. A három izomerhez különböző fizikai állandók tartoznak.

izopentán
C5H12
CH 2       CH3
CH3        CH        
CH3

Olvadáspont: -129,7 °C
Forráspont:   36,1 °C

Olvadáspont: -160,0 °C
Forráspont:   28,0 °C

neopentán
C5H12
CH3
CH3   C   CH3
CH3

Olvadáspont: -17,0 °C
Forráspont:   10,0 °C

Az öt szénatomos pentánnak három izomerje van
Tanuld meg!

A szenet tartalmazó vegyületek nagy részét szerves
vegyületeknek nevezzük. Ezekben a vegyületekben
szénen kívül alig néhány elem vesz részt. A szén az
elemek rendszerének különleges tagja, az egyedüli
olyan elem, amely képes arra, hogy atomjai szinte
korlátlan számban összekapcsolódjanak. További

érdekessége a szénnek, hogy egy adott képlet többféle vegyülethez is tartozhat.
A szerves vegyületek közül a legegyszerűbbek a
szénhidrogének. Ezek a vegyületek szénen és hidrogénen kívül más elemet nem tartalmaznak.

Kérdések és feladatok

1. Sorolj fel néhány szerves és szervetlen

szénvegyületet! Mi a különbség közöttük?
2. Ki volt az, akinek elsőként sikerült
szervetlen anyagból szerves anyagot
előállítania a laboratóriumában?
3. Szerinted szerves vagy szervetlen vegyületből van több?
4. Mi a metán legfontosabb funkciója?
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26. Alkoholok és szerves savak
Az egészséges, felnőtt ember számára az étkezés
után elfogyasztott kis mennyiségű bor nem ártalmas.
Elősegíti az emésztést, kellemes közérzetet biztosít. Ugyanez a csekély mennyiségű alkohol azonban
rendkívül veszélyes lehet a gépjárművezetők vagy a
magas állványokon dolgozók számára. A gyorsan felszívódó alkohol bizonytalan egyensúlyérzetet okoz,
csökkenti a reakcióidőt, lassítja a gondolkodást, a
helyzetfelismerést, képtelenné teszi a gyors döntésre
az embert. Gépkocsivezetés előtt és közben tilos alkoholt fogyasztani!
A fejlődő szervezetben már a kis mennyiségű szeszes ital is kárt okoz. A húsvéti locsolkodáskor szokásos kínálgatások veszélyeire minden évben figyelmeztet a rádió és a televízió.
Az alkoholok a szénhidrogének származékai. A
molekulában a szénatomhoz az egyik hidrogénatom
helyett –OH-csoport, hidroxilcsoport kapcsolódik.
Az alkoholok jellemző funkciós csoportja az
–OH (hidroxil) -csoport.

metil-alkohol
CH 3 –OH

etil-alkohol

CH 3 –CH 2 –OH

Az alkoholok első két tagja

Az elnevezésben az –OH-csoportot az „alkohol”
szó jellemzi. A szénhidrogénekből hidrogénatom elvonásával származó csoportok neve pedig:
CH3– metilcsoport

C2H5– etilcsoport

Az -il végződés utal arra, hogy nem önálló molekuláról, hanem szénhidrogén-származékról, molekularészletről van szó.

1

Etil-alkohol

Az etil-alkoholt (C2H5OH) a köznapi szóhasználatban egyszerűen alkoholnak vagy szesznek nevezzük.
Jellegzetes, kellemes szagú folyadék, a legrégebben ismert alkohol. A gyümölcslevek erjedésekor keletkező
bort, amely körülbelül 10% etil-alkoholt tartalmaz,
már az ókorban is ismerték, és azóta is a kedvelt italok közé tartozik.
A cukros lé erjedése során az alkohol mellett széndioxid szabadul fel, ezért kell ellenőrizni a borospincék légterét.
C6H12O6

erjedés

2 C2H5OH + 2 CO2

A királyok italát, a tokaji bort évszázadokig
gyógyszerként használták, és patikákban árulták. Ma
a tokaji aszú „hungaricum” (ejtsd: hungarikum), vagyis ezt a nevet az Európai Unióban kizárólag a tokaji
borvidéken termelt tokaji aszúra használhatják.
A szeszes italok 10–50% alkoholt tartalmaznak. A
felnőtt ember számára kis mennyiségben nem ártalmasak, de rendszeres és mértéktelen fogyasztásuk az agyat,
az idegrendszert, a májat maradandóan és súlyosan károsítja. A fiatal, fejlődő szervezet számára az alkohol
erős idegméreg. Sajnos hazánkban az alkoholizmus súlyos és szinte gyógyíthatatlan népbetegség, amely végül
a személyiség teljes felbomlásához vezethet.
A szervezetre gyakorolt hatása miatt az etil-alkoholt is az egészséget károsító szerves vegyületek közé
soroljuk.
Az ipari alkoholt kellemetlen szagú és ízű anya1
gokkal „denaturálják” , vagyis emberi fogyasztásra
alkalmatlanná teszik. Ez a denaturált szesz, amelyet
borszesz néven a laboratóriumi borszeszégőben is
használunk.
etil-alkohol + oxigén $ szén-dioxid + víz
C2H5OH + 3 O2 $ 2 CO2 + 3 H2O

A denaturál latin szó, jelentése: eredeti, természetes tulajdonságaitól megfoszt.
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A metil-alkoholról (CH3OH) a baleseti híradásokban többször is szó esik. Kitűnő oldószer. Íze, szaga megtévesztésig hasonlít az etil-alkoholéra. Számos
balesetet okozott az, hogy a metil-alkohol veszélyességére figyelmeztető méregjelet nem vették figyelembe azok, akik dolgoztak vele, és fogyasztottak belőle.
A metil-alkohol már kis mennyiségben is vakságot,
nagyobb mennyiségben pedig halált okoz.
Az ipar elsősorban kiváló oldó hatását használja
fel. Az ipari alkoholt azonban mindig „denaturálják”,
vagyis kellemetlen szagú és ízű anyagokkal élvezhetetlenné teszik.
A tiszta etil-alkohol baktériumölő hatású, súlyos
idegméreg. 60-70%-os oldata jó fertőtlenítőszer.
Az erjesztéssel vagy vegyi úton előállított alkoholból nagy mennyiségben készítenek szeszes italokat.
A legtöbb glikol (kétértékű alkohol, tehát két
OH-csoport van a molekulán belül) színtelen, vízzel
elegyedő folyadék. Környezetünkben az emberre az
etilén-glikol (fagyálló vagy szélvédő folyadék) jelent
veszélyt. Színtelen, szagtalan, édes ízű, lenyelve mérgezést okoz.
Ecetsav

Ha a boros üveget nyitva felejtjük, akkor a levegő oxigénje és a levegőben jelen lévő baktériumok hatására
a bor „megecetesedik”, vagyis alkoholtartalmából biológiailag erjesztett ecetsav keletkezik.

Az ecetsav (CH3COOH) szúrós szagú folyadék.
Az ecet, amit a háztartásban használunk, az ecetsav 10,
15 vagy 20%-os vizes oldata. A 20%-os ecetesszenciát
nem biológiailag, hanem szintetikus úton állítják elő.
CH3COOH + NaOH $ CH3COONa + H2O
ecetsav + nátrium- $ nátrium- + víz
hidroxid
acetát
Enyhén lúgos anyagokkal a túlecetezett ételt is
meg lehet „javítani”. Természetesen a túlecetezett
ételt nem lúgkővel javítjuk meg, hanem enyhén lúgos
anyaggal, például egy késhegynyi szódabikarbónával,
amely az ecetet részben közömbösíti.
CH3COOH+NaHCO3$CH3COONa+CO2+H2O
Az ecetsavból magnéziummal ugyanúgy hidrogént lehet fejleszteni, mint sósavból.
2 CH3COOH + Mg $ (CH3COO)2Mg + H2
ecetsav
+ mag-$ magnézium- + hidnézium
acetát
rogén
Az ecetes ételt azért nem célszerű fémedényben
tartani, mert oldhatja a fémet, ezáltal mérgező anyagok is bekerülhetnek az ételbe.
Az ecetsav sóit acetátoknak nevezzük. Vizes oldatuk gyulladáscsökkentő hatású, borogatásra használható.

Tanuld meg!

Az alkoholok oxigéntartalmú szerves vegyületek.
A legfontosabb alkohol az etil-alkohol,
C2H5 – OH.
Színtelen, jellegzetes szagú, illékony, jól égő folyadék. A szervezetre a tiszta alkohol erősen mér-

gező hatású. Jó fertőtlenítőszer. Az iparban főként
oldószerként vagy alapanyagként, más anyagok előállítására használják.
Az ecetsav savas kémhatású, tehát lúgos kémhatású anyagokkal lehet közömbösíteni.

Kérdések és feladatok

1. Miért szokták denaturált szeszes vízzel mosni té-

4. Két híg savoldatról tanultunk, amelyek fogyasz-

2. Az etil-alkohol melyik tulajdonságával függ össze

5. Próbáld meg a lábason levő vízkövet ecetsavval

len a járművek ablakát?

a jódtinktúra készítése és felhasználása?

3. Lehetséges-e az, hogy egy savnak ne legyen savas

tásra alkalmasak. Melyek ezek?
leoldani!

kémhatása?
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27. Szénhidrátok
A rómaiak a Kr. e. VII. században a cukorrépa ősének leveleit fogyasztották saláta gyanánt. Csak a Kr. u.
XVIII. században fedezték fel, hogy a növény gyökerének viszonylag magas, 6-7%-os a cukortartalma. 1848
óta már kifejezetten a cukortartalmáért termesztik ezt a növényt,
és csak magas cukortartalmú
egyedeit szaporítják.
Magyarországra Tesse
dik Sámuel magyar tudós
és pedagógus, a földművelés első nagy hazai mestere
hozta a cukorrépát.
Tessedik Sámuel (1742–1820)

Szénhidrátot minden élő sejt tartalmaz, de csak a
zöld növények klorofillt tartalmazó sejtjei képesek
előállítani. A növényi sejt szén-dioxidból és vízből a
napfény hatására egyszerű szénhidrátot „gyárt”:
6 CO2 + 6 H2O

napfény
klorofill

C6H12O6 + 6 O2

Az élő természet legelterjedtebb szénvegyületei a
szénhidrátok. A legfontosabb és legismertebb szénhidrátok a cukrok, a keményítő és a cellulóz. Valamennyien oxigéntartalmú szerves vegyületek.
A kisebb molekulájúak vízben oldódnak és édes
ízűek, ezeket cukroknak nevezzük. A nagyobb molekulák pedig szétbonthatók egyszerűbb, kisebb szénhidrát-molekulákra. Ezért a nagy molekulájú keményítőt és cellulózt együtt poliszacharidnak hívják.
Szénhidrátok
egyszerű szénhidrátok

összetett szénhidrátok
cukorszerű
összetett
szénhidrátok

poliszacharidok

cukrok

A növények a Nap energiájának
segítségével készítenek szénhidrátokat
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A szacharid elnevezés az arab „sahar” szóból származik, ami édeset jelent. A poliszacharid pedig „sok
szacharid”, vagyis sok cukor, egészen pontosan sok
szőlőcukor-molekulából felépülő vegyület.
A szôlôcukor, C6H12O6

Az egyszerű szénhidrátok közül a szőlőcukor a leggyakoribb vegyület. Nagy mennyiségben tartalmazza
az érett gyümölcs, a méz. Édes ízű, vízben kitűnően
oldódik. A biológiai szempontból fontos összetett
szénhidrátok közül a keményítő és a cellulóz csupa
szőlőcukor-molekulából épül fel.

A vér is tartalmaz szőlőcukrot 0,1%-ban. Ha a vércukorszint tartósan emelkedik, akkor cukorbetegségről beszélünk. Az emberi szervezet a felvett szénhidrátnak csak
egy részét „égeti el”, más részét főként a májban, összetett
szénhidrátként tárolja. A folyamatot az inzulin nevű hormon szabályozza, amelyet a hasnyálmirigy termel. Ha a
szervezet inzulintermelésében zavar áll be, akkor a felvett
szénhidrát nem képes elraktározódni, és ekkor emelkedik meg a vércukorszint. Folyamatos inzulinadagolással
és szigorú diétával az egyensúly fenntartható.
Nagy fizikai, idegi vagy szellemi megterhelés esetén
átmenetileg megemelkedhet a vércukorszint. A szervezet ilyenkor mozgósítja a nagyobb teljesítményhez
szükséges „energiaraktárait”, és az elraktározott, összetett szénhidrátot szőlőcukorrá alakítja.
Gyümölcscukor, C6H12O6

A gyümölcsök és a méz édes ízét a szőlőcukor mellett
a bennük található gyümölcscukornak is köszönhetjük. Bár összetétele azonos a szőlőcukoréval, mégis
külön említjük, ugyanis a szerkezete más. A köznapi
szóhasználatban cukornak nevezett anyag, a répacukor molekulájának a felépítésében mindkét egyszerű
cukor részt vesz.
A krumplicukor tiszta szőlőcukor

A szőlőcukrot az ipar a burgonya keményítőjének
lebontásával állítja elő. Az így nyert cukrot burgonyacukor vagy „krumplicukor” néven árusítják is. Nagy
mennyiségben használják fel szeszgyártásra. Kisebb
adagokban gyógyszerként is alkalmazzák: magas vérnyomás csökkentésére vagy az erek tágítására.

Gyümölcsök

Répacukor, C12H22O11

Az étkezéshez használt kristálycukor, porcukor vagy
egyszerűen cukor tulajdonképpen kettős cukor. Molekulája egy szőlőcukor és egy gyümölcscukor molekulából keletkezik:
C6H12O6 + C6H12O6 $ C12H22O11 + H2O
szőlőgyümölcsrépacukor
cukor
cukor
Nálunk elsősorban a cukorrépából vonják ki, innen ered a répacukor elnevezés. A trópusokon termelt
cukornád ugyancsak nagy mennyiségben tartalmazza,
így nádcukornak is szokás nevezni. Vízben ugyancsak
kitűnően oldódik. Fontos tápanyag. A szervezetben
egyszerű cukrokra bomlik le. Az egyszerű cukrok
vagy a szervezet exoterm, oxidációs folyamataiban
vesznek részt, vagy pedig nagyobb molekulákká kapcsolódva elraktározódnak a májban.
A répacukor a növényvilágban elterjedt anyag,
különösen a növények sejtnedveiben fordul elő. Fontos tápanyag, édesítésre, konzerválásra is használják.
A 40%-nál több cukrot tartalmazó lekvár vagy befőtt
nem romlik meg.
A molekulákban sok poláris -OH-csoport van,
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amelyek a vízoldhatóságot érthetővé teszik. A cukrok mégsem tartoznak az alkoholok közé, hanem külön vegyületcsoportot alkotnak a többi szénhidráttal
együtt. Különleges szerkezetükre a gyűrűkben levő
oxigénatom utal.
CH 2OH
H

H

C

O

C

OH

H

C

C

H

OH

HO

CH 2OH

H
C
OH

H

O
HH HO C

C
HO

C

C

OH

H

CH 2OH

gyümölcscukor

Cukorrépa

Tanuld meg!

A természetben a legelterjedtebb szénvegyületek a
szénhidrátok. A kis molekulájú, vízben oldódó, édes
ízű szénhidrátokat cukroknak nevezzük.
A legfontosabb egyszerű szénhidrát a szőlőcukor, C6H12O6. A zöld növények állítják elő a fotoszintézis során:
6 CO2 + 6 H2O $ C6H12O6 + 6 O2
A folyamat két szempontból is fontos. Az emberi és az állati szervezet nem képes arra, hogy
szénhidrátot állítson elő, márpedig erre a szervezet
működéséhez feltétlenül szüksége van. Így a növények által előállított szénhidrátokat fogyasztjuk.
Másrészt viszont a fotoszintézis „mellékterméke”,

az oxigén teszi lehetővé, hogy a tiszta légkör oxigén–szén-dioxid egyensúlya fennmaradjon.
A szőlőcukor a gyümölcsökben fordul elő szabadon, kötött állapotban pedig a répacukor, a keményítő és a cellulóz alkotórésze.
A gyümölcscukor ugyancsak C6H12O6 képletű
egyszerű szénhidrát. Azért fontos vegyület, mert a
szőlőcukorral együtt a répacukor molekulájának felépítésében vesz részt.
A répacukor vagy nádcukor kettős cukor; molekulája egy szőlőcukor- és egy gyümölcscukormolekula összekapcsolódásakor keletkezik, képlete:
C12H22O11. Hazánkban cukorrépából állítják elő.
Fontos tápanyag, édesítésre és konzerválásra használjuk.

Kérdések és feladatok

1. Mi a különbség a szőlőcukor és a répacukor között?
2. Hogyan és hol keletkezik szőlőcukor a természetben?
3. Miért nem lehet a szőlőcukrot vagy a répacukrot
átalakítás nélkül raktározni a szervezetben?

4. Termelnek-e éjszaka a növények oxigént? Miért?
5. Mi történik a szőlő cukortartalmával, amikor a
szőlőléből bort készítenek?

95
11877_Kémia8_TK_087-108.indd 95

6/23/16 11:51 AM

SZERVES VEGYÜLETEK

28. Fehérjék
A fehérje szó nyilván sokunknak a tojásfehérjét juttatja
az eszünkbe. Valóban ez az anyag volt a vegyületcsoport
névadója. A tojáson kívül azonban még számos, fehérjéből álló anyagot ismerünk. Fehérje a selyem, amely
a lepke bábját védi a külvilágtól. Ugyancsak fehérje a
gyapjú, az enyv, a haj, a köröm, az izom, a bőrünk, és kis
túlzással mondhatjuk, hogy az egész testünk jól szervezett fehérjerendszerekből áll. Minden élő sejtben oldott
állapotú fehérjék vannak, amelyek a biológiai funkcióink főszereplői. Az életműködést, a szervezet biokémiai
folyamatait is fehérjemolekulák, enzimek és hormonok
irányítják.

A fehérjék nitrogéntartalmú szerves vegyületek.
Óriásmolekuláik óvatos bontásával egyszerűbb, kisebb molekulákat, aminosavakat lehet előállítani.
A fehérjék óriásmolekulájú anyagok. A fehérjemolekulákat sok aminosavból felépülő peptid
láncok alkotják.
Szerkezetük természetesen bonyolultabb, mint ha
csak egyféle aminosav venne részt a kapcsolódásban.
A fehérjelánc kapcsolódása azonban akkor is ugyanígy történik, ha különböző aminosavakból épül fel a
molekula.
Mi történik a tojásfehérjével, ha főzzük? (K14)

A fehérjék nagyon érzékeny vegyületek. Ez az érzékenység tette oly nehézzé a fehérjék szerkezetének
a felderítését.
A fehérjék melegítés hatására, nehézfémek vegyületeinek oldatában, savakban és lúgos oldatokban kicsapódnak. A felsorolt behatások azért veszélyesek,
mert az életműködésekben csak kellően mozgékony
fehérjék képesek részt venni. A fehérjék kicsapódása
az élet megszűnését jelentheti.
A szervetlen kémiában többször említettük egyegy vegyületnél, hogy mérgező. A mérgező hatásnak
többféle oka lehet, az egyik ok éppen a fehérjék működésképtelenné tevése, kicsapása.
Ha fertőzés éri a szervezetet, akkor tulajdonképpen a kórokozóval egy idegen fehérjemolekula jelent
meg a szervezetünkben. A szervezet tiltakozik, és
megkísérli a „betolakodó” elpusztítását. Mivel maró
vegyszerek természetesen nincsenek szervezetünkben, az egyetlen védekezési mód: belázasodunk, és a
magas lázzal megpróbáljuk a kórokozókat elpusztítani. Igen ám, de a magas láz a fertőzött szervezetre is káros. Ezért kapunk azonnal lázcsillapítót. A
lázcsillapító azonban az alapbajt, az idegen fehérjét
nem pusztítja el. Ezért fontos nagyon, hogy a fertőzés
megszüntetésére rendelt gyógyszereket akkor is pontosan szedjük, ha lázunk a csillapítók hatására csökkent vagy megszűnt.
A kicsapódás a fehérjék működése szempontjából
veszélyes. Megemészteni viszont csak kicsapódott
fehérjéket tudunk. A fehérjék kicsapódását a gyomorban a sósavas közeg biztosítja. A kicsapódott fehérjét a pepszin nevű enzim már képes bontani. Ez
a magyarázata annak, hogy a saláták, savanyúságok
fogyasztása könnyebbé teszi az emésztést, vagy hogy
a síró csecsemő emésztését néhány csepp citromos tea
segítségével könnyíteni lehet.
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Az aminosavak

H

Az aminosavak a karbonsavak származékai. A karbonsav szénhidrogénláncába, az egyik hidrogén helyébe, aminocsoport kapcsolódik:
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Az aminoecetsav-molekula származtatása

Látjuk, hogy vízkilépéssel két aminosav-molekulából egyetlen, kicsit nagyobb molekula, úgynevezett
dipeptid keletkezik.
Az összekapcsolódás természetesen ismét vízkilépéssel történik. A kapcsolódási helyeken egy rendkívül

C   N

CO   NH

H

Peptidkötés

jellegzetes csoport jelenik meg, amit peptidkötésnek
nevezzünk:
Az aminosavak kapcsolódási lehetőségeinek végtelen variációja miatt a valóságban is elképzelhetetlenül sokféle fehérjemolekula van. Ezért a fehérjék
rendkívül fajlagosak: vagyis nemcsak az ember és az
állat bőre különbözik például egymástól, hanem valamennyi ember bőre is más-más fehérjéket tartalmaz.

Fehérjeforrások
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Hányféle lehet a fehérjemolekula?
Ha egy ikerpárt meglátunk, könnyen kiszalad a szánkon,
hogy olyan egyformák, mint két tojás. Pedig ha türelmesen és figyelmesen szemügyre vesszük a tojásokat, két
egyformát biztosan nem találunk közöttük.
Még ennél is kisebb az esély arra – sőt lehetetlen –,
hogy két különböző emberen két teljesen egyforma hajszálat találjunk.
Pedig a fehérjék nagyon egyszerűeknek tűnnek, ha arra
gondolunk, hogy mindössze 20-féle aminosavból épülnek
fel. A fehérjemolekulák változatosságának a titka abban
van, hogy az aminosavak sorrendjének a megváltoztatásával új és új tulajdonságú fehérjékhez jutunk.
Próbáljunk három számot különböző sorrendbe rakni:
1,2,3

1,3,2

2,1,3

2,3,1

3,1,2

3,2,1

Ha most a számok aminosavakat jelentenének, akkor a három aminosavból összesen hatféle peptidet gon-

Az emberi és az állati szervezet nem képes sem
elemekből, sem szervetlen vegyületekből előállítani a
szükséges fehérjéket. A növények az aminosavak forrásai, amelyekből közvetlenül, vagy az állati eredetű
tápanyagokon keresztül jutnak el az emberbe a kü-

dolhatunk el. Aki kicsit járatos a matematikában, tudja,
hogy 3 elemből a lehetséges változatok száma: 1 $ 2 $ 3 = 6.
Ha négyféle aminosavval játszunk, akkor 24-féle
peptidet tudunk „gyártani”.
10-féle aminosavból 3 628 800, a 20-féle aminosavból pedig 2 432 902 000 000 000 000-féle nagyon egyszerű peptid szerkeszthető meg.
Az első fehérjemolekula, amelynek a szerkezetét, az
aminosavak sorrendjét sikerült megállapítani, az inzulin nevű hormon volt. Az inzulin az emberi és az állati
szervezetben a szőlőcukor–keményítő átalakulást szabályozza. A „mindössze” 777 atomból és 51 aminosavból felépülő fehérjének a szerkezetét Frederick Sanger
(ejtsd: frederik szenge) angol biokémikus és munkacsoportja 10 évi türelmes munkával derítette fel. Sangert
kutatásaiért 1958-ban Nobel-díjjal ismerték el. A nukleinsavak szerkezetének felderítéséért 1980-ban újabb
Nobel-díjat kapott.

lönböző aminosavakból álló fehérjék. A szervezetünk
a tápanyagok fehérjéit aminosavakká bontja, és ezekből építi fel minden egyed a rá jellemző, az ő életfunkcióit végző fehérjéket.

Tanuld meg!

Az aminosavak a karbonsavak származékai. Két
funkciós csoportot tartalmaznak: az aminocsopor
tot (–NH2) és a karboxilcsoportot (–COOH).
A legegyszerűbb aminosav az aminoecetsav:
NH2–CH2–COOH.
Az aminosav-molekulák egymással peptid
kötéssel kapcsolódnak össze:
NH2–CH2–COOH + NH2–CH2–COOH $
$ NH2–CH2– CO–NH –CH2–COOH + H2O
       peptidkötés
A fehérjék molekuláit peptidkötéssel összekapcsolódott aminosavak építik fel. Az élő természet fehérjéinek felépítésében 20-féle aminosav vesz részt.
Egy-egy fehérjemolekulában sok, esetleg 100-nál is
több aminosav kapcsolódhat össze. A sok aminosav
által alkotott láncot peptidláncnak nevezzük. A fehérjék óriásmolekulákból álló polipeptidek.

A fehérjemolekulák szerkezetét elsősorban a kapcsolódó aminosavak minősége és sorrendje szabja
meg. A sorrendben történő egyetlen változás is új
fehérjeszerkezetet, új fehérjemolekulát eredményez.
Ezért a fehérjék rendkívül sokfélék és változatosak.
Az élő szervezetben a fehérjék működése és
reakciói hordozzák az életjelenségeket. Rendkívül
érzékeny vegyületek: oldatukból melegítéssel, savas
vagy lúgos oldatokkal, nehézfémek vegyületeivel
azonnal kicsaphatók. A kicsapódott fehérje biológiai funkciókat nem képes ellátni, és ez a szervezet
pusztulásához vezethet.
Az emberi szervezet nem képes a szervetlen
anyagokat fehérjékké alakítani. A saját szervezetének fehérjéit csak úgy képes pótolni, hogy a táplálékkal nyert növényi és állati fehérjéket aminosavakká bontja, majd ezekből állítja össze a saját
szervezetére jellemző fehérjéket.

Kérdések és feladatok

1. Miért veszélyes a tartósan magas láz?
2. Nevezz meg állati és növényi fehérjét tartalmazó
táplálékokat!

3. Ha 1 mol ecetsavat aminoecetsavvá alakítunk,
hány %-os lesz a tömegnövekedés?
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29. Zsírok, olajok
A húslevesben úszó aranyló zsírcseppek vagy a salátalébe csepegtetett olaj nem oldódik a vízben, hanem
a felületen elkülönül tőle. A tejben levő zsiradék is
különválik állás közben. Az édes tejszín vagy a kissé
savanyú tejföl a tej „lefölözésével” választható ki.
Ha a vajat vagy más zsiradékot nem a hűtőben
vagy a hűvös kamrában tároljuk, könnyen megavasodik. Az avasodás a levegő oxigénje hatására bekövetkező oxidációs folyamat, amely elsősorban a telítetlen
molekularészleteknél játszódik le. A keletkező kisebb
molekuláktól az avas vaj vagy szalonna kellemetlen
szagú és ízű. A meleg és a fény az avasodást, az oxidációt gyorsítja. Ha vajat, csokoládét – amely kakaóvajat
tartalmaz –, olajat vagy zsírt vásárolunk, nézzük meg
a szavatossági idejét!
A zsírok és az olajok elsősorban biológiai szempontból jelentős vegyületek. A szervezet számára főleg tartalék tápanyagként fontosak. Az állati szervezetekben főleg a zsírok, a növények magjában pedig
inkább az olajok fordulnak elő. A bőr alatt elraktározódó zsírszövet mechanikai védelmet nyújt, és hőszigetelése is nagyon jó. Egyes vitaminok csak zsírban
oldódnak, és így épülnek be a szervezetbe.
A zsírok és az olajok az oxigéntartalmú szerves vegyületek közé tartoznak. Molekuláik glice
rinből és nagy szénatomszámú karbonsavakból
épülnek fel. A zsírok leggyakrabban a sztearinsav és
a palmitinsav, az olajok pedig inkább az olajsav szár
mazékai.

A zsírmolekula nagyobb és bonyolultabb, mint az
eddig megismert vegyületek molekulái. A glicerinhez
kapcsolódó karbonsav lehet azonos, de lehet különböző is. Ezért a zsírok nem egységes vegyületek,
hanem különböző összetételű zsírmolekulák keverékei.
Miért nem kívánjuk nyáron a zsíros ételt?
Szervezetünkben a megevett zsiradékok glicerinné és
szerves savakká bomlanak le. A sejtekben a lebontott
tápanyag egy része „elég”, más részéből pedig felépül
és elraktározódik a szervezetre jellemző zsírféleség. Ha
nehéz munkát végzünk, rendszeresen sportolunk vagy
tornázunk, akkor a felvett zsiradék nem raktározódik
el, hiszen a munkavégzéshez, a mozgáshoz szükséges
energiát a tápanyag feldolgozásának exoterm folyamatai „termelik”. A kényelmes, lusta életmódú vagy az ülő
foglalkozású embernek ezért lényegesen kevesebb zsiradékra van szüksége. Ha mégis sok zsíros ételt eszik,
akkor feleslegesen megnöveli a zsírraktárait, vagyis elhízik. Az egészség megőrzéséhez a helyes táplálkozás
mellett megfelelő fizikai igénybevétel, a mozgás is elengedhetetlen.
A „magyaros konyha” világhírét a különleges fűszereknek köszönheti. Emellett azonban a szükségesnél és
az egészségesnél sokkal több zsírt használ fel. Az elhízás ma szinte népbetegség nálunk. A felesleges „kilók” nemcsak a szívet, a lábat terhelik, hanem magas
vérnyomást, érrendszeri megbetegedést, szívinfarktust
is okozhatnak.

O
H 2C   OH HOOC   R1

H 2C   O   C   R1
O

HC   OH + HOOC   R 2

HC   O   C   R 2 + 3 H 2O
O

H 2C   OH HOOC   R 3
glicerin

zsírsavak

H 2C   O   C   R 3
triglicerid (zsír)

Triglicerid-molekula keletkezése
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Az olajok és a zsírok között a legszembetűnőbb
különbség a halmazállapotukban van: a zsírok szobahőmérsékleten szilárdak, az olajok pedig folyékony
anyagok.
A zsírmolekula polaritását a szerkezete alapján
is megjósolhatnánk. Az oldódási kísérletek egyértelműen igazolják sejtésünket: a zsiradékok apoláris
oldószerben oldódnak, tehát molekuláik apolárisak.
Köznapi tapasztalatainkból pedig azt is tudjuk, hogy
sűrűségük kisebb, mint a vízé.
Mitől illatos a málna?

A gyümölcsök nemcsak nagyon jó ízűek, hanem kellemes illatúak is. A körte, az alma, az őszibarack, a málna
illata teljesen különbözik egymástól.
Talán meglepő, hogy a gyümölcsök illatát a zsírokhoz és az olajokhoz hasonló típusú vegyületek okozzák.
A különbség „mindössze” annyi, hogy más alkoholból és
más karbonsavból épülnek fel ezek a vegyületek.
A málna illatanyaga például az általunk is jól ismert
etil-alkoholból és ecetsavból vízkilépéssel keletkezik:

Növényi és állati eredetű zsiradékok

Az alkoholokból és a karbonsavakból vízkilépéssel keletkező vegyületeket összefoglalóan észtereknek
nevezzük. A zsír is észter, olyan észter, amelyiknek
az alkoholja mindig glicerin, a karbonsav pedig nagy
szénatomszámú. A kis szénatomszámú alkoholok és savak észterei kisebb molekulájúak, azért illékonyak. Ös�szefoglalóan gyümölcsésztereknek nevezzük őket. A
táblázatban néhány gyümölcs illatanyagának fő összetevőjét neveztük meg.
Gyümölcs

Alkohol

Sav

Málna

etil-alkohol

ecetsav

Őszibarack

etil-alkohol

butánsav

izobutil-alkohol

ecetsav

Császárkörte

amil-alkohol

ecetsav

Alma

metil-alkohol

butánsav

C2H5-OH+HOOC-CH3 $ C2H5-O-C-CH3+H2O
||
				  
				  
O
etil-alkohol   ecetsav	    etil-acetát
Észterek keletkezése általánosan:

Banán

alkohol + sav & észter + víz

Tanuld meg!

A zsírok és az olajok a glicerinnek nagy szén
atomszámú karbonsavakkal alkotott vegyületei.
Molekuláik felépítésében a karbonsavak közül leggyakrabban a sztearinsav, a palmitinsav és az olajsav vesz részt.
A zsírok általában állati eredetű, szobahő
mérsékleten szilárd anyagok. Az olajok folyékonyak, főként a növények magjából sajtolhatók ki.
A zsiradékok nem egységes vegyületek, hanem
különböző összetételű molekulák keverékei. A zsírok inkább telített, az olajok pedig főként telítetlen
vegyületeket tartalmaznak.

Molekuláik apolárisak. Ennek megfelelően vízben nem oldódnak, a benzin és más apoláris oldószerek azonban jól oldják őket.
Fontos tápanyagok. A szervezet az életműkö
déshez és a munkavégzéshez szükséges energiát a
tápanyagok egy részének a sejtekben történő „elégetésével” nyeri. A tápanyag többi része a szervezet felépítésében vesz részt, illetve elraktározódik.
A zsír és az olaj fontos, hosszan elraktározható tartalék tápanyag.
A feldolgozott növényi és állati zsiradékokat
közvetlenül főzésre, étkezésre használjuk.

Kérdések és feladatok

1. Mi a hasonlóság, és mi a különbség a zsírok és az
olajok között?
2. Miért nem oldódnak a zsiradékok vízben? Miben
oldódnak?

3. Mi az étolaj és a zsírok biológiai szerepe?
4. Hogyan lehet az olajat „megkeményíteni”?
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30. Az egészséges táplálkozás
Bizonyára hallottatok arról, hogy Kolumbusz hajójának legénysége vagy a többi nagy felfedezőút hajósai
mennyit szenvedtek nemcsak a hosszú tengeri út viszontagságaitól, hanem a skorbuttól is. Ma már ezen
nem csodálkozunk, hiszen a több hónapos hajóútra
aligha vihettek volna magukkal elegendő friss zöldséget és gyümölcsöt. Ázsia egyes vidékein, különösen
ott, ahol a fő táplálék szinte kizárólag a hántolt rizs,
ma sem ritka a beriberi nevű betegség.
Nem túl régen tudjuk, hogy ezeket a rejtélyes betegségeket nem valamilyen kórokozó váltja ki, hanem
az egyoldalú, hiányos táplálkozás következményei. Az
élő szervezetnek ugyanis a fő tápanyagokon kívül még
egyéb anyagokra is szüksége van, amelyekből egészen
csekély mennyiség is elegendő a szervezet egészséges működéséhez. Ha azonban ez a kis mennyiség
nincs jelen a szervezetben, akkor hiányuk különféle
tüneteket, betegséget okoz. Ezeket az életfontosságú
anyagokat nevezzük ma vitaminoknak. A vitamin is
tápanyag, szerepe azonban nem a szervezet energiaegyensúlyának a biztosítása, hanem a hiánybetegségek kialakulásának megelőzése.
Az emberi szervezet működésének alapja a táplálkozás. A szervezetünkbe kerülő tápanyag nagy részét először le kell bontani egyszerűbb részekre, majd
ezekből újra felépül az emberi szervezetre jellemző
molekulákká. Ehhez energiára van szükség, amelyet
szervezetünk kémiai formában tartalmaz, és tápanyagok bevitelével pótoljuk.
Az elfogyasztott táplálék minősége, összetétele,
mennyisége, a táplálkozás gyakorisága meghatározza
életünket és közérzetünket.
Táplálékaink lehetnek szerves és szervetlen anyagok, ezen belül például:
– mással nem helyettesíthetők (esszenciális), például a víz, a vitaminok,
– nem esszenciálisak, például a szénhidrátok, a
zsírok,
– energiát adók,
– gyógy- és fűszernövények.

Az elfogyasztott táplálék minősége meghatározza életünket

Létezésünkhöz, szervezetünk felépítéséhez és
működéséhez – az életfontosságú vízen és levegőn,
valamint a vitaminokon kívül – tápanyagokra van
szükségünk. Az életműködés, a mozgás, a gondolkodás energiát igényel, amelyhez szervezetünk a tápanyagok „elégetésével” jut. Legfontosabb tápanyagaink a zsírok, a szénhidrátok és a fehérjék.
A zsírok és az olajok a szervezet számára főként tartalék tápanyagok. Vízben gyakorlatilag nem
oldódnak, ezért is raktározhatók el a szervezetben.
A bőr alatt elhelyezkedő zsírszövet mechanikai védelmet is ad, és kitűnő hőszigetelő.
A sertés-, a kacsa-, a libazsír, az étolaj, a margarin,
a vaj csaknem tiszta zsiradék. Egyéb élelmiszereink
közül a szalonna, a tejszín, a tejföl, a sajt zsírtartalma
jelentős. A napraforgó, a repce magjából, az olajbogyóból olajat lehet préselni. Az olajos magvak közé
tartozik a dió, a mogyoró, a mandula, a mák is.
Az otthonról ismert cukor, a sportolók által kedvelt szőlőcukor, a méz édes ízét adó gyümölcscukor a
szénhidrátok közé tartozik. Ugyancsak szénhidrát a
burgonyában lévő keményítő, illetve, a fa, a kukoricaszár rostanyaga: a cellulóz.
A kristálycukor, a kockacukor, vagyis amit a köznapi életben „cukornak” nevezünk, összetett vegyület:
szőlőcukorból és gyümölcscukorból épül fel. Cukorrépából (vagy a trópusokon cukornádból) lehet kioldani. Innen kapta a nevét: répacukor vagy nádcukor.
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A cukor édes ízű, vízben jól oldódó kristályos
anyag. Nagyobb fizikai vagy szellemi erőfeszítés esetén 1-2 tabletta szőlőcukorral gyorsan pótolhatjuk a
felhasznált energiát.
A keményítő tartalék tápanyag, sok-sok szőlőcukor-molekulából épül fel. Ha sokáig rágjuk a kenyeret, előbb-utóbb megédesedik a szánkban: az emésztés első mozzanataként a keményítő szőlőcukorra
bomlik1.
A keményítő a növények magjában, gumójában
halmozódik fel, az emberi és az állati szervezetben
pedig a májban raktározódik. A szervezetbe feleslegesen, nagy mennyiségben bevitt szénhidrátot a
szervezet már nem keményítő formájában raktározza, hanem átalakítja zsírokká. Ezért hízunk el, ha sok
édességet, csokoládét, kenyeret eszünk.
A cellulóz szálas, rostos anyag. Sok ezer szőlőcukor-molekulából épül fel. Igen elterjedt szénhidrátféleség: a zöldségfélék rostanyaga, a növények szilárdító
váza, a fa, a szalma anyaga is főként cellulóz. A leggyakoribb szerves vegyület a Földön.
Számunkra a cellulóz nem jelent tápanyagot, mert
vízben oldhatatlan, emészthetetlen. Szervezetünk
működéséhez, az emésztéshez azonban rostanyagokra
is szükség van. Éppen ezért a zöldségfélék bőséges fogyasztása az egészséges táplálkozáshoz hozzátartozik.
A fehérjék a szervezet felépítése, valamint az életműködések szempontjából alapvetően fontos vegyületek. A tojásfehérjén kívül (amelyről a vegyületcsoport a nevét kapta) fehérjékből épül fel az izom, a haj,
a köröm, a csontokból kifőzhető enyv, a bőr. Minden
élő sejt oldott állapotú fehérjéket tartalmaz. Az élő
szervezet életműködését irányító hormonok és az enzimek is fehérjék.
A tápanyagokkal felvett fehérjékből a szervezetünk a saját testünkre jellemző egyedi fehérjéket
építi fel. Élelmiszereink közül a hús, a tej, a tojás, a
túró, a szója tartalmaz sok fehérjét. Különösen a fejlődő szervezet számára fontos, hogy fehérjéket megfelelő arányban tartalmazó tápanyagokhoz jusson.
Helyes táplálkozás

A helyes táplálkozás nem jelenti egyetlen ételnek,
élelmiszernek a tilalmát sem, azonban célszerű egyeseket előnyben részesíteni, mások fogyasztását csökkenteni. Nincsenek tiltott táplálékok, csak kerülendő
mennyiségek! Bőséges fogyasztásra javasolt: elsősor1

Maslov-piramis

ban gyümölcsök, zöldség- és főzelékfélék, hal, továbbá barna kenyér, burgonya. Mérsékelt fogyasztásra
javasolt: nem zsíros húsok és húskészítmények, zsírszegény tej és tejtermékek, zsiradékok, tojás, tészta,
száraz hüvelyesek. (Lásd a Maslov-piramist!)
Kerüljük az édességeket, a fagylaltot, cukrozott
készítményeket (befőtt, lekvár is), zsíros húsokat, zsíros ételeket, tejszínt, cukrot, cukros üdítőket, sót, tömény italokat, sört, bort.
Figyeljünk a csomagolt élelmiszereken feltüntetett energia- és tápanyagértékekre, egyéb összetételi
adatokra, amelyek sok segítséget adnak az élelmiszerek kiválasztásában és az étrend összeállításában.
Vitaminok

A vitaminokat két nagy csoportra szokás osztani:
zsírban oldódó és vízben oldódó vitaminokra. A
felosztás azért fontos, mert a zsírban oldódó vitaminokat a szervezet hosszabb ideig képes tárolni. A
vízben oldódóak viszont hamar kikerülnek a szervezetből az anyagcsere során. Mivel a vitamin túladagolása is okozhat kellemetlen melléktüneteket, ez
elsősorban a zsírban oldódó, a túladagolással felhalmozódó vitaminoknál fordul elő. A csecsemőknek
például a csontrendszer egészséges fejlődése érdekében D-vitamint adnak. A D-vitamin zsírban oldódik,
és ezért tárolódik. Így nemcsak értelmetlen, hanem
káros is, ha az előírtnál többet adunk belőle, ugyanis

A szervezetben a tápanyagok felépítését és lebontását enzimek segítik.
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étvágytalanságot, fejlődésbeli zavarokat, sőt betegséget is okozhat. Ha nem tablettákat kapunk, hanem a
vitaminforrásokat fogyasztjuk, akkor túladagolás nem
fordul elő.
A legfontosabb vitaminok közül zsírban oldódik
az A- és a D-vitamin.
Az A-vitaminnak fontos szerepe van a látás folyamatában. Hiánya bőrelváltozást, farkasvakságot
okoz. Fő forrása a karotint tartalmazó sárgarépa és
a vaj.
A D-vitaminnak a csontrendszer egészséges fejlődésében van szerepe. Hiánya a csontok elgörbülését, az ún. angolkórt okozza. A felnőtt embernek alig
van D-vitamin-szükséglete, csak a terhes és szoptatós
anyáknak és a csecsemőknek. Csak az előírt men�nyiségben szabad szedni, mert túladagolása az említetteken kívül a csontok elmeszesedéséhez vezet. Napozáskor vagy kvarcolással a bőrben is képződhet az
ultraibolya sugarak hatására.
A vízben oldódó vitaminok közül a B- és a C-vitamin a legismertebb.
A különböző B-vitaminok hiánya miatt az idegrendszer működésében, az anyagcserében léphet fel
zavar, sőt vészes vérszegénység is kialakulhat. A leromlott, legyengült szervezetre a B-vitamin-kúra jó
hatással van. A felvett tápanyagokon kívül a bélflóra baktériumai is termelnek B-vitaminokat. Ezért
az olyan nagy hatású gyógyszerek esetén, amelyek
a bélbaktériumokat is elpusztítják, szokás kísérőételként kefirt, joghurtot, aludttejet is adni, hogy a
bélflórát pótolják. Az élesztőben, a májban sok B-vitamin-féleség van. Napi borsónyi élesztő jó hatással
van az anyagcserezavar miatt jelentkező bőrkiütések
elmulasztásában.
A C-vitamin hiányát különösen tavasszal érezzük. Ilyenkor fáradékonyabbak vagyunk, és hamarabb
meg is betegszünk. A szervezet különböző oxidációs és redukciós folyamatainak a szabályozásában van
feltehetőleg szerepe. Napi szükséglete jóval nagyobb,
mint a többi vitaminé. A felnőtt embernek kb. napi
50 mg-ra van szüksége, a fejlődésben levő szervezeteknek 100-200 mg a megfelelő adag. A zöld növények, a gyümölcs, a paprika, a csipkebogyó, a citrom
tartalmazzák nagy mennyiségben. Tavasszal, a hűléses
megbetegedések megelőzésére nagyobb adagokban is
szedhető, ugyanis a túladagolástól nem kell tartani.
A felsoroltakon kívül még számos vitamint fedeztek fel. A vitaminokat a gyógyszeripar mesterségesen
is elő tudja állítani, így a hiánybetegségek ma már elkerülhetők.

A-vitamin-források

D-vitamin-források

B-vitamin-források

C-vitamin-források
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A számos vitamin közül számunkra a „legkedvesebb” a
C-vitamin. Szent-Györgyi Albert magyar tudós fedezte fel
szerkezetét és állította elő a szegedi paprikából 1928-ban.
Kutatásaiért 1937-ben Nobel-díjat kapott. Mindez azért is
fontos számunkra, mert ugyan több olyan magyar származású tudós van, aki elnyerte ezt a legrangosabb tudományos
kitüntetést, azonban egyedül Szent-Györgyi Albert az, aki
a kutatásait itthon, Magyarországon végezte.

Szent-Györgyi Albert (1893–1986)
Tanuld meg!

Legfontosabb tápanyagaink a zsírok és az olajok,
a szénhidrátok, valamint a fehérjék. Valamennyien
szerves vegyületek. A szerves vegyületek alapeleme
a szén. Tápanyagaink a szénen kívül még hidrogént,
oxigént, a fehérjék pedig nitrogént is tartalmaznak.
A zsírok és az olajok a szervezet tartalék tápanyagai. Felhasználásukkal sok energiát nyerhetünk.
A test felépítésében is részt vesznek: a bőr alatti
zsírszövet a mechanikai hatásoktól és a hőingadozástól védi a szervezetet.
A szénhidrátokat a növények állítják elő fotoszintézissel. A szénhidrátok elsősorban energiaforrásként fontosak a szervezet számára. A gyümölcsökben, a mézben szőlőcukor és gyümölcscukor

található. A köznapi életben egyszerűen „cukornak”
nevezik a répacukrot. A keményítő a növények
magjában, gumójában felhalmozódó tartalék tápanyag. A cellulóz emészthetetlen rostokat képez,
a növények vázát, a sejtfalat alkotja. Földünkön ez
a legnagyobb mennyiségben előforduló szerves vegyület.
A fehérjék a szervezet felépítése, valamint az
életműködések szempontjából alapvetően fontos
vegyületek. Hőre, vegyszerekre érzékenyek: oldatukból kicsapódnak, és ezzel a szervezet élettani folyamataiban már nem képesek részt venni. Legfontosabb fehérjeforrásaink: a hús, a tej, a tejtermékek
és a tojás.

Kérdések és feladatok

1. Melyek a legfontosabb tápanyagok? Sorold fel

azokat az élelmiszereket, amelyek a különböző
tápanyagok fő forrásai!
2. Mi az egyes tápanyagok élettani szerepe? Mi a
túlzott cukorfogyasztás következménye? Indokold
meg, miért!
3. Állítsatok össze olyan étrendet, amely egészséges
arányban tartalmazza a tápanyagokat! Vitassátok
meg, kinek az étlapja a legegészségesebb (és a legfinomabb)! Vitaminforrás is legyen benne! Keresd
meg az interneten, hogy melyek a legfontosabb vitaminok! (Részletesebben a középiskolában fogsz
tanulni róluk.)

4. Milyen adalékanyagokat tartalmaznak az élel-

miszereink? A vásárolt élelmiszerek címkéjéről
gyűjtsd össze az E-számokat! Az interneten keressétek meg, melyik E-szám milyen anyagnak
felel meg! Készítsetek róluk és hatásaikról tablót!
5. Ha egy élelmiszer, vagy más ipari termék nem
megfelelő minőségű, hova fordulhatunk panaszunkkal? Az interneten a „fogyasztóvédelem”
szóval kereshetsz rá.
6. Olvasd el egy csokoládé címkéjét! Milyen allergiát
okozó vegyületeket tartalmaz? Van-e olyan gyerek
az osztályban, aki valamire allergiás? Hogyan védekezik ellene?

104
11877_Kémia8_TK_087-108.indd 104

6/23/16 11:51 AM

SZERVES VEGYÜLETEK

31. Szenvedélybetegségek
Alkaloidák

A tápanyagok után ismerkedjünk meg a növényvilágban elterjedt, bonyolult szerkezetű, nitrogéntartalmú
szerves vegyületekkel, az alkaloidákkal.
Az alkaloidák az emberi és az állati szervezetben
erős élettani hatást fejtenek ki, számos közülük erős
méreg. Több alkaloidát azonban gyógyszer készítésére használnak fel.
Egyeseket mint gyógyszereket emlegetünk, és
szükség esetén az orvos tanácsára az előírt mennyiségben fogyasztjuk is. Ilyen a köhögéscsillapító kodein, a lázcsillapító kinin vagy a fájdalomcsökkentő
morfin.
Másokról mint élvezeti cikkekről hallottunk. A
kávé és a tea, ha azokat mértékletesen fogyasztjuk,
frissítenek, élénkítenek.
Vannak azonban olyan alkaloidák, amelyek az emberi szervezetre kifejezetten veszélyesek. Így még kis
mennyiségben is veszélyes a nikotin, a koniin és tartósan szedve a morfin.
A koniin az idegrendszer bénulását okozza. Platón szerint a méregpohárban, amelyet Szókratésznek
kellett kiinnia, koniint tartalmazó bürökkivonat volt.
Az alkaloidák élettani hatását megismerve majd
érthetővé válik, miért jelentenek ezek a vegyületek társadalmi méretű gondokat, egészségügyi problémákat.
A koffein
A kávécserje magja, a tea levele, a kakaó magja és még
más növény is tartalmaz koffeint. A belőlük készült
italokat ősidők óta élvezeti szerként fogyasztják az
emberek. Egy csésze feketekávé, amely 5 g kávéból
készül, 0,05–0,1 g koffeint tartalmaz. 10 g tiszta koffein azonban már halálos mérgezést okoz! A koffein
hatására a szívműködés gyorsul, a vérnyomás megemelkedik, izgatóan hat a központi idegrendszerre,
élénkít. E kedvező hatása miatt számos gyógyszer
hatóanyaga.

Koffein

Veszélyessé akkor kezd válni, amikor valaki a
fáradtságát pihenés helyett kávéfogyasztással akarja
ellensúlyozni. Igaz, hogy a koffein átmenetileg megszünteti a fáradtságérzetet, de a kimerült szervezet
további erőltetése károsodáshoz vezethet. Rendszeres
fogyasztása károsan hat a szívműködésre, az idegrendszerre, és gyomorfekélyt is kiválthat.
A morfin
A mák tejnedve ópiumot tartalmaz. Az ópium két alkaloidája a morfin és a kodein.
Az ópiumkivonatot már a régi görögök, az arab
és a kínai orvosok is ismerték és fájdalomcsillapítóként alkalmazták.
A morfin az agykéregre hat, és csökkenti a fájdalom érzetét. Ugyanakkor csökkenti a szorongást
is, és ezáltal kellemes hangulatot, közérzetet okozhat. A szervezet azonban a morfinhoz előbb-utóbb
hozzászokik. A tartós szedés hatására a szellemi képességek erősen leromlanak, bizonytalanná válik az
emlékezet és lassul a gondolkodás. Félelemérzet, üldöztetési téveszmék jelentkeznek, aminek feloldásához újabb morfinadag kell, s így válik valaki a morfin
rabjává. A morfinista fizikailag is leromlik, erkölcsileg is lezüllik: elhanyagolja a munkáját és a családját.
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Nikotin

Morfin

A morfinistává vált ember kezelése, kigyógyítása
nagyon nehéz és hosszú folyamat, ami csak orvosi
felügyelet mellett, kórházi körülmények között lehetséges.
Az orvosi gyakorlat gyógyszerként alkalmazza a
morfint, de óvatosan, nem tartósan és csak igen indokolt esetben, nagyon erős és tartós fájdalom esetén.
A morfin halálos adagja 0,2–0,4 gramm.
A nikotin
A nikotin olyan erős méreg, hogy a gyógyászat tisztán és közvetlenül még a legkisebb adagban sem alkalmazhatja.
Dohányzáskor a nikotin 30–60%-a kerül a füstbe, ennek 20–90%-a felszívódik. Így az erős dohányos
óránként 0,01–0,02 g nikotinnal mérgezi magát. A nikotin a véredényeket szűkíti, tehát az erős dohányzás
vérkeringési zavarokra vezet. A dohánykátrány és a füst
köhögést, a légzőszervek károsodását, rákot okozhat.

Ellentétben a koffeinnel és a morfinnal, a nikotinnak nincs ellenszere.
A nikotint a mezőgazdaságban rovarölő szerként
alkalmazzák.
Tudatmódosító szerek
Összefoglalóan így nevezhetjük a különböző eredetű kábítószereket, „partidrogokat”. Megváltoztatják a
gondolkodást, eleinte kellemes bódulatot, majd önkívületi állapotot okoznak. Nagyon veszélyes szerek, mert a szervezet egy idő után annyira megszokja
őket, hogy a hiányukat alig lehet elviselni. Az újabb
adag megszerzéséért a kábítószeres minden anyagi
áldozatra képes. A folyamat lelki-testi összetöréshez,
igen gyakran súlyos bűnözéshez vezet.
Soha ne próbáljátok ki a kábítószereket, bármilyen
hazug módon is csábítóak a róluk szóló reklámok,
filmek!
Hasonló hatásúak egyes gyógyszerek, ha alkohollal együtt veszi be valaki őket. A gyógyszerek tájékoztatóján minden esetben szerepel, ha használata során
alkohol fogyasztása tilos.

Tanuld meg!

Az alkaloidák bonyolult szerkezetű, nitrogéntartalmú szerves vegyületek. Általában erős élettani hatást fejtenek ki, számos közülük erős méreg. Egyesekből gyógyszert készítenek, de mások élvezeti
cikkek hatóanyagai lehetnek, s megint mások pedig
az emberi szervezetre kifejezetten károsak, veszélyesek. Nagyon sokféle alkaloida van, a teljesség

igénye nélkül néhányat azért felsorolunk. A koffein
a kávé, a kakaó és a tea alkaloidja, általában gyorsítja a szívműködést, emeli a vérnyomást. A morfin a
mák alkaloidja, már a régi görögök is ismerték fájdalomcsillapító hatását. A nikotint a dohánylevélből nyerik ki, erős méreg. Ellentétben a koffeinnel
és a morfinnal, a nikotinnak nincs ellenszere.
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32. Összefoglalás
Szerves vegyületek

Szôlôcukor

Valamennyi molekulájuk alapvető építőeleme a szén.
A szénen kívül van még bennük hidrogén és részben oxigén és nitrogén. Kis mennyiségben más elemek is, például foszfor vagy kén.
A szén az elemek rendszerének különleges tagja,
érdekessége, hogy egy adott képlet többféle vegyülethez is tartozik. Ezt izomériának nevezzük.

Egyszerű szénhidrát (C6H12O6), édes ízű.
Répacukor

Tulajdonképpen kettős cukor, egy szőlőcukor- és egy
gyümölcscukor-molekulából áll.
Poliszacharidok

Szénhidrogének

Csak szénből és hidrogénből állnak.
A metán (CH4) a legegyszerűbb szénhidrogén.
Legfontosabb felhasználási területe az energiatermelés és a vegyipari szintézisek.
Az etilén (C2H4) és az acetilén (C2H2) molekuláiban többszörös kötést találunk. Az ilyen vegyületeket
telítetlen vegyületeknek nevezzük.
Szénhidrátok

A szénhidrátokat a zöld növényi sejtek állítják elő a
következő egyenlet szerint:
napfény
klorofill

6 CO2 + 6 H2O

C6H12O6 + 6 O2

A szénhidrátokat így csoportosíthatjuk:
Szénhidrátok
egyszerű szénhidrátok

A fontos poliszacharidok szőlőcukor-molekulákból,
vízkilépéssel épülnek fel, a különbség a kapcsolódó
molekulák számában és a keletkezett óriásmolekula
alakjában és szerkezetében van.
Fehérjék

A fehérjemolekulákat aminosavakból álló peptidlán
cok alkotják.
Az aminosavak olyan szerves vegyületek, amelyek két funkciós csoportot tartalmaznak, egy
aminocsoportot (–NH2) és egy karboxilcsoportot (–
COOH).
Ezek az aminosavak kapcsolódnak egymáshoz
peptidkötéssel (egy aminocsoport kapcsolódik egy
másik molekula karboxilcsoportjához):
HO
O

C   CH 2   NH 2

HO

+

O

C   CH 2   NH 2

összetett szénhidrátok
cukorszerű
összetett
szénhidrátok

poliszacharidok

HO
O

C   CH 2   NH

O

C    CH 2   NH 2 + H 2O

        
peptidkötés

cukrok
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Zsírok és olajok

Az egészséges táplálkozás

A zsírok és olajok oxigéntartalmú szerves vegyületek.
Molekuláik glicerinből és nagy szénatomszámú karbonsavakból épülnek fel.
CH 2–OH

HO–CO–R1

CH 2–O–CO–R1

CH–OH + HO–CO–R 2

CH–O–CO–R 2 + 3 H 2O

CH 2–OH

CH 2–O–CO–R 3

HO–CO–R 3

glicerin zsírsavak (3 db)	   zsír (olaj)
A zsírok és az olajok közötti különbség abban áll,
hogy az olajokban (a folyékony halmazállapotúakban) egy vagy több kettős kötés (telítetlen) található.
Alkoholok és szerves savak

Az alkoholok molekulájában a szénatomhoz az
egyik hidrogénatom helyett –OH-csoport (hidroxilcsoport) kapcsolódik. Legismertebb képviselőik a
metil- és az etil-alkohol.
A szerves savakban a szénatomhoz –COOHcsoport (karboxilcsoport) kapcsolódik. A legismertebb szerves sav az ecetsav. Ennek 10, 15 vagy 20%-os
oldata a háztartásban használt ecet.

Létezésünkhöz tápanyagokra van szükségünk. Legfontosabb táplálékaink a fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok, de ezeken kívül számos más, kismértékben
nélkülözhetetlen anyagot (vitamint, ásványi sókat) is
magunkhoz kell vennünk.
Az egészséges táplálkozás azt jelenti, hogy minden tápanyagfajtából megfelelő mennyiségre van
szükségünk, ügyelve arra, hogy a bevitel fedezze (és
ne szárnyalja túl) az életmód jelentette igényt. Arra
is ügyelnünk kell, hogy lehetőleg a táplálékkal kompenzáljuk az életmód okozta hiányokat. A civilizáció
okozta stresszhelyzetek, a felfokozott élet kedvezőtlenül hatnak a személyiségre, amit a táplálkozással
(részben) korrigálni lehet.
Szenvedélybetegségek

Az emberi testben erős hatást kifejtő, általában a növényvilágban elterjedt, nitrogéntartalmú vegyületek,
amelyek között számos méreg, illetve gyógyszeralapanyag található.
A legfontosabbak:
– a mákban előforduló morfin és kodein,
– a kávéfa termésében előforduló koffein,
– a tealevélben előforduló teofillin,
– a kokacserje levelében előforduló kokain,
– a dohánylevélben előforduló nikotin.
Néhány ezek közül élvezeti cikk (kávé, tea), de a
legtöbbjük kifejezetten veszélyes az emberi szervezetre.
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33. Savak, lúgok, sók biztonságos
használata
A háztartás egy különleges laboratórium. Különféle vegyszereket használunk benne, amelyek valamennyien szakszerű hozzáértést igényelnek. Az egyik vegyszer mérgező,
a másik gyúlékony, esetleg robbanásveszélyes. Ahhoz, hogy
ebben a veszélyes üzemben biztonságosan használjuk a
szükséges vegyszereket, gondosan, felelősen és mindig az
előírásoknak megfelelően kell dolgoznunk.

Szódabikarbóna (NaHCO3)

A szódabikarbóna színtelen, hőre bomlékony, kristályos vegyület. Vízben jól oldódik, vizes oldata gyengén lúgos kémhatású. Az oldódás kémiai folyamata a
következő:
2 NaHCO3
2 mol

hő

Na2CO3 + H2O + CO2
1 mol

1 mol

1 mol

Ez a folyamat játszódik le bizonyos sütemények
sütésekor. Ilyenkor a felszabaduló szén-dioxid-gáz
lyukacsossá, könnyűvé teszi a tésztát.
Ez a kémiai folyamat játszódhat le a gyomrunkban, ha szódabikarbónát veszünk be gyomorégés esetén. Természetesen ez nem gyógyszer, csak pillanatnyilag enyhíti a fájdalmat (a lúgos kémhatás miatt),
ugyanakkor a felszabaduló szén-dioxid-gáz puffasztó
hatása kellemetlen lehet.
NaHCO3 = NaOH + CO2
Vagyis:
HCO 3- + H 2 O

lú gos kémhatás

OH- + H 2 O + CO2

A háztartásban mindig az előírásoknak megfelelően kell
dolgoznunk
Konyhasó (NaCl)

Mai életünkben az egészséges táplálkozással kapcsolatban a gasztronómiával foglalkozó szakemberek intő
szavait sokszor hallgatjuk. A sós étel egészségtelen! Így
aztán a menzák asztaláról kitiltott anyag lesz a sóból.
Pedig megfelelő mennyiségű sóra az embernek szüksége van, és a tápanyagokkal bejutó nátrium-klorid
(általában) nem elég a szervezetnek. Ezért mérsékelten sózni kell az ételeinket, de a túlzott sózástól valóban óvakodjunk. A nátrium-klorid az ízesítésen kívül
közismert konzerválószer is, tehát ha sok besózott (sóval konzervált) élelmiszert eszünk, akkor ezt vegyük
figyelembe a testbe jutó só számításakor.

A tisztítást lehetőleg gumikesztyűben végezzük
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Sütôporok

Ezek a háztartási vegyszerek olyan keverékek, ame
lyek hőbomlásakor gázhalmazállapotú anyagok sza
badulnak fel. Ilyen többek között a szalalkáli neve
zetű sütőpor is. Bomlásának egyenlete a következő:
NH4HCO3 = H2O + CO2 + NH3

ammónium-hidrogénkarbonát
Szalicilsav

Vízben nagyon rosszul oldódó, kristályos vegyület.
Baktériumölő hatása miatt konzerválószerként hasz
nálható. Egy csipet szalicilsav a lekvárok és a befőttek
tetején kiváló tartósítószer. Meggátolja a tejsavas és
alkoholos erjedést. A gyógyászat is alkalmazza, reu
matikus bántalmak elleni gyógyszerek alkotórésze.
Alkalmazásával vigyázni kell, mert sokan allergiásak
a szalicilsavra.

Nátrium-benzoát

A benzoésav nátriumsója konzerválásra és fertőtle
nítőszerként alkalmazható. Toroköblítőként is hasz
nálják.
Ecetsav (CH3COOH)

Ételecetként kerül forgalomba, 10 és 20%-os vizes
oldatban. Ételízesítőként, konzerválószerként és a
vízkő oldására is alkalmazott kémiai anyagként hasz
náljuk a konyhában és a fürdőszobában egyaránt.
A vízkő oldásának kémiai egyenlete:
CaCO3 + 2 CH3COOH

vízben
oldhatatlan

Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2
vízben
oldható

Tanuld meg!

A háztartás egy különleges laboratórium. A benne
használt vegyszerek gondos hozzáértést igényelnek.
A háztartásban igyekezz olyan védőfelszereléseket
használni, hogy a vegyszerek okozta sérülést a leg

csekélyebb mértékűre csökkentsd! Vigyázz, mert az
a vegyszer, amely önállóan nem okoz károsodást, ha
másik vegyszerrel összeöntöd, együtt használod, ko
moly sérülést okozhat!

Kérdések és feladatok

1. Valamilyen vegyszert vásárolunk otthoni felhasz
nálásra. Mi az első teendőnk, mielőtt használatba
vennénk az új szert?

2. Mivel lehet leoldani a vízkövet? Mire kell ügyelni

a vízköves mosdó vagy WC fertőtlenítésekor?
3. Milyen vegyületet kell a lekvárok, befőttek tetejére
szórni, hogy megvédjük a baktériumoktól?

A háztartási vegyszerek veszélyesek, vigyázzunk a velük való munka során!
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34. Mosás, tisztítás
A szappan

Az emberek már az ókorban is ismerték és használták
az állati zsírból és fahamuból készített szappant, de ekkor még alapvetően nem tisztálkodásra, hanem textíliák
tisztítására. A folyamatot megérthetjük, ha tudjuk, hogy
a zsír nem más, mint glicerid, a fahamu oldata pedig
erős lúgot (kálium-hidroxidot) tartalmaz. A zsírból az
erős lúg hatására glicerin és nagy szénatomszámú karbonsavak nátriumsója (szappan) keletkezik. A szappant
hosszú időn keresztül házilag gyártották. Ipari méretekben a XVIII. század végén terjedt el a gyártása, ekkor a
fahamut mosószódával (K2CO3) helyettesítették.

A kezünkre és a textíliára tapadó szennyeződések általában a zsírok és olajok csoportjába tartoznak, vagyis apoláros molekulákból állnak. Ezeknek a vékony
rétegét (a szennyeződést) tehát tiszta vízzel (azaz poláris oldószerrel) nem tudjuk eltávolítani. A vegyipar
ezért különböző szappanokat, mosószereket és más
tisztítószereket állít elő, amelyek tisztító hatása fő-

ként az oldhatóságon alapszik. A szappan (mosószer)
molekulájának tehát kapcsolatot kell teremtenie a
szennyeződés és a víz részecskéi között.
A szappanmolekula két jellemző részből áll. Egyrészt vizet kedvelő (hidrofil), másrészt pedig vizet
nem kedvelő (hidrofób) részből.
A következő ábrán nézzük meg a szappanok tisztító hatásának mechanizmusát:

Kísérletezz! (K15)
1. Állítsunk elő nátronszappant a következőképpen! Oldjunk fel 2 gramm nátrium-hidroxidot
10 cm3 hideg, desztillált vízben, és adjunk hozzá 2 cm3 étolajat. Forraljuk óvatosan az elegyet
addig, amíg az olajos réteg már nem különül
el az elegyben. Ezután hígítsuk fel az oldatot
10 cm3 hideg vízzel, hűtsük le, majd adjunk
hozzá kb. 6 vegyszereskanálka konyhasót. Ezt
követően újra forraljuk fel, majd újra hűtsük
le. Az elegy tetején összegyűlő szilárd anyagot
kanállal vegyük ki, és kevés vízzel mossuk át.
Próbáljunk ezzel a szappannal kezet mosni!
2. Oldj fel kémcsőnyi vízben kevés szappanforgácsot. Mit tapasztalsz?
3. Vizsgáld meg az így keletkező oldat kémhatását lakmuszpapírral. Mit tapasztalsz?

A szappan tisztító mechanizmusa

Ez a folyamat az alábbi részekre bontható:
1. A szappanmolekula apoláris részével hozzákötődik a szennyeződéshez. Ezt a folyamatot adszorp
ciónak nevezzük.
2. Ezután a szennyeződés részecskéi fokozatosan
leválnak a textíliáról, és a mosószeres oldatba kerülnek. E részfolyamat neve emulgeálás, ami azt jelenti,
hogy a nagyobb cseppek (ebben az esetben a szappan
molekuláit megkötött szennyezésréteg) kisebb cseppekké esnek szét.
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3. Az így keletkező zavaros oldat viszonylag állandó, és a levált szennyeződéscseppek nem kerülnek
vissza a textíliára. Ennek az az oka, hogy az egyes
cseppek kifelé azonos elektromos töltést viselnek, tehát taszítják egymást.
A szappanoknak több hibája is van. Ezek közül
nézzük a legfontosabbakat:
1. Érzékenyek a víz keménységére. A keménységet okozó Ca2+- és Mg2+-ionokkal vízben oldhatatlan
csapadékot (kalcium-, illetve magnéziumszappant)
képeznek, ami rátapad a ruha rostjaira, és ha száradás
után kivasaljuk a tisztának vélt mosott ruhát, bizony
szürkés színt vehetünk észre rajta, és bizonyos mértékig meg is keményedik a kimosott és kivasalt ruha.
2. Vizes oldatuk lúgos kémhatású. Ez azért baj,
mert a fehérje természetű textíliában a lúg bontja a
jellemző peptidkötéseket.
3. Savas oldatban (pl. ecetes vízben) nem moshatunk
szappannal. Mi lehet ennek a jelenségnek az oka? Állapítsuk meg, melyik az erősebb sav, a Na-palmitátban
szereplő palmitinsav, vagy pedig az ecetsav?
A szappanok hibái miatt ma már inkább szintetikus mosószereket használnak. Ezek nem érzékenyek
sem a savra, sem a víz keménységére, és a kémhatásuk
is semleges.
Tisztítószerek

Ha nem az egész ruhát akarjuk kimosni, hanem csak
egy foltot kell eltávolítanunk, akkor a kisebb foltokat
a kellemetlen, szúrós szagú szalmiákszesszel, esetleg
a gyúlékony és robbanásveszélyes benzinnel is eltávolíthatjuk. Mindkettő kiváló zsíroldószer. A benzin
különösen a lúgra érzékeny textíliák tisztítására alkalmas, de nagyon körültekintően bánjunk vele! Csak

nyitott ablaknál tisztíthatunk, és mellette nyílt lán
got használni szigorúan tilos!
A színes foltokat (pl. fehér terítőből) hipóval
vehetjük ki. A mérgező hatású hipó (nátriumhipoklorit, NaOCl) erélyes oxidálószer. A fehérítő
hatás és mellette a fertőtlenítő hatás is az oxidáción
alapul. Fontos tudni, hogy hipót és sósavat egyszerre
használni szigorúan tilos, ugyanis a két vegyület re
akcióba lép egymással és mérgező klórgáz szabadul
fel. A reakció kémiai egyenlete:
NaOCl + HCl $ NaOH + Cl2
A szalmiákszesz is kitűnő tisztítószere például a
szőnyegeknek. Enyhén lúgos kémhatása miatt zsíroldószer, ugyanakkor az anyag színeit is felfrissíti. Erősen felhígított oldata nem bontja a peptidkötéseket
sem. Használata után szellőztetni kell a felszabaduló
ammóniagáz keletkezése miatt.
A szalmiákszesz alkotórésze a szidol nevű, fémeket tisztító oldatnak is. Ezüsttárgyakból az idő során
kialakuló szulfidréteg szidolos ruhával, dörzsöléssel,
könnyen és gyorsan eltávolítható. Az oxidáció során
keletkező, vízben oldhatatlan szulfidréteg ugyanis
vízoldhatóvá válik az ammónium-hidroxid hatására,
jellegzetes, úgynevezett komplex vegyületek keletkezése közben. Ezekkel a komplex vegyületekkel későbbi tanulmányaid során találkozhatsz.
A műanyagokról már tanultad, hogy szerves vegyületek. Rendkívül változatos a felépítésük, így a
tulajdonságaik (pl. az oldhatóságuk) is. A többnyire
apoláris, nagy molekulájú műanyagok szerves oldószerekben oldódnak, így apoláris oldószerekkel (pl.
acetonnal vagy alkohollal) nem tisztíthatók. Van
olyan műanyag is, amelynek nincsen oldószere. Ilyen
például az edényeket bevonó teflon.

Tanuld meg!

A természetes zsíroldó szerek a hamuzsír és a mosószóda. A szappant zsírokból, a szintetikus mosó
szereket főként kőolajból állítják elő. A felületaktív
anyagok részecskéi poláris és apoláris résszel is ren-

delkeznek. Vizes oldatban a szennyeződést a poláris
részek oldják, majd nagyobb cseppek keletkeznek.
A mosószerek a felületaktív anyagok mellett sok
más összetevőt is tartalmaznak.

Kérdések és feladatok

1. Hogyan tudod elősegíteni a szappan mosóhatását?
2. Miért nem célszerű gyapjúanyagot lúgos mosó-

szerben tisztítani?
3. Miért nem érzékeny a lúgos közegre a gyapotalapú textília?

4. Mit tapasztaltál: nejlonharisnya mosható-e mosószappan oldatában?

5. Bizonyítsd be kémcsőkísérlettel, hogy a szintetikus mosószerek közül a környezetedben lévők
nem lúgos kémhatásúak!
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35. Csomagolóanyagok és
hulladékok kezelése
Az ipari forradalom előtt az emberiség a természetben fellelhető anyagokat használta. Mivel ezek többsége vagy lebomlott, vagy elégethető volt, a hulladék fogalmát nem ismerték. Mióta számos új, mesterségesen előállított anyagot
használunk, amelyek nem tudnak lebomlani és visszajutni a
természetes körforgásba, rohamosan nő a hulladéktermelés.
Hulladék vagy szemét

A köznapi szóhasználatban gyakran keveredik ez a
két fogalom. A hulladékok az emberi tevékenység
során keletkező anyagok, amelyeket a keletkezés helyén már nem tudnak felhasználni, máshol viszont
még hasznos anyagok nyerhetők ki belőlük. A hulladék csak akkor válik szemétté, ha tovább már nem
hasznosítható. A kiürült italos műanyag flakon a
megfelelő gyűjtőedénybe helyezve hasznos hulladék
lehet, míg az erdőben eldobva szemét.
Hogyan csoportosítjuk a hulladékokat?

A hulladékok keletkezési helyük szerint két nagy csoportba sorolhatók. Nagyobb részük az iparban és a
mezőgazdaságban keletkező termelési hulladék, kisebb részük a háztartásokban és a közintézményekben keletkező települési (kommunális) hulladék.

szerves
fém

műanyag
üveg
papír

egyéb
tömegszázalék (%)

A háztartási hulladék összetétele Magyarországon

Amíg az ipari-mezőgazdasági termelés során egy
helyen jellemzően csak egyféle hulladék képződik (pl.
vörösiszap, fémforgács, kukoricacsutka), addig a települési hulladék összetétele nagyon változatos.
A veszélyes hulladék

A hulladékok különleges csoportját alkotják a veszélyes hulladékok. Veszélyes hulladéknak tekintünk
minden olyan anyagot, amely az emberi egészségre,
az élővilágra vagy a környezetre káros hatással lehet.
Veszélyes hulladékok az otthonunkban is keletkeznek. Ilyenek például az elemek, az akkumulátorok,
a mobiltelefonok alkatrészei, a higanyos lázmérők, a
lejárt szavatosságú gyógyszerek, a használt sütőolaj,
a festékek, lakkok, ragasztók vagy a növényvédő
szerek maradványai. Ezeket soha nem szabad a házi
szemetesbe dobni, hanem a megfelelő gyűjtőhelyre
kell elvinni.
Ipari eredetű veszélyes hulladék például a timföldgyártás során keletkező vörösiszap vagy az atomerőművek elhasznált radioaktív fűtőelemei.
Mit lehet csinálni a hulladékokkal?

A legnagyobb hangsúlyt a megelőzésre kell fordítani.
Ennek egyik legfontosabb eleme a tudatos vásárlás.
Ne vásároljunk felesleges árucikkeket, ne vegyünk
újat, ha még jó a régi, válasszuk a környezetbarát termékeket!
Újrahasználat során a terméket különösebb átalakítás nélkül tudjuk tovább használni. Ezt a célt szolgálja például a visszaváltható üvegeknek és a használt
ruháknak a begyűjtése is.
Újrahasznosítás során a hulladékok anyagából
ismét valamilyen termék készül. Ennek előfeltétele
a szelektív gyűjtés, amely során anyagfajták szerint
válogatjuk külön a hulladékot. Újrahasznosítható például a papír, az üveg és a fémhulladék. A különböző
műanyagokat először anyaguk szerint szétválogatják,

114
11877_Kémia8_TK_109-128.indd 114

6/23/16 3:48 PM

hulladéktömörítés
egynapi hulladék

növényi borítás

termőtalaj
fedőanyag

figyelőkút

többrétegű szigetelés

talajvíz mozgásiránya

szivárgó víz elvezetése

Egy hulladéklerakó felépítése

majd aprítás után granulátumot készítenek belőlük.
Ezek beolvasztásával új termékek készíthetők.
Ha a hulladékot nem hasznosítjuk újra, ártalmatlanítani kell. Ennek két fő módszere az égetés és a
lerakás. Az égetés során a hulladékot égetőművekben
semmisítik meg. Ilyenkor a keletkező hő hasznosítható, akár elektromos áram termelésére is fordítható.
Ez azonban nem környezetbarát megoldás, mert levegőszennyező füstgázok keletkeznek. Napjainkban
a hulladék legnagyobb része sajnos még hulladéklerakókba kerül. A korszerű lerakókban többrétegű
szigeteléssel ellátott gödrökben tömörítve helyezik el
a válogatatlan hulladékot. Ha megtelt, termőfölddel
borítják és növényekkel ültetik be. A terület azonban
továbbra is folyamatos ellenőrzést igényel.

Néhány anyag lebomlási ideje a természetben
Almacsutka

1-2 hónap

Papírtörlő

néhány hét

Cigarettacsikk
Természetes alapú szövet

10-12 év
6–12 hónap

Fa

5–10 év

Alumíniumdoboz

100–500 év

Műanyag

akár 1 millió év

Üveg

nem bomlik le

Tanuld meg!

A hulladékok emberi tevékenység során keletkező
anyagok, amelyeket máshol még fel tudnak használni. A hulladék akkor válik szemétté, ha további
felhasználásra alkalmatlan. A hulladékokat települési (kommunális) és iparban, mezőgazdaságban
keletkező (termelési) hulladékként csoportosít-

juk. Léteznek veszélyes hulladékok (mobiltelefonok, számítógépek alkatrészei, lejárt szavatosságú
gyógyszerek, használt sütőolaj stb.). A hulladékokat
lehet újrafelhasználni, újrahasznosítani és megsemmisíteni.

Kérdések és feladatok

1. Mi a lényeges különbség a hulladék és a szemét

4. Nézz utána, hogy lakóhelyeden milyen lehetősé-

2. Hogyan csoportosíthatjuk a hulladékokat?
3. Sorolj fel néhány veszélyes hulladékot!

5. Gondold végig, milyen módon tudnád csökkente-

között?

gei vannak a szelektív hulladékgyűjtésnek!
ni családod hulladéktermelését!
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36. Permetezés és mûtrágyázás
Az ember betakarítja, elszállítja a terményt, a tápanyagok nagy része nem kerül vissza a talajba. Emiatt
trágyázással kell pótolni a termesztett növények által
felhasznált tápanyagokat.
A mûtrágyázás

A kutatások kimutatták, hogy egy növény normális
növekedéséhez és fejlődéséhez a periódusos rendszer elemeinek több mint a fele szükséges. Ráadásul
ezeknek a növény számára felvehető formában kell
jelen lenniük. A fotoszintézishez közvetlenül szükséges anyagokon kívül a nitrogén, a foszfor és a kálium
a legfontosabbak.
Régen a földművelő emberek a vetésforgó alkalmazásával és a trágyázással pótolták a talaj elhasznált anyagait. A szerves trágyák lehetnek növényi és
állati eredetűek. A levágott fű, a kihúzott gyom, a
lehullott falevél mind szerves anyagokat tartalmazó hulladék, amely jól komposztálható. A komposzt
bomlott növényi anyagokat tartalmazó trágya. Állati
eredetű az istállótrágya. Ez főként szarvasmarhák
és sertések ürüléke. Földdel keverve, a talajba beásva értékes tápanyag-utánpótlást biztosít. A szerves
trágyák előnye, hogy lassan bomlanak le, így hatásuk
tartós.

A nagyüzemi mezőgazdaság tette szükségessé a
műtrágyák kifejlesztését. Ezek általában szervetlen,
vízben oldható vegyületek keverékei, amelyek tartalmazzák a növények számára legfontosabb tápelemeket.
Nitrogéntartalmú műtrágya a pétisó. Hatóanyagát,
az ammónium-nitrátot (NH4NO3) ammóniából és salétromsavból állítják elő, segédanyaga a mészkő.
Foszfortartalmú műtrágya a szuperfoszfát.
Alapanyaga a vízben nem oldódó kalcium-foszfát
[Ca3(PO4)2], amelyet kénsavval vízoldhatóvá alakítanak, így ionjait a növények képesek felvenni.
A kálisó kálium-kloridot (KCl) és kálium-szulfátot (K2SO4) tartalmazó műtrágya.
A műtrágyák előnye, hogy kis mennyiségben
szükségesek és kezelésük egyszerű. Hátrányuk, hogy
drágák és könnyen túladagolhatók. A talajvízen át az
ivóvízbe kerülő műtrágya mérgezést, az élővizekbe
bejutva algásodást okoz.
A műtrágya
neve
Pétisó
Szuperfoszfát
Kálisó

összetétele

hatása

NH4NO3 + CaCO3

a hajtás fejlődése

Ca(H2PO4)2 +
+ CaSO4
KCl, K2SO4

a virág fejlődése
a vízfelvétel elősegítése

A műtrágyák általában szervetlen, vízben
oldódó vegyületek
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Egy régen használt rovarirtó szer esete tanulságos lehet mindenki számára. Az 1940-es években kezdték
használni a DDT-t kártevő és betegséget okozó rovarok irtására. Több tonnát szórtak ki belőle a földekre,
amikor észrevették, hogy csak nagyon nehezen bomlik
le és felhalmozódik a táplálékláncban, pusztítva a magasabb rendű szervezeteket, így az embert is. 1970-ben
Európában az utolsó DDT-t tartalmazó szert is betiltották, de a mai napig kimutatható minden csecsemő
szervezetében.

A permetszerek legtöbbje erősen mérgező vegyszer, amelynél
nagyon szigorúan be kell tartani a biztonsági rendszabályokat
A permetezés

Kerti növényeinket számos gyom, gomba és rovar
támadja. A vegyipar egyik legrégebbi feladata, hogy
olyan vegyszereket állítson elő, amelyek ezeket a kártevőket elpusztítják, majd gyorsan és maradéktalanul
lebomlanak. A legősibb, ipari méretekben előállított
növényvédő szer a „bordói lé”. Nevét a franciaországi Bordeaux városról kapta, ahol mintegy 250 éve a
szőlőperonoszpóra ellen kifejlesztették. Hatóanyaga
a rézgálic (CuSO4 · 5 H2O), amelynek vizes oldatát
mésztejjel [Ca(OH)2] keverik. Az így kapott csapadékos permetszer könnyen megtapad a levél felületén, és az esővíz sem mossa le.
CuSO4 + Ca(OH)2 = Cu(OH)2 + CaSO4
A rézion (Cu2+) a peronoszpóra sejtjeinek fehér
jéit kicsapva elpusztítja a gombát.

A kerti munka során alkalmazott növényvédő szerek
vegyszerek, amelyek között több erősen mérgező. Az
ezekkel való munka során be kell tartanunk a vegyszerek kezelésének alapvető szabályait!
1. Fokozottan ügyeljünk a vegyszer címkéjén feltüntetett munkavédelmi, egészségvédelmi és környezetvédelmi rendszabályokra!
2. Mindig csak az előírt mennyiséggel dolgozzunk!
3. Használjunk védőfelszerelést (maszk, kesztyű)!
4. A maradék vegyszert ne öntsük lefolyóba, élővízbe,
talajra!
5. Használat után az eszközöket tegyük el, más célra
ne használjuk!
6. Gyermekként tartsd távol magad ezektől a szerektől!

A műtrágyák szakszerűtlen alkalmazása a talaj és a
vizek szennyeződéséhez vezet. A szennyezett talajon
termelt zöldségekben és gyümölcsökben a kívánatosnál több ásványi anyag halmozódik fel. A kártevők
ellen használt permetezőszerek, gyomirtók sem veszélytelenek. Maradványaik megtalálhatók minden
növényi részben, így a gyümölcsökben és a zöldségekben is.

Tanuld meg!

Régebben szerves trágyákat, ma inkább műtrágyákat használunk. A műtrágyák olyan vegyületek
keverékei, amelyek a növények számára szükséges
legfontosabb tápelemeket tartalmazzák. A növény

védő szerek többsége méreg, kezelésük nagy körültekintést igényel. A műtrágyák és a növényvédő
szerek szakszerűtlen alkalmazása a talaj és a vizek
elszennyeződéséhez vezet.

Kérdések és feladatok

1. Mit nevezünk műtrágyának?
2. Melyek a legfontosabb nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmú műtrágyák?
3. Mi az előnye, és mi a hátránya a műtrágyáknak
a szerves trágyához képest?

4. Mi a bordói lé, és hatásának mi a magyarázata?
5. Mire kell vigyázni a műtrágyák és a növényvédő
szerek alkalmazásakor?
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37. Az energia kémiai tárolása
1780-ban Luigi Galvani olasz tudós békák boncolása során
megfigyelte, hogy ha a békacombhoz két különböző fémet
érint, a békacomb izma összerándul. Feltételezte, hogy az
izommozgás valamilyen elektromos jelenség következménye. Galvani nevét több, az elektromossággal kapcsolatos
fogalom (pl. galvanizálás) őrzi.
A galvánelem

A kísérletben egy egyszerű áramforrást, ún. galvánelemet állítottunk össze. Ehhez két különböző fémre
(cinkre és rézre) és ionokat tartalmazó oldatra (citromlére) volt szükségünk. Azokat a fémeket, amelyek
ionokat tartalmazó oldatba merülnek, elektródok
nak nevezzük.
Mivel az óra működik, a két elektródot összekötő
vezetékben áram folyik. Ez azzal magyarázható, hogy
az egyik fémről elektronok jutnak a másik fémre. Az
elektromos áram tehát nem más, mint töltéssel rendelkező részecskék (pl. elektronok) áramlása.
A galvánelemek olyan berendezések, amelyekben
kémiai reakció elektromos áramot termel. Az egyik
legegyszerűbb, laboratóriumban könnyen összeállítható elem névadója J. F. Daniell angol kémikus
(1790–1845).
fogyasztó (óra)
12.00

cinklemez

elektromos
vezeték
rézlemez

Kísérletezz! (K16)
Citromba, narancsba vagy savanyú almába szúrj
egy cink- és egy rézlemezt. Köss a lemezekhez
fémhuzalokat, és csatlakoztasd azokat egy digitális
kijelzős órához! Az óra működni kezd!
Az elemben a fémlemezek saját ionjaikat tartalmazó oldatba merülnek. A cinkelektródon a cinkatomok elektronokat adnak le, amelyek a vezetéken át a
rézlemezre kerülnek.
Zn

cinkelektród

$ Zn2+ + 2 e-

oxidáció

A rézelektródra kerülő elektronokat a rézionok
veszik fel, miközben rézatomokká redukálódnak.
Cu2+

rézelektród

+ 2 e-

$

Cu

redukció

A Daniell-elem működése során a cinklemez tömege csökken, a rézlemez tömege nő. A redoxireakció
addig tart, amíg a cinklemez vagy a réz-szulfát-oldat
rézionjai el nem fogynak.
A Daniell-elem két elektródja eltérő töltésű. A
cinkelektród a negatív, a rézelektród a pozitív pólus.
Minden galvánelemnek két pólusa van. Ezeket
anódnak és katódnak nevezzük. Anód az az elekt
ród, amelyen oxidáció történik, katód az, amelyiken
redukció játszódik le.
A Daniell-elem anódja a cinkelektród, katódja a
rézelektród. A galvánelemekben az anód a negatív
töltésű, a katód a pozitív töltésű elektród.
Szárazelemek

cink-szulfát-oldat

Daniell-elem

sóoldattal
átitatott papírcsík

réz-szulfát-oldat

Napjaink könnyen hozzáférhető áramforrásai a szá
razelemek. Nevüket onnan kapták, hogy elektródjaik
oldata zselésített, nem folyékony. Változatos méretben és formában állnak rendelkezésünkre.
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alkálielem, amelyet napjainkban is használunk. Ebben kálium-hidroxidot tartalmazó, lúgos kémhatású
massza található.
Akkumulátorok

Szárazelemek

A forgalomba került első elem a XIX. század végén megjelent cink-szén elem. Anódja cink, katódja
grafit. 1,5 V-os ceruzaelemként (AA) ismert. Hátránya, hogy használat nélkül is lemerül, illetve külső fala
idővel kilyukad, ekkor a belsejében lévő savas anyag
károsíthatja az eszközeinket. Módosított változata az

anód (–)
cink
katód (+)
szénrúd
elektrolit
szalmiáksó
(NH4Cl-massza)

A ceruzaelem felépítése

Az egyszer használatos elemek lemerülés (kisütés)
után tovább nem használhatók. Az akkumulátorok
viszont többszöri töltésre és kisütésre alkalmas áramforrások. A lemerülést követően ellentétes irányú
elektromos árammal feltölthetők, ekkor ismét használhatóvá válnak. Mára a hagyományos szárazelemeknek is létezik újratölthető (rechargeable) változata, de az akkumulátorok igazán nagy népszerűségre a
mobiltelefonokban és a laptopokban tettek szert.
A kénsavas ólomakkumulátor az autók áramforrása. Ólomból és ólom-dioxidból álló lemezei kénsavoldatba merülnek. Előnye, hogy olcsó, tartós és
kevés gondozást igényel. A két pólusát (kék – negatív,
piros – pozitív) egyszerre megérinteni nem szabad,
mert áramütéshez vezet.
A galvánelemek környezetre veszélyes fémeket és
fémvegyületeket tartalmaznak. Ezért soha nem szabad ezeket a háztartási hulladék közé dobni, hanem a
megfelelő gyűjtőedényben kell elhelyezni!
Legkorszerűbb áramforrásaink lítiumiont tartalmaznak. Kis tömeg,
nagy kapacitás és
hosszú élettartam jellemzi ezeket. Egyetlen
cella akár 4 V feszültséget is biztosít. A mobiltelefonok akkumulátorai
szinte kivétel nélkül ilyen
típusúak.
Akkumulátor

Tanuld meg!

A galvánelemek olyan áramforrások, amelyekben redoxireakció termeli az elektromos áramot.
A Daniell-elem negatív pólusa a cinkelektród, pozitív pólusa pedig a rézelektród. Az akkumulátorok

tölthető galvánelemek, amelyben a kisütéskor lejátszódó reakció visszafordítható. A galvánelemek a
környezetre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne
dobjuk a szemetesedénybe!

Kérdések és feladatok

1. Ismertesd a Daniell-elem felépítését és működé-

sét!
2. Vajon miért nevezik a ceruzaelemeket szárazelemnek?

3. Mik az akkumulátorok, és mi az előnyük az ele-

mekkel szemben?
4. Milyenek a legkorszerűbb áramforrásaink, amit
a mobiltelefonokban használunk?
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38. Összefoglalás
A háztartás egy különleges laboratórium. Különféle
vegyszereket használunk benne, s ezek a vegyszerek
mindegyike szakszerű hozzáértést igényel.
Savak, lúgok és sók használata

A háztartásban igyekezz olyan védőfelszereléseket
használni, hogy a vegyszerek okozta sérülést a legcsekélyebb mértékűre csökkentsd! Vigyázz, mert az
a vegyszer, amely önállóan nem okoz károsodást, ha
másik vegyszerrel összeöntöd, együtt használod, komoly sérülést okozhat!
Mosás, tisztítás

A kezünkre és a textíliára tapadó szennyeződések általában a zsírok vagy olajok csoportjába tartozó anyagok. A szappanmolekulának kapcsolatot kell teremtenie a szennyeződés és a víz részecskéi között. Ez a
kapcsolat az apoláris végen keresztül jön létre, tehát
az apoláris szakasz oldja a szennyeződést, a poláris
szakasz pedig lehetővé teszi a vízhez való kapcsolódást.
A tisztítószerek a vegyipar termékei. A speciális
szennyeződésekhez speciális tisztítószereket készítenek és használnak.
Csomagolóanyagok és hulladékok

A hulladékok emberi tevékenység során keletkező
anyagok, amelyeket máshol még fel lehet használni.
A hulladék akkor válik szemétté, ha további felhasználásra alkalmatlan. A hulladékokat települési (kommunális) és iparban, mezőgazdaságban keletkező
(termelési) hulladékként csoportosítjuk.
A hulladékoktól háromféle úton szabadulhatunk
meg.

Az első – az újrahasználat során különösebb átalakítás nélkül a hulladékokat tovább használhatjuk.
A második – az újrahasznosítás során a hulladékok valamilyen anyagából egy termék készül, és ezt a
terméket használhatjuk tovább.
A harmadik – az ártalmatlanítás során (égetés
vagy lerakás) megsemmisítik a hulladékot.
Permetezés és mûtrágyázás

A növények normális növekedéséhez és fejlődéséhez számos kémiai elem, illetve vegyület szükséges.
A trágyázás elsősorban nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmú műtrágyákat használ.
A növényeinket számos gyom, gomba és rovar
támadja meg. A vegyipar egyik legrégebbi feladata,
hogy olyan vegyszereket állítson elő, amelyek ezeket a
kártevőket elpusztítják, majd gyorsan és nyom nélkül
lebomlanak.
A műtrágyák és a permetezéshez használt vegyszerek használata nagy körültekintést igényel. Szakszerűtlen alkalmazásuk a talaj és vizek szennyeződéséhez vezet.
Az energia kémiai tárolása

A galvánelemek olyan áramforrások, amelyekben
redoxireakció termeli az áramot. Az egyik legegyszerűbb ilyen elem a Daniell-elem. Az elemben a fémlemezek saját ionjaikat tartalmazó oldatba merülnek.
A cinkelektródokon a cinkatomok elektronokat adnak le, míg a rézelektródokon ezeket az elektronokat
rézionok veszik fel, miközben rézatomokká redukálódnak.
Az energia tárolására szolgálnak a szárazelemek és
az akkumulátorok. Az akkumulátorok, a lemerülést
követően, újra feltölthetők és újra használhatók.
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fogalomtár
acél: 1,7%-nál kevesebb szenet tartalmazó vasötvözet. Mechanikai tulajdonságait (rugalmasság, keménység, szakítószilárdság stb.) ötvözőelemekkel
javítják.
amfotéria: kettős viselkedés. Egyes elemek, illetve
vegyületek savakkal és bázisokkal egyaránt reak
cióba lépnek. Pl. H2O, Al, Al2O3, Al(OH)3.
atomkristály (atomrács): nagyszámú atom kapcsolódásával (kovalens kötésével) felépülő kristály. Pl.
gyémánt, grafit, szilícium-dioxid.
bauxit: az alumínium érce. Főként alumínium-, illetve vas-hidroxidot tartalmaz. Kisebb mennyiség
ben értékes szilícium-, mangán-, germánium
vegyületek is előfordulnak benne.
bronz: réz és ón ötvözete. Dísztárgyak, köztéri szobrok készülnek belőle.
dipólusmolekula: különböző atomok kapcsolódásakor keletkező molekula, melyben a töltéseloszlás
nem szimmetrikus. Pl. vízmolekula (a V alakja
miatt).
égetett mész: kalcium-oxid (CaO). A mészkő magas
hőmérsékleten történő hevítésekor, bomlásakor
(mészégetés) keletkezik.
érc: fémeket vagy fémvegyületeket tartalmazó kőzet.
A fémek gazdaságos előállításának nyersanyaga.
fémkristály (fémrács): fémes kötéssel összekapcsolódó fématomokból felépülő kristály.
foszfátok: a foszforsav (H3PO4) sói. Pl. kalciumfoszfát, [Ca3(PO4)2], apatit; nátrium-foszfát
(Na3PO4), trisó.
foszforsav: H3PO4. Savanykás ízű folyadék. Üdítőitalok ízesítésére, illetve vízkőoldásra használják.
gipsz: kristályvizet
(CaSO4 · 2 H2O).

tartalmazó

kalcium-szulfát

grafit: atomkristály, az elemi szén egyik módosulata.
Vezeti az elektromos áramot.
gyémánt: atomkristály, az elemi szén egyik módosulata. A legkeményebb természetes anyag.
halogének: a periódusos rendszer VII. A csoportjának elemei. Atomjaik kétatomos molekulákat alkotnak.
ionkristály (ionrács): ellentétes töltésű ionokból felépülő kristály. Pl. nátrium-klorid (NaCl) kősó,
konyhasó.
karbonátok: a szénsav (H2CO3) sói. Pl. nátrium-karbonát (Na2CO3), szóda, sziksó; kalcium-karbonát
(CaCO3), mészkő, kalcit.
kemény víz: oldott kalcium- és magnéziumvegyületeket tartalmazó víz.
kénsav (H2SO4): erős oxidáló és vízelvonó hatású
sav.
kloridok: a sósav (HCl) sói. Pl. nátrium-klorid
(NaCl) kősó, konyhasó; kálium-klorid (KCl) kálisó.
kvarc: a szilícium-dioxid (SiO2) kristályos módosulata. Fémionokkal színezett változatai drágakövek
vagy féldrágakövek (ametiszt, rózsakvarc, hegyikristály).
mészoltás: az égetett mész (CaO) és a víz heves, exoterm reakciója. Oltott mész [Ca(OH2)] keletkezik.
molekularács: elem vagy vegyületmolekulákból felépülő kristály. Pl. jód I2, kén S8, illetve jég (H2O),
szárazjég (CO2) kristálya.
nitrátok: a salétromsav sói. Pl. ezüst-nitrát (AgNO3),
ammónium-nitrát (NH4NO3), a pétisó ható
anyaga.
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ötvözet: különböző fémek (esetleg nemfémes elemek) olvadt, majd megszilárdult állapotban kialakuló elegye (keveréke).
salétromsav (HNO3): erős oxidáló hatású sav.
szénsav (H2CO3): savanykás ízű gyenge sav, a széndioxid (CO2) vizes oldata (szódavíz).
szilikátok: a kovasav (H2SiO3) sói, a legelterjedtebb
ásványok. Az agyag alumínium-hidrogén-szilikát.

timföld (Al2O3): az alumínium oxidja. Elektrolízissel
alumíniumot gyártanak belőle.
választóvíz: tömény salétromsav. Az arany-ezüst ötvözetből az ezüstöt kioldja.
vízlágyítás: a kemény vízből a keménységet okozó
kalciumionok (Ca2+) és magnéziumionok (Mg2+)
eltávolítása.

szulfátok: a kénsav (H2SO4) sói. Pl. nátrium-szulfát
(Na2SO4, glaubersó), kalcium-szulfát (CaSO4,
gipsz).
Szennyvíztisztító
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Név- és tárgymutató
A, Á
acél 50
acélgyártás 60
acetilén 89
agyag 36, 57
akkumulátor 119
alkohol 91
allergiás reakciót okozó
anyag 6
alumínium 53
alumínium-hidroxid 54
alumínium-klorid 55
alumínium-oxid 54
amfoter 55
aminoecetsav 97
aminoplaszt 77
aminosav 96
ammónia 48
anód 118
antracit 37
argon 22
artézi kút 32
ásványi anyag 32
ásványianyag-tartalom 33
ásványi szenek 80
ásványok 35
ásványvíz 32
Atomium 53
atommag 11
atomok 10
atomrács 10
A-vitamin-források 103
B
bakelit 77
balesetvédelmi rendszabályok 5
bambusznád 73
barnakőszén 37
bauxit 36
bázis 14
benzin 83
beton 67
biomassza energiája 84
biztonsági üveg 72
bordói lé 117
B-vitamin-források 103

C, Cs
celluloid 76
cellulóz 76
celofán 76
cement 67
cukor 93
cukorrépa 95
C-vitamin-források 103
csapolás 60
cseppkő 38
D
Daniell-elem 118
DDT 117
desztillált víz 27
dinitrogén-oxid 24
dolomit 36
drágakő 57
D-vitamin-források 103
E, É
ecetsav 92
édesvíz 30
egészséges táplálkozás 101
égetés 115
égetett mész 66
egyszerű szénhidrátok 93
elektródok 118
elektrolízis 59
elektron 11
elektronburok 11
elektronfelvétel 14
elektronleadás 14
élelmiszerek 29
elem 8
elemi állapot 17
elemi részecskék 11
elemmolekula 11
ellentétes töltésű ionok 10
endoterm folyamat 13
építőipar 65
ércek 35
erjedés 21
észter 100
etán 89

etil-alkohol 91
etilén 89
etilén-glikol 92
eutrofizáció 31
exoterm folyamat 13
F
faszén 40
fehérjeforrások 97
fehérjék 96, 101
feketekőszén 37
felszíni víz 34
fémes kötés 12
fémhulladék 52
fémrács 10
finomkerámia 69
fizikai változás 13
folyadék 9
fosszilis energiahordozók 81
fotokémiai szmog 23
fotoszintézis 20
földgáz 81
freonok 24
fulladás 21
fullerén 40
füstköd 23
fűtőanyag 89
G, GY
galvánelem 118
gáz 9
genetikai károsodást okozó
anyag 6
geotermikus energia 84
gipsz 67
gipszkristály 67
glicerin 99
glikol 92
grafit 39
gránit 35
gumi 76
gyémánt 39
gyógyvíz 32
gyümölcscukor 94
gyümölcsészter 100
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H
halmazállapot-változás 13
hegesztés 17
helyes táplálkozás 102
hematit 49
hemoglobin 50
herendi porcelán 69
hévíz 33
hidrofil 112
hidrofób 112
hidrogén 16
hidroxilcsoport 91
hígítás 27
hipó 113
hollóházi porcelán 69
homok 36
hőfelvétel 21
hőszennyezés 31
hulladék 114
I
intelligens anyagok 45
ionkötés 12
ionok 10
ionrács 10
irritáló hatású anyag 6
ivóvíz 33
izoméria 89
J
jég 26
K
kalcium 64
kalcium-foszfát 67
kalcium-hidroxid 48, 66
kalciumion 63
kalcium-karbonát 47, 64
kalcium-oxid 65
kalcium-szulfát 67
kálisó 116
káliumion 63
kaolin 57
karbonátok 41
karbonsav 99
katód 118
kátrány 37
kaucsuk 76
keményítő 93
kémiai kötés 12
kémiai reakció 14
kémiai változás 13
kénsav 27
kénsavas ólomakkumulátor 119
kettős tulajdonság 55
keverék 8

kicsapódás 96
koffein 105
koksz 37
korrózió 62
korrozív hatású anyag 6
kovalens kötés 12
kőolaj 81
környezetkímélés 84
kősó 48
kőszén 81
kötött állapot 17
kőzetek 35
közömbösítés 14
kristály 9
krumplicukor 94
kvarc 36

nemesgáz 22
nem megújuló energiaforrások
81
népi kerámiák 70
neutron 11
nikotin 106
nitrogén 21
növényi rostok 73
nyersvas 60

L
Lánchíd 48
LD-eljárás 60
légnedvesség 34
lerakás 115
levegő 20
lignit 37
limonit 49

O, Ó, Ö, Ő
ócskavas 52
olajok 99
olajszennyezés 31
oldás 13
oldat 8
oldószer 27
óriásmolekulák 96
oxidáció 14
oxigén 20
oxigénbefuvásos eljárás 60
ózon 24
ózonpajzs 24
öntöttvas 50
összetett szénhidrátok 93

M
magnetit 49
magnéziumion 63
márvány 64
megújuló energiaforrások 81
mesterséges eredetű műanyagok 76
mész 64
mészégető kemence 65
mészkő 36, 64
mészoltás 65
metán 24, 89
metil-alkohol 91
molekulák 10
molekularács 10
morfin 105
műanyagok 75
műszálas textília 77
műtrágya 31
műtrágyázás 116
művészi kerámiák 71

P
pakura 83
palagáz 81
papír 73
papírgyártás 73
papírhulladék felhasználása 74
papír újrahasznosítása 73
paraffinolaj 83
partidrogok 106
pentán 90
peptidkötés 97
peptidlánc 96
permetezés 116
pétisó 116
plexi 77
polietilén 76, 78
poliszacharid 93
porcelán 69
proton 11
PVC 77

N, NY
nagyolvasztó 59
nanomedicina 45
napenergia 84
nátrium-benzoát 111
nátrium-hidroxid 48
nátriumion 63
nátrium-klorid 48
nejlon 77

R
rakéta-hajtóanyag 17
redoxireakció 14
redukálószer 16
redukció 14
répacukor 94
robbanóanyag 6
rozsda 49
rozsdásodás 62
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S, SZ
salétromsav 46
sav 14
sav-bázis reakciók 14
smirgel 57
sósav 47
sótartalom 30
sütőpor 111
szalicilsav 111
szalmiákszesz 113
szappan 112
szárazelem 118
szelektív gyűjtés 114
szélenergia 84
szemét 114
szén 39
szén-dioxid 21
szénhidrátok 93, 101
szén-monoxid 21
szénsav 47
Szent-Györgyi Albert 104
szenvedélybetegségek 105
szerkezeti képlet 89
szerves vegyület 88
szesz 91
sziderit 49
szidol 113
szilárd 9
szilikátok 36
szmog 23
szódabikarbóna 110
szódavíz 41
szőlőcukor 94
szuperfoszfát 116

T
talajnedvesség 34
talajvíz 34
tápanyagok 101
települési hulladék 114
téli szmog 23
telítetlen vegyület 89
telített vegyület 89
Teller Ede 19
tengervíz 30
termálvíz 32
termelési hulladék 114
természetes eredetű műanyagok 76
Tessedik Sámuel 93
timföld 58
tiszta anyag 8
tisztítószerek 113
töltéseltolódás 29
töltőfolyadék 27
tőzeg 37
trágyázás 116
tudatmódosító szerek 106
tűzveszélyes anyag 6
U, Ú, Ü, Ű
újrahasználat 114
újrahasznosítás 114
urán 83
üveg 69
üvegcsiszolás 71
üvegfújás 71
üvegház 72
üvegházhatás 21
üvegházhatású gáz 21
üvegmassza 71

üvegszál 72, 75
üvegszál 72
V
vas 48
vasbeton 68
vasérc 49
vashulladék 52
vas-klorid 49
vaspor 49
védő oxidréteg 53
vegyipar 44
vegyipari alapanyag 17
vegyület 8
vegyületmolekula 11
veszélyes hulladék 114
veszélyesség 6
viszkóz 76
vitaminok 102
vízenergia 84
vízforgalom 29
vízkészlet 30
vízpára 24
vízrajz 33
vízszennyezés 31
vörösiszap-katasztrófa 57
Z, ZS
zagy 57
zöld kémia 44
zsiradék 100
zsírok 99, 101
Zsolnay porcelán 69
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1.

2.

hidrogén

1,008

3

Li

2

lítium

11

6,94

6.

7.

8.

9.

II. A

4

Be

C

vegyjel

név
relatív atomtömeg

berillium

12

6

rendszám

9,01

szén

12,01

Na Mg
nátrium

19
4

22,99

K

kálium

37

39,10

Rb

rubídium

55
6

85,47

Cs

magnézium

20

87

132,91

Fr

francium

(223)

24,31

Ca
kalcium

38

40,08

Sr

21

56

87,62

Ba
bárium

88

137,34

Ra
rádium

(226)

III. B

22

Sc

Ti

39

titán

44,96

40

Y

ittrium

57

47,90

Zr

cirkonium

88,91

72

La

91,22

Hf

lantán

178,49

89

104

Ac

Rf

aktínium

rutherfordium

(227)

(261)

58
6

Ce
cérium

140,12

nemfémek

90
7

Th
tórium

232,0

V. B

23

V

24

vanádium

41

50,94

VI. B

25

nióbium

73

92,91

52,00

Ta

molibdén

74

tantál

180,95

105

Db
dubnium

(262)

59

Pr

prazeodímium

91

140,91

Pa

protaktínium

(231)

VIII. B
27

26

Cr Mn Fe
króm

42

VII. B

mangán

43

55,85

Nb Mo Tc

hafnium

138,91

fémek
félfémek

IV. B

szkandium

stroncium

cézium

7

5.

A periódusos rendszer

H

1

5

4.

I. A

1

3

3.

95,94

W

technécium

75

wolfram

183,85

106

Sg

seaborgium

(263)

60

(98)

Re
rénium

186,2

107

Bh
bohrium

vas

44

kobalt

45

58,93

Ru Rh

rutérinum

76

101,07

Os

ródium

77

ozmium

190,2

108

102,91

Ir

irídium

192,2

109

Hs Mt
hassium

(264)

61

55,85

Co

(265)

62

meitnerium

(268)

63

Nd Pm Sm Eu

neodímium

92

144,24

U
urán

238,03

promécium

93

(147)

Np

neptúnium

(237)

szamárium

94

150,35

európium

95

151,96

Pu Am

plutónium

(240)

amerícium

(243)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2

III. A

5

B

IV. A

6

C

bór

13

VIII. B
28

Ni
nikkel

46

58,71

Pd

palládium

78

106,4

Pt
platina

29

30

II. B

Al

alumínium

31

26,98

réz

47

63,54

cink

48

65,37

Ag Cd
ezüst

79

107,87

gallium

49

kadmium

80

112,40

Au Hg
arany

81

gadolínium

terbium

97

158,92

Cm Bk
kűrium

(247)

Si

32

28,09

In

114,82

Tl

berkélium

(247)

diszprózium

98

162,50

Cf

kalifornium

(249)

50

holmium

99

164,93

Sn

82

118,69

Pb

33

O

14,01

P

30,97

As

51

74,92

Sb

16

83

ólom

Bi
bizmut

208,98

69

16,00

S

34

32,06

Se

erbium

52

Te

100

túlium

101

84

Po

polónium

(210)

itterbium

173,04

102

Es Fm Md No

einsteinium

(254)

fermium

(253)

mendelévium

(256)

fluor

17

nobélium

(254)

19,00

Cl

He
hélium

10

35

35,45

Br

neon

18

53

I

36

85

At

asztácium

(210)

Ar
39,95

Kr
kripton

54

jód

126,90

20,18

argon

bróm

79,91

4,00

Ne

klór

tellúr

127,60

70

168,93

F

szelén

78,96

Er Tm Yb
167,93

9

kén

antimon

121,75

VII. A

oxigén

arzén

207,19

68

8

foszfor

ón

204,37

67

15

germánium

72,59

N

VI. A

nitrogén

szilícium

tallium

200,59

66

69,72

Gd Tb Dy Ho

96

14

indium

higany

196,97

65

157,25

szén

12,01

Cu Zn Ga Ge

195,09

64

I. B

10,81

7

V. A

VIII. A

83,80

Xe
xenon

86

131,30

Rn
radon

(222)

71

Lu
lutécium

174,97

103

Lr

laurencium

(257)
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