A kémiai kísérletek során veszélyes anyagok kerülhetnek felhasználásra, illetve veszélyes anyagok és
hulladékok 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 osztályokba tartoznak.

Veszélyességi
szimbólumok
és jelentésük

Robbanóanyagok

Tűzveszélyes anyagok
(gázok, aeroszolok, folyadékok,
szilárd anyagok)

Oxidáló gázok
Oxidáló folyadékok

Nyomás alatt
lévő gáz

Fémekre korrozív hatású
anyagok
Bőrmarás/Bőrirritáció
Súlyos szemkárosodás/
Szemirritáció

Veszélyes
a vízi
környezetre

Akut toxicitás
(1–3. kategória)

Légzőszervi szenzibilizáló
Csírasejt-mutagenitás
Rákkeltő hatás
Reprodukciós toxicitás
Célszervi toxicitás,
egyszeri expozíció
Célszervi toxicitás,
ismétlődő expozíció
Aspirációs veszély

Akut toxicitás
(4. kategória)
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A széncsoport elemei,
szervetlen vegyületei

A széncsoport elemei és vegyületei
A szén vegyületei
A szilícium és vegyületei
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1.

lecke

A széncsoport
elemei és
vegyületei

A széncsoport elemei a periódusos rendszer 14.
csoportjában találhatók. Idetartoznak: a szén (C),
a szilícium (Si), a germánium (Ge), az ón (Sn) és
az ólom (Pb).
Az elemek atomjai általában négy vegyértékelektronjukkal alkotnak kémiai kötést, így stabilizálódnak. Az atomok mérete a széntől a germánium
irányába nő.
Az elemek jellege, elektronegativitása a széntől
lefelé változik: a szén nemfém, a szilícium és a germánium félfém, az ón és az ólom pedig fémek.
A szén, a szilícium és a germánium atomrácsos, az
ón és az ólom fémrácsos szerkezetű. Az atomrácsokat kovalens kötések tartják össze, mivel ennek
erőssége az atomok méretével változik, a csoportban lefelé növekszik, az elemek olvadáspontja a
szén-germánium irányban csökken. A szén, szilícium és germánium vegyületei főleg kovalens kötésű molekulákból állnak. A fémes ón és ólom ionos
kötésű vegyületeket alkot.
1.
H

18.
2.

13. 14. 15. 16. 17.

Li Be
Na Mg
K

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Ca Sc Ti

Rb Sr

Y

V

He

B

C

N

O

F

Ne

Al

Si

P

S

Cl Ar

Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te

Cs Ba La Hf Ta W Re Os

Ir

I

Xe

Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt

A fémek vagy a nemfémek csoportjába tartozó
elemek vannak többségben a természetben?

széncsoport

fémek

félfémek

nemfémek

A széncsoport
Sorolj fel két-két fémet, nemfémet és félfémet a periódusos
rendszerben!
Melyik csoportba tartozó elemek vannak többségben
a természetben?

A szén (C)
A szén vegyületeiben legtöbbször négy kovalens
kötést képez. A szénvegyületek esetében a kovalens kötéstípus a meghatározó. A szénatom kis
mérete és közepes elektronegativitása (2,5) miatt
ezek a kötések erősek, a szénvegyületek molekulái
stabilisak.
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A széncsoport elemei és vegyületei

A természetben a 12-es (12C), a 13-as (13C) és a 14es (14C) izotópja ismert. A 14C folyamatosan keletkezik a légkörben a kozmikus sugárzás hatására, de radioaktív, és ezért idővel el is bomlik. Az élő
szervezetekben a környezettel való folyamatos anyagcsere miatt a 14C mennyisége állandó. Az élőlény elpusztulása után ez folyamatosan csökken, ez az alapja a radiokarbon kormeghatározási módszernek.
Gyémántszerkezet képe

A szén a természetben rendkívül fontos elem. Elemi formában, kristályos módosulataiban ritkán található, de vegyületeinek száma rendkívül nagy.
Előfordul a természet szervetlen anyagaiban, például a légkör mindig tartalmaz változó mennyiségben szén-dioxidot (CO2), a földkéregben gyakoriak
a karbonátos kőzetek, ásványok (mészkő, márvány,
CaCO3), a hegységalkotó dolomitok [CaMg(CO3)2].
Legfőképpen azonban az élővilág legfontosabb elemeként a szerves vegyületekben fordul elő. Az élő
szervezeteket szinte kizárólag szénvegyületek alkotják. Ezek elpusztulása után bomlástermékeiben,
a kőolajban, a földgázban és az ásványi szenekben
is megtalálható. A felsorolt szervetlen és szerves
anyagok sok szempontból különböznek ugyan
egymástól, de közös vonásuk, hogy mind szénvegyületek.
A szénatom mérete és elektronegativitása következtében elemi állapotban a szénatomok egymással erős kovalens kötést hoznak létre, atomrácsban kristályosodnak. Az elemi szén allotróp
módosulatai: a gyémánt, a grafit és a fullerének,
amelyek szerkezete és tulajdonságai eltérőek. A elemi szén módosulatain kívül ásványi szeneket (a
köznapi szóhasználatban a szén szó ezeket jelenti)
és mesterséges szeneket ismerünk.
A gyémántban egy szénatom négy másik szénatommal kovalens kötést alkot. A szénatomok egy
tetraéder középpontjában és csúcspontjain helyezkednek el. Térhálós atomrácsot alkot. Színtelen,
átlátszó, a természetben előforduló legkeményebb,
nagy fénytörésű anyag. A nagy keménységet az
atomok közötti erős kovalens kötések okozzák.
Az erős kötésben levő elektronok nem mozdulhatnak el, ezért a gyémánt nem vezeti az elektromos
áramot. Semmilyen oldószerben nem oldódik.
A legértékesebb drágakő. Az ékszerkészítésre nem
alkalmas gyémántot nagy keménysége miatt acélfúrók hegyéül, üvegvágásra, csiszolópapírnak használják.

Régóta próbálkoznak mesterséges gyémánt előállításával grafitból, ami nem könnyű feladat, mert a gyémánt és a grafit közül a grafit a stabilabb módosulat.
Ha a gyémántot levegőtől elzárva hevítjük, grafittá
alakul, ezért a gyémántot megolvasztani sem lehet.
Grafitporból ipari gyémánt előállításához nagyon
magas hőmérséklet és nyomás szükséges, aminek biztosítása magas költséggel jár.

A grafit sötétszürke, átlátszatlan, fémes fényű
anyag. A grafitrács réteges atomrács. A grafitkristályban a szénatomok szabályos hatszögek csúcspontjain helyezkednek el. Ezek a hatszöges gyűrűk
egy síkot alkotnak, és egy síkban minden szénatom
három másik szénatomhoz kapcsolódik kovalens
kötéssel. A hatszöges gyűrűkből álló rétegeket a
szénatomok negyedik elektronjai által alkotott delokalizált (helyhez nem kötött) elektronrendszer
(elektronfelhő) tartja össze. A delokalizált elektronok miatt jó elektromos vezető. A síkok közötti
távolság nagyobb, mint a síkokban a szénatomok
egymás közötti távolsága. A rétegeket gyenge, másodrendű, diszperziós kötések kapcsolják össze,
ezért a rétegek egymáson elcsúszhatnak, a grafit
lágy, puha anyag, könnyen hasad, a papíron nyomot
hagy. A ceruzákban is grafitbél van. Tömítő és gépkenő anyagként, elektródok, dinamók, szénkefék
készítéséhez, az atomreaktorokban neutronlassításra használják.

Grafitszerkezet képe

A széncsoport elemei, szervetlen vegyületei

1.

9
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A széncsoport elemei, szervetlen vegyületei

1.

A széncsoport elemei és vegyületei

A fullerén sokféle, nagyszámú szénatomból álló
molekula összefoglaló neve. Stabil szénmódosulat,
a szénatomok egymással összekapcsolódó ötszögek
és hatszögek csúcsaiban helyezkednek el, a molekula üreges felépítésű. Leggyakoribb képviselőjük
a 60 szénatomból álló molekula, amelynek térszerkezete futball-labdaszerű, tökéletesen szimmetrikus. A rácsban minden szénatom egyenértékű.
A molekularácsos fullerének általában sötét színű,
szilárd anyagok, de puhák, mint a grafit. Vízben
nem oldódnak, de apoláris oldószerekben igen. Jó
oldószerük a toluol. Oldatuk színes.
Az ásványi szenek növényi maradványok levegőtől
elzárt, nagy nyomáson és hőmérsékleten hosszú idő
(évmilliók) alatt végbemenő átalakulásának eredményei. Fajtái: tőzeg, lignit, barnakőszén, feketekőszén, antracit. Az ásványi szenek annál jobb minőségűek, minél magasabb a széntartalmuk. A szénen
kívül sokféle más – az elszenesedő élőlényekből
képződött – szerves vegyületet is tartalmaznak. Jelentős részüket energiatermelésre használják, ezért
fosszilis energiahordozóknak is nevezik őket.

KÍSÉRLET
Száraz kémcsövet töltsünk meg 1/3-ad részig gyújtópálca-darabkákkal, zárjuk le derékszögben meghajlított kihúzott végű üvegcsövet tartalmazó egyfuratú dugóval, majd fokozatosan erősödő lánggal
melegítsük! Rövid idő múlva a fa megfeketedik,
elszenesedik, a kémcső szájánál barnás folyékony
anyag jelenik meg, az eltávozó gázok pedig az
üvegcső végén meggyújthatók.

képessége nagyon nagy, ezért szagelszívókban, gázálarcokban, az orvosi szenet pedig (hasmenés esetén) a belekben keletkező gázok megkötésére
használják. A mindenki által ismert korom szénhidrogének tökéletlen égésekor és hőbontásakor
keletkezett finom eloszlású, porszerű szén.
Adszorpciónak nevezzük azt a folyamatot, amelynek során szilárd anyagok felületükön gázmolekulákat vagy egyes oldatkomponenseket kötnek
meg.

KÍSÉRLET
Vizes festékoldatot tartalmazó kémcsőbe kiskanálnyi, elporított aktív szenet teszünk, majd a kémcső
tartalmát 1-2 percig rázogatjuk. Szűrés után a lecsöpögő folyadék színtelen.
Mi az elszíntelenedés oka?

Ammónia adszorpciója aktív szénen
Kristályosítócsészét félig higannyal töltünk meg.
A higany tetejére aktív széndarabkát helyezünk.
Egy kémcsövet ammóniagázzal töltünk meg, és a
kémcsövet megfordítva, a széndarabkát úgy fedjük
le vele, hogy a pereme leérjen az edény aljára. Kicsit
mozgatjuk, majd elengedjük. A kémcső megáll, és
néhány perc múlva a higany szintje jelentősen megemelkedik benne.

Mi keletkezett a fából a levegőtől elzárt hevítés során?

A mesterséges szenek ásványi szenek, fa vagy más
széntartalmú anyag levegőtől elzárt térben történő
hevítésével, száraz desztillációjával keletkező anyagok. Száraz desztillációja során a fából és a szénből
háromféle halmazállapotú termék keletkezik: éghető gáz, cseppfolyós kátrány és nagy széntartalmú
szilárd maradék. A szilárd maradék a szénből a
koksz, a fából a faszén, a húsból a hússzén, a vérből
a vérszén. A mesterséges szenek szivacsos szerkezetűek, üregesek, amelyekben oldatok alkotórészeit
vagy gázokat köthetnek meg (adszorpció). A mesterséges szenek felülete még tovább növelhető.
A megnövelt felületű mesterséges szeneket aktív
szénnek nevezzük. Az aktív szenek adszorpciós

Hogy jutott a higany az ammóniával teli kémcsőbe?
Magyarázd meg a jelenséget!

A különböző szénmódosulatok kémiai tulajdonságai lényegében azonosak, mivel az elemi szén
mindhárom módosulata kizárólag szénatomokból

10
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1.

2 C(sz) + O2(g)
2 CO(g)
C(sz) + O2(g)
CO2(g)

Δr H = +172kJ/mol
Δr H = –394 kJ/mol

Oxigén jelenlétében a szén-monoxid is elég, széndioxiddá alakul:
2 CO + O2

2 CO2

Δr H = –566 kJ/mol

A szén oxidációs száma szén-monoxidban +2, a
szén-dioxidban pedig +4.
Magas hőmérsékleten a szén erélyes redukálószer,
egyes oxidokból elvonja az oxigént, a szén-dioxidot
is redukálni képes.
C + CO2
2 CO
C + 2 CuO
CO2 + 2 Cu
A vasgyártásnál is redukálószerként használják:
Fe2O3 + 3 C
3 CO + 2 Fe

A szén tiszta, elemi állapotban is megtalálható a természetben. Ismert allotróp módosulatai a gyémánt és a grafit. Mindkettő kristályos szerkezetű,
de ezen belül az atomok kapcsolódása és a kristály szerkezete eltérő.
Ebből következően a gyémánt és a grafit tulajdonságai jelentősen
különböznek egymástól. Sokáig azt hitték, hogy a szénatomok egymással nem alkotnak molekulákat. 1985-ben azonban felfedeztek
egy 60 szénatomból álló, gömb alakú szénmolekulát. Később még
több, nagyszámú atomból álló szénmolekulát is előállítottak, ezeket közös néven fulleréneknek neveztek el.
A nagy atomszámú szénmolekuláknak nagy jelentőségük
van a tudományban és a technikában egyaránt. Felfedezésükért három tudós kapott Nobel-díjat 1996-ban.
A fullerének nyomán kialakult nanotechnika szinte beláthatatlan távlatokat, új utakat nyit az elektronika, az orvostudomány, az anyagtudomány és az információs technikák
fejlődésében. A nano- elnevezés a nagyon kicsi méretre utal,
a nanométer a méter ezredmilliomod része. Az ilyen rendkívül kis méreteknél új fizikai és kémiai tulajdonságok jelennek
meg, amely az alkalmazások széles körét kínálja.

grafit

gyémánt
fullerén

Szénmódosulatok
modelljei

Kérdések és feladatok

1

A gyémánt és a grafit közül csak az egyik vezeti
az elektromos áramot. Melyik vezető és miért,
illetve a másik miért nem vezet?

4

2
3

5

Mi a különbség az ásványi és a mesterséges szenek között?
2 mázsa szén hány kilogramm vas(III)-oxid
fémvassá történő redukciójához szükséges?

Mi oxidálódik és mi redukálódik a réz(II)oxid–szén reakciónál? Írd fel az oxidációsszám-változásokat!
Mennyi a CO képződéshője, ha a C(sz) + O2(g)
CO2(g) reakció reakcióhője 394 kJ/mol, és
a 2 CO(g) + O2(g)
2 CO2(g) folyamat reakcióhője –566 kJ/mol?

A széncsoport elemei, szervetlen vegyületei

áll. Az ásványi és a mesterséges szenek pedig különböző összetételű, nagy széntartalmú anyagok.
A szén reakciókészsége szobahőmérsékleten kicsi,
de magasabb hőmérsékleten növekszik, így sok
fémes és nemfémes elemmel reagál. A fémekkel
ionkötésű karbidokat alkot (pl. CaC2), nemfémes
elemekkel pedig általában kovalens kötésű molekulákat képez. Legismerebbek: a szén-monoxid (CO),
a szén-dioxid (CO2) és a metán (CH4).
Égéskor minden szén vagy széntartalmú anyag
kevés oxigén jelenlétében szén-monoxiddá (CO),
elegendő oxigén jelenlétében szén-dioxiddá (CO2)
ég el.

A széncsoport elemei és vegyületei
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2.

lecke

A szén vegyületei

A szén rendkívül nagyszámú vegyülete közül most
részletesebben csak oxidjaival, a szén-monoxiddal
és a szén-dioxiddal ismerkedünk meg.
CO
C

O

A szén-monoxid molekulaszerkezete

A szén-monoxid (CO) a szén és széntartalmú
anyagok tökéletlen égése során keletkezik, ha nincs
elegendő oxigén a szén-dioxid keletkezéséhez:
C + O2

2 CO

Molekulájában a szénatom és az oxigénatom között
háromszoros kötés van. A három közül egy datív
kötés, amelyben a harmadik kötő elektronpár az
oxigéntől származik. A molekula lineáris és apoláris. A szén-monoxid színtelen, szagtalan, gáz-halmazállapotú anyag, vízben nem oldódik. Magas
hőmérsékleten reakcióképesé válik. Meggyújtva
kékes színű lánggal szén-dioxiddá ég el, erélyes redukáló hatását a vasgyártásnál hasznosítják:
Fe2O3 + 3 CO

Mi a cseppkő, és hogyan keletkezik?

A szén-monoxid rendkívül veszélyes méreg, láthatatlan gyilkosnak is szokták nevezni. A szén nem
tökéletes égésekor keletkezik (pl. rosszul szelelő
kályhában). A vérben lévő, oxigént szállító hemoglobinhoz kétszázszor erősebben kötődik, mint az
oxigén, a hemoglobin vasionjával stabilis szénmonoxi-hemoglobinná egyesül, így az oxigénfelvételt és -szállítást akadályozza, megszünteti. Nagyon
veszélyes, mert a levegőben semmi nem jelzi jelenlétét. A mérgezés kezdeti tünetei: gyengeség, szédülés, izomfájás, de az esetek többségében, amikor
ezek jelentkeznek, már nincs ereje a mérgezettnek
a meneküléshez. 1,3 térfogatszázalékban 1–3 percen belül halált okoz, de már 0,02 térfogatszázalékban is mérgező. Mentéskor a mérgezettet azonnal
friss levegőre kell vinni, és mesterséges lélegeztetést
kell alkalmazni! Az egyik leggyakoribb háztartási
baleset a szén-monoxid-mérgezés, ezért fontos,
hogy ahol kályhával, kandallóval vagy gáz elégetésével fűtenek, feltétlenül szereljenek fel szénmonoxid-jelző készüléket!
Laboratóriumban hangyasavból koncentrált
kénsavval, vízelvonással állítják elő:
HCOOH
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KÍSÉRLET
Szén-monoxid előállítása
Kémcsőbe koncentrált hangyasavat öntünk, majd
ehhez óvatosan koncentrált kénsavat adunk. A kémcsövet kihúzott végű üvegcsövet tartalmazó egyfuratú dugóval lezárjuk, és állványba erősítjük. Kis
idő után az üvegcsövön kiáramló gázt meggyújtjuk.
Kékes lánggal ég.
Mi a koncentrált kénsav szerepe a reakcióban?

CO2
O

C

O

A szén-dioxid molekulaszerkezete

A szén-dioxid- (CO2 )-molekulában a szén és az
oxigénatomok között kettős kötések vannak. A molekula lineáris. A kötések poláris kovalensek, de a
molekula felépítése szimmetrikus, ezért apoláris.
Színtelen, szagtalan, szobahőmérsékleten és 0,1 MPa
nyomáson a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz. Olvadás- és forráspontja magasabb, mint a szénmonoxidé, mert nagyobb méretű és tömegű molekulái között erősebb diszperziós kölcsönhatások
alakulnak ki. Nagy nyomáson cseppfolyósítható,
hűtéssel szilárd, hószerű anyaggá alakítható. A szilárd (78 °C-os) állapotú szén-dioxid köznapi neve
szárazjég, könnyen szublimálódik.
A szén-dioxid molekulái szilárd halmazállapotban molekularácsot képeznek. A szárazjég az élelmiszerek kiváló hűtőanyaga. Az összes felhasznált
szén-dioxid felét a hűtőipar igényli. A szén-dioxid
cseppfolyós formában apoláris anyagok fontos oldószere.
Nagyobb mennyiségben belélegezve az emberi
szervezetre mérgező, fulladásos halált okoz, mert a
tüdőben megakadályozza a használt vér szén-dioxid-tartalmának leadását és az oxigén felvételét.
A szén-dioxid alacsony, 4-5 térfogatszázalékos
koncentrációban a légzőközpont működését serkenti – gyakoribb, mély lélegzetvételre késztet –, 20
térfogatszázalék felett bénítja a légzőközpontot,
vagyis légzésleállást okoz.
A szén-dioxid-gáz sűrűsége a levegőnél másfélszer nagyobb. Az égést nem táplálja – önmaga sem
ég –, így a must erjedésekor a lefelé tartott égő
gyertya kialvása jelzi, hogy még nem szabad a pincébe lemenni.

A szén vegyületei

Keletkezhet széntartalmú anyagok elegendő oxigénben való elégetésével, az élő szervezetben lejátszódó lassú égés következtében az állatok és
növények légzése során, a must erjedésekor (ezért
is nevezik mustgáznak), a szerves anyagok rothadásakor, a robbanómotorok működésekor, vulkáni
működéskor. Természetes ásványvizekben is előfordul.

KÍSÉRLET
Mészkő és sósav reakciójával előállított, vagy szódaszifonos üvegből származó szén-dioxid-gázt engedünk a különböző magasságokban elhelyezett
gyertyákat tartalmazó üvegkádba. A gyertyák fokozatosan alszanak el, először a legalacsonyabban elhelyezett.

Miért alszanak el a gyertyák, és miért az említett
sorrendben?

A szén-dioxid egyrészt fizikailag oldódik a vízben:
CO2(g) + H2O(f )
CO2(aq), másrészt kémiai
reakcióba is lép vele, szénsav (szódavíz) keletkezik:
CO2(aq) + H2O(f )

H2CO3(aq)

Lúgokkal karbonátokat képez:
CO2 + 2 NaOH
Na2CO3 + H2O
Meszes vízzel [kalcium-hidroxid, Ca(OH)2 ] fehér csapadékká, kalcium-karbonáttá (CaCO3) alakul, ami a meszes vizet megzavarosítja, így lehet
kimutatni a kilélegzett szén-dioxidot.

A széncsoport elemei, szervetlen vegyületei
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A szén vegyületei

A légkör alkotórésze, a légkör szén-dioxid-tartalma csaknem állandó, kb. 0,03 térfogatszázalék,
ez az utóbbi időben kissé megváltozott (klímaváltozás). Előfordul föld alatti gázforrásokban és oldott formában ásványvizekben is. Az utóbbi évtizedekben a növekvő ipar és gépkocsiforgalom miatt
egyre nő a légkör szén-dioxid-tartalma, ami a kutatók szerint a Föld lassú, folyamatos felmelegedését idézi elő (üvegházhatás fokozódása).

ár
sug
nap

A széncsoport elemei, szervetlen vegyületei

2.

Kibocsátáskereskedelem alatt a környezetvédelmi
szabályozásnak azt a módját értjük, amelyben egy adott
szennyezőanyag országosan összességében megengedhető maximális kibocsátását határozzák meg (széndioxid-kvóta), és a szennyező létesítményeket
gazdasági ösztönzőkkel bírják rá a kibocsátások csökkentésére. A szennyező létesítményeket kötelezik
kibocsátásaik nyomon követésére, illetve arra, hogy a
valós kibocsátásaiknak megfelelő mennyiségű kibocsátási egységeket vásároljanak (az államtól vagy egymástól). Aki többet szennyez, az fizet annak, aki kevesebbet szennyez.
H2CO3

hő

CH 4

A növények fotoszintézis során belőle állítanak elő
szerves vegyületeket. Káros hatása az üvegházhatás
fokozódása.

H
2

O

H

O

H

O

C

O

CO 2

A szénsavmolekula modellje

Az üvegházhatás
Milyen vegyületek okozzák az üvegházhatást, és hogyan
történik a klímaváltozás?
Nyári melegben, zárt autóban az üvegházhatáshoz
hasonló helyzet alakul ki. Mi okozza ebben az esetben
a felmelegedést?
Hol hasznosítják a mezőgazdaságban a hasonló jelenséget?

Magyarországon a Dunántúlon és Mátraderecskén
van jelentősebb szén-dioxid-forrás. Az utóbbi helyen száraz fürdőt (ún. mofetta) is üzemeltetnek
érpanaszok gyógyítására.
Előállítása laboratóriumban mészkőből sósavval
történik.
CaCO3 + 2 HCl

CaCl2 + CO2 + H2O

Az iparban mészégetéssel állítják elő:
CaCO3

CaO + CO2

Üdítőitalok, szódavizek készítésére használják.
A poroltóban, a színpadi látvány fokozására (füst),
mélyhűtésre általában szárazjeget használnak.

A szénsav (H2CO3) szén-dioxid vízzel való kémiai reakciójakor keletkezik. Csak híg vizes oldatában létezik. A szénsav molekulavegyület. Vizes
oldatában álláskor vagy melegítésre molekulája
CO2-ra és vízre bomlik. Gyenge sav, vízzel két lépésben sav-bázis reakcióba lép:
H2CO3 + H2O
HCO3– + H2O

HCO3– + H3O+
CO32– + H3O+

A szénsav sói a karbonátok, amelyek karbonátiont
tartalmaznak. A karbonátion (CO32–) két negatív
töltésű összetett ion. Szabályos sói a karbonátok,
savanyú sói a hidrogén-karbonátok.

KÍSÉRLET
Univerzális indikátorral megfestett desztillált vízbe
szén-dioxid-gázt vezetünk. A kiindulási zöld oldat
színe narancssárgára, majd pirosra változik. A széndioxid-bevezetést abbahagyjuk, és a piros oldatot
addig forraljuk, amíg a színe naracssárgán keresztül
ismét zöld lesz.
Mi az oka a színváltozásoknak?
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Gyakran hallunk, olvasunk erdő- és halpusztulásokról, a talajok elsavasodásáról, szobrok, kupolák, műemlékek károsodásáról, pusztulásáról, ennek oka a
savas eső.
Az esővíz savas kémhatása fizikai és kémiai folyamatok eredménye. A légkör szén-dioxid-, kén-dioxid- és nitrogén-oxid-tartalma jelentős mértékben
hozzájárul a savas eső kialakulásához. A légkörben a
szén-dioxid-gáz a vízcseppekben oldódik. Ha a légkör csak oxigénből, nitrogénből és szén-dioxidból
állna, akkor a csapadékvíz pH-ja körülbelül 5,6 lenne.
Az emberi tevékenység növeli a légkörben levő
savképző anyagokat, ezért az esővíz savassága nő, pHja csökken. Magyarországon az esővíz átlag pH-értéke 4,5 körüli érték. A legalacsonyabb pH-értéket
1981-ben Kínában mérték, 2,25 volt.
A levegőszennyezés és a savas eső gyorsítja a szabadban levő fémtárgyak pusztulását (korrózió) is.
A márványból, mészkőből készült szobrok, épületdíszek, amelyek több évszázadig szinte változatlanok
maradtak, az utóbbi évtizedekben viszont a felismerhetetlenségig megrongálódtak. A savas eső hatására a
kalcium-karbonát vízben oldódó hidrogén-karbonáttá alakul át:
2 CaCO3 + 2 H+

2 Ca2+ + 2 HCO–3

A kalcium-karbonát (CaCO3) köznapi neve mészkő, márvány. A természetben többféle kristályos
módosulata található, a kalcit, az aragonit, a márvány. A cseppkő, a korallok, a kréta, a vízkő és a
kazánkő is kalcium-karbonát összetételű. Tiszta
állapotban fehér, vízben nagyon rosszul oldódó
anyag. A szénsavnál erősebb savakkal reagálva széndioxid képződik. Hevítés hatására magas hőfokon
elbomlik kalcium-oxidra (égetett mész) és szén-dioxidra: CaCO3
CaO + CO2, ez a mészégetés
folyamata. Az égetett mész és a víz reakciójakor
keletkezik a Ca(OH)2 (oltott mész). Ez az az anyag,
amivel régen a szobák, konyhák, épületfalak meszelését végezték. (Ma már inkább különböző szintetikus festékeket használnak.) A kalcium-hidroxid
szén-dioxiddal kalcium-karbonáttá alakul, megköt.

A szén vegyületei

Az oltott mész és a homok keveréke a habarcs.
Mészkőhegyekben fordul elő nagy mennyiségben.
A márványt a szobrászatban, a mészkövet az
építőiparban, a cementgyártásban hasznosítják.
A gyönyörű cseppkövek is kalcium-karbonátok.
Úgy keletkeznek, hogy a mészkőhegyek anyagával
az esővíz szénsavtartalma reakcióba lép, és hidrogén-karbonátok formájában oldja:
CaCO3 + H2CO3

Ca(HCO3)2

Hő vagy nyomáscsökkenés hatására a megfordítható folyamat eltolódik a szabályos só, a karbonátképződés irányába. A barlangba szivárgott hidrogén-karbonát-tartalmú oldatból így válnak ki a
karbonátok és alkotnak csodás képződményeket,
mint az aggteleki cseppkőbarlangban is. A cseppkövek különböző színét a szivárgó vizekbe vegyült
ásványi anyagok idézik elő.
A vízkő kalcium- és magnézium-karbonát keveréke. A magnézium- és kalcium-hidrogén-karbonát a víz változó keménységének egyik okozója
(kemény víz). A kemény víz forralásakor az oldott
kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonátok oldhatatlan karbonátokká alakulnak, és kiválnak az
edény falán.
A kalcium-magnézium-karbonát CaMg(CO3)2,
köznapi nevén dolomit, kettős só. Szürkésfehér,
kristályos anyag, kristályrácsában váltakozva szerepelnek a kationok. Keményebb, mint a mészkő.
Vízben és híg, hideg sósavban nem oldódik. Meleg,
koncentrált sósavban szén-dioxid fejlődése közben
oldódik. A Földön hegységeket alkotó kőzet.
Hevítés hatására fém-oxidokra és szén-dioxidra
bomlik.
Jedlik Ányos (magyar természettudós, feltaláló, bencés
szerzetes, kiváló oktató). 1826-ban, hogy rendtársait
meglepje, szerkesztette meg azt a berendezését, amelylyel mesterséges szénsavas víz volt előállítható. A berendezést magyarul „savanyúvízi készület”-nek nevezte. Később tervei alapján épült fel az első szikvízüzem.

Kérdések és feladatok

1
2

Mennyi a szén oxidációs száma a szén-monoxidban, a szén-dioxidban és a szénsavban?

A szén-monoxid, a szén-dioxid és a szénsav
közül melyik redukáló hatású? Írj egy példát a
redoxireakcióra!

3
4

Kísérlettel bizonyítsd be, hogy kilégzéskor
szén-dioxidot bocsátunk ki!

A levegő szén-dioxid-tartalma 0,03 térfogat%.
Egy 5 m × 12 m-es teremben 25 °C-on és
0,1 MPa nyomáson hány dm3 CO2 van?

A széncsoport elemei, szervetlen vegyületei
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Mi a legismertebb ásványa a szilíciumnak?
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A szilícium (Si) ugyancsak a periódusos rendszer
6. oszlopának eleme. Kékesszürke, fémes csillogású,
kemény, magas olvadáspontú, félvezető sajátságú
anyag. Kristályszerkezete a gyémántéval megegyező atomrács. A Si–Si kötéstávolságok viszont nagyobbak, mint a gyémántban, mert a szilíciumatomok a szénatomoknál nagyobb méretűek, ezért
a közöttük kialakuló kötések gyengébbek, mint a
szén–szén kötések. Ezért a szilícium keménysége is
kisebb, és olvadáspontja alacsonyabb, mint a gyémánté. A nagyon tiszta szilícium nem vezeti az
elektromos áramot, de már igen kevés szennyeződés hatására félvezetővé válik. Közönséges körülmények között nem reakcióképes, de magasabb
hőmérsékleten hidrogénnel szilánmolekulát (SiH4)
hoz létre. A természetben csak vegyület formájában
fordul elő. Vízzel, savval nem reagál (kivétel a HF),
de lúgokban viszonylag jól oldódik szilikátképződés és hidrogénfejlődés közben.
A szilícium a földkéreg anyagának kb. egynegyedét alkotja. Leggyakoribb ásványai a kvarc, a homok (SiO2), a különböző fémszilikátok (FeSiO3).
Az agyag fő alkotórészei bonyolult összetételű fémszilikátok. Vegyületeit üveg, porcelán, cserép és tégla gyártásánál használják. Félvezető tulajdonsága
miatt a tiszta szilíciumot mikrocsipekben, napelemek gyártásánál használják. Fontos ötvözőelem, az
acél is tartalmazza.
A szilícium-dioxidnak (SiO2) több módosulata
ismert, amelyek rácsszerkezete eltérő. A szilíciumatomok nagyobbak, mint a szénatomok, ezért közöttük csak egyes kötések alakulhatnak ki. Valamennyi módosulatnak térhálós atomrácsa van,
amelyben minden szilíciumatomhoz négy oxigénatom kapcsolódik. A szilícium- és oxigénatomokat
nagyon erős kovalens kötések kapcsolják össze.
Például a kvarckristályban a központi szilíciumatom a 4 oxigénatommal SiO4 összetételű tetraédereket alkot. Két tetraéder csúcspontján levő
oxigénatom közös. Az atomrácsot tehát a közös
csúcsokkal egymáshoz kapcsolódó tetraéderek végtelen térhálója alkotja. Atomrácsos kristályából
következően szilárd halmazállapotú. Több módosulata ismert, amelyek a rácsszerkezetben különböznek egymástól. Ezek közül a legismertebb a
kvarc (SiO2).
A homok szennyezett SiO2, az amorf szilíciumdioxid a kvarcüveg.
A kvarc kristályrácsa megegyezik a gyémánt
rácsszerkezetével. A tiszta kvarc színtelen, átlátszó,
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A kvarc magas olvadáspontú, kemény anyag, vízben oldhatatlan. Kémiai ellenálló képessége nagy.
A legtöbb savval ellenálló, a savak közül csak a
hidrogén-fluoriddal lép reakcióba:
SiO2 + 4 HF

KÍSÉRLET
A vegyész virágoskertje
Pohárba hígított vízüvegoldatot töltünk, majd 2-2
borsószem nagyságú, színes fémklorid kristálykát
(Co, Cu, Fe, Ni) dobunk bele. Kis idő múlva a kristályokból szép színes, ágas-bogas képződmények
növekedése indul meg. A kristályok és a vízüveg
felületén fémszilikát csapadékhártya képződik,
amely féligáteresztő hártyaként viselkedik, amelyen
keresztül ozmózis megy végbe.

SiF4 + 2 H2O

Az erős lúgokkal lassan reagál:
SiO2 + 2 NaOH

Na2SiO3 + H2O

nátrium-szilikát és víz képződése közben.
Szódával ömlesztve (összeolvasztva)
SiO2 + Na2CO3

Na2SiO3 + CO2

nátrium-szilikát (vízüveg) és szén-dioxid képződik.
Az alkáliszilikátok vízben oldódnak, a többi
fémszilikát nem.
A nátrium-szilikát-oldatból erős savak hatására
vízben nem oldódó kovasavak (különböző összetételű hidrogén-szilikátok) válnak ki, például:
Na2SiO3 + 2 HCl

Mi az ozmózis jelensége, és mi a megfigyelt jelenség
magyarázata?
Mi lehet ez az anyag?

H2SiO3 + 2 NaCl

Az agyagásványok a fémszilikát ásványok mállástermékei.
A kvarcüveg a kvarc megolvasztásával és az olvadék hirtelen lehűtésével állítható elő. Megolvasztás, majd lehűtés után az eredeti szabályos kristályrács nem tud visszaállni, amorf szerkezetű kvarcüveg
keletkezik. A kvarcüveg jól bírja a hőváltozást és a
közönséges üveggel szemben az ultraibolya sugarakat átengedi, ezért alkalmazható kvarclámpákban,
szoláriumokban.
A sivatagokban, tavak, folyók medrében, partszakaszokon található homok és kavics is főként
szilícium-dioxid. A kvarchomokot építkezéseken,
az üveggyártásban és a porcelángyártásban is alkalmazzák.

KÍSÉRLET
Hígított vízüvegoldatot kémcsőbe öntünk, majd
sósavat csöpögtetünk hozzá. A víztiszta oldatból
fehér kocsonyás anyag képződik.
Mi lehet ez az anyag?

KÉP

Az üveg fémszilikátok megszilárdult olvadéka,
amorf anyag. Az üveg szilícium-dioxid (homok),
kalcium-oxid és nátrium- vagy kálium-oxid összeolvasztásából képződő, lehűtött olvadék. Más fémoxidok (pl. Al2O3, BaO, PbO) hozzáadásával változtatják az üveg tulajdonságait.
Az üveg szilíciumatomokból és oxigénatomokból álló térhálós szerkezetének közeiben vannak a
fémionok. Az üvegek összetétele sokféle lehet, ennek alapján a különböző üvegek tulajdonságai is
eltérőek. Színüket a különböző fémionok adják.
Legismertebb az ablaküveg, amelyben nátrium- és
kalciumionok vannak. A jénai üveg bórt és alumíniumionokat, az ólomüveg ólom- és káliumionokat
tartalmaz. A golyóálló üveg rétegei között műanyag
hártyák vannak, a biztonsági üveg hőkezelt, ezért
összetöréskor apró, tompa darabokra esik szét. Az
üvegnek kristályszerkezete nincs, csak részleges
rendezettsége, ezért meghatározott olvadáspontja
sincs.
A szilikagél vízmentes metakovasav (SiO2),
amely porózus szerkezetű, adszorpciós képessége
igen nagy. Széles körben használják szárítóanyag-

A széncsoport elemei, szervetlen vegyületei

kis hőtágulású anyag, az ultraibolya sugarakat átengedi. Kristályok formájában és kőzetképző ásványként is előfordul. A más anyagok által színesre festett kvarckristályok a féldrágakövek. Az ametiszt
ibolyaszínű, a rózsakvarc rózsaszínű. Mikrokristályos fajtái, az opálok, az achátok díszítő és ékkövek.

A szilícium és vegyületei
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A szilícium és vegyületei
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ként, hő- és hangszigetelőként. Minthogy nem
mérgező, az élelmiszeriparban is alkalmazzák csomósodás- és tapadásgátlóként (pl. a kakaóporban,
étkezési szódabikarbónában, porcukorban). Fontos
kromatográfiás anyag.
A szilícium-dioxid a kovasavból származik vízelvonással. A kovasav-molekulák reagálnak egymással víz
kilépése közben, és polimer molekulák, polikovasak
keletkeznek. A polikovasak gyenge savak, ezért például nátrium-szilikátból (Na2SiO3), vízüvegből sósav
hatására lágy, rugalmas, kocsonyás anyagként kovasav
válik ki:
Na2SiO3 + 2 HCl

Szilikonok
A szilikon név gyűjtőfogalom, számtalan, egymástól merőben eltérő szerkezetű, összegképletű és
tulajdonságú vegyület tartozik ide. Ezekben a vegyületekben azonban van egy közös, a polimer
szerkezet „gerincét” alkotó sziloxánlánc, vagyis a
vegyületek alapvázát az egymáshoz kapcsolódó szilícium- és oxigénatomok alkotják. A sziloxánegységek a rövidebb láncoktól a többszörösen kapcsolódó térhálós szerkezetet is felvehetik.
CH3

2 NaCl + H2SiO3
O

Ha a vizet préseléssel eltávolítjuk belőle, szilikagélt
kapunk.

Si

CH3

n

Szilikonok mindenütt
A szilikonok megismerése Frederick Kipping angol kémikus nevéhez fűződik, aki 1901-ben felismerte a
szilícium-oxid polimerek és változatai újdonságát. A szilikon tömegtermelése az 1940-es években kezdődött.
Először az USA-ban, majd húsz év alatt világszerte elterjedt anyag lett. 1947-ben már Európában is állítottak
elő szilikonból készített termékeket, majd az ötvenes évek elején már Magyarországon is.
A gyógyászatban rugalmas kontaktlencse, mellimplantátum, rugalmas protézisek (pl. szemlencse), az építőiparban és a művészetben időjárás- és időtálló festékek, az elektronikában vezetékszigetelések, tömítések, rezgéscsillapítók készítésére használják. Magyar szabadalom alapján gyártják a szilikongumiból készült nagyfeszültségű távtartókat. A cukrásziparban is szívesen alkalmazzák formák készítésére, melyeket azután
különböző édesipari termékek (pl. cukorkák, csokoládéfigurák) készítésére használnak.
Szilikonpolimer-film impregnáló védőréteget alkalmaznak műemlékek védelmére, ilyen szilikonbevonattal
védték meg többek között a Húsvét-szigeten található „hosszú fülű” szobrokat, vagy a riói Krisztus-szobrot is.
A szilikonolajok, például a metil-szilikonolajok nyílt láncú, elágazásokat nem tartalmazó dimetilpolisziloxánok, amelyekben a polisziloxánláncban lévő szílíciumatomhoz CH3-csoportok kapcsolódnak. Minőségüket korlátlan ideig megőrzik. Cseppfolyós, színtelen, szagtalan, víztaszító hatású, magas hőállóságú
anyagok, viszkozitásuk a hőmérséklet változásával csak nagyon kis mértékben módosul. Nem oxidálódnak.
Zárak, lakatok, zsanérok olajozására, műanyag és gumi alkatrészfelületek ápolására, magas hőmérsékleten
üzemelő gépek, berendezések forgó, csúszó alkatrészeinek kenésére egyaránt felhasználhatók. Hosszabb igénybevétel esetén sem gyantásodnak, ragacsosodnak.
A szilikongumi nagy tisztaságú polisziloxán-polimer, amely a hozzá adagolt katalizátortól hő jelenléte mellett
térhálósodik, és gumiszerű anyaggá válik.

Kérdések és feladatok

1
2

Miért nincs az üvegnek meghatározott olvadáspontja?
Mivel lép reakcióba a szilícium-dioxid, és mi
keletkezik?

3
4

Miért lehet hidrogén-fluoriddal üvegmaratást
végezni? Mi keletkezik?
Mik a szilikonok, és mire használják?
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A szénhidrogének és
halogénezett származékaik

A szerves kémia kialakulása
A szénvegyületek jellemzése
A szénvegyületek tulajdonságai és csoportosításuk
A szénhidrogének tulajdonságai és elnevezésük
A telített, nyílt láncú szénhidrogének
A metán és az etán
Fosszilis energiahordozók
A telítetlen, nyílt láncú szénhidrogének
Az etén
A két kettős kötést tartalmazó szénhidrogének
Alkinek
Az aromás szénhidrogének
Halogéntartalmú szénvegyületek
Megújuló és nem megújuló energiaforrások
előnyei és hátrányai
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A szerves kémia
kialakulása

M
Mikor
vált el egymástól a szerves
és a szervetlen kémia?
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Szervetlen és szerves szénvegyületek közötti kapcsolat
A Földön a legtöbb ismert vegyülete a szénnek van.
Ennek oka, hogy a szénatomok közepes elektronegativitásuk és viszonylag kis atomméretük miatt
egymással és más nemfémes elemekkel is kapcsolódhatnak, és hosszú láncokat, gyűrűket is létrehozhatnak. A ceruza, papír, kréta külsőleg egyáltalán
nem hasonlítanak egymáshoz. Az a tény azonban,
hogy szénatomok mindháromban előfordulnak,
rokonokká teszi őket. A papír fehér felületén szénatomok millióit szórjuk szét, amikor ceruzával
írunk. Minden szénatomnak megvan a maga története. Némely szénatom hosszú élete során megfordulhatott a tojás héjában, a korallokban, az igazgyöngyben, más szénatomok a folyami és tengeri
állatok páncéljában. Az évmilliók során az elpusztult állatok mészkőházikói az óceán fenekén hegyekké tornyosultak. A víz később visszahúzódott,
és ezek a hófehér mészkőhegyek a szárazra kerültek. A papírlapban levő szénatom valószínűleg először a levegő szén-dioxidjának része volt, majd a
növények elnyelték, és fotoszintézis révén cukorrá,
majd keményítővé alakult, vagy a cellulóz molekuláinak egyikébe ment át és a fa anyagává vált. Ebből
készült a papír. A szénatomok nagy része a földkéreg belsejében van kréta-, márvány-, kőszén- és
kőolajtelepek alakjában. A Föld felületén a szénatomok gyakran változtatják helyüket (más és más
anyag molekulájának alkotórészei). Például a légköri szén-dioxidban levő szénatom fotoszintézissel
átalakul és a fa élő sejtjeinek valamelyikébe jut,
majd néhány évtized vagy évszázad múlva visszatér
a légkörbe a fa elégése vagy korhadása révén. Még
gyorsabb az átalakulás a légzés során, amikor a kilélegzett szén-dioxidba kerül, s így visszajut a légkörbe.
A szén tehát szervetlen és szerves vegyületek
alkotórésze is lehet. A két vegyületcsoport között
nincs semmiféle elvi különbség, megkülönböztető
elnevezésüket kizárólag a szerves vegyületek óriási
száma és rendszerezésük eltérő módja indokolja,
mint azt a következő órákon látni fogjuk.
Nézzük a következő példákat! A szén-dioxid és
a víz két szervetlen vegyület, közöttük a körülményektől függően különböző reakciók játszódhatnak
le. Például szobahőmérsékleten és légköri nyomáson a szén-dioxid és a víz között a következő reak-
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ció megy végbe: CO2 + H2O
H2CO3, szénsav
keletkezik. A szénsav nem túl jelentős vegyület,
legfeljebb a szénsavas italokban hasznosítják.
Ugyanez a két reakciópartner fotoszintéziskor
klorofill jelenlétében, a napfény energiájának segítségével szőlőcukorrá és oxigénné alakul:
napfény

6 CO2 + 12 H2O

C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

A szőlőcukor viszont a legfontosabb szerves vegyületek közé tartozik. A reakció is egyedülálló
jelentőségű a természetben. Ez az egyetlen folyamat, amelyben lehetséges a szén- és a hidrogénatomok bevitele az úgynevezett élettelen természetből
az élő szervezetbe, ez képezi az alapját a további
szerves anyagok felépülésének. A fotoszintézis a
földi élet alapja, mert az egyetlen természetes folyamat, amelyben szervetlen anyagból szerves anyag
keletkezik.

Szervetlen és szerves anyagok
A szerves kémia tudománya önállóan a 18. század
második felében kezdett kialakulni. Ekkoriban
gondoltak a tudósok először arra, hogy az addig
megismert sokféle anyagot külön csoportokba sorolják, megkülönböztetve egymástól a szervetlen és
a szerves anyagokat. A szervetlen anyagok közé sorolták az ásványi eredetűeket, mint a különféle
ércek és a belőlük előállított fémek, a földkéreg kőzetei, a talaj alkotói, a különféle ásványok, idetartozott az életfontosságú víz, a levegő, az oxigén
és a szén-dioxid is. Szerves anyagnak tekintették az
élő szervezeteket felépítő, vagy az élő szervezetek
által létrehozott, azokból elkülöníthető vegyületeket.
Ennek nyomán alakult ki a kémia tudományán belül két tudományág, a szerves és a szervetlen anyagok tulajdonságait, összetételét, átalakulásait tanulmányozó szerves és szervetlen kémia.

A szerves anyagok nagy részét már régóta ismerik és
használják az emberek. Az ókorban is állítottak elő
például sört és bort növényi anyagokból erjesztéssel;
ismerték és gyártották az ecetet és a szappant; sütöttek kenyeret, használták a mézet, a viaszt, a természetes színezékeket (bíbor, indigó), különféle kozmetikai
szereket, értettek a balzsamozáshoz, a textilfestéshez,
a bőrcserzéshez.

A szerves kémia kialakulása

A szerves anyagokat ekkor még kizárólag növényi
vagy állati eredetű termékekből állították elő, illetve különítették el, különféle eljárásokkal. A 18. század második felében egyre több szerves vegyületet
sikerült tiszta formában is kivonni a természetes
anyagokból; így például a sóskából az oxálsavat, a
citromból a citromsavat, a tejből a tejsavat, a zsírokból a glicerint. Ez lehetővé tette a szerves anyagok
tulajdonságainak tanulmányozását. Mesterségesen
előállítani azonban semmilyen módon nem tudtak
egyetlen szerves vegyületet sem. Ezért a tudósok
úgy gondolták, hogy szerves vegyületet csak a természet, az élő szervezet tud létrehozni, mert a szerves anyag felépítéséhez különleges „életerő” (latinul
vis vitalis) szükséges.
A szerves elnevezés a 19. században élt svéd kémikustól, Berzéliustól származik, aki az élőlényeket felépítő és azok által termelt anyagokkal kapcsolatos ismereteket szerves kémia néven foglalta össze. Ezáltal
megkülönböztette a szerves vegyületeket az ásványi
eredetű szervetlen anyagoktól.

Ezt a vélekedést, az „életerő-elméletet” cáfolta meg
Friedrich Wöhler német vegyész. Neki sikerült
először kísérleti úton szervetlen anyagból szervest
létrehoznia. Wöhler kísérleteinek hatására véglegesen megdőlt az „életerő-elmélet”. Bizonyossá vált,
hogy a szerves vegyületek szervetlen vegyületekből
kiindulva laboratóriumi körülmények között, kémiai úton is előállíthatók az ásványi anyagokhoz
hasonlóan. Ez fordulópontot jelentett a tudományos szemlélet alakulásában.
A tudósok figyelme Wöhler kísérleteit követően
fordult erőteljesen a szerves anyagok tanulmányozása felé. Egyre több szerves vegyületet állítottak
elő mesterségesen, olyanokat is, amelyek a természetben nem fordulnak elő. Mindennek hatására a
kémia tudománya és vele együtt a vegyipar rohamos fejlődésnek indult.
Ma már tudjuk, hogy a szerves és a szervetlen
vegyületek között nincs alapvető különbség: egymásba átalakíthatók, és ugyanazok a kémiai törvényszerűségek vonatkoznak rájuk. A szerves és a
szervetlen anyagok külön csoportba sorolását és
elnevezésüket azonban megtartották.
Az ismert szerves és a szervetlen vegyületek száma között feltűnően nagy a különbség. Míg a szervetlen vegyületek száma százezer körül van, a szerves
vegyületeké több millióra tehető, s számuk évről évre
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