
ELÕSZÓ  

A következőkben a tankönyv használatához sze-

retnénk néhány tanácsot adni:

A tankönyv 39 leckéből áll, melyek többsége egy-egy 

tanítási órán feldolgozható.

A tankönyv két hasábba szedett oldalain többféle 

rendeltetésű szöveget találsz.

A nagyobb betűvel szedett szövegeket kell megta-

nulni. A kisebb betűs szövegrészeket, amelyek színes 

alapra vannak nyomtatva, feltétlenül el kell olvasni. 

Az itt található ismeretek segítik a tanulnivaló meg-

értését, kapcsolatot teremtenek más tantárgyban 

tanultakkal, gyakorlati szempontokra irányítják a 

fi gyelmedet, és sok érdekességet is megemlítenek. 

A szöveghez tartozó, többnyire szép, színes ábrákat 

is tanulmányozd fi gyelmesen! Ezek gyakran nem-

csak szemléltetik, hanem inkább kiegészítik a leírta-

kat, önálló ismereteket is közvetítenek, újabb össze-

függéseket tárnak fel. A legtöbb ábra mellett kérdé-

seket, illetve feladatokat is találsz, amelyek a kép 

által közvetített tartalomra irányítják a fi gyelmet, 

annak szöveges megfogalmazására késztetnek. A leg-

több leckében kísérleteket bemutató ábrák is vannak. 

Ezeket az ábrákat, a hozzájuk tartozó leírásokat és 

kérdéseket különös gonddal fi gyeld, keresd kapcso-

latukat a tanulni való ismeretekkel! 

Minden leckét kérdések és feladatok zárnak. Ezek 

megválaszolása a tanultak megértésén kívül tudásod 

ellenőrzésére is szolgál. Gyakran találsz olyan felada-

tokat is, amelyek az internet vagy más ismerethor-

dozók használatát kívánják meg. Ezáltal a kémiában 

tanultak fontosságának színes és rendkívül gazdag 

világába nyerhetsz betekintést.

Egy-egy nagyobb fejezetet is összefoglalások zárnak, 

amelyek a tanultak közötti szélesebb összefüggéseket 

tárják fel.

Végül kívánjuk, hogy forgassátok és használjátok a tan-

könyvet olyan szívesen és szeretettel, ahogyan mi készí-
tettük. Eredményes, jó tanulást kívánnak:

a szerzők

Kedves Tanulók!

Ez a tankönyv a közvetlen és a távolabbi környezetünk-

ben lejátszódó, a kémia körébe tartozó jelenségek meg-

értéséhez, a szervetlen kémia – a fontosabb nemfémes, 

fémes elemek és vegyületeik, azok kémiai tulajdonsá-

gainak – felidézéséhez, megismeréséhez és anyagszer-

kezeti alapon történő értelmezéséhez, az elsajátított 

ismeretek felhasználásához, továbbfejlesztéséhez kíván 

segítséget nyújtani.

Meggyőződésünk, hogy az alapvető kémiai ismere-

tek hiányában lehetetlen a természet jelenségeinek 

„magyarázata”, a természet védelme és jó értelemben 

vett felhasználása. Azt szeretnénk, hogy a könyvben 

foglaltak segítségetekre legyenek abban, hogy megért-

sétek a kémia szerepét a mindennapokban, az élet-

folyamatokban és a gazdaságban is. Felismerjétek a 

kémia tanulásának fontosságát, és nem utolsósorban 

megszeressétek ezt a nagyon szép, bár időnként nehéz-

nek tűnő, de valójában érdekes és hasznos tantárgyat. 

Bízunk benne, hogy az erőfeszítés, melyet a kémia tanu-

lásáért tesztek, végül sok örömöt jelent majd tudásotok 

gazdagodásában, esetleg választott életpályátokon.  

Ezért tartalmaz a tankönyv nagyon sok, életből vett 

érdekességet, gyakran a mindennapokhoz kapcsoló-

dó és háztartási anyagokkal bemutatott kísérletet, ké-

peket, modelleket. A sok szép színes ábra és kísérleti 

kép segíti a tanultak megértését, a szélesebb kitekin-

tést, de nem pótolja azt az elmélyült munkát, ami a 

ké miai fogalmak, ismeretek megértéséhez, az össze-

függések felismeréséhez, a tudást jelentő elsajátításhoz 

szükséges. 

„A kémia valóban sokoldalú, központi tudomány,

amely alapvető hatást gyakorol a többi tudományágra,

és legalább annyival járul hozzá azok fejlődéséhez, 

mint amennyit belőlük merít.” 
Oláh György
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TANULÓKÍSÉRLETEK A KÉMIAÓRÁKON

   
A kémiai kísérleteknél betartandó
biztonsági elôírások

Kísérletezni csak a szaktanár jelenlétében, engedé-

lyével, vezetésével és utasításainak pontos betartásá-

val szabad, mert még a legbiztonságosabbnak látszó 

kémiai kísérlet is veszélyes lehet, ha felületesen, elő-

vigyázat nélkül hajtjuk végre.

A kísérleteknél használt eszközöket és az alkalmazott 

műveletek elvégzési módját, azok veszélyforrásait 

ismerni kell. Ezekről a szaktanár a kísérletek meg-

kezdése előtt meggyőződik.

Törött, sérült, piszkos eszközökkel dolgozni tilos, 

mert a repedt üvegeszköz melegítésnél elpattanhat, 

sérülést okozhat, illetve piszkos kémcsőben a várttól 

eltérő – esetleg veszélyes – kémiai reakciók is végbe-

mehetnek.

Laboratóriumi eszközt ivásra, étkezésre használni, 

vegyszerhez kézzel hozzányúlni vagy megkóstolni 

tilos! Szilárd vegyszert vegyszeres kanállal adagol-

junk!

A vegyszereket közvetlenül edényre hajolva szagolni 

veszélyes és kellemetlen lehet, ezért akkor járunk el 

helyesen, ha a vizsgálandó anyagot tartalmazó edényt 

(kémcső, főzőpohár) megdöntjük, az orrunktól kissé 

távolabb tartjuk, és kezünk mozgatásával hajtjuk a 

szagot az orrunkhoz.

Kémcsőben való hevítésnél vagy folyadék melegí-

tésénél a körülbelül 45°-os szögben megdöntött, 

fogóba fogott kém csőnek a lángban történő lassú 

mozgatásával biztosítjuk az egyenletes melegedést. 

A kémcsöveket a kifröccsenés megakadályozására 

csak 1/3 részig töltjük meg az anyaggal, és melegí-

téskor úgy fordítjuk, hogy az esetleg mégis kifröcs-

csenő anyag senkiben kárt ne tegyen.

A borszeszégőt vagy Bunsen-égőt mindig előírás 

szerint használjuk! A lángot elfújni tilos!

A kísérleti munka elvégzése után a kísérleti 

eszközöket és a munkaasztalt tisztán kell ott-

hagyni.
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FONTOS! Ha szemünkbe vagy bőrünkre bármi-

lyen vegyszer kerül, bő vízzel mossuk le, és azonnal 

szóljunk tanárunknak!

Az iskolai oktatásban, a kísérletezésnél használt vegyi 

anyagok ártalmait a veszélyességi szimbólumok és 

jelek (piktogramok) mutatják tömören. Az R (Risk) 

szám és mondat: a veszélyes anyagok, illetve a veszé-

lyes készítmények kockázataira utaló mondat, illető-

leg e mondat sorszáma bővebben fejtik ki az anyagok 

veszélyeit és kockázatait. Például: „Hő hatására rob-

banhat.”, „Bőrrel érintkezve ártalmas.” A H (Hazard) 

szám és mondat: a veszélyes anyagok, illetve a veszé-

lyes készítmények használatára utaló fi gyelmeztető 

mondat, illetve e mondat sorszáma a veszélyes anya-

gok biztonságos használatára adnak utasításokat. Pél-

dául: „Elzárva tartandó.”, „A bőrrel való érintkezés 

kerülendő.” EUH szám és mondat: a veszélyes anya-

gok, illetve a veszélyes készítmények használatára 

utaló kiegészítő információ, illetve e mondat sorszá-

ma. Fontos, hogy ismerjük az anyagok veszélyességét 

jelző pikto gramokat, és tudjunk eligazodni a vegy-

szeres üvege ken feltüntetett R- és H-mondatok je-

lentését tartalmazó, a kémiai előadókban kiakasztott 

táblázatokon.

A veszélyes anyagokat a hatásaikat jelző veszélyes-

ségi jelekkel a következő oldalon külön táblázatba 

foglaltuk.
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VESZÉLYESSÉGI SZIMBÓLUMOK
ÉS JELENTÉSÜK 

A kémiai kísérletek során veszélyes anyagok kerülhet-

nek felhasználásra, illetve veszélyes anyagok és hulla-

dékok keletkezhetnek. A következőkben ismertetett 

szimbólumrendszer – amely címkék formájában a 

vegyszeres üvegeken is megjelenik – megmutatja, hogy 

a felhasznált vegyszerek, a kísérletek során keletkezett 

termékek és hulladékok mely veszélyességi osztályok-

ba tartoznak.

Robbanóanyagok

Akut toxicitás

(1–3. kategória)

Tűzveszélyes anyagok

(gázok, aeroszolok, 

folyadékok, szilárd anyagok)

Akut toxicitás

(4. kategória)

Oxidáló gázok

Oxidáló folyadékok

Légzőszervi szenzibilizáló

Csírasejt-mutagenitás

Rákkeltő hatás

Reprodukciós toxicitás

Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció

Célszervi toxicitás, ismétlődő expozíció

Aspirációs veszély

Nyomás alatt

lévő gáz

Veszélyes a vízi 

környezetre

Fémekre korrozív 

hatású anyagok

Bőrmarás/Bőrirritáció

Súlyos szemkárosodás/

Szemirritáció
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keresnénk, amelyekkel 

megfigyelhetjük eze-

ket? A mindenki által 

ismert konyhasó sza-

bad szemmel is jól 

látható apró, kocka-

szerű kristálykákból 

áll. Mozsárban dör-

zsöljünk szét konyhasót 

minél finomabb porrá, 

majd öntsük a sóport üveg-

lemezre, és tegyük mikroszkóp 

alá! Rengeteg kisebb-nagyobb 

kristályszemcsét fogunk látni. A 

mikroszkóp több mint kétezer-

szeresére nagyítja a tárgyakat, 

mégis találunk olyan parányi darabkákat, amelyeket alig 

látunk, és hol vagyunk még az atomoktól! Van azonban 

olyan készülék, amellyel a mikroszkóp alatt alig látha-

tónál még kisebb részecskéket is észrevehetünk. Ez az 

ultramikroszkóp. Az elve azon alapszik, hogy a szabad 

szemmel nem lát ható, oldalról megvilágított porszem-

csék is láthatóvá válnak, ha sötét háttér van mögöttük. 

Az ultramikroszkópban tehát ol dalról világítják meg 

a vizsgált anyagot, és gondoskodnak a sötét háttérről. 

Ezzel a módszerrel a mikroszkóppal már nem látható 

részecskék is észlelhetők. De ez is messze van még at-

tól, hogy az atomokat láthassuk, amelyeknek mérete 

nagyon- nagyon pici. Ha gömbnek képzeljük őket, ak-

kor az átmérőjük a milliméter tízmilliomod részének 

néhányszorosa, az atommag átmérője pedig még ennek 

is százezred része. Az atomok azonban összekapcso-

lódhatnak, és az atomoknál jóval nagyobb molekulák 

jöhetnek létre. A nagyobb molekulák (pl. fehérjék) elekt-

ronmikroszkóp segítségével megfi gyelhetők. Az elekt-

ronmikroszkópban nem fényt, hanem a fénynél kisebb 

hullámhosszúságú sugárzást használnak. Ennek segít-

ségével tizenötezerszeres nagyítás is elérhető. Sőt, ha 

fényképezőlemezen fogjuk fel a képet, akkor százezer-

szeres és milliószoros nagyítást is elérhetünk. 

kel

t 

rá, 

üveg-

kroszkóp

NAGYSÁGRENDEK,  MÉRTÉK EGYSÉGEK, 
TÁJÉKOZÓDÁSI MÓDSZEREK

Max Planktól, a világhírű német fi zikustól – aki az ato-

mok világát kutatta – egyszer megkérdezték, hogy  miért 

nem lett végül csillagász, hiszen fi atal korában ezzel a 

tudománnyal is foglalkozott. Válaszul a tudós felemelt 

egy iratnehezékül szolgáló színes követ, és állítólag így 

szólt: „Igaz, a világmindenség ezernyi rejtélyt tartogat a 

fürkésző elme számára, de a legtöbben nem gondolják, hogy 

e kis kődarab és az ezt felépítő atomok világa is a titkok 

ugyanolyan kimeríthetetlen tárháza.” Igaz vagy nem igaz, 

mindenesetre a kijelentést az atomfi zika újabb és újabb 

eredményei egyértelműen igazolták. A cél tehát, hogy 

bejárjuk a mikrovilág (a törpénél is törpébb ország) 

titokzatos tájait, amelyek makro világunkat (az óriások 

országát) is meghatározzák. 

A mi méreteink világában könnyedén tudunk tájéko-

zódni, itt keressük meg tehát az anyagokat felépítő 

atomokat és az atomoknál is kisebb részecskéket. Első 

pillanatban úgy tűnik, nem lesz nehéz megtalálni, hi-

szen az emberi test, az állatok, a növények, a körülöt-

tünk levő levegő, a víz és minden más is atomokból épül 

fel. De hogyan pillanthatnánk meg őket? Szabad szem-

mel nem sokra mennénk! Talán sikerülne, ha a külön-

böző anyagokat megkísérelnénk mind kisebb és kisebb 

részekre osztani, és azután módszereket és műszereket 

7

A fémek mikrokris-
tályos szerkezete 
(ultramikroszkópos 
felvétel)

Ezüst mikroszkopikus felvétele
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Milyen is tehát az anyag belső szerkezete? Az ókori 

Görögországban élt és dolgozott Demokritosz, aki éber 

szemmel fi gyelte a természetet, annak változásait, és 

kereste a magyarázatot a megfi gyelt jelenségekre. El-

gondolkozott azon, hogy miért tudnak mozogni a ha-

lak a vízben, ha a víz anyaga folytonos. Lehet, hogy a 

víz is részecskékből áll? De akkor miért nem látjuk eze-

ket a részecskéket? Azért, mert nagyon-nagyon pici-

nyek. Az anyag tehát nem lehet folytonos, hanem kicsi 

részecskékből kell felépülnie. Ezek a részecskék állan-

dóan mozognak, közben ütköznek egymással, össze-

kapcsolódnak, majd újra szétválnak és átrendeződnek. 

Egy-egy pici részecske nagyságát, tömegét nagyon-na-

gyon kis számokkal, azt pedig, hogy hány darab talál-

ható belőlük egy bizonyos mennyiségű (pl. egy marék 

vagy egy kockányi) anyagban, nagyon-nagyon nagy 

számokkal fejezhetjük csak ki. Ezeket a nagyon kicsi 

és nagy számokat még elképzelni is nehéz, ezért pró-

bálkozzunk meg hasonlatokkal érzékeltetni. Pél dául:

Egy gombostűfejben annyi vasatom van, hogy Föl-

dünk kb. 6 milliárd lakója mindegyikére 15 milliárd 

jutna belőle.

A vízmolekula két hidrogén- és egy oxigénatomból 

alakul ki. Ha egy gyűszűnyi vízben levő vízmolekulák 

fél milliméter átmérőjű porszemekké változnának, 

 akkor ennyi porszem elég lenne ahhoz, hogy hazánk 

területét 250 méter vastag porréteggel vonja be. Ahány-

szor súlyosabb a Balaton vízmennyisége egy gombos-

tű fejnyi vízmennyiségnél, annyiszor súlyosabb a gom-

bostűfejnyi vízmennyiség egy vízmolekulánál.

Az oxigénatom tömege a hidrogénatom tömegének 

tizenhatszorosa (2,6 · 10–23 g), atomsugara pedig 1,4-

szerese a hidrogénének (65 pm = 65 · 10–12 m). 

A nagyon kicsi vagy nagyon nagy számok használata 

igen nehéz, ezért nagyságrendjüket 10 pozitív vagy 

negatív hatványával fejezzük ki, amelyet előtagnak vagy 

prefi xumnak nevezünk. Ez egy szorzó, amellyel a szá-

mot meg kell szorozni. Például 109 (1 000 000 000) 

milliárd, 106 (1 000 000) millió, 10–1 (0,1) tized, 

10–3 (0,001) ezred stb. (6 · 109 részecske 6 000 000 000, 

azaz hatmilliárd részecskét jelent.)

Az anyag adott mennyiségében levő részecskék 

 száma nagyon nagy, ezért 10 pozitív hatványainak se-

gítségével fejezzük ki. Például 18 g vízben 6 · 1023 db 

vízmolekula van, 9 g alumíniumban 2 · 1023 db alu mí-

nium atom van. Egy vízcseppben (~ 0,3 cm3) 1022 db 

víz molekula van.

A részecskék tömege, nagysága nagyon-nagyon ki-

csi, ezért 10 negatív hatványainak segítségével fejezzük 

ki: 1 vízmolekula tömege 3 · 10–23 g, 1 db alumínium-

atom tömege: 4,5 · 10–23 g.

Egy alumíniumatom átmérője (ha gömbnek tekint-

jük): 2,9 · 10–10 m.

A mi (emberi) világunk leírására használt SI-mér ték-

rendszerrel a részecskék világa nagyon kicsi, az emberen 

kívüli világ, a világűr (bolygók, csillagok) leírása csak 

igen nagy számokkal lehetséges.

Mekkora is a világűr? A csillagászatban a nagy tá-

volságok miatt fényévben számolunk. Egy fényév az a 

távolság, amit a fény légüres térben egy év alatt megtesz. 

Egy fényév = 9,460529 · 1015 m = 9,4605 billió kilomé-

ter. A világegyetem legtávolabbi megfi gyelt pontja tő-

lünk 13 milliárd fényévnyire van.

A bolygók közül a Merkúr Naptól való távolsága: 

46 millió km (46 · 109 m), átmérője: 4875 km 

(4,875 · 106 m), tömege a Föld tömegének 0,055-része. 

A Vénusz átlagos távolsága a Naptól: 108,2 millió km. 

Tömege a Föld tömegének 0,82-része, átmérője: 

12 104 km.

A Föld Naptól való átlagos távolsága 149,6 millió 

km (1,5 · 1011 m), átmérője 12 756 km. 

A Mars átlagos távolsága a Naptól 227,9 millió km. 

A Hold Földtől való átlagos távolsága 384 402 km 

(3,8 · 108 m), más mértékegység szerint 1,3 fénymásod-

perc (a Nap visszaverődő fénye 1,3 másodperc alatt jut 

el róla a földi megfi gyelőhöz). Átmérője 3476 kilomé-

ter, hozzávetőleg a Földének negyede. Ezzel szemben 

a hidrogénatom átmérője 0,92 · 10–10 m, az oxigénatomé 

1,3 · 10–10 m. Az atommag átmérője átlagosan 10–15 m 

nagyságrendű.

Látható, hogy a kutató ember az anyagok szerke zetének, 

a körülötte lévő világ és a világegyetem törvényszerű-

ségeinek vizsgálatakor, leírásakor bejárja a végtelenül 

kicsitől a végtelenül nagy tartományokat, meg keresve 

és segítségül híva az ezekben legjobban működő mód-

szereket és műszereket.

Ma már történnek kísérletek 

atomok megfi gyelésére is. Ah-

med Hassan Zewail egyiptomi 

fi zikus 1999-ben megkapta a 

kémiai Nobel-díjat, mert kísér-

leti úton bebizonyította, hogy 

gyors lézerek alkalmazásával 

lehetséges az atomok megfi-

gyelése, miközben azok a rea-

gáló molekulákban átrende-

ződnek. Ahmed Hassan 
Zewail (1946–)
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Az elemek és a vegyületek elôfordulása, 
csoportosítása

Földünkön a természetben megismert és a mestersége-

sen előállított anyagoknak két nagy csoportját külön-

böztetjük meg: az elemeket és a vegyületeket.

Az elemek közé tartoznak az azonos protonszámú 

atomokból felépülő anyagok, mint például a hidrogén, 

az oxigén, a vas, a szén, az alumínium, az arany. A ter-

mészetben az elemek egy része tisztán, önállóan, úgy-

mond elemi állapotban fordul elő. Az egyes elemek 

azonos atomjai lehetnek különállóak, mint például a 

nemesgázok, mások egymással különböző számban 

vagy nagy sokaságban összekapcsolódva alkotják az 

elemet. Például az oxigénnek és a nitrogénnek két-két 

atomja, a kénnek nyolc atomja molekulát alkotva, az 

alumíniumnak, a szénnek és az aranynak nagyon sok 

atomja kristállyá tömörülve építi fel az elemet.

Az elemek azonban a természetben többnyire nem 

önállóan, elemi állapotban, hanem más elemek atom-

jaival együtt (azokhoz kémiai kötéssel kapcsolódva) 

vegyületeikben lelhetők fel, mint például az oxigén a 

vízben, a vas a vas-oxidban.

A vegyületek különböző protonszámú atomokból 

jönnek létre, amelyek meghatározott arányban kapcso-

lódnak egymáshoz. Vegyület például a víz, a hidrogén-

klorid, a szén-dioxid, a réz(II)-szulfát, a metán. Vegyü-

le téből az elemi állapotú anyagot kémiai úton nyer-

hetik ki.

A világegyetem (az univerzum) távoli részeiből 

 érkező fények vizsgálata, az űrhajók és a mester-

séges égitestek megfi gyelései mind azt bizo-

nyítják, hogy az égitestek – pl. a Hold, a 

Nap és más csillagok – anyagai is éppen 

úgy különféle elemek atomjaiból áll-

nak, mint Földünk ásványai, élővi-

lága, légköre és vizei. Az is be-

bizonyosodott, hogy kö zeli 

Neonatomok, oxigénmolekulák, alumíniumatomok 
golyómodelljei

Ne O2 Al

Réz(II)-szulfát-kristály

Lascaux-i barlangfestmény

A barlangrajzok vas-oxid 

felhasználásával készültek 

több tízezer évvel ezelőtt

és távoli világunk anyagait mintegy 90 különféle atom 

alkotja. Földünkön az elmúlt évtizedekben újabb és 

újabb elemek atomjait állították elő más atomokból 

mesterséges úton, így számuk ma már 110 fölött van. 

A mesterségesen előállított elemek élettartama általá-

ban nagyon rövid, a másodperc töredéke is lehet.

ELEMEK, VEGYÜLETEK ÉS AZ ATOM FELÉPÍTÉSE

1. KÉMIAI ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK.
AZ ANYAGMENNYISÉG

Aranyrög Terméskén vagy elemi kén

9
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Az elemeket tulajdonságaik alapján fémes és nem-

fémes elemekre osztjuk. Helyüket a periódusos táblá-

zatban a tankönyv utolsó oldalán találjuk.

A nemfémes elemek többsége elemi állapotban is 

megtalálható a természetben (oxigén, nitrogén, kén). 

Tulajdonságaik sok tekintetben különböznek egymás-

tól. Halmazállapotuk lehet szilárd, cseppfolyós vagy 

légnemű. Színük a színtelentől a szürkéig, sőt feketéig 

változhat. A hőt és az elektromos áramot általában rosz-

szul vezetik (kivétel a szén egyik változata, a grafi t). 

A szilárd állapotúak általában ridegek, törékenyek. 

A nemfémes elemek eltérő tulajdonságai arra vezethe-

tők vissza, hogy az egyes elemek azonos rendszámú 

atomjai más és más számban kapcsolódhatnak össze, s 

változatos szerkezetek alakulnak ki. Az anyagok tulaj-

donsága és szerkezete között szoros összefüggés van.

A fémes elemek közül néhány szintén előfordul a 

természetben elemi állapotban is (réz, ezüst, arany, hi-

gany stb.), de legtöbbjük csak vegyületeikben található 

(alumí nium, vas). A fémek tulajdonságai lehetnek ha-

sonlóak és különbözőek. Hasonlóak: fémes fény, vilá-

gos vagy sötétszürke szín (kivéve a vörös színű rezet és 

a sárga színű aranyat). Az elektromosságot és a hőt jól 

vezetik. Különbözik például az olvadás- és forráspont-

juk, sűrűségük, keménységük. A fémek hasonló tulaj-

donságai azzal magyarázhatók, hogy a fémek atomjai 

nagy számban és hasonló módon kapcsolódnak egy-

máshoz. Az eltérések a szilárd anyag belső szerkezeté-

nek különbözőségére vezethetők vissza.

A vegyületekben a különböző rendszámú elemek 

atomjai vagy ionjai molekulákat, illetve kristályos szer-

kezeteket hozhatnak létre. A vegyületek létrejöhetnek 

különböző nemfémes elemek atomjaiból, mint pél dául 

a víz, a szén-dioxid, a kén-dioxid molekulái. Többsé-

güket azonban nemfémes és fémes elemek atomjai 

vagy ionjai építik fel változatos módon kapcsolódva 

egymáshoz, mint például a nát rium-klorid, a mag-

nézium-oxid vagy a szilícium-dioxid kristályai. A ve-

gyületek atomjainak szerkezete, kapcsolódása, így a 

belőlük felépülő anyag felépítése sokféle lehet, tulaj-

donságaik is nagyon változatosak.

A csillagok anyagai is ugyanolyan atomokból 
állnak, mint a Földön található anyagok

Mi biztosítja és hogyan a földi élet számára 

szükséges hőmérsékletet?

A megismert elemek száma idővel egyre bővült. Az ókor-

ban még mindössze az aranyat, ezüstöt, rezet, ólmot, ónt, 

vasat, higanyt, szenet, cinket és a ként ismerték. A közép-

korban felfedezték az arzént, az antimont és a bizmutot 

stb. A kémiai elemek első listáját Lavoisier francia tudós 

állította össze 1789-ben, amelyen 33 elem szerepelt. Ber-

zélius svéd tudós 1818-ra már 48 elem atomjának tömegét 

határozta meg. 1869-ben Mengyelejev periódusos rend-

szere már 66 elemet tartalmazott. Az elemeket régebben 

égitestekről, mitológiai lényekről, fi zikai tulajdonságaikról, 

később tudósokról vagy földrajzi helyekről nevezték el. Ma 

a felfedezett új elemeknek  nemzetközi szervezet (magya-

rul: Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Unió ja, 

IUPAC) ad nevet.

A világegyetemben (univerzumban) a két legkisebb 

rendszámú elem, a hidrogén és a hélium található a 

legnagyobb mennyiségben. A Nap anyaga főként hid-

rogénből áll. A Nap sugárzó energiája a hidrogénatomok 

héliumatommá való átalakulásából származik.

Földünkön a leggyakoribb elemek 

a periódusos rendszer első  három 

sorában találhatók, közöttük 

eggyakoribb elemek 

er első  három

közöttük 

A földkéregben, 
a tengerek vizében 
és az emberi szerve-
zetben a legnagyobb 
arányban elő forduló 
elem az oxigén. 
A légkörben
a nitrogén aránya 
a legmagasabb, de 
az oxigén jelenléte 
a döntő

Ezüstérc
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Az elemek elő fordulási aránya a földkéregben, a légkörben, a tengervízben, az univerzumban és az emberi szervezetben

univerzum

H

He

légkörlégkkörr

O2

N2

Ar

földkéregföldkéreg

O

Si

Al

Fe
Ca

tengervíztengervíz

O
H

Na
Cl

ember

O

C

H

N

Milyen vegyületek formájában található a tengervízben a) az oxigén és a hidrogén, illetve b) a nátrium és a klór?

Írd le a megfelelő vegyületek képletét!

Az élő szervezetekben a kisebb mennyiségben ta-

lálható, sőt gyakran csak nyomokban fellelhető elemek-

nek is nélkülözhetetlen szerepük van. Ilyen elemek a 

magnézium, vas, klór, jód, bróm, fl uor, bór, szilícium, 

réz, cink, mangán stb.

van az oxigén, a nitrogén, a szilícium, a szén, az alu-

mínium. 

Az oxigén a levegőben elemi állapotban fordul elő. 

Vegyületei közül legismertebb a víz, de a kőzeteknek, 

különféle ásványoknak és az élő szervezetek anyagainak 

is fontos alkotórésze. A szilícium és az alumínium a 

kőzetalkotó ásványok legfontosabb eleme.

Az élő szervezeteket körülbelül húszféle elem al-

kotja különböző arányban. Legnagyobb mennyiségben 

(több mint 90%-ban) négy elem: a szén, a hidrogén, az 

oxigén és a nitrogén található.

Kén égése

Vaskanálban égő ként tegyük üveghengerbe! Fedjük le a hen-

gert, és fi gyeljük meg a keletkező anyag színét, halmaz-

állapotát! A kén égésekor kén-dioxid-gáz  keletkezik:

S + O2  = SO2

Milyen elemeket, illetve vegyületeket különböztetünk meg 

a fenti reakciókban?

Miben különbözik, és miben hasonlít a kén és a magnézium 

égése, illetve égésterméke?

Miért zárt hengerben égetjük a ként?

Miért nem kell zárt edényben égetni a magnéziumot?

A kis mennyiségű, de az élő szervezet számára nélkülöz-

hetetlen elemekhez általában táplálkozás útján jutunk.  

Hiányukat gyógyszerek, vitamin-, illetve pezsgőtabletta 

formájában is pótolhatjuk.

Magnéziumszalag égése

Égessünk levegőn magnéziumszalagot, fi gyeljük meg a kelet-

kező fehér, porszerű anyagot!

2 Mg + O2 = 2 MgO

11
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Kérdések és feladatok

Tájékozódj az interneten, milyen anyagokat fedeztek 

fel az űrkutatások nyomán a Holdon vagy a Marson!

Mit fejeznek ki a következő fogalmak? Anyagmeny-

nyiség, mól, moláris tömeg. Melyik fogalom mérték-

egység is egyben? Mit fejez ki?

Állapítsd meg, hogy milyen atomok és mindegyikből 

hány darab található a) egy hidrogénmolekulában; 

b) egy mol hidrogénmolekulában; c) 5 mol hidro-

génmolekulában; d) egy vízmolekulában; e) egy mol 

vízmolekulában; f ) 10 mol vízmolekulában!

   Az anyagmennyiség

Tudjuk, hogy minden anyag részecskékből (atomokból, 

ionokból vagy molekulákból) épül fel. Az anyagot al-

kotó részecskék milyenségét és számát az anyagmeny-

nyiség fejezi ki. Az anyagmennyiség jele: n, mértékegy-

sége a mól, melynek jele: mol.

Meghatározása szerint: bármely anyag egy móljá-

ban annyi kémiai részecske van, amennyi szénatom 

található 12 gramm szénben.

A részecske összefoglaló név, lehet elemi rész: pro-

ton, neut ron, elektron, vagy kémiai rész: atom, ion, mo-

lekula. Az alkotó szénatomok száma 12 g szénben 

 nagyon nagy számmal fejezhető ki: 6 · 1023 (hatszázezer-

trillió). Ebből is érzékelhető az anyagot alkotó részecs-

kék mérhetetlen kicsisége.

Az egy mól anyagmennyiség mindig 6 · 1023 részecs-

két tartalmaz. A részecske nevét pontosan meg kell adni. 

Például: 1 mol szénatom, 1 mol hidrogén molekula, 

1 mol vasatom. A 6 · 1023 számot Avogadro-számnak 

vagy Avo gadro-állandónak is nevezik. Az Avogadro-

Néhány példa a moláris tömeg és az Avogadro-szám összefüggésére

Anyag Vegy jel Képlet Relatív atom tömeg Relatív molekula tömeg Moláris tömeg Az atomok vagy molekulák száma

szén C – 12 – 12 g/mol 6 · 1023 szénatom

kén S – 32 – 32 g/mol 6 · 1023 kénatom

szén-dioxid – CO2 – 44 44 g/mol 6 · 1023 szén-dioxid-molekula

víz – H2O – 18 18 g/mol 6 · 1023 vízmolekula

réz Cu –    63,5 – 63,5 g/mol 6 · 1023 rézatom

Az Avogadro-állandót Loschmidt 

osztrák kémikus is meghatá-

rozta, ezért egyes országok-

ban Loschmidt-féle szám-

nak is nevezik. Avogadro a 

róla elnevezett híres törvé-

nyét 1811-ben fogalmazta 

meg, de csak 1858 után 

vált elfogadottá. 

Amadeo Avogadro (1776–1856) 
itáliai kémikus és fi zikus

Az Av

osz

r

Ama
itália

A moláris tömeg

Egy mól anyag tömegét a moláris tömeg jellemzi. 

A moláris tömeg a tömeg és az anyagmennyiség há-

nyadosa, jele: M, mértékegysége: g/mol.

M = 
m

n
,   és  m = n · M ,

ahol M a moláris tömeg, m bármely anyag tömege és 

n az anyagmennyiség. Az anyagmennyiség tehát egye-

nesen arányos a test tömegével.

A moláris tömeg számértéke megegyezik az adott 

anyag relatív atomtömegével vagy relatív molekulatö-

megével. Tudjuk, hogy a relatív atomtömeg azt fejezi 

ki, hogy az adott elem egy atomjának tömege hányszor 

nagyobb a szénatom tömegének 1/12 részénél, az  atomi 

tömegegységnél. Az anyagmennyiség és a moláris tö-

meg segítségével meghatározhatjuk bármekkora anyag-

mennyiségű anyag tömegét és részecskéi nek számát.

Például 3 mol víznek a tömege 3 mol · 18 g/mol = 

= 54 g, amely 18 · 1023 vízmolekulából áll.

szám jele: NA, mértékegysége: 1/mol (a darabszámot 

mértékegységként nem szokták feltüntetni). Az Avogadro-

állandó értékét méréseken alapuló számításokkal határoz-

ták meg.

Az Avogadro-szám segítségével bármekkora anyag-

mennyiségben megadhatjuk a részecskék számát (N), 

a következő összefüggés szerint: N = n · NA

Például, ha 12 g szénben az atomok száma 6 · 1023, 

akkor 4 g szénben 2 · 1023 atom található.

Az anyagmennyiség kapcsolatot teremt az anyag 

tömege és az anyagot alkotó részecskék száma és mi-

nősége között.
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A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de 

Janeiró-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. 

Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította világ-

nappá, felhíva a kormányok, szervezetek és magánszemé-

lyek fi gyelmét a víz fontos szerepére életünkben. A cél, 

hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül kitüntetett 

fi gyelemmel a Föld vízkészletét.

2. EGY KÜLÖNLEGES VEGYÜLET, A VÍZ

ELEMEK, VEGYÜLETEK ÉS AZ ATOM FELÉPÍTÉSE

Az ókori tudományokban, a mitológiában és a minden-

napi életben a víz nélkülözhetetlen szerepet tölt be. Az 

arisztotelészi négy alapelem (föld, levegő, tűz és víz) 

egyike. Minden világvallás jelképesen tisztító és meg-

újító hatást tulajdonít neki. Erre utal az özönvíz legen-

dája éppúgy, mint a muzulmánok ima előtti kötelező 

tisztálkodása.

az élet is a vízben kezdődött, és ma is az élet fennma-

radásának nélkülözhetetlen anyaga. 

Testünk zavartalan működéséhez naponta 1-2 liter 

víz elfogyasztása szükséges, de a nagy nyári melegben, 

vagy intenzív sportolásnál ennek duplája is lehet. Kis-

mértékű folyadékveszteség esetén is megbillen a víz-

háztartás, és jelentősen csökken mind a fi zikai, mind a 

szellemi teljesítmény. A legtöbb ember ennek ellenére 

naponta a szükséges vízmennyiségnek csak kis részét 

issza meg, pedig szervezetünknek folyamatosan szük-

sége van vízutánpótlásra. 

Sokan azt hiszik, hogy csak a szomjúságérzet meg-

jelenésekor szükséges innunk, pedig a szomjúság már 

a szervezet vészjelzése a komolyabb folyadékveszteség 

megelőzésére. Ráadásul bizonyos folyadékok vizet von-

nak el testünktől, ilyen például a kóla, a kávé, az alko-

holtartalmú italok, a szénsavas üdítők, a szörpök vagy 

a különféle magas cukortartalmú gyümölcslevek. Ezért 

a legjobb ital a tiszta víz!

A természetes víz, a tavak, folyók, tengerek vize soha 

nem tiszta víz, hanem kisebb-nagyobb mértékben kü-

lönböző más (szennyező) anyagokat tartalmaz. Ugyan-

így nem tiszta a vízvezetékből jövő vagy kútból húzott 

víz sem. Egy pohár víz elfogyasztása során nem gon-

dolunk a vízben oldott kémiai anyagokra – például a 

A víz a Föld vízburkát alkotja, kitölti a világ óceán-

jait és tengereit, az ásványok és kőzetek alkotórésze, a 

növényi és állati szervezetek létfontosságú, pótolhatat-

lan anyaga. Nélkülözhetetlen az iparban, a mezőgazda-

ságban, a háztartásokban és a laboratóriumokban. Nél-

küle a földi élet elképzelhetetlen, a sejt- és testnedvek 

legnagyobb részét víz alkotja. A víz testünk létfontos-

ságú alkotórésze. Egy felnőtt ember 60-65 százaléka, 

míg egy újszülöttnek több mint 80 százaléka, és egy 

megtermékenyített petesejt 96 százaléka víz. A víztar-

talom szervenként is változik. A szem üvegteste pél dául 

99 százalék vizet tartalmaz, a májnak 84, az agynak 78, 

a szívnek pedig 77 százaléka víz.

A tiszta víz elengedhetetlen a szervezet zavartalan 

működéséhez, a biokémiai folyamatokhoz és a hősza-

bályozáshoz. Étel nélkül több hétig, de víz nélkül leg-

feljebb 3-4 napig bírjuk. Az egészséges felnőtt ember 

napi folyadékszükségletének egyharmadát az elfogyasz-

tott szilárd táplálékok, kétharmadát pedig a folyadékok 

fedezik. 

Optimális esetben tiszta, szennyeződésmentes for-

rásvizet kellene innunk, ez segítené szervezetünk mű-

ködését. Víz tartja oldatban a sejtek fehérjéit, és az 

anyagcsere is sok vizet igényel. Mai tudásunk szerint 
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különböző sókra –, amelyek a víz jellegzetes ízét, za-

matát adják. 

Tavakban, folyókban, uszodákban lubickolva eszünk-

be sem jut, hogy mennyi szennyező anyag található 

vizeinkben. Talán csak a tengerben úszva érezzük a víz 

erősen sós ízét, és pusztító erejét is csak áradáskor mu-

tatja meg. Víz nélkül elképzelhetetlen az életünk, ivó-

vízként, ipari vízként, öntözővízként és energiaforrás-

ként egyaránt használjuk. Mikor lehet a víz ivóvíz 

(édesvíz), vagy mitől lesz gyógyvíz, ásványvíz, esetleg 

mikor használjuk oldószerként, reakciópartnerként, 

vagy mikor használjuk hőhordozóként vagy korróziót 

(rozsdásodást) előidéző közegként?

   A víz körforgása

A víz a Földön állandó körforgásban van. A Nap ener-

giájának hatására a víz (folyók, tavak, tengerek vize) 

vízgőzzé alakul, és a növények is párologtatnak vizet a 

légkörbe. Ezekkel a folyamatokkal ellentétes a csapa-

dékképződés, amelynek során a légkörben lévő vízgőz-

ből folyadék halmazállapotú víz képződik, amely vissza-

jut a felszíni vizekbe, illetve a talajba. A szárazföldre 

hullott csapadékot a folyók szállítják a tengerek felé, 

ahová közben rengeteg hordalékot és oldott sókat visz-

nek magukkal. Eközben a növények is nagyon sok vizet 

szívnak fel, majd párologtatnak el. 

Köztudomású, hogy a víznek nagy szerepe van a 

Föld mai képének kialakulásában. A víz lehet pusztító 

erő, például árvíz idején fákat dönt ki, sziklákat rombol 

le, hegyeket vág át vagy hordalékkal tölt fel völgyeket, 

de építhet is, például a víz fontos szerepet játszik a 

cseppkövek kialakulásában.

A víz a Földön az egyik legnagyobb mennyiségben 

(2 · 1021 kg) előforduló anyag. A földfelszín 71%-át a 

vízburok, azaz a hidroszféra, míg 29%-át a szárazföld 

borítja. A Föld ivóvíz- és iparivíz-készletei végesek. 

A Föld vízkészletének jelentős része, mintegy 97%-a a 

tengerekben, óceánokban van jelen, amely magas sótar-

talma miatt közvetlenül nem alkalmas sem ivóvíz-, sem 

iparivíz-felhasználásra, sőt mezőgazdasági célokra sem. 

A fennmaradó 3% ugyan édesvíz, azonban nagy része 

jég formájában található meg. Közvetlen ivóvíz-kiter-

melésre a Földön fellelhető összes víznek alig 0,3%-a 

alkalmas, és ebben a mennyiségben már benne vannak 

a kitermelhető felszíni vizek, a folyók, a tavak édesvizei, 

de még a talaj felső vízrétegei is. 

Az édesvíz – az 500 mg/dm3-nél kevesebb oldott 

anyagot tartalmazó víz – a teljes víztömegnek mind-

össze 2,8%-a. Ebből 21% a sarki jégsapkákban és a 

gleccserekben kötött formában található, így nem hoz-

záférhető. A hozzáférhető édesvízkészlet gyakorlatilag 

a felszín alatti, illetve felszíni folyók, tavak, víztározók 

vizéből, a talajnedvességből és a légkör vízgőztartalmá-

ból tevődik össze. A könnyen hozzáférhető édesvíz 

mennyisége tehát korlátos, eloszlása a Földön nem 

egyenletes, így a népesség területi elhelyezkedését az 

édesvízkészletek egyértelműen meghatározzák. 

Az egészséges ivóvíz mennyiségének csökkenésével 

az emberiség jövője szempontjából a víz nagy jelentő-

séggel bír. Az ivóvíz artézi kútból, természetes forrásból, 

tavakból és folyókból nyerhető. A talajvíz Magyarország 

legnagyobb részén jelentős biológiai és vegyi elszeny-

nyezése – főleg nitrát- és nitrittartalma – miatt ivásra 

évtizedek óta alkalmatlan. A Föld ivóvízkészletét csök-

kenti a népességrobbanás, a víz pocsékolása és elszeny-

nyezése. A glóbusz egyes részein nagy probléma az 

ivóvízhiány. Egyes források szerint 2025-re az emberi-

ség 66%-ának nem lesz elegendő és jó ivóvize. A glo-

bális felmelegedés és az éghajlat változása is az ivóvíz 

mennyiségének csökkenését eredményezi.

A közegészségügyi előírások a főzésre, mosogatásra, 

testi tisztálkodásra szolgáló víztől ugyanazokat a tulaj-

donságokat követelik meg, mint az ivóvíztől. Legyen 

színtelen, átlátszó, szagtalan, kellemes ízű, kellemes hő-

A közfogyasztású ivóvizeket Magyarországon az Országos 

Közegészségügyi Intézet, valamint a helyi Állami Nép-

egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) vizsgálja 

és ellenőrzi.
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fokú. Ne legyen se túl lágy, se túl kemény, ne tartal-

mazzon az egészségre ártalmas szennyező, fertőző anya-

gokat, mivel a nem elég jó minőségű vizek veszé lyez-

tetik a szervezet zavartalan működését. A felszíni és 

a felszín alatti vízkészlet minősége az elmúlt évtizedek-

ben az ipari, a háztartási, a közlekedési és más emberi 

tevékenységek hatására folyamatosan romlott.

A gyárak és háztartások szennyvize, amelyet nap 

mint nap leengedünk a lefolyóba, jelentős mértékben 

hozzájárul a környezet szennyezéséhez. Magyarorszá-

gon is, mint Európa többi országában, a szennyvizet 

– jó esetben tisztítás után – a folyókba engedik, majd a 

folyó alsóbb szakaszán egy másik városban ebből a víz-

ből állítanak elő ivóvizet. A kórházak és a gyógyszer-

gyárak ugyanígy járnak el, a folyókba engedik a szenny-

vizüket. A természetes vízfolyásokban eddig körülbelül 

húsz féle gyulladáscsökkentőt találtak, ezekből nyolcat 

már csapvízben is kimutattak. Budapesten évente mint-

egy 20 tonna gyógyszerhatóanyag kerül a természetes 

vízfolyásokba. Ezenkívül a víz sok helyen a régi, közel 

százéves ólomtartalmú csöveken folyik keresztül. Így 

kerülhet ólomion a vízbe, ami főleg a kisgyermekek 

egészségére káros. A vese- és agyműködés zavara mel-

lett mentális problémákat is okozhat. De a korszerűbb 

azbesztcement csöveken keresztül érkező csapvíz sem 

veszélytelen. Az azbesztről már évekkel ezelőtt bebizo-

nyították, hogy daganatos megbetegedéseket okoz. Az 

azbesztet mint építőipari alapanyagot mára már betil-

tották, és ahol lehet, lecserélték. A vízvezeték csöveinek 

cseréje azonban nagyon sokba kerülne, így ez még vá-

rat magára.

   A víz tulajdonságai

A tiszta víz színtelen, szagtalan, íztelen anyag, két hid-

rogénatomból és egy oxigénatomból álló molekulák 

alkotják. A víz az egyetlen olyan vegyület, amely a Föl-

dön természetes körülmények között mind a három 

halmazállapotban (szilárd, cseppfolyós és légnemű) 

megtalálható. A víz légköri nyomáson 0 °C-on fagy 

meg, és 100 °C-on forr. Ez a tulajdonsága az élet ki-

alakulása szempontjából meghatározó jelentőségű 

volt.  

Olvadás:

Fagyás:

Párolgás:

Lecsapódás:

H2O(sz)
jég, hó

H2O(f )
folyékony víz

H2O(f )
folyékony víz

H2O(g)
vízgőz, vízpára

H2O(f )
folyékony víz

H2O(sz)
jég, hó

H2O(g)
vízgőz, vízpára

H2O(f )
folyékony víz

Halmazállapot-változások

A víz jelentős szerepet játszik az éghajlat és az időjárás 

alakulásában is. A víz párolgásakor hőt von el környe-

zetétől (lehűlés), így a természetben az élő szervezet 

megfelelő hőmérsékletét biztosítja és szabályozza. 

A forrás az úgynevezett forrásponton következik be, 

melynek értéke a nyomástól is függ. A víz forráspontja 

közönséges körülmények között 100 °C. A nyomás 

csökkenésével a víz forráspontja is alacsonyabb. Így ha 

például a Himaláján főzünk, akkor a víz 100 °C alatt 

forrásba jön, de a bableves nem fő meg, mert a bab csak 

100 °C-on puhul meg. A korcsolyázó korcsolyájának 

éle nagy nyomást gyakorol a jégre, a súrlódás következ-

tében pedig hő szabadul fel. A nagy nyomáson az olva-

dáspont csökken, és a keletkező hőmennyiség elegendő 

a jég megolvasztásához. A tiszta víz olvadás- és fagyás-

pontja 0 °C, de ha a víz nem tiszta, akkor ez az érték 

más. Ezen alapszik az utak sózása, mert a só a jéggel, 

hóval keveredve lecsökkenti annak olvadáspontját (pél-

dául –10 °C-ra), így a hó és a jég elolvad. 

A víznek van egy olyan különleges fi zikai tulajdon-

sága, aminek talán az élet megjelenése köszönhető. 
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A legtöbb anyag minél hidegebb, annál kisebb a térfo-

gata és nagyobb a sűrűsége. A víz azonban 4 °C-on a 

legsűrűbb, és ha ennél melegebb vagy ennél hidegebb, 

egyaránt nő a térfogata és csökken a sűrűsége. A víz 

sűrűsége 4 °C-on körülbelül 1 g/cm3, 20 °C-on pedig 

körülbelül 0,98 g/cm3. Ha a víz megfagy, akkor nem 

csökken, hanem nő a térfogata és csökken a sűrűsége. 

Ezért úszik a jég a vízen, ahogyan ezt jégzajláskor a 

tavakon és folyókon látjuk. A 4 °C-nál hidegebb víz, ha 

tovább hűl és eléri a 0 °C-ot, megfagy. A felszínen el-

helyezkedő jég jó hőszigetelő, és megvédi az alatta lévő 

vízréteget a további lehűléstől. Ezért nem fagynak be 

fenékig a tavak, és ennek következtében nem pusztul-

nak el a halak, habár a tavak felszíne befagyott. A víz 

nagyon gyakran használt fűtő- és hűtőközeg, mert hő-

mérsékletének növeléséhez, illetve csökkentéséhez nagy 

mennyiségű hőt kell befektetnünk, illetve elvonnunk. 

Hűtőközeg az erőművekben, fűtőközeg a lakásokban. 

Már a rómaiak is használták a padlófűtést, s a mai ra-

diátorokban szintén meleg víz kering.

A hatalmas ipari vízigény jelzi, hogy a termelési fo-

lyamatokban is fontos szerepet kap ez a vegyület. 

A vegyipar, a kohászat, a bányaipar stb. nagy mennyi-

ségű vizet használ fel, és sajnos sok esetben ezért is 

jutnak szennyeződések természetes vizeinkbe.

A víz a leggyakrabban használt kiváló oldószer. 

A háztartásban sok vizes oldattal, de olyan anyagokkal 

is találkozhatunk, amelyek egyik összetevője a víz, és 

abban vannak eloszlatva más (például vízben nem ol-

dódó szerves) anyagok. Az ilyen rendszerek az úgy-

nevezett kolloid rendszerek, amikről a későbbiekben 

tanulni fogunk. Ilyen rendszer a tej vagy a paradicsom-

leves is. A víz gyakori résztvevője a kémiai reakcióknak 

is mint reakciópartner, például savakkal, bázisokkal 

vagy sókkal lejátszódó reakciókban. Egyes fémekkel is 

képes reakcióba lépni.

2 Na + H2O = 2 NaOH + H2  

Sok esetben jelenik meg reakcióközegként, az iparban 

éppúgy, mint az élő szervezetben. A kémiai folyamatok 

legnagyobb része vizes közegben zajlik. A víz az élet 

nélkülözhetetlen közege. Az összes életfolyamat vizes 

közegben, oldatban zajlik. Az összes tápanyag és egyéb 

felhasznált anyag vizes oldat formájában van jelen az 

élőlényekben. A növények és az állatok nagy része víz. 

Az emberi szervezetnek is több mint 60%-át teszi ki 

ez a vegyület.

Halmazállapot-változások

Kérdések és feladatok

Hány százaléka egy felnőtt, és hány százaléka egy 

gyermek tömegének a víz?

Mennyi víz szükséges a testünk zavartalan működé-

séhez naponta?

Mit jelent az, hogy a víz állandó körforgásban van a 

Földön?

A Földön található nagy mennyiségű víz kb. hány 

százaléka alkalmas ivóvíznek?

Hogyan kerülhet ólom a vízbe, és miért káros ez az 

anyag?

Mi az a különleges fi zikai tulajdonság, ami alkalmas-

sá teszi a vizet, hogy az élet bölcsője lehessen? 

gáz vagy gőz

forrás

olvadás

folyadék

szilárd anyag

sz
u
b
li

m
ác

ió

le
cs

ap
ó
d

ás

lecsapodás

fagyás

16

kemia_09szk_1.indd   16 2014.02.18.   14:02:44



  * mu = 1,66 · 10–27 kg = atomi tömegegység, a 12 
6C-izotóp atom 

tömegének 1/12 része

** 1,602 · 10–19 C = elemi töltésegység, ez a legkisebb  elektromos 

töltés. Minden elektromos töltés az elemi töltés több szöröse 

vagy tört része

3. AZ ATOM FELÉPÍTÉSE

ELEMEK, VEGYÜLETEK ÉS AZ ATOM FELÉPÍTÉSE

   Elemi részek

Ma már tudjuk, hogy a körülöttünk lévő világ anyagai-

nak építőköve az atom. Minden atomot háromféle 

 elemi részecske alkot: a proton, a neutron és az elektron. 

Az atomot felépítő elemi részecskék jellemzői

Neve Jele Valódi tömege
Relatív 
tömege

Valódi töltése
Relatív 
töltése

proton p+ 1,672 · 10–27 kg 1 mu* +1,602 · 10–19 C** +1

neutron n0 1,674 · 10–27 kg 1 mu 0 0

elektron e– 0,911 · 10–30 kg –1,602 · 10–19 C –1

elektronburok

atommag

proton

neutron

A proton egységnyi tömegű, pozitív elektromos töl-

tésű részecske. (A proton elnevezés a protosz görög ere-

detű szóból származik, jelentése: eredeti, elsőd leges.)

A neutron egységnyi tömegű, töltés nélküli, semle-

ges részecske. A proton és a neutron tömege tehát kö-

zel ugyanakkora, de a neutronnak a protontól eltérően 

elektromos töltése nincs. (A neutron latin szó, jelen-

tése: egyik sem a kettő közül, azaz sem pozitív, sem 

negatív töltése nincsen.)

Az elektron nagyon kis tömegű, negatív elektromos 

töltésű elemi részecske. (Az elektron görög eredetű szó, 

jelentése: borostyánkő.) Az elektron tömege a proton 

és a neutron tömegének mintegy 1850-ed része, elha-

nyagolhatóan kicsi.

A proton és az elektron töltésének nagysága meg-

egyezik, előjele azonban ellentétes. 

Az atom felépítése: atommag és elektronburok

A táblázati adatokból látható, hogy az elemi részecskék 

valódi tömege rendkívül kicsi szám. Ezért az elemi részek 

tömegét általában egymáshoz viszonyítva, relatív töme-

gükkel fejezik ki. A proton tömegét egységnek választva, 

a neutron tömege ezzel csaknem megegyezik, az elektron 

tömege viszont sokkal kisebb. Hasonló módon értelmezzük 

az elemi részek relatív elektromos töltését is. Az elektron 

negatív töltését egységnek tekintve, a proton töltése ugyan-

akkora, de pozitív előjelű.

A csúcstechnológiát megtestesítő legújabb részecskegyor-

sító (LHC) 2008-ban kezdte meg működését a CERN 

(Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) területén (Genf 

mellett). A részecskegyorsító gyűrűiben fénysebesség- közeli 

sebességre gyorsítanak fel protonokból álló protonnyalábo-

kat, majd a protonnyalábokat ütköztetik egymással. A kuta-

tók azt remélik, hogy a hatalmas anyagi és szellemi ráfor-

dítással készült részecskegyorsító segítségével válaszokat 

kaphatunk a világegyetemet alkotó anyaggal és annak műkö-

désével kapcsolatos, ma még megválaszolatlan kérdésekre.  

1

1850
mu

A Nagy Hadronütköztető 
egy alagútja a CERN-ben
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   Elemi részek az atomban

Az atom két fő részből áll, a pozitív töltésű atommag-

ból és a körülötte rendkívül nagy sebességgel mozgó 

elektronok által alkotott elektronburokból.

Az atom legbelső részét, a nagyon kicsi atommagot 

protonok és neutronok alkotják. A protonok és neut-

ronok közös neve: nukleonok. (A nukleon szó latin 

eredetű, nukleusz = mag.)

Az atommagban a protonok és a neutronok száma 

vagy azonos, vagy a neutronok száma nagyobb a pro-

tonok számánál. Adott elem atomjaiban a protonok 

száma mindig ugyanakkora, például a hidrogénatomok-

ban mindig egy, a szénatomokban hat, az oxigénato-

mokban nyolc.

Az atommagot az elektronburok veszi körül, amelyet 

egy vagy több elektron alkot. Az atommagban lévő 

protonok és az elektronburkot létrehozó elektronok 

száma megegyezik, ezért az atomnak töltése nincs, az 

atom elektromosan semleges.

A gyorsan mozgó negatív töltésű elektronokat a 

pozitív töltésű atommag vonzása tartja kötve az atom-

ban. Az atommag és az elektronok közötti elektromos 

vonzóerő azonban viszonylag gyenge, ezért az elektro-

nok (vagy azok egy része) eltávolíthatók az atomból, 

például hevítéssel, dörzsöléssel, fénybesugárzással vagy 

kémiai reakciók útján is. A kémiai reakciókban az atom-

mag nem változik meg.

   Az atom és az atommag mérete

Az atomok rendkívül parányi részek. A pici gömbnek 

tekintett atomok átmérője a milliméter tízmilliomod 

része, ezen belül az atommag átmérője még százezerszer 

kisebb. Az elektronburok kiterjedése tehát a mag mére-

téhez képest viszonylag nagy.

Az atommagban a pozitív töltésű protonok közötti taszító 

hatást a semleges neutronok csökkentik. A nukleonokat 

nagyon erős kölcsönhatás, különleges magerő tartja együtt, 

amely csak az atommagon belül, a nukleonok között érvé-

nyesül. Megbontásához rendkívül nagy energia szükséges, 

amely sokszorosan meghaladja a kémiai reakciók energia-

változásait. Ezért a kémiai reakciókban az atommag soha-

sem változik meg, mindig az elektronburok elektronjaival 

történik a változás. Az atommag megbontásából származik 

a nukleáris energia vagy atomenergia. Ha tudjuk, hogy a 

nukleonokat összetartó magerő megbontásához szükséges 

energia nagyságrendje 109 kJ, a kémiai reakciók energia-

változása pedig 10–100 kJ nagyságrendű, belátható, hogy 

a kémiai folyamatokban az atommagok változatlanok ma-

radnak.

Ha például az atom méretét egy 100 m átmérőjű 

gömbnek képzeljük, akkor az atommag egy mákszem-

nyi lenne az atom közepén. Mivel az elektronok töme-

ge a proton és a neutron tömegéhez képest elenyésző, 

az atomnak szinte az egész tömege (99,9%-a) ebben a 

kicsiny, pozitív töltésű magban összpontosul. Az atom 

tömegét a protonok és a neutronok együttes tömege 

adja meg.

Méretviszonyok az atomban

Mekkora lenne annak az atomnak az átmérője, amelynek 

magját a gombostűfejhez hasonló nagyságú, 1 mm-es át-

mérőjű gömböcskének képzeled? Figyeld meg az ábrát!

d2 ≈ 10–10 m

d1 ≈ 10–15 m

A Paksi Atomerőmű reaktorai

Az atomerőmű éves energiatermelése 

2008-ban 53 PJ volt (P [peta] = 1015). 

Magyarország éves energiafogyasztása 

ugyanebben az évben 158,4 PJ volt.

A hazai energiaszükségletnek körül-

belül hányadrészét szolgáltatja a Paksi 

Atomerőmű?
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Az anyag atomos szerkezetének megismerése

A relatív atomtömeg

Az atomok létezésének feltételezése Démokritosz és Leu kip  posz görög fi lozófusoktól 

származik. Minden anyag tovább már nem osztható építőkövét nevezték atomnak (az 

atom görög szó, jelentése: oszthatatlan). Tanításuk hosszú időre feledésbe merült. 

A 19. század elején Dalton angol fi zikus elevenítette fel az anyag atomos felépítésének 

gondolatát (1808-ban). A görög bölcsek tanítása szerint azt állította, hogy az atomok 

az anyag legkisebb oszthatatlan részecskéi, ugyanannak az elemnek az atomjai egyfor-

mák, tömegük azonos. Ahány kémiai elem van, annyiféle atom létezik. Kísérletekkel 

bizonyította be, hogy a különféle elemek a természetes számok arányában vegyülnek 

egymással. Egy adott vegyületben az atomok minősége és száma mindig állandó.

Már a régi korok tudósai is tapasztalták, hogy egyes anyagokból 

(például borostyánból) készült testek megdörzsölve vonzzák 

vagy taszítják egymást. Megállapí tották, hogy dörzsö-

léskor a test elektromos állapotú lesz, elektromos 

töltést nyer. A vonzás és taszítás alapján feltéte-

lezték, hogy kétféle elektromos töltés lehetsé-

ges: pozitív (+) és negatív (–). Az azonos 

töltésű testek taszítják, az ellentétes tölté-

sűek vonzzák egymást. A kísérletek azt is 

bizonyították, hogy dörzsöléskor nem 

keletkezik töltés, csupán a negatív töl-

tés egy része átmegy az egyik testről 

a másikra. Az a test, amelyiken túl-

súlyba kerülnek a negatív töltések, 

az negatív, a másik pedig pozitív 

töltésű lesz. Dörzsölés előtt a tes-

tekben ugyanannyi pozitív és nega-

tív töltés van, ekkor a test nem elekt-

romos, hanem semleges állapotú.

A 19. század vége felé a tudósok megfi gyel-

ték azt is, hogy egyes fémekből fény vagy ma-

gas hőmérséklet hatására negatív elektromos 

töltésű részecskék lépnek ki. Ezeket a részecs-

kéket elektronoknak nevezték el. Mivel a negatív töltésű elektronok az anyagból szár-

maznak, feltételezték, hogy azok az anyagot felépítő atomok alkotórészei. Ez rendkí-

vül jelentős felfedezés volt, hiszen egészen addig az atomot Dalton angol fi zikus 

tanításai nyomán oszthatatlan részecskének tekintették. Ernest Ruther ford angol tudós 

állapította meg 1911-ben, hogy az atom atommagból és elektronburokból áll. Rutherford 

az atom elektronszerkezetének megalkotásában is jelentős eredményeket ért el. (Lásd 

bővebben a tankönyv 20. oldalán.)

Az atomok rendkívüli kicsisége miatt valódi tömegük is csak 

nagyon kis számmal fejezhető ki. Például a hidrogénatom 

tömege 1,67 · 10–24 g. Ilyen kis számokat kimondani is nehéz, 

hát még számolni velük! Ezért a tudósok azt gondolták, hogy 

valódi tömegek helyett egymáshoz viszonyított tömegüket 

adják meg. Ezt a viszonyszámot nevezték el relatív atomtö-

megnek. Viszonyítási alapnak a szén 12-es izotópját válasz-

tották. A relatív atomtömeg azt fejezi ki, hogy az adott elem 

egy atomja hányszor nehezebb a 12-es szénizotóp (12  6C) tö-

megének 1/12-ed részénél. (A szénatom tömegének 1/12-ed 

része: 12/12 = 1.) 

John Dalton (1766–1844) angol 
fi zikus 1808-ban kidolgozta a róla 
elnevezett daltoni atomelméletet, 
amely az atomokat apró, osztha-
tatlan gömböcskéknek tekintette

Démokritosz
(Kr. e. 460–370)

A borostyánkő meg szilárdult 
fenyőgyanta. A gyakran pókokat, 
rovarokat is tartalmazó borostyán-
kövekből ékszerek készülnek 

Mivel a relatív atomtömeg viszonyszám, mértékegysége 

nincs. Jele: A 
r . Például az A 

r(Mg) = 24 azt jelenti, hogy egy 

magnéziumatom tömege 24-szer nagyobb, mint a 12-es szén-

izotóp tömegének 12-ed része. Az elemek relatív atomtöme-

gei a periódusos rendszerben találhatók.

A relatív atomtömegből kiszámítható a relatív molekulatö-

meg is, ha ismerjük a molekula összetételét. A relatív moleku-

latömeg is viszonyszám, mértékegysége nincs, jele Mr. Pél dául 

a vízmolekula képlete H2O, a relatív atomtömegek összege 

1 + 1 + 16 = 18. A vízmolekula tömege tehát 18-szor nagyobb 

a 12-es szénizotóp 12-ed részénél, relatív molekulatömege 18.
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ást. Meg
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A 19. század vége
A borostyánkő meg szilárdult 
fenyőgyanta A gyakran pókokat

Már a régi korok tudósai is tap
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