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
jelek a kémiában
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 gondolkodó ember, a Homo sapiens a világ megismerésére törekszik. Megfigyeli a jelenségeket,
föltárja a jelenségek közötti összefüggéseket, a természeti jelenségek és az ember, az ember és az ember közötti viszonyokat. Kutatja és föltárja a világot
mozgató törvényeket. A megismert tények, ezek
összefüggései, a föltárt törvények és a megismerés
folyamatosan tökéletesedő módszerei együttesen
jelentik a tudományt. A tudomány célja az emberi
tudás gyarapítása. A tudomány a tudás (latinul
scientia) szóra utal. A tudomány eredetileg (az
ókori görögöknél) az anyagi és szellemi világra vonatkozó ismeretek összességét jelentette, és filozófiának nevezték. (Philoszophia = a bölcsesség szeretete.)
Az emberi tudás gyarapodásával kialakultak a
tudomány ágai. A legelső két nagy kategória az
absztrakt és a tapasztalati tudományok. Az absztrakt tudományok csak elvont (tiszta) fogalmak közötti összefüggések megismerését tűzik ki célul (pl.
a matematika). A tapasztalati tudományokon belül
elkülönítjük a természettudományokat és a társadalomtudományokat. A kémia természettudomány.
Ezen belül a kémia az anyagok belső szerkezetével,
minőségi átalakulásaival foglalkozik. A természetben jelen levő anyagokat, a közöttük végbemenő
változásokat, a természeti jelenségeket vizsgálja.

mészeti jelenségek többfélék lehetnek. Egyes folyamatok maguktól, minden emberi beavatkozás
nélkül akárhányszor végbemennek (pl. a vas rozsdásodása, a fa korhadása). Ezek jól megfigyelhető
jelenségek. Más folyamatok spontán ritkán történnek meg, megfigyelésük is nehezebb (pl. tűz).
Ilyenkor a jelenségeket mesterségesen idézzük elő,
és általunk változtatott feltételek mellett tanulmányozzuk. Ezt a módszert kísérletezésnek nevezzük.
A kísérletezés azért fontos módszer, mert a jelenséget a zavaró körülményektől mentesen figyelhetjük meg, a feltételek változtatásával pedig a jelenség
lényeges elemei, azok összefüggései könnyebben
megismerhetők.
Roger Bacon ferences rendi szerzetes, az európai alkímia kiemelkedő alakja volt az első, aki a megismerés
eddig elfogadott két ismeretszerzési forrása, a tekintély és az ész mellé harmadikként a tapasztalást is
hozzátette.
„A természet a legjobb tanítómester, a tapasztalás az
egyetlen forrása és döntő próbája minden tudásnak a bennünket körülvevő világról” – írta.
Ő hirdette meg a kísérletező tudományt.

A természettudományos
megismerés módszerei
A természettudományok és így a kémiai megismerés módszerei hasonlók: előre kigondolt terv alapján, meghatározott célra irányuló
– megfigyelések, kísérletek és mérések útján kapott
adatok összegyűjtése, közöttük
– összefüggések és következtetések megállapítása,
majd
– feltevések (hipotézisek) megfogalmazása, elméleti modellek megalkotása,
– elméleti (általánosítható) megállapítások, elvek és
törvények kidolgozása.
Ezek a módszerek általánosnak tekinthetők, bár az
ismeretek gyarapodásával együtt jár az egyre pontosabb technikai eszközök, műszerek megalkotása
is, ami a módszerek változását okozza, s ennek nyomán az elméletek is módosulhatnak.
A természettudományos megismerés folyamatában az első lépés a jelenségek alapos, sokrétű
megfigyelése. A megfigyelés szempontjából a ter-

Roger Bacon (1214–1294)

A második lépés, hogy a jelenség magyarázatára
hipotézist (feltevést, feltételezést) állítunk fel. Ez
akkor történik, ha a spontán megfigyelés vagy a
kísérlet révén már sok információ gyűlt össze.
A hipotézist további megfigyelésekkel és kísérletekkel ellenőrizni kell. Harmadik lépés: ha a hipotézis
beválik, akkor elmélet lesz belőle. Ez azt mutatja,

7

5kemia09-3.indd 7

2015.05.19. 16:33:48

A kémia mint természet tudomány

C6H6

H
H

H

C

H

C

C
C
H

H

C

C

C
C

H

H

C
C

H

H

C
C

H

H

James Watson (1928–) és Francis Crick (1916–2004)
az általuk megalkotott DNS-modellel

hogy az ellenőrzés szerepe döntő a jelenségek megismerési folyamatában. A hipotézisekben és az elméletekben gyakran a valódi rendszerek, testek
számos tulajdonságától – egyszerűsítés céljából –
eltekintünk, modellt alkotunk (mint pl. az atom- és
molekulamodellek), kiemelve a modellezett test,
folyamat vizsgálandó tulajdonságait.
Egy modell értékét mindig gyakorlati használhatósága adja meg. A kémiában többször merültek
fel olyan problémák, amelyeket évtizedeken keresztül nem tudtak kielégítően megválaszolni. Ilyen
volt például a kémiában a benzolmolekula szerkezete. A tudósok, miután már megismerték a molekula összetételét (C6H6), újabb és újabb hipotéziseket, modelleket alkottak, annak feltételezésére,
hogy a molekulában hogyan kapcsolódik össze a
hat szén- és a hat hidrogénatom.
A kísérleti eredmények rendre megcáfolták a
feltételezéseket. Végül Kekulé német vegyész 1865ben megtalálta a megoldást, amely évtizedekig jól
működött: a hat szénatom váltakozó kettős kötésekkel összekapcsolódva gyűrűt alkot, s mindegyik
szénatomhoz egy-egy hidrogénatom kapcsolódik.
Később a kísérleti módszerek fejlődése ezt a véglegesnek tekintett modellt is megcáfolta: 1933-ban
bebizonyították, hogy a gyűrűben nem lehetnek
kettős kötések a szénatomok között, a vélt kettős

A benzolmolekula képlete,
szerkezete és modellje

kötéseket képező hat elektron mind a hat szénatomhoz közösen hozzátartozik, aromás gyűrűt
alkot. A mérés a természet jelenségeiről való ismeretek megszerzésének egyik alapvető módszere.

Tudomány és áltudomány
A módszerek alkalmazása, különösen a megfigyelés, kísérlet és a mérések mindig szigorú nyomon
követést, megismételhetőséget követelnek. Kizárva
így a nem megismételhető adatokon és tényeken,
hanem csupán hiedelmeken alapuló „áltudományos”
állításokat is. Napjainkban nagyon elterjedtek az
ún. áltudományok. Áltudományról akkor beszélünk, ha egy adatot, tényt, gyógyítási eljárást, esetleg eszmerendszert úgy állítanak be, mintha az
tudományos módszerek által már igazolt lenne, pedig legtöbbször csak feltételezések, esetleg rosszul
értelmezett kutatási eredményeken alapuló elképzelések. Sajnos a mai gyors és széles körű információ-
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áramlás közegében nehéz a kevéssé tájékozott ember
számára az eligazodás – még a szakemberek számára sem mindig könnyű. A valódi tudományos eredményekre jellemző, hogy a tudomány módszereivel
mindig ellenőrizhetők és az ismeretek bővülésével
később módosíthatók.
Az áltudományokkal ellentétben a természettudósok csak olyan állításokat és összefüggéseket
fogadnak el – a szükséges nyilvánosság és vita lefolytatása után –, amelyek akármekkora számú ismétlés esetén is ugyanarra az eredményre vezetnek,
azaz reprodukálható kísérleti tényeken és az azokból szigorú logikai gondolatmenettel levonható
következtetéseken alapulnak. (Például az a folyamat, amíg egy új vegyületből gyógyszer lesz, kb.
10-12 évig tart, és nagyságrendileg 1 milliárd dollárba kerül.)

is kisebb részecskékből áll (proton, neutron, elektron). A kísérleti tapasztalatok alapján hipotéziseket
alkottak, melyeket atommodellekkel tettek szemléletessé. Kiderült, hogy az alkotórészek számától és
elrendeződésétől függ, hogy az atomok milyen elemet hoznak létre, s azok milyen tulajdonságokkal
rendelkeznek.
A természettudományi kutatások az emberiség
számára mindig hasznos célokat tűznek ki maguk
elé, akár orvosi, gyógyszeripari, mezőgazdasági,
technológiai vagy űrkutatásról van szó. Előfordul
azonban, hogy a tudomány eredményeit káros célokra használják fel. Például Alfred Nobel a dinamitot az utak, hidak, alagutak építésének segítésére
találta fel, nem pedig emberéletek kioltására.

A tudomány eredményei
és változásai
Számolni kell azzal is, hogy a tudományos ismeretek az idő előrehaladásával állandóan bővülnek,
érvényességi körük változik, ezért a tudományos
eredményeket mindig az adott történelmi korban
kell elhelyezni.
Az, hogy egyes tudományos eredmények túlhaladottá válnak, nem jelenti azt, hogy azok helytelenek vagy hamisak lettek volna. Inkább arról van
szó, hogy az adott történeti időben, az akkori kísérleti körülmények között jöttek létnek, fejlődésük
újabb ismeretek megszületésének, tökéletesebb kísérleti eszközöknek, más tudományágak eredményeivel (fizika, biológia, kémia) való összevetésnek
köszönhető. Az atomszerkezeti ismeretek fejlődése
ezt fényesen igazolja. A 19. században az anyag építőkövét, az atomot még oszthatatlan részecskének
tartották. A 20. század elején kísérleti úton jutottak
el a tudósok annak feltételezéséhez, hogy az atom

Niels Bohr (1885–
1962) svéd tudós
alkotta meg a
legszemléletesebb
atommodellt, amelyet a
tudomány már
meghaladott, de az
oktatásban – épp
szemléletessége miatt
– ma is használjuk

Alfred Nobel
(1833–1896),
a dinamit
feltalálója

Az atom szerkezetének felderítésén sok tudós
dolgozott (pl. Marie Curie az életét áldozta), és ez
nem az atombomba romboló hatásáért történt, még
csak az atomenergia felszabadításáért sem, hanem
az anyag szerkezetének mélyebb megértéséért,
amely elvezetett sok új tudományos eredményhez,
napjainkban például a nanotechnológiához.
Mindennapi életünk elképzelhetetlen lenne a
kémia eredményei nélkül. Nézzünk egy egyszerű,
sokakat érdeklő példát, egy autópályán robogó autót. Mi történne az autóval, ha a kémia, a kémiai
folyamatok nem léteznének? Először is azonnal
megállna, mivel mozgási energiáját a motorban
végbemenő égés (a benzin vagy dízelolaj és a levegő
oxigénje között), robbanás során szerzi. Az autóban
az elektromosságot az akkumulátor szolgáltatja
elektrokémiai reakciók révén, ezért megszűnne a
világítás, elhallgatna a rádió vagy CD-lejátszó, nem
szólna a duda, tehát nem működne semmilyen
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elektromos berendezés. Ha eltűnne minden, aminek a gyártása során kémiai reakciókat is felhasználtak, akkor nem lenne autógumi, ami szintetikus
polimer, vagyis mesterségesen előállított nagy molekulájú anyag, de még a természetes alapú gumi is
csak akkor használható fel jól, ha kémiai átalakítással (vulkanizálással) javítják a minőségét. A műanyagok hiányában eltűnnének az összes ebből
készült alkatrészek, az ülések, üléshuzatok, a műszerfal, a kezelőszervek gombjai és fogantyúi, a
lökhárító, az üzemanyagtartály és még sok minden.
Az üveggyártás is kémiai reakción alapszik, így
kémia nélkül az autóknak üvege sem lenne. A festékek nagy részét a vegyiparban mesterségesen
állítják elő, így kémia nélkül a változatos színekről
is le kellene mondanunk. Mi maradna meg az autónkból? A motor, az alváz és a karosszéria? Ezek
valóban megmaradnak? Hiszen fémből vannak.
A fémeket a kibányászott ércekből kémiai reakcióval, redukcióval nyerik. Tehát az autó egyáltalán
nem létezne, ha kémiai folyamatok nem léteznének. De mi a helyzet az autó vezetőjével? Nem
beszélve öltözetének kémiai eredetéről, szervezetében fontos biokémiai folyamatok játszódnak le,
teste egy mini vegyipari laboratóriumhoz hasonló,
amelyben sok-sok kémiai reakció játszódik le egyidejűleg.
Korábban úgy tűnt, hogy a kémia nagy problémái a 20. század első felében nagymértékben megoldódtak. Kialakult egy látszólag összefüggő, megalapozott tudományos rendszer. Ma már tudjuk,
hogy ez az elképzelés csalóka volt, maradtak bőven
a 21. századra áthúzódó, megoldatlan kérdések.
Igazolva azt az elvet, hogy az emberi megismerés
határai beláthatatlanok, a tudományok művelői
egyre újabb és újabb kihívásokkal szembesülnek,
várhatóan a jövőben is.

Ma még a gazdaságban felhasznált energia nagy részét
kőolajból és földgázból nyerjük

Közvetlen
környezetünk,
amiben élünk

Közvetlen
környezetünk az
energiaforrások
nélkül

Közvetlen
környezetünk
mindenféle ipari
tevékenység nélkül

Mindennapi életünk és a kémia

A jövőben várhatóan nagyobb szerepet fognak kapni
a megújuló energiaforrások
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Atomok, elemek, vegyületek

Az anyag felépítése és az atom szerkezete
A protonszám, a tömegszám és az izotópok
A relatív atomtömeg, az anyag mennyiség
és a moláris tömeg
Elektronok az atommag körül
A periódusos rendszer és az atomok
elektronszerkezete
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1.

lecke

Az anyag
felépítése
és az atom
szerkezete

Milyen hasonlóság van a világmindenség
anyagaiban?

Elemek, vegyületek
Földünkön az anyagok legkisebb építőelemei az
atomok. Az atomokból épülhetnek molekulák és
képződhetnek ionok. Földünk anyagai alapvetően
ezekből a részecskékből állnak.
A természetben megismert és a mesterségesen
előállított anyagoknak két nagy csoportját különböztetjük meg: az elemeket és a vegyületeket.
Az elemek közé tartoznak az azonos atomokból felépülő anyagok, mint például a hidrogén, az
oxigén, a vas, a szén, az alumínium. A természetben
az elemek egy része tisztán, önállóan, úgymond
elemi állapotban fordul elő. Az egyes elemek azonos atomjai lehetnek különállóak, mint például a
nemesgázoké, mások egymással különböző számban vagy végtelen sokaságban összekapcsolódva
alkotják az adott elemet. Például az oxigénnek és a
nitrogénnek két-két atomja, a kénnek nyolc atomja molekulát alkotva, a szénnek és az aranynak végtelenül sok atomja kristállyá tömörülve építi fel az
elemet. Az elemek azonban a természetben többnyire nem önállóan, elemi állapotban, hanem más
elemekkel együtt, azok atomjaihoz kémiai kötéssel
kapcsolódva, vegyületeikben lelhetők fel, mint például az oxigén a vízben, a vas a vas-oxidban. A kémiai elemeket a periódusos rendszer tünteti fel.
A vegyületek különböző atomokból jönnek
létre, melyek meghatározott arányban kapcsolódnak egymáshoz. Vegyület például a víz, a hidrogénklorid, a szén-dioxid, a metán. Vegyületéből az
elemi állapotú anyagot kémiai úton nyerik ki.
A világegyetem (univerzum) távoli részeiből
érkező fények vizsgálata, az űrhajók és a mesterséges égitestek megfigyelései mind azt bizonyítják,
hogy az égitestek – pl. a Hold, a Nap és más csillagok – anyagai is éppen úgy különféle elemek
atomjaiból állnak, mint Földünk ásványai, élővilága, légköre és vizei. Azt is bebizonyították, hogy
közeli és távoli világunk anyagait mintegy 90 különféle atom alkotja. Földünkön az elmúlt évtizedekben újabb és újabb elemek atomjait állították
elő mesterséges úton, az elemek száma ma már 110
fölött van.

Ne
neonatomok

O2
oxigénmolekulák

Al
alumíniumatomok

Elemek atomjai és molekulái
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Az ókorban még mindössze néhány elemet ismertek:
az aranyat, ezüstöt, rezet, ólmot, ónt, vasat, higanyt,
szenet, cinket és a ként. A megismert elemek száma
az idővel egyre bővült. A középkorban felfedezték az
arzént, az antimont és a bizmutot. A kémiai elemek
első listáját Lavoisier francia tudós állította össze
1789-ben, ezen mindössze 33 elem szerepelt. Berzelius svéd tudós 1818-ra már 48 ismert elem atomjának tömegét határozta meg. 1869-ben Mengyelejev
periódusos rendszere már 66 elemet tartalmazott. Az
elemeket régebben égitestekről, mitológiai lényekről,
fizikai tulajdonságaikról, később tudósokról vagy
földrajzi helyekről nevezték el. Ma a felfedezett új
elemeknek egy nemzetközi szervezet (IUPAC, magyarul Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi
Uniója) ad nevet.

Az atom felépítése és belső
szerkezete
Ma már tudjuk, hogy a körülöttünk lévő világ anyagainak építőköve az atom. Minden atomot háromféle elemi részecske alkot: a proton, a neutron és az
elektron. Nevük: elemi részek, jellemző adataikat
az alábbi táblázatban látjuk.
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

Neve

–1,602 · 10–19 C

–1

* mu = 1,66 · 10–27 kg = atomi tömegegység, a 126C-izotópatom tömegének 1/12 része
** 1,602 · 10–19 C = elemi töltésegység, ez a legkisebb
elektromos töltés. Minden elektromos töltés az elemi
töltés többszöröse vagy törtrésze
Az atomot felépítő elemi részecskék jellemzői

A táblázati adatokból látjuk, hogy az elemi részecskék
valódi tömege rendkívül kicsi szám. Ezért az elemi
részek tömegét általában egymáshoz viszonyítva,

relatív tömegükkel fejezik ki. A proton tömegét egységnek választva, a neutron tömege ezzel csaknem
megegyezik, az elektron tömege viszont sokkal kisebb, a proton és a neutron tömegének 1850-ed része.
Hasonló módon értelmezzük az elemi részek relatív
elektromos töltését is. Az elektron negatív töltését
egységnek tekintve a proton töltése ugyanakkora, de
pozitív előjelű, a neutron töltés nélküli részecske.

A proton egységnyi tömegű, pozitív elektromos
töltésű részecske.
A neutron egységnyi tömegű, töltés nélküli,
semleges részecske. A proton és a neutron tömege
közel ugyanakkora, de a neutronnak a protontól
eltérően elektromos töltése nincs. (A proton elnevezés a protosz görög eredetű szóból származik,
jelentése eredeti, elsődleges. A neutron latin eredetű szó, jelentése: 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.)
A proton és az elektron töltésének nagysága
megegyezik, előjelük azonban ellentétes. Az elektron tömege a proton és a neutron tömegének mintegy 1850-ed része.

Elemi részek az atomban
Az atom két fő részből áll, a pozitív töltésű atommagból és a körülötte rendkívül nagy sebességgel
mozgó elektronok által alkotott elektronburokból.
Az atom legbelső részét, a rendkívül kicsi atommagot protonok és neutronok alkotják. A protonok
és neutronok közös neve: nukleonok. (A nukleon
latin eredetű szó, jelentése nukleusz: mag.) Az
atommagban a protonok és a neutronok száma vagy
azonos, vagy a neutronok száma nagyobb a protonok számánál. Adott elem atomjaiban a protonok
száma mindig ugyanakkora,
elektronburok
például a hidrogénatomokban mindig egy, a szénatomokban hat, az oxiatommag
génatomokban nyolc.
Az atommagot az
elektronburok veszi köproton
rül, amelyet egy vagy több
neutron
elektron alkot. Az atommagban lévő protonok és Az atom részei

Atomok, elemek, vegyületek

A jelenleg ismert elemek közül tehát mintegy 90
elem fordul elő a természetben, a többit más atomokból mesterségesen állítják elő. Az utóbbiak
élettartama általában nagyon rövid, a másodperc
töredéke is lehet.

Az anyag felépítése és az atom szerkezete
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Az anyag felépítése és az atom
szerkezete

Atomok, elemek, vegyületek

elektronburkot alkotó 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
atomban. Az atommag és az elektronok közötti
elektromos vonzóerő azonban viszonylag gyenge,
ezért az elektronok (vagy azok egy része) külső
energia hatására, például hevítés, dörzsölés, fénybesugárzás vagy kémiai reakciók útján is leválhatnak
az atomról, leküzdhetik az atommag vonzását.
A kémiai reakciókban mindig az elektronok száma
vagy helyzete változik meg, az atommag sohasem
alakul át.

Az atommagban a pozitív töltésű
protonok közötti taszító hatást a semleges neutronok csökkentik, összetartják az atommagot. A nukleonokat
nagyon erős kölcsönhatás, különleges
magerő tartja együtt, amely csak az
atommagon belül, a nukleonok között
érvényesül. Megbontásához rendkívül
nagy energia szükséges, amely sokszorosan meghaladja a kémiai reakciók
energiaváltozásait. Ezért a kémiai reakciókban az atommag sohasem változik meg, mindig az elektronburok
elektronjaival történik a változás. Az
atommag megbontásából származik a
nukleáris energia vagy atomenergia.
Az atommagban a nukleonok között
ható magerő megbontásához szükséges energia 109 kJ nagyságrendű, a
kémiai reakciók energiaváltozása viszont mindössze 10–100 kJ értékű
lehet. Ebből is látható, hogy a kémiai
reakciókban az atommagok változatlanok maradnak.
Szi
Szilárd
Leó (1898–1964) és Teller Ede (1908–2003).
Magyar származású fizikusok, akiknek nagy szerepük volt
Ma
az aatommagban rejlő energia felismerésében, az első
atomerőművek megtervezésében
ato

százezerszer kisebb. Az elektronburok kiterjedése
tehát a mag méretéhez képest viszonylag nagy.
Ha például az atom méretét egy 100 m átmérőjű gömbnek képzeljük, akkor az atommag egy mákszemnyi lenne az atom közepén. Mivel az elektronok tömege 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 valódi tömegét a protonok és a neutronok együttes tömege adja meg.
Az anyagot alkotó atomok rendkívül parányiak, méretük, kiterjedésük olyan kicsi, hogy szabad szemmel
nem láthatók, de nagyon nagy felbontású elektronmikroszkóppal a sok atomból álló molekulák már
megfigyelhetők. Kicsiségük ellenére az atomok mérete és valódi tömege közvetett módszerekkel meghatározható. A részecskék kicsiségéből következik, hogy
az anyagok jól látható mennyiségét, például egy csepp
vizet, sok-sok milliárd részecske alkot. Az atomok
méretét vagy valódi tömegét kifejező rendkívül kis
számokkal nehéz számolni. Ugyanilyen nehéz az
anyagot alkotó atomok vagy molekulák darabszámát
kifejező, elképesztően nagy számok használata is.
Ezért a tudósok azt a megoldást találták ki, hogy a
nagyon kicsi vagy a nagyon nagy számokat, azok
nagyságrendjét 10 pozitív vagy negatív hatványaival
fejezik ki.
Az anyagot felépítő részecskék nagy számát 10
pozitív hatványaival adják meg. Például egyetlen átlagos nagyságú vízcseppben mintegy 1022 (tíz a huszonkettediken) darab vízmolekula van.
Az atomok és molekulák nagyon kis tömegét viszont tíz negatív hatványával írhatjuk le röviden:
egyetlen hidrogénatom valódi tömege: 1,67 · 10–24
(1,67-szer tíz a mínusz huszonnegyediken) gramm,
az oxigénatom valódi tömege a hidrogénatom tömegének tizenhatszorosa: 2,67 · 10–23 g. Egyetlen vízmolekula valódi tömege így 3,0 · 10–23 (3-szor tíz a mínusz huszonharmadikon) gramm.
Az atomok és a kisebb molekulák kiterjedésének
(átmérőjének) mérettartománya átlagosan 10–10 m
nagyságrendű, mint azt az ábrán látjuk.

d2 ~ 10–10 m

Az atom és az atommag mérete,
az atom valódi tömege
Az atomok rendkívül parányi részek. A pici gömbnek tekintett atomok átmérője a milliméter tízmilliomod része, ezen belül az atommag átmérője még

d1 ~ 10–15 m

Az atommag és az
elektronburok
méretarányai az atomban

14

5kemia09-3.indd 14

2015.05.19. 16:34:17

1.

Az anyag felépítése és az atom
szerkezete

Az anyag atomos szerkezetének megismerése

Démokritosz (Kr. e. 460–370)

John Dalton (1766–1844)

Kérdések és feladatok

1

Mi jellemző a kémiai elemek felépítésére? Sorolj fel néhány elemet, amelyek a természetben
tisztán találhatók! Jelöld a vegyjeleket!

4

2

5
6

Miért mondhatjuk, hogy az atom tömege az
atommagban összpontosul?

7

Mekkora átmérőjű elektronburok tartozna egy
elképzelt atom 2 mm átmérőjű magjához?

Melyek azok az elemek, illetve vegyületek,
amelyek jelenléte nélkül nem volna lehetséges
az élet a Földön?

3

Hogyan helyezkednek el az atomban az elemi
részek? Miben hasonlít és miben különbözik
egymástól:
a) a proton és az elektron,
b) az elektron és a neutron,
c) a proton és a neutron?

Mely alkotórészek száma egyezik meg az egyes
elemek atomjaiban, és melyek lehetnek különbözők?

Mekkora lenne az atommag átmérője, ha az
atom átmérőjét 1000 m átmérőjű gömbnek
képzeljük?

Atomok, elemek, vegyületek

Az atomok létezésének feltételezése Démokritosz és Leukipposz görög
filozófusoktól származik (Kr. e. 5-4. század). Minden anyag tovább már
nem osztható alkotórészét nevezték atomnak (az atom görög szó, jelentése: oszthatatlan). Tanításuk hosszú időre feledésbe merült. A 19. század
elején Dalton angol fizikus 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 egyformák, 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 alkotó atomok minősége és száma mindig
állandó.
Már a régi korok tudósai is tapasztalták, hogy egyes anyagokból (pl.
borostyánból) készült testek megdörzsölve vonzzák vagy taszítják egymást. Megállapították, hogy dörzsöléskor a test elektromos állapotú lesz,
elektromos töltést nyer. A vonzás és taszítás alapján feltételezték, hogy
kétféle elektromos töltés lehetséges: pozitív (+) és negatív (-). Az azonos
töltésű testek taszítják, az ellentétes töltésűek vonzzák egymást. A kísérletek azt is bizonyították, hogy dörzsöléskor nem keletkezik töltés, csupán a negatív töltés egy része átmegy az egyik testről a másikra. Az a
test, amelyiken túlsúlyba kerülnek a negatív töltések, negatív, a másik
pedig pozitív töltésű lesz. Dörzsölés előtt a testekben ugyanannyi pozitív és negatív töltés van, ekkor a test nem elektromos, hanem semleges
állapotú.
A 19. század vége felé a tudósok megfigyelték azt is, hogy egyes fémekből fény vagy magas hőmérséklet hatására negatív elektromos töltésű részecskék lépnek ki. Ezeket a részecskéket elektronoknak nevezték el.
Mivel a negatív töltésű elektronok az anyagból származnak, feltételezték,
hogy azok az anyagot felépítő atomok alkotórészei. Ez rendkívül jelentős
felfedezés volt, hiszen egészen addig az atomot Dalton angol fizikus tanításai nyomán oszthatatlan részecskéknek tekintették.
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A protonszám,
a tömegszám
és az izotópok

Hol alkalmazzák az izotópokat
a gyakorlatban?

Protonszám és tömegszám
Minden atomot ugyanazok az elemi részek építenek fel, csak különböző számban. A különféle elemek atomjai csak az elemi részek számában különböznek egymástól. A szén atomjait például hat
proton, hat neutron és hat elektron alkotja. Az oxigén atomjai nyolc protonból, nyolc neutronból és
nyolc elektronból állnak. Minden elem atomjának
jellemző adata a protonszáma és a tömegszáma.
A protonszám az atommagban lévő protonok
számát jelenti. A protonszám megfelel az elem
rendszámának a periódusos rendszerben, ezért
rendszámnak is nevezik. A protonszám határozza
meg az atomban lévő elektronok számát.
Minden egyes kémiai elemet azonos rendszámú
atomok építenek fel. Más protonszám más atomot,
illetve más elemet jelent. Ha egy atomban megváltozik a protonok száma, másik elem atomja jön
létre. A neutronok számának megváltozása nem
idéz elő hasonló minőségi átalakulást.
A tömegszám a protonok és a neutronok együttes számát fejezi ki az atomban. A tömegszám az
atom tömegéről ad felvilágosítást.
Az atomban a neutronok száma egyenlő vagy
több, mint a protonok száma. Kivétel a hidrogénatom, melynek magja egyetlen protonból áll. A tömegszám és a protonszám különbsége a neutronok
számának felel meg. Minél több egy atomban a
protonok száma, annál több neutron tartozik hozzá.

Például a szénatom magjában a 6 protonhoz 6 neutron, a vasatomban 26 protonhoz 30 neutron, a brómatomban 35 protonhoz 45 neutron és az uránatom
92 protonjához már 146 neutron tartozik.

H He
1 p+

2 p+
2 n0

Li

C

3 p+
4 n0

6 p+
6 n0

Az atom rendszámát az atom vegyjelének bal
alsó, a tömegszámát pedig a bal felső sarkába írt
számmal jelöljük.
A rendszám jelölése: 1H, 2He, 3Li, 6C, 7N, 8O, 11Na.
A tömegszám jelölése: 1H, 4He, 12C, 14N, 16O, 23Na.
A rendszámot és a tömegszámot együtt is feltüntethetjük a vegyjel mellett: 126C, 168O, 23
11Na.
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Cl
35,45
Klór

Izotópok
Egy adott elem atomjaiban a protonok száma mindig azonos, de a neutronok száma s így a tömegszám is különböző lehet. Egy adott elemnek azok
az atomjai, amelyek a neutronok számában különböznek egymástól, az elem izotópatomjai. (Az izotóp szó jelentése: azonos hely, arra utal, hogy
ugyanannak az elemnek az atomjairól van szó.)
Adott elem azonos protonszámú, de különböző tömegszámú atomjait izotópatomoknak nevezzük. Egy elem izotópjai kémiai szempontból
hasonlóak, mert bennük a protonok és az elektronok száma ugyanakkora. A hasonló kémiai tulajdonságok következtében az elem izotópatomjai
tömegkülönbségük alapján választhatók szét.
A természetben előforduló elemek nagy részét
többféle izotópatom alkotja. Csak néhány elem:
például a fluor, a nátrium, az alumínium áll azonos
tömegszámú atomokból.
A hidrogénnek háromféle izotópja van. Mindhárom izotópatom magja egy protont tartalmaz, az
elektronburkot egy elektron alkotja, protonszámuk
(rendszámuk) mindig egy. Tömegszámuk: 1, 2, 3.
H

D

T

p+

1

1

1

n0

–

1

2

A hidrogén izotópatomjai

A hidrogénizotópok tulajdonságai jelentősen különböznek egymástól a viszonylag nagy tömegkülönbség
miatt. Ezért a hidrogénizotópoknak külön nevük is
van: prócium (P, illetve H), deutérium (D) és trícium
(T), mint az ábrán látjuk.
A kettes tömegszámú deutériumot tartalmazó nehézvizet például az atomreaktorokban használják.

A szénnek is háromféle izotópját ismerjük.
A szénatomokban mindig hat proton és hat elektron van. A hat proton mellett az egyes szénizotópok magjában hat, hét vagy nyolc neutron lehet,
tömegszámuk tehát 12, 13 vagy 14.
Az izotópokat úgy jelöljük, hogy az elem vegyjele mellett zárójelben vagy az izotóp neve mellett
kötőjellel tüntetjük fel az eltérő tömegszámot. Például a szénizotópok jelölése: C(12), C(13), C(14)
vagy szén-12, szén-13, szén-14. A szénizotópok
közül a legismertebb a szén-12-es, amely tömegének 1/12 része az atomi tömegegység.

szén-12

12
6

6 elektron
6 proton
6 neutron

szén-13

13
6

6 elektron
6 proton
7 neutron

szén-14

14
6

C

C

C

6 elektron
6 proton
8 neutron

A szén izotópatomjai

A természetben a legtöbb elem kétféle vagy többféle
izotópatom keverékeként fordul elő. Az egyes elemekben az izotópok előfordulási tömegaránya állandó.
Például a szén esetében C(12): 98,89%, C(13): 1,11%,
C(14): nagyon csekély. Ez azt jelenti, hogy a természetben 100 szénatom közül 99 a C(12)-es és csak
egy a C(13)-as izotóp.

Az izotópok és a radioaktivitás
Tudjuk, hogy a kémiai reakciókban az atomok
elektronjaival történik változás, az atommag változatlan marad. A természetben azonban előfordulnak olyan atomok, amelyek rendellenesen viselkednek, atommagjuk önmagától elbomlik, másik atom
magjává alakul át, miközben nagy energiájú radioaktív sugarakat bocsátanak ki. Ez általában azokra
az izotópatomokra jellemző, amelyek magja a protonok számánál jóval több neutront tartalmaz.

Atomok, elemek, vegyületek

A periódusos rendszerben többnyire a
protonszámot, illetve a rendszámot sorszámként értelmezve az elem helyét jelző kockában felül, az atomtömeget jelentő számot pedig alul tüntetik fel.

A protonszám, a tömegszám
és az izotópok
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A protonszám, a tömegszám
és az izotópok

A radioaktív sugárzás az atommagból származik.
Háromféle radioaktív sugarat különböztetünk meg:
– Az alfa-sugarak héliumatommagok, nagy sebességgel mozgó, kétszeres pozitív töltésű részecskékből
(He2+) állnak.
– A béta-sugarak az atommag bomlásakor létrejövő
elektronok, melyek sebessége megközelíti a fénysebességet. Elektronok természetesen nincsenek az
atommagban, hanem a béta-bomlás során az atommag egy neutronja protonra és elektronra bomlik:
n0
p+ + e–.
– A gamma-sugárzás nagy energiájú elektromágneses sugárzás (a fénysugarakhoz hasonló, csak sokkal
nagyobb energiájú), az alfa- és a béta-sugárzás kísérője, elektromos töltése nincs.

Például a C(14)-es izotópatom magja a viszonylag sok neutron miatt nem stabilis, önmagától elbomlik, miközben a magból elektronok repülnek ki,
s a szénatom nitrogénatommá alakul át:
14
6

14
7

Atomok, elemek, vegyületek

C

–

N +e
γ

α
β

–

+

Radioaktív
sugarak

A szénhez hasonlóan más elemeknek is vannak
radioaktív izotópjai a természetben. A 84. rendszámú polóniumot követő elemeknek már minden
izotópja radioaktív tulajdonságú. Ma már radioaktív, sugárzó izotópokat az atomreaktorokban mesterségesen is előállítanak.
Azt a jelenséget, amikor egy elem atomjainak
magja külső hatás nélkül elbomlik, miközben radioaktív sugarakat bocsát ki, radioaktivitásnak
nevezzük.
A radioaktív izotópokat sokféleképpen alkalmazzák a gyakorlatban, például nyomjelzésre, kormeghatározásra vagy daganatos betegségek kezelésére.

A meghibásodott olaj-, gáz- vagy vízvezetékek
hibahelyeit úgy is megkereshetik, hogy kevés radioaktív izotópot kevernek az anyaghoz, és megfigyelik,
hol jelenik meg sugárzás a vezetéken kívül. Hasonló eljárást a gyógyászatban is alkalmaznak, hiszen a
táplálékkal vagy gyógyszer formájában felvett radioaktív izotóp útja a sugárzás mérésével a szervezetben is követhető. A radioaktív izotópok nyomjelzőként való alkalmazása Hevesy György magyar
származású Nobel-díjas tudós nevéhez fűződik.

Hevesy György
(1885–1966)

A radioaktív izotópok használata kis mennyiségben és ellenőrzötten adagolva nem jelent veszélyt. Például a jód-131-es izotópot a pajzsmirigy
vizsgálatára is felhasználják. A pajzsmirigy a jódot
erősebben köti meg, mint a test többi szövete.
A megkötött jódizotóp sugárzásának mérésével a
pajzsmirigy működése, nagysága pontosan meghatározható. A tápanyagok és a gyógyszerek útjának
követése vagy a nehezen hozzáférhető daganatok
helyének megállapítása is hasonló módon történik.
A radioaktív sugarak mélyen be tudnak hatolni az
emberi szervezetbe, és ezáltal a rosszindulatú daganatos sejteket elroncsolják.
A daganatos betegségek kezelésére leginkább
a kobalt-60 izotópot alkalmazzák. Használata nagy
elővigyázatosságot igényel, mert a sugárzás az ép
sejteket is károsítja.
A régészetben a nagyon régi, szerves eredetű
anyagok korának meghatározását az ún. radiokarbon módszerrel végzik. A szerves eredetű anyagok kora a C(12)-es és C(14)-es izotópok arányából
megállapítható. A C(14)-es izotópatom a légköri
nitrogénből keletkezik a kozmikus sugarakban lévő
neutronok hatására. A légkörben a kétféle szénizotóp mennyiségi aránya állandó. A C(14)-es izotóp a
fotoszintézis során bekerül a növényi szervezetbe,
s ott az anyagcsere folyamatában aránya szintén
állandósul. Amikor a növény elpusztul, akkor már
nem vesz fel több C(14)-et a levegőből, viszont a
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szövetekben lévő szénizotópok lassanként elbomlanak, így mennyiségük fokozatosan csökken. Az
elhalt növényi maradványból vett mintában megmérik a C(12)-es és a C(14)-es izotóp arányát, ezt
összehasonlítják az élő növényben mérhető aránynyal, és a felezési idő ismeretében megállapítható a
maradvány kora. Minthogy az emberek és az állatok növényi táplálékot fogyasztanak, szervezetükben is kialakul a szénizotópoknak a légkörre, illetve
a növényekre jellemző aránya. Így a módszer esetükben is alkalmazható. Ma inkább az izotópok
tömegkülönbségén alapuló eljárást alkalmazzák.
A radioaktív sugárzást a felezési idő jellemzi. Azt
az időtartamot nevezzük felezési időnek, amely alatt
a sugárzó atomok fele (50%-a) elbomlik. A C(14)
izotópok elbomlása hosszú, felezési ideje 5700 év.
Ennyi idő alatt lesz 100 sugárzó szénatomból 50,
és újabb 5700 év múlva 25 szénatom. Más radioaktív izotópoké sokkal rövidebb lehet, például a
polónium(84)-é csak 3 perc, a jód(131)-é 8 nap.
Minden radioaktív izotópnak más és más a felezési
ideje.
Az urántartalmú kőzetek korának meghatározását úgy végzik, hogy meghatározzák a kőzet
urán- és ólomtartalmának arányát. Az urán radioaktív bomlásának a terméke ugyanis mindig ólom,
ezért az ólom mennyiségéből, illetve a két anyag
arányából megállapítható a kőzet képződésének
kora.

A radioaktivitás felfedezéséért
és tanulmányozásáért 1903ban Nobel-díjjal tüntették ki
Henri Becquerel, Pierre Curie
és Marie Curie francia fizikust.
Marie Curie 1911-ben újabb
Nobel-díjat kapott két új elem,
a polónium és a rádium felfedezéséért. Marie Curie lengyel
származású volt (Marie Skłodowska), hazájáról nevezte el
az általuk felfedezett, radioaktív hatású polóniumot.
A radioaktív sugárzás láthatatlan, de jelenléte sugárzásmérőkkel kimutatható. A ra- Marie Curie (1867–1934)
dioaktív sugárzás veszélyes az
emberi szervezetre. Hosszabb ideig tartó sugárhatás
fáradtságérzetet, étvágytalanságot, szédülést, hajhullást, ájulást okoz. Kiválthatja a fehérvérsejtek kóros
elszaporodását, a fehérvérűséget (leukémiát). Nagyobb adagja halálos lehet. Marie Curie is a radioaktív sugárzás áldozata lett, sugárzás okozta betegségben halt meg.
A sugárzásveszély kis mennyiségben, ellenőrzötten
adagolva és megfelelő védőruházattal elkerülhető. Kis
mennyiségű radioaktív sugárzásnak állandóan ki vagyunk téve a világűrből érkező kozmikus sugarak
által. (A radioaktivitásról és a radioaktív sugárzásról
a fizikában fogtok bővebben tanulni.)

Kérdések és feladatok

1

Melyek az atom jellemző adatai? Adott elem
atomjai esetében melyik állandó, és melyik lehet változó?

2
3

Egy atom 13 protont és 14 neutront tartalmaz.
Melyik atomról van szó?

c) 26 p+ és 30 n0,
d) 28 p+ és 30 n0.

5

Mivel kapcsolatban hallottál már az izotópos
kormeghatározásról? Tájékozódj a világhálón,
és készíts a témáról rövid írásos beszámolót!

Az oxigénnek háromféle izotópatomja ismert,
a 16-os, 17-es és a 18-as izotópok. Jelöld az
izotópokat, és állapítsd meg, hogy milyen és menynyi elemi részecske alkotja őket!

4

Az alábbi elemeknek megadjuk a protonszámát
és a neutronszámát. Mekkora az elektronok
száma?
a) 26 p+ és 29 n0,
b) 27 p+ és 30 n0,

A teljesen épségben megmaradt gleccsermúmia
a megtalálási helyéről az Ötzi nevet kapta

Atomok, elemek, vegyületek

2.

A protonszám, a tömegszám
és az izotópok
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3.

lecke

A relatív
atomtömeg,
az anyagmennyiség
és a moláris tömeg

A relatív atomtömeg
Láttuk, hogy az atomok és a molekulák rendkívüli
kicsisége miatt valódi tömegük csak nagyon kis
számokkal, a tíz negatív hatványaival fejezhető ki.
Ilyen kis számokat kimondani is nehéz, hát még
számolni velük. Ezért a tudósok azt gondolták,
hogy az atomok valódi tömege helyett egymáshoz
viszonyított tömegüket adják meg. Ezt a viszonyviszo
számot nevezték el relatív atomtömegnek.
szám
Először a legkönnyebb atom, a hidrogén volt a
E
viszonyítási alap, később viszont a szén 12-es izoviszo
tópját választották. A relatív atomtömeg azt fejezi
tópjá
az adott elem egy atomja hányszor neheki, hogy
h
zebb a 12-es szénizotóp (126C) tömegének 1/12 részén
szénél, az atomi tömegegységnél. (A szénatom tömeg
megének 12-ed része: 12/12 = 1.) Mivel a relatív
atom
atomtömeg viszonyszám, mértékegysége nincs, jele:
Ar. P
Például az Ar(Mg) = 24 jelölés azt jelenti, hogy
egy magnéziumatom tömege 24-szer nagyobb,
mint a 12-es szénizotóp tömegének 12-ed része.
A relatív atomtömegekből kiszámíthatók a relatív molekulatömegek
m
is, amelyek szintén viszonyszám
számok, jele: Mr. Például a vízmolekula képlete:
H2O
O, a relatív atomtömegek összege: 1 + 1 + 16 = 18.
A vízmolekula relatív molekulatömege tehát 18,
azaz molekulája 18-szor nehezebb a 12-es szénizotóp 12-ed részénél.

Hány darab vízmolekula van 18 cm3 vízben?

szén
12

12
12 alumínium
1

27

A relatív atomtömeg
viszonyszám, az atomok
tömegét a szénatom
tömegének tizenkettedrészéhez viszonyítjuk

Az izotópatomok tömegszáma az atomot alkotó protonok és neutronok együttes számát fejezi ki,
ami egész szám. A különböző izotópok eltérő tömegszáma miatt azonban az elemek relatív atomtömege a legtöbb esetben nem egész szám. Adott
elem átlagos relatív atomtömegét izotópatomjainak előfordulási aránya szerint számítják ki. Ezt a
számot tüntetik fel a periódusos rendszerben az
elem vegyjele mellett mint átlagos relatív atomtömeget. Például a természetben a klórnak kétféle
izotópja fordul elő: a Cl(35)-ös és a Cl(37)-es tö-
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3.
megszámú izotóp. A két izotópatom előfordulási
aránya 74,53, illetve 24,47%. A klór átlagos relatív
atomtömegét ennek megfelelően számítjuk ki:
100
35

37

17

17

Cl

74,53%

= 35,45

Cl

24,47%

A klór átlagos relatív atomtömege tehát 35,45.
Valójában olyan klóratom, amelynek relatív atomtömege 35,45 lenne, a természetben nincs. Ez a
szám az izotópok előfordulási arányának megfelelően a tömegszámok átlagát jelenti.
A relatív atomtömegekből kiszámítható a relatív
molekulatömeg, ha ismerjük a molekula összetételét. Például a szén-dioxid (CO2) relatív molekulatömege: 44, a vízé (H2O) pedig 18.

Az anyagmennyiség

jele: NA , mértékegysége: 1/mol
(a darabszámot mértékegységként nem szokták feltüntetni). Az Avogadro-állandó
értékét méréseken alapuló
számításokkal határozták
meg.
Az Avogadro-szám segítségével bármekkora anyagmennyiségben megadhatjuk a
részecskék számát (N), a következő összefüggés szerint:
Amedeo Avogadro
(1776–1856)

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 minősége
között.

A moláris tömeg

Tudjuk, hogy minden anyag részecskékből épül fel.
Az anyagot alkotó részecskék milyenségét és számát az anyagmennyiség fejezi ki. Az anyagmenynyiség jele: n, mértékegysége a mól, melynek jele:
mol. Meghatározása szerint: az anyagok egy móljában annyi részecske (atom, molekula stb.) van,
amennyi szénatom található 12 gramm C-12-es
szénizotópban. A részecske összefoglaló név, lehet
kémiai rész (atom, ion, molekula), de lehet elemi
rész is (proton, neutron, elektron).
A 12 g szenet alkotó szénatomok száma nagyon
nagy számmal fejezhető ki: 6 · 1023 (hatszázezertrillió). Ebből is érzékelhető az anyagot alkotó részecskék mérhetetlen kicsisége és kis tömege. Az
egy mól anyagmennyiség mindig 6 · 1023 részecskét tartalmaz. A részecske nevét pontosan meg kell
adni. Például: 1 mol szénatom, 1 mol hidrogénmolekula, 1 mol vasatom.
A 6 · 1023 számot Avogadro-számnak vagy Avogadro-állandónak is nevezik. Az Avogadro-szám

Egy mól anyag tömegét a moláris tömeg jellemzi.
A moláris tömeg a tömeg és az anyagmennyiség
hányadosa, jele: M, mértékegysége: g/mol.

M=

m
n

és m = n · M

n=

m
M

Az összefüggés szerint bármely anyag esetében
M a moláris tömeg, m a test tömege és n az anyagmennyisége. Az anyagmennyiség tehát egyenesen
arányos a test tömegével. A moláris tömeg számértéke megegyezik az adott anyag átlagos relatív
atomtömegével vagy relatív molekulatömegével.
Az anyagmennyiség és a moláris tömeg segítségével meghatározhatjuk bármekkora anyagmennyiségű anyag tömegét és részecskéinek számát. Például 3 mol víznek a tömege 3 mol · 18 g/mol = 54 g,
amely 3 · 6 · 1023, azaz 18 · 1023 vízmolekulából áll.
22 g szén-dioxid pedig 22 g/44 g = 0,5 mol, amely
3 · 1023 darab szén-dioxid-molekulát jelent.

Vegyjel

Képlet

Relatív
atomtömeg

Relatív
molekulatömeg

Moláris
tömeg

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

Anyag

Néhány példa a moláris tömeg és az anyagmennyiség összefüggésére

Az atomok vagy
molekulák száma

Atomok, elemek, vegyületek

35 · 74,53 + 37 · 24,47

A relatív atomtömeg, az anyagmennyiség és a moláris tömeg

21

5kemia09-3.indd 21

2015.05.19. 16:34:28

