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Bevezetés

Kedves Diákok! 

A természettudományok legfontosabb feladata, hogy megismertessék veletek a bennünket körülvevő világ felépíté-
sét, a benne végbemenő legalapvetőbb folyamatokat és törvényszerűségeket. Eddig már sok ismeretet szereztetek a 
természetről. A hetedik osztályban a természettudományos tantárgyak különválnak, és a környezetünkről szerzett 
ismereteket az eddigieknél kicsit bővebben, részletesebben tárgyalják. Bár a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz 
külön tantárgyak, soha ne felejtsétek el, hogy mindegyik célja ugyanaz: környezetünk megismerése. A természet-
tudományok különböző szempontok alapján, más és más oldalról vizsgálják környezetünket. Felépítéséről, a benne 
végbemenő folyamatokról csak akkor kaptok teljes képet, ha egységében szemlélitek azt. Ezért a természettudomá-
nyos tantárgyak tanulása során mindig gondoljatok a rokon tantárgyak tanulásakor megszerzett ismereteitekre is.

A kémia tanulása során mindig olvassátok el és tanuljátok meg az órán leírt ismereteket és a tankönyvben sze-
replő tananyagot! A tanulás után válaszoljatok a leckék végén feltett kérdésekre, mert ezek a tananyag legfontosabb 
ismereteinek önálló elmondását szolgálják! Mindig próbáljatok ezekre néhány összefüggő mondatban válaszolni! 
Minden leckéhez találtok feladatokat a munkafüzetben is. Ezek egy része az összefüggések megértését, a tanult 
anyag begyakorlását szolgálja, többsége azonban érdekes rejtvény, amellyel játszva szerezhettek ismereteket.

Hogyan használjuk ezt a könyvet?
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Mi miben oldódik?

Amikor egy szilárd anyag feloldódik az adott oldószer-
ben, eltűnik a szemünk elől, de oldott állapotban ott 
marad az oldatban. Ha az anyag fehér, az oldata jel-
lemzően színtelen lesz (répacukor, gyertyaviasz). Ha 
azonban színes, akkor az oldata is színes lesz (jód, réz-
gálic). Ekkor az oldat színének az erőssége, intenzitása 
arról is tájékoztatást ad, mennyire jól oldódik az anyag 
az oldószerben. Vannak olyan anyagok, amelyek sem 
vízben, sem benzinben nem oldódnak, ilyen például a 
mészkő és a vas.

2.4. AZ OLDÓDÁS, AZ OLDATOK

2.4.1.   
Az oldott állapot jelentősége
A kémiai reakciók többsége 
csak vizes közegben játszódik 
le. A pezsgőtabletta több 
más anyag mellett szilárd 
citromsavat és szódabikarbónát 
tartalmaz. A két anyag ilyen 
körülmények között nem 
lép reakcióba. Vízben oldva 
viszont azonnal szén-dioxid-gáz 
fejlődése közben reagálnak.

Mi lenne, ha eltűnnének  
környezetünkből az oldatok?

Sokszor hallottunk és tanultunk már az oldatokról. 
Mindennapi szereplői az életünknek, olyannyira, 
hogy talán már észre sem vesszük. A kézmosásnál 
használt csapvíz, a reggeli tea vagy kakaó, egy ke-
mény testnevelésóra után az arcunkon végigcsurgó 
izzadság és a tusfürdő, amivel utána lemosakszunk, 
mind oldat. De oldatok nélkül élni sem tudunk. Sejt-
jeink bonyolult biokémiai folyamatai ugyanis csak 
oldott állapotú anyagok között tudnak megfelelő 
hatékonysággal végbemenni.

2.4.2.  Az oldódás folyamata

2.4.3.  A jód vízben gyengén, benzinben azonban jól oldódik. 
Ezt a két oldat színének intenzitása is mutatja. A vizes oldat 
halványsárga, a benzines oldat erősen lila színű.

Vízben jól oldódó 
anyagok

Benzinben jól 
oldódó anyagok

Vízben és 
benzinben sem 

oldódó anyagok

répacukor, 
rézgálic, konyhasó, 

hipermangán

jód, gyertyaviasz, 
kámfor, étolaj, 

zsírok

mészkő, vas, 
homok, szén

Hogyan készül az oldat?

Az oldat több összetevőből álló folyékony halmazál-
lapotú keverék. Alkotórészei az oldószer és az oldott 
anyag. Az oldószer folyadék, ebben oldjuk fel a szilárd, 
folyékony vagy gáz-halmazállapotú oldandó anyagot, 
amely a feloldódás után válik oldott anyaggá.

Az oldódás során az oldószer és az oldandó anyag 
részecskéi elkeverednek egymással, miközben az oldó-
szer részecskéi körbeveszik az oldott anyag részecskéit. 
Amennyiben az oldószer a víz, a részecskék körül víz-
burok alakul ki.

A víz mint a leghétköznapibb oldószer számos anya-
got nem képes feloldani. A körömlakk eltávolításához kö-
römlakklemosót (pl. acetont) használunk. A konyhai edé-
nyekről mosogatószerrel, a sérült bőrfelületről alkohollal 
vagy sebbenzinnel távolítjuk el a zsírt. Ezek az oldószerek 
a zsíroldó szerek népes családjába tartoznak. Zsíroldó 
szerekben jól oldódik például a jód, több vitamin (A, D, 
E, K) és a növények zöld színanyaga, a klorofill.

oldandó anyag oldószer oldott anyag

Tegyünk 2-2 kémcsőbe kis mennyiségeket az 
alábbi anyagokból: répacukor, jód, gyertyaviasz, 
mészkő, vas, rézgálic. Az egyik sorozathoz önt-
sünk vizet, a másikhoz kevés benzint, és rázoga-
tással próbáljuk feloldani az anyagokat!

Kísérlet
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Két kémcső egyikébe tegyünk egy kanálnyi nát-
rium-hidroxidot, másikba egy kanálnyi ammóni-
um-nitrátot. Oldjuk fel mindkét szilárd anyagot 
kétujjnyi vízben! Figyeljük meg a hőmérséklet-
változást!

Kísérlet

Felmelegszik vagy lehűl,  
de változatlan nem marad

Endoterm oldódásExoterm oldódás

2.4.4.   
A dörzsmozsárban 
elpépesített zöld 
levélből zsíroldó 
szerrel (például 
alkohollal) kioldhatjuk 
a klorofillt.

2. 4. 5. A nátrium-hidroxid oldódása során felmelegszik, 
az ammónium-nitrát oldódása során pedig lehűl az 
oldat, illetve a kémcső fala.

Az oldódást minden esetben kisebb-nagyobb ener-
giaváltozás kíséri. Ez annak a következménye, hogy az 
oldódás során az oldandó anyag részecskéi között köl-

klorofill-oldat

ammónium-
nitrát

nátrium-
hidroxid

A kereskedelemben 
kapható hűtőtasak 
vizet és kapszulába 
zárt ammónium-nit-
rátot tartalmaz. Erő-
teljes ütés hatására a 
kapszula eltörik, és a 
szilárd anyag feloldó-
dik a vízben. Az oldó-

dás erősen endoterm, így a tasak lehűl. Hűtő hatása 
ficamok, izomrándulások, zúzódások és kisebb égési 
sérülések kezelésére is használható.

Érdekesség

1. Mit nevezünk oldatnak? Mondj példát a közna-
pi életből!

2. Ismertesd az oldódás folyamatát a cukor pél-
dáján!

3. Foglald össze a kétféle oldószerrel végzett ol-
dási kísérletek tapasztalatait!

4. Ammónium-nitrátot oldunk vízben. Ismertesd 
a kísérlet tapasztalatait! Energiaváltozás szem-
pontjából milyen változás történik?

5. Mivel magyarázható, hogy az oldódás mindig 
energiaváltozással járó folyamat?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
oldat, oldószer, oldott anyag, oldódás, 
zsíroldó szer

Az oldatok oldószerből és oldott anyagból álló ke-
verékek. Az oldódás fizikai változás, amely során az 
oldószer és az oldandó anyag részecskéi elkevered-
nek egymással. Az anyagok különböző oldószerek-
ben különböző mértékben oldódnak. A leghétköz-
napibb oldószerünk a víz, gyakran használt zsíroldó 
szer pedig a benzin. Az oldódás mindig energiavál-
tozással jár.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

2.4.6.  Az exoterm és endoterm oldódás lényege Mf. 2./16-20.

csönhatások szűnnek meg, az oldott anyag és az oldó-
szer részecskéi között pedig új kölcsönhatások alakul-
nak ki. Az oldódást kísérő energiaváltozás esetenként 
annyira kicsi, hogy nem is érzékeljük (pl. a konyhasó 
oldódása során). A két hatás eredményeként az oldódás 
lehet exoterm vagy endoterm változás.

A fontos 
kifejezéseket 
vastag betű 

emeli ki.

A lecke 
ismeret- 

anyagának 
rövid, tömör 

össze- 
foglalása

A leckében 
szereplő új 
fogalmak

A leckéhez kapcsolódó 
munkafüzeti feladatok

Az 
érdeklődést 

felkeltő 
bevezető 

szöveg

A tananyagot 
összegző 
kérdések, 
feladatok

A tananyaghoz  
kapcsolódó érdekességek

Bevezető 
probléma

Iskolai laboratóriumban 
egyszerűen elvégezhető kísérlet

Törzsanyag
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1. A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig
Ebben a fejezetben megtudhatjuk, mivel foglalkozik a kémia, 
és megismerhetjük a kémiai laboratóriumot
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A kémia születése

Egyiptomban, a Nílus deltavidékén fejlődött ki a kémia 
mint gyakorlati tudomány. A kémia szó eredete az ókor-

ra vezethető vissza, a folyó árterére jellemző fekete föld-
ről kapta nevét (Egyiptom ókori neve Chemi – fekete). 
Az arabok al névelőjével keletkezett az alkímia szavunk. 
A kémia az anyagok összetételével, szerkezetével, tulaj-
donságaival és változásaival foglalkozó tudomány.

Az alkímia, a középkor  
varázslatos tudománya

A középkorban a kémia tudományának művelői az alki-
misták voltak. Egymástól elszigetelve, titkos laboratóriu-
mokban kísérleteztek. Az anyag titkát kutatták, fő céljuk 
a mindent átalakító, az anyagot formáló erő, a bölcsek 
kövének felfedezése volt. Hitték, hogy ezzel a fémeket 
arannyá és ezüstté lehet alakítani. Másik fontos céljuk az 
örök életet adó folyadék, az életelixír felfedezése volt. Bár 
céljukat nem érték el, eredményük, hogy sokféle új anya-
got fedeztek fel, amiket ma is ismerünk és használunk. 
Legfontosabb hagyatékuknak a laboratóriumot tekint-
jük, és számos ma is használt eszköz (pl. lombik) és mód-
szer (lepárlás, kristályosítás, ötvözés) maradt ránk tőlük.

1.1.3.  Alkimista laboratórium

1.1.2. Mumifikálás az ókori Egyiptomban

A természettudományos megismerés

Vajon hogyan születtek és születnek ma is a kémiai 
felfedezések? A megismerés legfontosabb módszere a 
kísérletezés. A kísérletező kémikus munkája során szá-
mos jelenségre felfigyel. Gondolatában feltevések, fel-
tételezések születnek. Ezek igazolására megtervez egy 
kísérletet. Ezt elvégzi, és a megfigyeléseit, tapasztalatait 
átgondolva általánosít, következtetéseket von le. A nem 
várt tapasztalatok újabb kérdések feltevésére késztetik, 
újabb kísérleteket tervez és végez el.

Miben hasonlít egymáshoz  
az egyiptomi balzsamozó,  

a középkori alkimista és a modern  
kor természettudós kutatója? 

Az ember természetes kíváncsisága vezetett ahhoz, 
hogy megismerte környezetét és annak változásait. 
Feltételezések szerint 800 ezer éve a Homo erectus 
(felegyenesedett ember) már használta a tüzet, 
és tapasztalta, hogy főzés során a hús megpuhul, 
egyes mérgező növények, gombák méreganyaga 
elbomlik, és a tűz melege védelmet nyújt a hideg 
ellen. A természet anyagainak átalakítása minden 
ókori civilizációra jellemző volt. Az egyiptomiak már 
5000 évvel ezelőtt ismerték az üveg és a szappan 
előállításának, a vas gyártásának és megmunkálásá-
nak módját, a mumifikálás kapcsán pedig többféle 
vegyszert használtak.

1.1.1.   A hús sütésekor is kémiai átalakulás történik.

1.1. MIVEL FOGLALKOZIK A KÉMIA?
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Kis darab PVC műpadlót fogjunk csipeszbe, és 
tartsuk borszeszégő lángjába! 
A PVC a lángban ég, abból kivéve elalszik. Égés-
termékei kellemetlen szagú, többnyire mérgező 
gázok.

Kísérlet

A PVC égésekor mérgező gázok keletkeznek, így sze-
métégetőben nem égethetjük el. A legjobb módszer az 
újrafeldolgozás, ez azonban újabb kérdéseket vet fel.

A vegyipar

Az emberiség létszámának és igényeinek növekedésé-
vel a természet által nyújtott nyersanyagok mennyisége 
kevésnek bizonyult. A természetben megtalált anya-
gok átalakításának és az azokhoz hasonló tulajdonsá-
gú anyagok előállításának igénye hívta életre a vegy- 
ipart. A vegyipar azon iparágak gyűjtőneve, amelyek-
ben a  termékek előállítása során az anyag átalakításra 
kerül. A vegyipar eredményeit és anyagait számos ipar-
ág hasznosítja. 

1.1.6.  A szerteágazó vegyipar

1.1.5.  PVC égetése

Napjaink egyik leggyakrabban használt műanyaga 
a PVC. Több mint százmillió tonnát gyártanak belőle 
évente, elhasználódásakor pedig hulladékká válik. Va-
jon mit tehetünk a feleslegessé vált PVC-hulladékkal?  
A szemétlerakóban történő eltemetése nem jó megol-
dás, hiszen a természetben nem bomlik le. Égessük el 
szemétégetőben?

kérdésfeltevés tervkészítés

kísérletezéskövetkeztetés,
általánosítás

1.1.4.  A természettudományos megismerés folyamata

Ma a kémia és a vegyészet új kihívások előtt áll. Fon-
tos feladata olyan környezetbarát technológiák kidolgo-
zása és alkalmazása, amelyek a következő nemzedékek 
számára tiszta és élhető környezetet biztosítanak.

1. Mivel foglalkozik a kémia?
2. Mi volt az alkimisták fő célja? Mi a munkájuk je-

lentősége?
3. Milyen alapvető lépésekből áll a megismerés fo-

lyamata a természettudományban?
4. Ismertesd a PVC-vel végzett kísérlet lényegét, 

tapasztalataidat és következtetéseidet!
5. Keress az otthonodban olyan tárgyakat, termé-

keket, amelyeket a vegyipar különböző ágaza-
tai állítottak elő! Írd le nevüket, és írd melléjük, 
hogy a vegyipar melyik ága állította elő!

6. Keress környezetbarát jelölést a mindennapi 
életben használt termékek csomagolásán!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
kémia, alkímia, kísérlet, vegyipar

A kémia az anyagok összetételével, szerkezetével, 
tulajdonságaival és változásaival foglalkozó termé-
szettudomány. Legfontosabb ismeretszerző mód-
szere a megfigyelés és a kísérletezés. Mára a kémiai 
ismereteket hasznosító vegyipar óriási fejlettséget 
ért el. Fontos feladata a környezetbarát eljárások 
kidolgozása.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 1./1-6.
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A laboratóriumi munka eszközei

A laboratóriumi eszközök főleg üvegből, fémből, rit-
kábban fából és műanyagból készülnek.

A legfontosabb üvegedények a kémcső (1), a főzőpohár 
(2) és a lombikok [gömblombik (3), állólombik (4), Er-
lenmeyer-lombik (5)]. Ezekben az anyagok nyílt lángon 
vagy lángelosztó lapon melegíthetők. 

Gyakran használt üvegegeszköz a mérőhenger (6), az 
óraüveg (7), a tölcsér (8), az üvegkád (9) a kristályosító 
csésze (10), az üvegbot (11) és a hőmérő (12). Fémből 
készül a Bunsen-állvány (13), a fogók (14), a vashárom-
láb (15) és a lángelosztó fémlap (16). Fából (néha fém-
ből, esetleg műanyagból) készül a kémcsőállvány (17) 
és a kémcsőfogó csipesz (18). Műanyagból vagy üvegből 
készül a desztillált vizes palack (19), műanyagból vagy 
fémből készítik a vegyszeres kanalakat (20). Vastag falú 
porcelánedény a dörzsmozsár (21).

A laboratóriumban melegítésre borszeszégőt vagy 
gáz égőt (pl. Bunsen-égőt) használunk. A borszeszégő-
ben alkohol, míg a gázégőben földgáz ég. Míg a bor-
szeszégő legfeljebb  400–500 °C-ot ad, a gázégő maga-
sabb, 1000-1200 °C hőmérsékletet biztosít.

1.2. KÍSÉRLETI ESZKÖZÖK ÉS RENDSZABÁLYOK

Miért nem szabad megkóstolnunk 
a vegyszeres szekrényben tárolt 

szőlőcukrot?

A természettudományoknak, így a kémiának is 
alapvető módszere a kísérletezés. A kísérletek se-
gítik az anyagok, a jelenségek és változások meg-
figyelését és értelmezését. Ahhoz azonban, hogy 
kísérleteinket eredményesen végezhessük, ismer-
nünk kell a kísérleti munka anyagait, a kísérleti esz-
közöket és a kísérleti rendszabályokat.

A laboratóriumi munka anyagai

A laboratórium anyagai a vegyszerek. Itt minden anyag 
vegyszernek minősül, megkóstolni, felelőtlenül dolgoz-
ni velük nem szabad. A vegyszerek között gyakoriak a 
kellemetlen szagú, az irritáló (ingerlő, bántó), illetve a 
tűzveszélyes vagy mérgező anyagok. Ezeket megfelelő 
jelzéssel (ún. piktogramokkal) látják el.

1. 2.1. Egy jól felszerelt laboratóriumi munkaasztal víz- és gázve-
zetékkel rendelkezik, bizonyos esetekben elektromos csatlako-
zást is tartalmaz. Megtalálhatjuk rajta a laboratórium eszközeit és 
anyagait. A laboratórium kötelező felszerelése a tűzoltó készülék 
és a mentőláda a szükséges kötszerekkel és gyógyszerekkel.

1.2.2.  A vegyszeres dobozok, üvegek címkéjén a gyártó cégnek 
fel kell tüntetnie az anyag összetételét és veszélyességi jelét.

1.2.3.  Laboratóriumi eszközök I.

Robbanásveszélyes Tűzveszélyes Oxidáló (égést tápláló)

Nyomás alatt álló gázok MérgezőMaró hatású

Rákkeltő Veszélyes a vízi környezetreIrritáló hatású

  3                      5                      2                  1                      4

1.2.4.  Laboratóriumi eszközök II. 1.2.5.  Laboratóriumi eszközök III.

9
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16
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A laboratóriumi munka rendszabályai

 1. A laboratóriumi munka legfontosabb feltétele a 
rend és a fegyelem.

 2. Ne kezdj munkához addig, amíg a feladatot át nem 
tanulmányoztad! Bármi kérdésed van, fordulj taná-
rodhoz!

 3. Ha szükséges, viselj megfelelő védőöltözetet, kö-
penyt, gumikesztyűt, védőszemüveget!

 4. Ha hosszú a hajad, fogd össze, vegyszerbe, tűzbe ne 
érjen!

 5. Mivel a laboratóriumban sok a mérgező anyag, ott 
enni, inni, megkóstolni a vegyszereket szigorúan tilos!

 6. Kézzel ne nyúlj a vegyszerekhez, használj vegyszeres 
kanalat!

 7. Az anyagokat tartalmazó üvegekbe ne szagolj bele 
közvetlenül!

 8. Maradék vegyszert az üvegbe ne tégy vissza, taná-
rod utasítása szerint semmisítsd meg vagy tedd a 
kijelölt vegyszergyűjtő edénybe!

 9. A gyakorlat befejezése után tegyél rendet, és zárd el 
a víz- és gázcsapokat!

10.  A laboratóriumból vegyszert kivinni tilos!

1.2.8.  A vegyszerek megszago-
lása úgy történik, hogy gőzeiket 
kezünkkel az orrunk felé hajtjuk. 

1.2.7.  A kémcsőben 
lévő anyagot óvatosan, a 
kémcsövet kémcsőfogóba 
fogva, állandóan rázogatva 
melegítsd! A kémcső száját 
ne tartsd magad és társaid 
felé! A kémcsövet legfel-
jebb egyharmadáig töltjük 
meg, úgy melegítjük. 

Mindenki tudja, hogy a gyertya sárga lángja világít. 
Ennek oka, hogy a gyertya égése során el nem égett 
koromszemcsék is keletkeznek, amelyek a lángban 
felizzanak. Amikor a gázégőből kiáramló földgáz ke-
vés levegőt kap, világító sárga lánggal ég. Több leve-
gő adagolásával a koromszemcsék is elégnek, ekkor a 
láng alig láthatóan kék színű.

Érdekesség

1.2.6. Gázégő és borszeszégő

1. Mit nevezünk vegyszernek?
2. A lecke képei alapján sorold fel a laboratórium-

ban használt eszközök nevét!
3. Milyen eszközöket használunk a laborató-

riumban az anyagok melegítésére?
4. Milyen szabályokat kell betartani akkor, amikor 

egy kémcsőben vizet kell felmelegítened?
5. Melyek a laboratóriumi munka legfőbb rendsza-

bályai?
6. Melyek a konyha „vegyszerei”? Otthon miért 

kóstolhatjuk meg ezeket?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
vegyszerek, laboratóriumi eszközök, 
laboratóriumi rendszabályok

A természettudományoknak, így a kémiának is 
alapvető módszere a kísérletezés. A kísérleteket 
mindig a leírás alapján végezzük tanári vagy szü-
lői felügyelet mellett. A laboratórium anyagai a 
vegyszerek, ezekkel körültekintően kell dolgozni, 
megkóstolni ezeket nem szabad. A kísérleteket la-
boratóriumi eszközökkel végezzük. Munkánk során 
tartsuk be a rendszabályokat!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 1./7-11.
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Szilárd anyagok tömegének a mérése 

A tömeg mérésére különböző érzékenységű mérlegeket 
használhatunk. Az iskolai laboratóriumban a mérendő 
mennyiségeket egy vagy két tizedesjegy pontossággal 
grammban adjuk meg (pl. 1,25 g). Erre a célra táramér-
leget használunk. Ezzel szemben a gyógyszertárakban 
vagy a tudományos laboratóriumokban akár három 
tizedesjegynyi, azaz milligrammos pontosság is követel-
mény lehet (pl. 0,345 g, azaz 345 mg), ehhez analitikai 
mérleget kell használni.

1.3.1.  Digitális táramérleg és analitikai mérleg
A táramérlegek jellemzője, hogy a tartóedény mérlegre helye-
zését követően egy gomb megnyomásával (általában TARE), a 
kijelző nullára áll, azaz ezt követően az edénybe helyezett anyag 
tömegét méri. (A tara szó eredeti jelentése: ‘a csomagolás súlya’.)

Folyadékok térfogatának a mérése

A folyadékok térfogatának méréséhez ugyancsak több-
féle eszköz áll a rendelkezésünkre. A legegyszerűbb ezek 
közül a mérőhenger, amely egy olyan üveg- vagy mű-
anyag henger, amelynek falán beosztás található. Ezek-
ről általában 1 cm3 (azaz 1 ml) pontossággal olvasható le 
a térfogat. Ennél pontosabb mérésekhez szűkebb nyakú 
térfogatmérő eszközöket, mérőlombikot vagy pipettát 
használhatunk. A főzőpoharak oldalán is gyakran talá-
lunk beosztást, de ez csak a benne lévő folyadék térfoga-
tának a közelítő meghatározására szolgál.

1.3.3.  Folyadékszint 
leolvasása.

A térfogatmérő  
eszközökben a folyadék 

szintjét szemmagasságból 
kell leolvasni. Vegyük észre, 

hogy a víz nedvesíti  
az üveg falát, ezáltal  

a folyadékszint homorú.

1.3.2.  Mérőhenger (a), mérőlombik (b), pipetta (c)

1.3. A TÖMEG ÉS A TÉRFOGAT MÉRÉSE, A SŰRŰSÉG 

Ha adott tömegű szilárd anyag kimérése a cél, a tá-
rolóedényt (ez lehet egy főzőpohár, egy műanyag tálka, 
vagy akár egy papírlap is), a mérleg serpenyőjébe tesz-
szük, majd a mérleget a TARE gomb megnyomásával 
nullára állítjuk. Ezt követően a mérendő anyagot óvato-
san, kis részletekben adagoljuk a mérlegen lévő edény-
be. Ha véletlenül a szükségesnél több anyag került a 
mérlegre, azt óvatosan kanalazzuk vissza!

Amikor egy ételt recept alapján készítünk, a szilárd 
hozzávalókat mérlegen, a folyadékokat térfogatmérő 
edényben mérjük ki. Ugyanezt tesszük a laboratóri-
umban is, csakhogy ilyenkor még pontosabb mérése-
ket kell végeznünk. A mérés pontosságát alapvetően 
a mérendő tárgy tömege (vagy térfogata), valamint a 
mérőeszközeink pontossága határozza meg.

Hogyan tudjuk meghatározni  
egy vaskulcs sűrűségét? 

Mérjük meg egy kockacukor, egy vaskulcs és 
egy paraffingyertya tömegét táramérlegen egy 
tizedesjegy pontossággal!
Tegyünk a táramérleg serpenyőjére egy kis mé-
retű üvegedényt, majd tárázzuk a mérleget! 
Ezután mérjünk bele vegyszeres kanállal 2,50 
gramm kristálycukrot!

Kísérlet

a) b) c)
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Ha a mérések alapján számításokat végzünk, meg-
kapjuk a két anyag sűrűségét.

ρ (vas) = 7,86  
g

cm3

ρ (paraffin) < 1,0 
g

cm3

Ha mindent pontosan mértünk és olvastunk le, akkor 
100 cm3 víz tömege (a mérés pontatlanságától eltekint-
ve) 100 g. Ez alapján a víz sűrűsége:

ρ =  
m
V

 = 
100 g

100 cm3
 = 1 

g

cm3

Határozzuk meg egy vaskulcs, valamint egy paraffin-
gyertya sűrűségét!

1.3.4.  Vízen úszó gyertya

Mérjünk ki főzőpohárban 50 cm3 vizet, majd tölt-
sük át maradéktalanul egy kis méretű mérőhen-
gerbe! Olvassuk le a mérőhenger beosztásáról a 
folyadék szintjét!

Kísérlet

Tegyünk a táramérlegre egy 100 ml-es főzőpo-
harat, majd tárázzuk le! Ekkor a kijelző nullára áll. 
Töltsünk 100 ml vizet a főzőpohárba, majd olvas-
suk le a tömegét! (1 ml = 1 cm3)

Kísérlet

Mérjük meg a vaskulcs tömegét mérlegen! Ezt 
követően egy 100 ml-es (cm3-es) mérőhenger-
be töltsünk 50,0 ml vizet, majd óvatosan dobjuk 
bele a kulcsot! 
A kiszorított víz térfogata egyenlő a kulcs térfo-
gatával.
Végezzük el az előbbi a méréssorozatot a pa-
raffingyertyával is! (Mivel nem süllyed el, le kell 
nyomni a víz alá. Keress rá praktikus módszert!)

Kísérlet

A térfogat mérése annál pontosabb, minél kisebb a 
folyadékot tartalmazó cső átmérője. A nagyon pontos 
méréseknél éppen ezért szűk keresztmetszetű üvegcsö-
veket, pipettákat használnak. Ezek általában 0,1 cm3 
pontosságú mérést tesznek lehetővé.

A sűrűség meghatározása

A sűrűség az anyag tömegének és térfogatának a hánya-
dosa. Jele ρ (ró, görög betű), mértékegysége lehet g/cm3 
(vagy kg/m3, kg/dm3, g/dm3, g/m3). Képlettel kifejezve:

ρ = 
m
V

            ( g
cm3 )

1. Pontosan 4,0 gramm porcukrot kell kimérned. 
Hogyan jársz el?

2. Milyen eszközök használhatók a laboratórium-
ban térfogatmérésre? Melyiket használnád, ha

 a) 25 cm3 vizet kell kimérned?
 b) 5,00 cm3 ecetsavat kell kimérned?
3. Egy benzinfajta 100 cm3-ének a tömegét a mér-

leg 74,6 grammnak mutatja. Mekkora a benzin 
sűrűsége?

4. Otthoni kísérlet: A tojás frissességét könnyen 
megállapíthatjuk az ún. „úszópróbával”. Nézz 
utána az interneten, hogy hogyan, és mi a ma-
gyarázata?

Kérdések, feladatok?

A laboratóriumban az anyagok tömegének a mé-
résére leggyakrabban táramérleget, a térfogat mé-
résére mérőhengert használunk. Ezek segítségével 
a tömeget jellemzően grammban (g), a térfogatot 
köbcentiméterben (cm3), azaz milliliterben (ml) 
olvassuk le. A tömeg és a térfogat hányadosaként 
kapjuk meg a sűrűséget, amelynek jele ρ, mérték-
egysége pedig g/cm3.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 1./12.
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Az anyag részecskékből áll

Már több ezer évvel ezelőtt 
Démokritosz görög filo-
zófus megsejtette, hogy a 
bennünket körülvevő anyag 
nagyon sok apró részecs-
kéből épül fel. Elképzelése 
szerint ezek a részecskék 
tovább nem bonthatók, és 
különböző alakú testecskék-
hez hasonlítanak. Ezeket az 
oszthatatlannak hitt részecs-

kéket a görög atomosz (oszthatatlan) kifejezés alapján 
atomoknak nevezte el. Az atomok a legkisebb kémiai 
részecskék, amelyek egymástól méretükben és töme-
gükben különböznek. Bár ezeket a részecskéket még 
mikroszkóppal sem láthatjuk, létezésükről könnyen 
megbizonyosodhatunk.

Minden részecske közös tulajdonsága a soha meg nem 
szűnő mozgás. Nemcsak a gázok, hanem a folyadékok, sőt 
a szilárd anyagok részecskéi is állandó mozgásban van-
nak. Ez a magyarázata a kísérletekben tapasztaltaknak.

Mi van az anyagban?

Ha gondolatban bepillantunk egy vasszög belsejébe, 
vasatomokat találunk szabályos rendben egymás mel-
lett. A vasatomok nem repkednek szét, mint a dezodor 
illatanyagai, mert erős vonzó kölcsönhatást fejtenek ki 
egymásra. A vasatomokat úgynevezett kémiai kötő-
erők tartják egymás mellett a vasszögben.

1.4. BELÉPÉS A RÉSZECSKÉK BIRODALMÁBA

1. 4.1. Démokritosz 
(Kr. e. kb. 460–370)

1.4.3.  A vas és belső szerkezetének modellje

1.4.4.  A víz és belső szerkezetének modellje

Miért érezzük a virágok kellemes illatát?

Környezetünkben minden anyag részecskékből épül 
fel. Ezek olyan parányiak, hogy még mikroszkóppal 
sem láthatók. A sült csirkecomb kellemes illata, sőt 
maga a hús is részecskékből áll.

A víz szerkezete már összetettebb. Olyan részecskék-
ből áll, amelyben két hidrogénatom és egy oxigénatom 
kapcsolódik össze kémiai kötéssel. Ez a vízmolekula. 
A molekulák több atom összekapcsolódásával kiala kuló 
semleges kémiai részecskék. Ismert, hogy a víz önthe-
tő, azaz molekulái egymáson elgördülnek, ugyanakkor 
együtt maradnak. A kiöntött víz idővel mégis elpárolog, 
azaz molekulái között nem olyan erős a kapcsolat, mint 
a vas atomjai között.

Ha a levegőben lévő részecskéket láthatóvá tudnánk 
tenni, még nagyobb változatosságot tapasztalnánk. 
A levegőben többféle molekula és atom található. Nagy 
részét a két nitrogénatomból felépülő nitrogénmoleku-
lák teszik ki, de sok, szintén két atomból álló oxigénmo-
lekula is található benne. Néha olyanok is a látóterünkbe 
kerülnének, amelyekben egy szénatom két oxigénatom-
mal kapcsolódik össze. Ezek a szén-dioxid molekulái. 

1. Permetezzünk a levegőbe légfrissítőt! 
 A gáz szétterjed, részecskéi idővel betöltik  

a rendelkezésre álló teret.
2. Kis vászonzsákba tegyünk hipermangánt, és 

mártsuk vízzel telt üvegedénybe! 
 A vászonzsákból lila színű anyag távozik, 

amely idővel teljesen megszínezi a vizet.

Kísérlet

1.4.2. A hiper-
mangánkristály  
részecskékre esik 
szét, amelyek  
elkeverednek  
a víz részecs- 
kéivel.
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1.4.5.  A levegő és részecskéinek modelljei: 1. nitrogén; 2. oxigén;  
3. argon; 4. szén-dioxid; 5. víz

Egyes atomok szívesen kapcsolódnak össze moleku-
lává, mások nem. Az utóbbira példa az argon atomja. 
A  levegőben lévő részecskék gyorsan száguldoznak, 
nem kapcsolódnak össze. Gyakran ütköznek egymással, 
ekkor sebességük és mozgásuk iránya megváltozik.

1.4.7.  A molekulák modelljei és méretarányai

1.4.8.  Kristályrácsok modelljei

3.

1.4.

2.

5.

A modellek

Az atomok és a molekulák szerkezetét a kémia tanulása 
során sokszor fogjuk modellezni. Ehhez a golyómodellt 
használjuk. Meg kell tanulnunk, hogy melyik atomot 
milyen színnel jelöljük, de fontos tudnunk, hogy az ato-
moknak nincsen színük, a modellek színe a kémikusok 
közötti megállapodás eredménye.

Az, hogy egy molekulában milyen atomokból hány 
darab kapcsolódik össze, az meghatározott, és jellemző 
az adott molekulára.

1.

3. 4.

2.

A szilárd anyagokban megszámlálhatatlanul sok ké-
miai részecske kapcsolódik össze szabályos rendben; így 
alakulnak ki a kristályrácsok. Ilyen a szerkezete a gyé-
mántnak, a jégnek, a vasnak és a konyhasónak is.

gyémánt

hidrogén-
molekula

víz-
molekula

metánmolekula

szén-dioxid- 
molekula

kén-dioxid- 
molekula

kénmolekula

nitrogénmolekula

oxigén-
molekula

jódmolekula

klóratom

brómatom

jódatom

vasatom

argon-
atom

hidrogén-
atom

oxigénatom

szénatom

nitrogénatom

kénatom

konyhasó vas

jég

1.4.6.  Az atomok modelljeinek színkódjai és méretarányai

1. Mit nevezünk atomnak, illetve molekulának?
2. Mi jellemzi a vas, a víz és a levegő összetételét 

és belső szerkezetét?
3. Igaz-e az az állítás, hogy minden anyagban 

vannak molekulák? Indokold válaszod!
4. Hasonlítsd össze a részecskék közötti kölcsön-

hatások erőssége szempontjából a vasat, a vi-
zet és a levegőt!

5. Hogyan ábrázolhatjuk az atomokat rajzban és 
térbeli modellen?

6. Színes gyurmából készítsd el otthon saját mo-
lekulamodell-készletedet!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
részecske, atom, molekula, kristályrács, 
 kémiai kötőerő, golyómodell

Az anyag részecskékből épül fel. A részecskéket erő-
sebb vagy gyengébb kémiai kötőerők tartják össze. 
Az atomok a legkisebb kémiai részecskék, egymástól 
méretükben és tömegükben különböznek. A mole-
kulák több atom összekapcsolódásával létrejövő sem-
leges kémiai részecskék. A bennük összekapcsolódó 
atomok minősége és száma meghatározott. Állhat-
nak kettő vagy több atomból, illetve egyféle és több-
féle atomból is. Nagyszámú részecske szilárd halmaz-
állapotban szabályos rendben kristályrácsot alkot.  
Az anyag szerkezetét modellekkel szemléltethetjük.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 1./13-18.
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Kémiailag tiszta anyagok

A tisztaságot a köznapi életben sokféleképpen értel-
mezhetjük. A településeken keletkezett szennyvíz bizo-
nyos anyagok eltávolítása után elég tiszta ahhoz, hogy 
visszaengedjük a folyókba. Közvetlen fogyasztásra, 
ivásra azonban nyilván ennél sokkal tisztább vizet kell 
használni. A kémikusok akkor tekintenek egy anyagot 
kémiai lag tisztának, ha az csak egyféle anyagból áll.

Anyagok egyféle atomokból – az elemek

A kémiailag tiszta anyagok lehetnek elemek vagy vegyüle-
tek. Elemeknek azokat az anyagokat nevezzük, amelyek 
csak egyféle atomból épülnek fel. Ezek alkothatnak mole-
kulákat (pl. oxigén, jód), vagy összeállhatnak megszám-
lálhatatlanul sok atomból felépülő kristályráccsá (pl. 
szén, vas). Ma több mint 110-féle elemet ismerünk, eze-
ket a periódusos rendszer foglalja össze. Az elemek kémi-
ai módszerekkel nem bonthatók egyszerűbb anyagokra.

Az elemek közel 80%-a fém. Többségük szürke színű, 
csillogó, a hőt és az elektromos áramot jól vezető, alakít-
ható szilárd anyag. A higany folyékony halmazállapotá-
val, a réz és az arany pedig vörös illetve sárga színével 
tűnik ki ebből a sok hasonló tulajdonsággal rendelkező 
elemcsoportból.

A fémekhez képest a nemfémes elemek száma jóval 
kisebb, mégis nagyon változatos tulajdonságúak. Le-
hetnek színtelenek (oxigén) vagy színesek (a kén sár-
ga). Szobahőmérsékleten lehetnek gázok (klór), szilárdak 
(jód), de ismerünk folyadékot is (bróm). Egyesek szagta-
lanok (nitrogén), mások jellegzetes szagúak (bróm).

A vegyületek

A vegyületek többféle atomból felépülő kémiailag tisz-
ta anyagok, amelyek egyszerűbb anyagokra (elemeik-
re) bonthatók. Míg elemből alig több mint százat is-
merünk, a vegyületek száma több millió. Ilyen például 
a szén-dioxid, a víz, a kvarc vagy a konyhasó. A vegyü-
letek tudományos nevét legtöbbször az azokat alkotó 
elemek nevéből képezzük.

A szén-dioxid vegyület, mo-
lekulájában egy szénatomhoz 
két oxigénatom kapcsolódik. 
(A nevében szereplő di- elő-
tag az oxigénatomok számára 
utal.)

A víz vegyület, molekuláját 
két hidrogénatom és egy oxi-
génatom alkotja. Tudományos 
nevét (dihidrogén-oxid) nem 
használják.

A kvarc tudományos neve 
szilícium-dioxid. Rácsát szilíci-
um- és oxigénatomok alkotják.

A konyhasó nátrium és klór 
vegyülete, így nátrium-klorid 
a tudományos neve.

1.5. AZ ANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA

Van-e különbség víz és víz között?

1.5.2.  A nemfémes elemek változatos megjelenésűek.

jód

oxigén

bróm

grafit

kén

1.5.1.  A fémeket ránézésre nehéz megkülönböztetni egymástól.

kalcium cink ón

alumínium magnézium ólom

Napjainkban olyan sokféle anyagot ismerünk, hogy 
közöttük csak akkor tudunk eligazodni, ha valami-
lyen szempont szerint csoportosítjuk azokat. Bár erre 
sokféle lehetőség kínálkozik, a vegyészek a kémiai 
összetételük alapján csoportosítják az anyagokat.
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A keverékek

A természetben nagyon ritkán találkozunk kémiailag 
tiszta anyagokkal. A keverékek többféle elemet vagy ve-
gyületet tartalmazó anyagok. Összetevőik – idegen szó-
val komponenseik – aránya változó, és ezeket el lehet 
választani egymástól. Ekkor kémiailag tiszta anyagok-
hoz juthatunk. A keverékeket az egyszerűség kedvéért a 
halmazállapotuk alapján csoportosítjuk.

Szilárd anyagok keveréke például a puskapor, amelyet 
az ókori Kínában találták fel. Kénport, szénport és sa-
létromot kevertek össze, így jutottak ehhez a hasznos 
porkeverékhez. A bor többek között alkohol és víz folyé-
kony keveréke, ízét, színét a benne oldott egyéb vegyü-
letek okozzák. A gázok keverékeit leggyakrabban gáz-
elegyeknek nevezzük, a legismertebb közülük a levegő.

1.5.3. Hétköznapi keverékek 
Szilárd anyagok keveréke például a jódozott konyhasó, amely 
többek közt nátrium-kloridot és kálium-jodidot tartalmaz. Az 
ásványvíz oldott sókat, esetleg szén savat tartalmazó vizes oldat.

ELEM VEGYÜLET KEVERÉK

A tiszta oxigéngáz 
elem, mert mole-
kuláit csak egyféle 
atom építi fel. 

A metán vegyület, 
mert molekuláit 
többféle atom épí-
ti fel.

A levegő keverék, 
mert többféle mo-
lekulát tartalmaz.

A vegyületeknek is két nagy csoportját különítik el a 
kémikusok. Az élettelen környezetet alkotó vegyülete-
ket (pl. víz, szén-dioxid, kalcium-karbonát) összefogla-
lóan szervetlen, a főként az élő szervezetben megtalál-
hatókat (szénhidrátok, fehérjék, zsírok), illetve a kőolaj 
és a földgáz összetevőit szerves vegyületeknek nevezik. 
A két anyagcsoport közötti legalapvetőbb különbség, 
hogy a szerves anyagok mindegyike szénvegyület, míg 
a szervetlen vegyületek (néhány kivételtől eltekintve) 
nem tartalmaznak szénatomot.

Érdekesség

1. Mikor mondjuk egy anyagra, hogy kémiailag tiszta?
2. Mit nevezünk elemeknek, és hogyan csoportosíthatók? Mondj példákat!
3. Mi a hasonlóság és mi a különbség az elem és a vegyület kémiai összetételében?
4. Mi a hasonlóság és a mi különbség a vegyület és a keverék kémiai összetételében?

Kérdések, feladatok?

Anyag – Parányi részecskék halmaza.

Kémiailag tiszta anyag – Más néven egykomponensű anyag, 
amely csak egyféle elemet vagy vegyületet tartalmaz.

Keverék – Más néven többkomponensű anyag, 
amely többféle elemet vagy vegyületet tartalmaz.

Elem – Egyféle atomból felépülő 
kémiailag tiszta anyag, amely egy-
szerűbb anyagokra nem bontható.

Vegyület – Többféle 
atomból felépülő kémiailag 

tiszta anyag, amely 
elemeire bontható.

Szilárd keverékek
Oldatok, folyadékelegyek 

Gázelegyek
Fémek Nemfémek

vas, réz, alumínium,
higany

oxigén, kén, 
szén, bróm

víz, szén-dioxid, 
metán, nátrium-klorid

jódozott só, málnaszörp, 
kőolaj, levegő

Új fogalmak
kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, keverék, fém, nemfém, komponens

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 1./19-25.
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A kémiai jelrendszer kialakulása

Az ókorban és a középkorban még sokkal kevesebb 
anyagot ismertek, mint napjainkban. Megkülönbözte-
tésükre és jelölésükre azonban már korán megjelentek 
olyan ábrák, amelyek jórészt asztrológiai motívumokra 
épültek. Az elemek, a vegyületek és a keverékek jelölé-
sére egyaránt sokféle szimbólum született. Az akkoriban  
ismert hét fémet például égitestek jelképével ábrázolták.

A megismert elemek és vegyületek számának a nö-
vekedésével párhuzamosan nőtt a bonyolult jelképek 
száma is. Érthető, hogy egyre nagyobb lett az igény egy 
egységes és egyszerű jelrendszer kialakítására. Sok pró-
bálkozás után az első nagy előrelépést az 1800-as évek 
elején John Dalton tette, aki nem az anyagokat, hanem az 
azokat felépítő atomokat ábrázolta külön jelekkel. Véle-
ménye szerint az atomok eltérő méretű és tömegű göm-
böcskék, így azokat eltérő méretű és mintázatú körökkel 
jelölte. Jelrendszerében megmutatkozott az elemet vagy 
vegyületet felépítő atomok minősége és számaránya is.

Az igazi áttörést nem sokkal ezután Jöns Jacob Ber-
zelius svéd tudós ötlete jelentette, aki javaslatában az 

elemek jelölésére a latin nevük kezdőbetűjét, a vegyü-
letekére ezen betűk kombinációját ajánlotta. Az általa 
kifejlesztett jelrendszer egyszerűsített változatát hasz-
nálják világszerte napjainkban is.

A vegyjel

A mai korszerű kémiai jelrendszer az elemek és ve-
gyületek jelölésére vegyjeleket és képleteket használ. 
A vegyjel az atomok, illetve az elemek jelképszerű, egy 
vagy két betűből álló jele, amely az elem általában latin 
vagy görög nevéből származik.

1.6. A KÉMIAI JELÖLÉSEK VÁLTOZÁSA  
A MISZTIKUSTÓL A LOGIKUSIG

KS  +AIS  +24H
(timsó)

3 3

O Na

S Cl H
AuCO2

KS  + AlS  + 24H3 3

1.6.3.  Berzelius, a modern kémiai jelrendszer „atyja” (1779–1848) 
és kémiai jelrendszere

A kémiai jelöléseknek is van evolúciója?

1. 6.1.  Dalton jelrendszere 1. 6.2.  A timsó jele Dalton 
szerint

hidrogén oxigén

víz

szén-dioxid

cukor

Az anyagok tulajdonságainak a lejegyzése, az el-
végzett kísérletek és tapasztalataik írásos rögzítése 
már a középkori alkimisták számára is fontos volt. 
Misztikus, bonyolult ábrákból álló jelrendszerüket 
azonban az alkotójukon  kívül – talán nem véletlenül 
– nem is értette más. A korszerű természettudomá-
nyokban azonban olyan kémiai jelrendszert haszná-
lunk, amelyet a világ minden országában elfogad-
nak és egységesen alkalmaznak. Hogyan alakultak 
ki ezek a jelölések, és miért olyanok, amilyenek?

A timsót (kémiai nevén kálium-alumínium-szulfát-
do dekahidrát) érösszehúzó hatása miatt már régóta 
használják kisebb vérzések elállítására. A vegyület 
jelölésére Berzelius már a mai írásjelekkel leírható, lo-
gikus jelölést használta, amely napjainkra tovább egy-
szerűsödött. Mai jele: KAl(SO4)2 · 12 H2O.

Érdekesség

A középkorban ismert hét fontos fém jelölése

réz arany ezüst vas

Vénusz Nap Hold Mars

higany ón ólom

Merkúr Jupiter Szaturnusz

KS3+AIS3+24H
(timsó)
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Ha több elem nevének megegyezik a kezdőbetűje (pl. 
bór, berillium, bróm), akkor a kezdőbetű mellett a név 
egy másik betűjét is segítségül hívjuk a vegyjel megalko-
tásában (B, Be, Br). A vegyjel első betűje mindig nagy-
betű, a második (ha van) kisbetű. A több betűből álló 
vegyjelek kiolvasásakor a betűknek megfelelő hangot 
külön ejtjük, például a hélium (He) esetén „há-e”. Nap-
jainkban több mint 110 elemet ismerünk, így a vegyje-
lek száma is ennyi. Az atomok vegyjelét legegyszerűb-
ben a periódusos rendszerből tudhatjuk meg.

A képlet

A képleteket a vegyületek, továbbá a molekulákból fel-
épülő elemek jelölésére használjuk. A molekulák képle-
tében feltüntetjük az alkotó atomok vegyjelét, jobb ol-
dalán alsó indexben pedig a számát is (pl. O2 és H2O). 
Ha megszámlálhatatlanul sok atom épít fel egy vegyüle-
tet, akkor a képletében az alsó index az alkotó atomok 
számarányát jelenti (pl. SiO2).

Alkalmazzuk a kémiai jelöléseket!

A kémiai jelrendszer ismeretében egyszerűen, gyorsan 
és egyértelműen jelölhetjük az anyagokat. A jelzések 
minden nemzet számára egységesek, azaz nyelvtől füg-
getlenül ugyanazt jelentik. Nézzük erre a fotoszintézis 
folyamatát! A növények a talajból és a levegőből ve-
szik fel tápanyagaikat, a vizet (H2O) és a szén-dioxidot 
(CO2). Ezekből a zöld színtestek segítségével szőlőcuk-
rot (C6H12O6) állítanak elő, miközben melléktermék-
ként oxigén (O2) keletkezik.

1.6.4. A fotoszintézis folyamatának lényege

C6H12O6

O2

CO2

H2O

A kémiai elemek nevének eredetét kutatva észreve-
hetjük, hogy egyes elemek neve földrajzi eredetű (a 
gallium Franciaország ókori nevéből, a polónium Len-
gyelországról, az amerícium Amerikáról kapta a nevét). 
Más elemek neve az elem valamely jellegzetes tulaj-
donságára utal (hidrogén – „vízképző”, foszfor – fényt 
hordozó, argon – lusta, klór – halványzöld, bróm – bű-
zös). Néhány elem neve valamely híres ember emlékét 
őrzi (a nobélium Nobelét, a dinamit felfedezőjéét; a 
mendelévium Mengyelejevét, a periódusos rendszer 
megalkotójáét; az einsteinium Einsteinét, a híres fizi-
kusét; a kűrium a Curie házaspárét, akik maguk is ele-
meket fedeztek fel). Egyes elemeket már az ókorban 
is ismertek, ezeknek a vegyjele a latin nevükből szár-
mazik (arany – aurum, ezüst – argentum, kén – sulfur, 
szén – carboneum).

Érdekesség

1. Miért nem használhatók az alkimisták ké miai 
jelölései napjaink természettudományaiban?

2. Hasonlítsd össze Dalton és Berzelius kémiai jel-
rendszerét!

3. Mi a vegyjel, és hány vegyjelet ismerünk?
4. Mit nevezünk képletnek, és mely anyagok jelö-

lésére szolgál?
5. A kénsav képlete H2SO4. Milyen információkat 

hordoz ez a jelölés?
6. A fotoszintézist szemléltető ábra alapján fogal-

mazd meg a folyamat lényegét!
7. Hogyan nézhetett ki egy alkimista napló? Ke-

ress az interneten alkimista jelöléseket és szim-
bólumokat, majd rajzold meg az elképzelései-
det! Kulcsszavak a kereséshez: alkimista jelek 
(alchemist symbols), alkimista labor.

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
vegyjel, képlet

Az elemek és vegyületek jelölésére az alkimisták 
a középkorban rejtelmes jeleket, misztikus ábrá-
kat használtak. Az évszázadok során a kémiai jel-
rendszer egyszerűsödött és nemzetközivé vált.  
A mai jelrendszer alapjait Berzelius svéd tudós 
rakta le. A vegyjel az atomok és az elemek jelö-
lésére szolgáló egy- vagy kétbetűs szimbólum, 
amely az elem latin vagy görög nevéből szárma-
zik. A képletek a vegyületek és a molekulákból 
álló elemek jelölésére használt szimbólumok.  
A képlet megmutatja az anyag elemi összetételét 
és az összetevők mennyiségi arányát is.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 1./26-30.
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Fontosabb fogalmak

Az alábbi fogalmakat (lehetőleg szó szerint) meg kell tud-
nod határozni.

Atom: az anyagokat felépítő legkisebb kémiai részecske.

Molekula: két vagy több atom összekapcsolódásával ki-
alakuló semleges kémiai részecske.

Kémiailag tiszta anyag: olyan anyag, amely csak egyféle 
elemet vagy vegyületet tartalmaz.

Elem: olyan kémiailag tiszta anyag, amely csak egyféle 
atomból épül fel.

Vegyület: olyan kémiailag tiszta anyag, amely többféle 
atomból épül fel.

Keverék: olyan anyag, amely többféle elemet vagy ve-
gyületet tartalmaz.

Vegyjel: az atomok és az elemek jelölésére szolgáló egy- 
vagy kétbetűs jelölés, amely általában az elem latin vagy 
görög nevéből származik.

Képlet: a vegyületek és a molekulákból álló elemek jelö-
lésére használt, vegyjelekből és számokból álló szimbó-
lum, amely megmutatja az anyag elemi összetételét és az 
összetevők mennyiségi arányát.

Szöveges feladatok

A felsorolt témákról tudj 5–10 mondatban összefüggően 
beszélni! (A zárójelben megadott szempontok segítik az 
ismeretek összegyűjtését és a szövegalkotást.)

1. Az alkimisták (Mikor éltek, mi volt a céljuk, milyen 
tevékenységeket folytattak és mi lett ennek a haszna?)

2. Tömeg- és térfogatmérés (Milyen halmazállapotú 
anyagok mérésekor alkalmazandók, melyek a legfon-
tosabb mérőeszközök, hogyan végezzük a mérést? Mit 
jelent a mérési pontosság?)

3. A levegő (Milyen halmazállapotú, az anyagok melyik 
csoportjába tartozik, milyen részecskékből áll, mi jel-
lemzi ezeket a részecskéket és hogyan modellezhetők?)

4. A kémiai elemek (Mi jellemzi az összetételüket és a 
számukat, milyen csoportokba sorolhatók, melyek az 
adott csoportba tartozó elemek általános tulajdonságai? 
Példák az elemekre)

5. A kémiai jelrendszerünk kialakulása (Az alkimisták 
szimbólumai, Dalton jelrendszere, Berzelius kitűnő ötle-
te, a jelölés egyszerűsége és nemzetközisége példákkal)

6. A vegyipar szerepe a mindennapi életünkben  
(Az ábra segítségével fejtsd ki a témát!) 

Ábraelemzés

Foglald össze pár mondatban, mit ábrázolnak az alábbi 
rajzok! Használd a tanult szakkifejezéseket!

1.7. ÖSSZEFOGLALÁS

1.
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Tényszerű ismeretek

Ezek a kérdések olyan megtanulandó ismeretekre vonat-
koznak, amelyekre később is jól kell emlékezned.

1.  Ismerd fel és rajzold le az alábbi laboratóriumi eszkö-
zöket: kémcső, főzőpohár, lombik, tölcsér, vasháromláb!

2. Mi a tömeg, a térfogat és a sűrűség jele, mértékegy-
ségei, és milyen összefüggés van a három mennyiség 
között?

3. Sorolj fel a laboratóriumi rendszabályok közül leg-
alább nyolcat!

4. Az atomok összekapcsolódásával kialakulhatnak 
molekulák és megszámlálhatatlanul sok részecskéből, 
de nem molekulákból álló kristályrácsok is. Mondj  
három-három példát mindkettőre!

5. A szén-monoxid (CO) és a nitrogén-dioxid (NO2) 
mérgező, légszennyező gázok. Magyarázd meg az össze-
függést a képletük és a tudományos nevük között!

Kísérletek

Hogyan végeztük el az alábbi kísérleteket, és mit tapasz-
taltunk? Használd a laboratóriumi eszközök nevét és a 
tanult szakkifejezéseket!

1. Hogyan melegítünk fel vizet kémcsőben?

2. Hipermangánt tartalmazó tasakot vízzel telt henger-
be merítünk.

3. Hogyan határozhatjuk meg egy tárgy (pl. egy vasgo-
lyó) sűrűségét?

Csoportosítás

Alkoss logikai térképet (pókábrát) a következő fogalmak 
felhasználásával: anyagok, szilárd keverékek, elemek, 
vegyületek, keverékek, nemfémek, fémek, kémiailag 
tiszta anyagok, gázelegyek, oldatok, vas, víz, levegő, oxi-
gén, citromlé, jódozott só!

Digitális feladatok

Az alábbi feladatok megoldásához digitális eszközök 
használatára van szükség.

1. Önts szörpsűrítményt két pohárba! Egyikre rétegezz 
óvatosan hideg, másikra meleg vizet! Készíts videófelvételt 
a lejátszódó folyamatokról, és lásd el szövegalámondással!

2. Készíts PowerPoint-bemutatót a kémiai elemek ne-
véről, a név eredetéről! Szerepeljenek a bemutatóban 
rövid szövegek és ábrák is!

2.

Mf. 1. /31-35.
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1. Egy modellkészletben 10 szénatom, 25 hidrogén-
atom, 8 oxigénatom, 5 nitrogénatom, 1 kénatom és 
2 jódatom modellje van. Legfeljebb hány
a) vízmolekula-modellt tudunk összeállítani? (8 db)
b) metánmolekula-modellt tudunk összeállítani? (6 db)
c) kétatomos elemmolekula modellje rakható ösz-

sze? (19 db)
d) szén-dioxid-molekula modelljét készíthetjük el, 

ha a kénatomból korábban már egy kén-dioxid-
molekula modelljét is összeraktuk? (3 db)

2. Állítsd növekvő sorrendbe az alábbi mennyiségeket 
a bennük található oxigénatomok száma alapján! 
a) 45 szén-dioxid-molekula
b) 16 szőlőcukor-molekula
c) 50 vízmolekula
d) 40 kén-dioxid-molekula

 (c, d, a, b)

3. Egy lombik teljes térfogata 200 cm3. Belefér-e ebbe a 
lombikba
a) 210 g 1,1 g/cm3 sűrűségű oldat? (Igen, az oldat 

térfogata 190,9 cm3.)
b) 180 g tiszta alkohol (sűrűsége 0,79 g/cm3)? (Nem, 

az alkohol térfogata 227,8 cm3.)
c) 2,5 kg higany (sűrűsége 13,6 g/cm3)? (Igen, a hi-

gany térfogata 183,8 cm3.)

4. Szódavíz készítésére alkalmas szén-dioxidot tartal-
mazó palack belső térfogata 600 cm3. A patron 425 g  
nagy nyomású gázt tartalmaz.
a) Mekkora a szén-dioxid-gáz sűrűsége a palack-

ban? (0,71 g/cm3)
b) Ha az összes gázt kiengedjük a palackból, akkor 

közönséges körülmények között kb. 236 dm3 tér-
fogat tölt ki. Mekkora a szén-dioxid-gáz sűrűsége 
ebben az esetben? (1,8 g/dm3)

5. Számítsd ki a hiányzó mennyiségeket! (Az adatok 
25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak.)

Gyakorlófeladatok I. 

6. Egy ezüstszínű tömör golyóról azt tudjuk, hogy vagy 
ezüstből, vagy nikkelből, vagy krómból készült.  
A fém azonosításához méréseket végzünk. Először 
lemérjük a tömegét, ami 583 grammnak adódik. 
Ezután vízkiszorításos módszerrel meghatározzuk a 
golyó térfogatát; 65,5 cm3-t mérünk. Táblázatban az 
alábbi sűrűségadatokat találjuk: króm – 7,2 g/cm3, 
nikkel – 8,9 g/cm3, ezüst – 10,5 g/cm3.
a) Melyik fémből készült a golyó? (Nikkelből.)
b) Becsüld meg, hogy az alábbiak közül körülbelül 

mekkora a golyó átmérője: 5 mm, 5 cm, 50 cm! 
(Kb. 5 cm.)

c) Ha ugyanekkora méretű (térfogatú) tömör golyót 
készítenénk ezüstből, akkor annak kisebb vagy 
nagyobb volna a tömege az eredeti golyó tömegé-
nél? (Nagyobb.)

d) Ha az eredeti golyó tömegével megegyező töme-
gű tömör krómgolyót készítenénk, akkor annak 
kisebb vagy nagyobb volna a térfogata az eredeti 
golyó térfogatánál? (Nagyobb.)

7. Mekkora annak a 100 méteres rézhuzalnak a töme-
ge, amelynek 1 méteréhez 3 cm3 rezet használtak 
fel? A réz sűrűsége 8,96 g/cm3. (2688 g)

8. Réka és Kálmán rendszeresen vitatkoznak egymás-
sal. Döntsd el, hogy kinek van igaza!
a) Táblázatban a cink sűrűségadataként 7,1 kg/dm3 

szerepel. Réka azt állítja, hogy ez alapján 1 dm3 
térfogatú cink tömege 7,1 kg. Kálmán szerint ép-
pen fordítva, vagyis 7,1 dm3 térfogatú cink töme-
ge 1 kg. Kinek van igaza? (Rékának.)

b) Réka azt állítja, hogy ha két dobókocka azonos 
méretű, akkor a tömegük is biztosan megegyezik. 
Kálmán szerint ez nem feltétlenül igaz, hiszen a 

tömeg nemcsak a  
térfogattól, hanem 
a sűrűségtől is függ,  
és ez két kocka ese- 
tén eltérő lehet. Ki- 
nek van igaza?
(Kálmánnak.)

9. Összeöntünk 50 cm3 alkoholt és 50 cm3 vizet. Az 
elegyítés után meglepődve tapasztaljuk, hogy az 
oldat térfogata nem 100 cm3. Mekkora az oldat 
térfogata? A keletkező oldat sűrűsége 0,92 g/cm3.  
Az alkohol sűrűsége 0,79 g/cm3, a vízé 1,0 g/cm3. 
(97,3 cm3)

tömeg  
(g)

térfogat 
(cm3)

sűrűség  
(g/cm3)

tengervíz (1236) 1200 1,03

szőlőcukor 1000 641 (1,56)

arany (154,4) 8 19,3

gyémánt 0,6 (0,17) 3,51

konyhasó 1000 463 (2,16)

bróm 62 (20) 3,1
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2. Kémiai alapismeretek
Ebben a fejezetben megvizsgáljuk néhány közismert anyag 
tulajdonságait, miközben fontos laboratóriumi eljárásokat 
ismerhetünk meg
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2.1. AZ ANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Mi köze a kockacukornak  
a dobostorta tetején lévő karamellhez?

Fizikai tulajdonságok

A répacukor fehér, szagtalan, szilárd halmazállapotú, 
vízben jól oldódó, törhető, aprítható anyag. Hevítés hatá-
sára könnyen megolvad, elfolyósodik. Egy anyag színét, 
szagát, halmazállapotát, keménységét és oldódásának a 
mértékét az anyag fizikai tulajdonságai közé soroljuk. 
Egyes fizikai tulajdonságok mérhetők, így számadattal 
és mértékegységgel jellemzik az anyagot. Ilyen az olva-

dáspont, a forráspont vagy a sűrűség. A répacukor olva-
dáspontja 186 oC, így ezen a hőmérsékleten folyékonnyá 
válik. Sűrűsége 1,59 g/cm3, ezért lesüllyed a víz aljára.

A fizikai tulajdonságok minden esetben csak a nagyon 
sok részecskéből álló anyagi halmazokra jellemzőek, 
egyetlen részecskére (pl. a cukor egy molekulájára) nem.

Kémiai tulajdonságok

A cukor kémcsőben történő hevítésekor megfigyelhet-
tük, hogy olvadás közben sárgul, barnul, a kémcsőből 
pedig kellemes illatú gázok távoznak. A répacukor heví-
tés hatására új anyagokká alakul, amelyek tulajdonságai 
a kiindulási anyagétól eltérőek. A folyamat fő terméke a 
sokféle összetevőből álló karamell, amelyet a cukrászat-
ban gyakran használnak.

A répacukorra az is jellemző, hogy egyszerűen láng-
ba tartva nem gyullad meg, hamuban megforgatva 
azonban elégethető. Ekkor szén-dioxid-gáz és vízgőz 
keletkezik. A termékek színtelenek és szagtalanok, ezért 
nem láthatók. Jelenlétükről csak további kísérletekkel 
bizonyosodhatunk meg. A vízpára megjelenése a hideg 
üvegen például vízgőz keletkezésére utal.

Az anyag azon tulajdonságait, amelyek megmutat-
ják, hogy milyen körülmények között alakul át, és köz-
ben milyen anyag keletkezik, kémiai tulajdonságoknak  
nevezzük. A cukor két jellemző kémiai tulajdonsága, 

2.1.2.  A répacukor fizikai tulajdonságainak vizsgálata

Amikor egy anyag tulajdonságait vizsgáljuk, meg-
figyeljük színét, szagát, halmazállapotát. A többi 
tulajdonság felderítésére kísérletet végzünk. Így 
tudhatjuk meg, milyen oldószerekben oldódik, 
mekkora az olvadáspontja, a forráspontja vagy a 
sűrűsége, vezeti-e az elektromos áramot, illetve mi-
lyen körülmények között és hogyan alakítható át 
más anyagokká. Ebben a leckében egy közismert 
anyag, a répacukor példáján ismerhetjük meg az 
anyagok jellemzésének legfontosabb szempontjait.

Figyeljük meg egy kockacukor színét, szagát és 
halmazállapotát! Tegyük a kockacukrot dörzs-
mozsárba, és óvatosan törjük porrá!
Az elporított cukrot osszuk szét két kémcsőbe, 
az egyikhez adjunk kétujjnyi vizet, a másikat 
kémcsőfogó csipeszbe fogva óvatosan melegít-
sük lángon!

Kísérlet

Egy másik kockacukrot fogjunk fémcsipeszbe, 
forgassuk meg hamuban, majd tartsuk lángba! 
Az égő cukor fölé tartsunk hideg főzőpoharat!

Kísérlet
2.1.1.  A cukrot hazánkban cukorrépából, a trópusi területeken 
cukornádból nyerik ki. A répacukor és a nádcukor kémiai szem-
pontból azonos vegyület.

C12H22O11
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hogy hevítés hatására karamellé alakul, hamuban meg-
forgatva pedig meggyullad, miközben szén-dioxiddá és 
vízzé ég el.

Fizikai és kémiai változások

A répacukor aprítás, vízben való oldás vagy enyhe 
olvasztás során nem alakul át más anyaggá, répa-
cukor marad. Azokat a változásokat, amelyek so-
rán nem keletkezik új anyag, fizikai változásoknak 
nevezzük. A legismertebb fizikai változások a hal-
mazállapot-változások és az oldódási folyamatok.  
A fizikai változások során csak az anyagi halmaz 
szerkezetében történik változás, a részecske szerke-
zetében nem.

A répacukor tulajdonságai

FI
ZI

KA
I

Színe fehér

Szaga szagtalan

Halmazállapota szilárd

Oldhatósága vízben jó

Sűrűsége nagyobb a vízénél

Keménysége viszonylag puha

KÉ
M

IA
I Hevítés hatására bomlik, karamellizálódik

Meggyújtva szén-dioxiddá és vízzé ég el

Erősebb hevítés vagy égetés során azonban nemcsak 
a cukormolekulákból álló halmaz szerkezete, hanem a 
molekuláknak a szerkezete is megváltozik. A cukrot 
alkotó atomok más molekulákká kapcsolódnak ösz-
sze, így új anyagok keletkeznek. Azokat a változásokat, 
amelyek során új anyag keletkezik, kémiai változások-
nak nevezzük. A kémiai változásokat egyszerűen csak 
reakciók nak hívjuk.

2.1.3.  A cukor karamellé 
alakulása. A répacukor hevítés 
hatására megolvad és sokféle 
anyagból álló karamellé alakul.

2.1.4.  A cukor égése. A répa-
cukor hamuba vagy teafűbe 
forgatva meggyújtható, 
elégethető.

1. Melyek a répacukor fizikai tulajdonságai?
2. Mondj két példát olyan folyamatra, amelyek so-

rán a cukor fizikai változáson megy át!
3. Milyen kísérleteket végeztünk a répacukor ké- 

miai tulajdonságainak a megállapítására?
4. Miért tekintjük a cukor égését kémiai válto-

zásnak?
5. Egy kis kutatómunka: Tervezz és végezz kísér-

leteket a konyhasó tulajdonságainak a meg-
állapítására! Használd a következő eszközöket 
és anyagokat: pohár, kiskanál, víz, lábas, mele-
gítésre főzőlap vagy gáztűzhely, fakanál! Ha-
sonlítsd össze a cukor és a só tulajdonságait! 
A kísérleteket csak felnőtt felügyelete mellett 
végezheted el!

6.  Karamellcukorka készítése
 Olvassz meg lábosban 15 dkg kristálycukrot, 

majd amikor sárgásbarna színű, öntsd ki egy 
hideg fémlapra! Az olvadék kihűlése után törd 
apró darabokra, és kóstold meg!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
anyagi halmaz, fizikai tulajdonság, kémiai 
tulajdonság, fizikai változás, kémiai változás

Maga az anyag nagyon sok részecske (atom, mo-
lekula) halmaza, amelynek tulajdonságai eltérnek 
az őket felépítő részecskék tulajdonságaitól. A szín, 
a szag, a halmazállapot és az oldhatóság a legfon-
tosabb fizikai tulajdonságok. Azt, hogy az anyag 
milyen körülmények között milyen más anyagokká 
alakítható át, kémiai tulajdonságoknak nevezzük.  
A fizikai változások során megváltozik a halmaz 
szerkezete, de új anyag nem képződik. A kémiai 
változások során a részecskék szerkezetében is vál-
tozás történik, új anyagok keletkeznek.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 2./1-4.
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2.2. A MAGNÉZIUM ÉS A HIPERMANGÁN ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A fizikai tulajdonságok vizsgálata

A magnézium (vegyjele Mg) ezüstszürke, szagtalan, 
szilárd, vízben nem oldódó, a víznél nagyobb sűrűségű 
fém. Jó hajlíthatósága, megmunkálhatósága és elektro-
mos vezetése a fémek jellemző tulajdonságait mutatja.

Miért lehetett a mai fényképezőgépek 
vakujának elődje az égő magnézium?

Az 1800-as években Robert Bunsen – akinek nevét 
viseli az egyik leggyakrabban használt laborató- 
riumi gázégő – javasolta a magnézium használatát 
a fényképezés során fényforrásként. Vigyázzunk 
azonban arra, hogy az égő magnézium lángjába be-
lenézni nem szabad, mert látáskárosodást okozhat.

2.2.1.  A magnézium

2. 2.2. A hipermangán 
és vizes oldata

A hipermangán tudományos neve kálium-perman-
ganát (képlete KMnO4). Lilásszürke, szagtalan, szilárd 
vegyület, amely vízben lila színnel oldódik. Sűrűsége 
nagyobb a vízénél, ezért kristályai a vízben lesüllyed-
nek. A szilárd anyag dörzsmozsárban könnyen porítha-
tó, törik, és az elektromos áramot sem vezeti.

Magnézium Hipermangán

Színe ezüstszürke lilásszürke

Szaga szagtalan szagtalan

Halmazállapota szilárd szilárd

Olvadáspontja, 
forráspontja

650 oC 
1107 oC

hevítésre  
bomlik

Vízben való oldhatósága nem oldódik oldódik

Sűrűsége 1,74 g/cm3 2,71 g/cm3

Megmunkálhatósága jó rossz

A kémiai tulajdonságok vizsgálata

Amíg a magnézium hajlítása vagy akár megolvasztása 
során a fém kémiai összetétele nem változik meg, ad-
dig az égése során új anyag, magnézium-oxid keletkezik.  
A magnézium-oxid fehér színe, porszerű megjelenése 
jelzi, hogy az eredetitől eltérő szerkezetű és eltérő ké-
miai összetételű anyag jött létre. A magnézium kémiai 
tulajdonsága, hogy lángba tartva könnyen meggyullad, 
és vakító fehér fény kíséretében magnézium-oxiddá ég 
el. A folyamatot ún. szóegyenlettel is leírhatjuk:

magnézium + oxigén → magnézium-oxid.

Vizsgáljuk meg a magnézium és a hipermangán 
színét, szagát, halmazállapotát! Tegyünk mind-
két anyagból keveset vízbe, és figyeljük meg a 
vízhez  viszonyított sűrűségüket, illetve oldódá-
suk mértékét! Hajlítsunk meg kis darab magné-
ziumszalagot!

Kísérlet

Kis darab magnéziumot fogjunk fémcsipeszbe 
és tartsuk lángba! Figyeljük meg az égését, majd 
hasonlítsuk össze az égésterméket a kiindulási 
fémmel!

Kísérlet

2.2.3.  A magnézium égése
A magnézium vakító fénnyel elég, fehér, porszerű 
magné zium- oxiddá alakul.
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A kémiai reakcióknak azt a típusát, amely során két 
vagy több kiindulási anyagból egy termék keletkezik, 
egyesülésnek nevezzük.

A hipermangán hevítés hatására nem olvad meg, ha-
nem sercegni, pattogni kezd. A kémcső szájához tartott 
parázsló gyújtópálca lángra lobban és hevesen ég, ami 
oxigéngáz képződésére utal. Ha a kémcsőben maradt 
szilárd terméket vízbe szórjuk, láthatjuk, hogy ez egy 
zöld, vízben jól oldódó és egy fekete, vízben oldhatatlan 
anyag keveréke.

Az olyan kémiai változásokat, amelyek során egy 
anyagból két vagy több új anyag keletkezik, bomlásnak 
nevezzük. Az egyesülés és a bomlás a kémiai reakciók 
két legegyszerűbb típusa.

Az energiaváltozások

A fizikai és kémiai változások mindig energiaválto-
zással járnak együtt. Ez legtöbb esetben hő felszaba-

2.2.5.  Az exoterm és endoterm változások lényege

kálium-
permanganát

oxigén

zöld, vízben oldódó anyag

fekete, vízben nem oldódó anyag

(kálium-manganát)

(mangán-dioxid)

Hipermangánt tartalmazó kémcsövet hevítsünk 
erős lángon! Tartsunk a kémcsőbe parázsló gyúj-
tópálcát! Alapos kihevítést követően szórjuk a 
kémcső tartalmát vízbe, és figyeljük meg az ösz-
szeöntés pillanatában az oldat színét!

Kísérlet

2.2.4.  A hipermangán hevítése és a termék vízbe öntése

1. Milyen kísérletekkel állapítottuk meg a magné-
zium fizikai és kémiai tulajdonságait?

2. Hasonlítsd össze a magnézium és a hiperman-
gán fizikai tulajdonságait!

3. Milyen tapasztalatok igazolják, hogy a hiperman-
gán hevítése során kémiai reakció játszódik le?

4. Hasonlítsd össze a kiindulási anyagok és termé-
kek száma alapján a magnézium égését a hiper-
mangán hevítésével!

5. Milyen ismeretekből következtethetünk arra, 
hogy a magnézium közelebbi rokonságban áll a 
vassal, mint a konyhasóval? Indokold a válaszod 
a tulajdonságokat összehasonlító táblázattal!

6. Hasonlítsd össze energiaváltozás szempontjából 
a magnézium égését és a hipermangán bomlá-
sát! Az összehasonlításhoz készíts táblázatot! 
Néhány szempontot megadunk segítségül: a 
folyamat szóegyenlete, a rendszer energiájának 
változása, a környezet energiájának változása, a 
folyamat típusa energiaváltozás szempontjából.

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
egyesülés, bomlás, exoterm változás, 
endoterm változás

Ha egy anyag tulajdonságait egy másik anyag tu-
lajdonságaival hasonlítjuk össze, azt mindig meg-
határozott szempontok szerint tesszük. Az anyagok 
tulajdonságainak a vizsgálata és az eredmények 
összehasonlítása segíti az anyagok csoportosítását 
és a szerkezetük megállapítását. A fizikai változások 
során nem, a kémiai változások során azonban új 
anyagok keletkeznek. A kémiai változások két alap-
vető típusa az egyesülés és a bomlás. Az egyesülés 
során két vagy több anyagból egy, a bomlás során 
egy anyagból két vagy több új anyag keletkezik.  
A fizikai és kémiai változásokat mindig kíséri ener-
giaváltozás. Exoterm folyamat során a rendszer hőt 
ad át a környezetének, endoterm változás esetén 
hőt von el a környezetétől.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

dulását vagy hő elnyelődését jelenti. Azokat a válto-
zásokat, amelyek során hő szabadul fel, exoterm, a 
hőelnyelőket endoterm folyamatoknak nevezzük. A 
magnézium égése exoterm, a hipermangán bomlása 
endoterm folyamat.

EXOTERM 

környezet

ENDOTERM 
hő hő

rendszer rendszer 

Mf. 2./5-9.
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A három halmazállapot

Az anyagok a természetben gáz-, folyadék- és szilárd hal-
mazállapotban fordulnak elő. Amikor egy anyag halmazál-
lapotát megadjuk, akkor azt rendszerint közönséges körül-
mények között (25 °C-on és légköri nyomáson) értjük. Az 
anyagok halmazállapotát adott hőmérsékleten elsősorban 
a részecskéik között ható kölcsönhatások határozzák meg. 
Hasonlítsuk össze a három halmazállapot jellemzőit!

A halmazállapot-változások

A halmazállapot-változások melegítés vagy hűtés hatá-
sára bekövetkező fizikai változások, amelyek során az 
anyagi halmaz szerkezete átalakul, a részecskéi szerke-
zetében azonban nem történik változás.

A jég és a víz kölcsönhatásakor a víz melegíti a jeget, 
a jég pedig hűti a vizet. Rövid idő elteltével a hőmérő 
0 °C-ot mutat. Egy ideig az anyag folyékony és szilárd 
halmazállapotban együtt van jelen. Az ekkor mért hő-
mérsékletet olvadáspontnak nevezzük.

Rövid melegítés után a jég olvadni kezd, az addig 
rendezett kristályrács összeomlik. A víz cseppfolyóssá 
válik, részecskéi elgördülnek egymáson. További mele-
gítés hatására a vízmolekulák egyre gyorsabban mozog-
nak, egyesek akkora energiára tesznek szert, hogy a víz 
felszínéről a gáztérbe jutnak. A víz ekkor párolog. 

2.3. A HALMAZÁLLAPOTOK, A HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK

Miért párásodik be a szemüvegünk, ha 
a hidegből meleg helyre lépünk be?

A víz az egyetlen olyan anyag, amely mind a három 
halmazállapotban nagy mennyiségben megtalálha-
tó a természetben.

Halmaz állapot Szilárd Folyadék Gáz

A halmaz modellje

A részecskék távolsága kicsi kicsi nagy

A részecskék közötti  
kölcsönhatások

erős közepes elhanyagolható

A részecskék mozgása rezgőmozgás rezgőmozgás, forgómozgás 
(elgördülnek egymáson)

rezgőmozgás, forgómozgás, 
haladó mozgás

A halmaz alakja állandó változó (felveszi az edény alakját) változó (felveszi az edény alakját)

A halmaz  
térfogata

állandó állandó változó (betölti a rendelkezésére 
álló teret)

Példák az elemek köréből szén (C), kén (S), jód (I2) bróm (Br2), higany (Hg) hidrogén (H2), oxigén (O2), klór (Cl2)

Példák  
a vegyületek köréből

szőlőcukor (C6H12O6),
magnézium-oxid (MgO), 

nátrium-klorid (NaCl)

víz (H2O), 
etil-alkohol, 

ecetsav

metán (CH4), 
szén-dioxid (CO2), 
kén-dioxid (SO2)

Melegítsünk folyamatosan jeges vizet forrásig!  
Mérjük a hőmérsékletét! Tartsunk a forrásban 
lévő víz fölé óraüveget!

Kísérlet

2.3.1.  A víz halmazállapot-változását vizsgáló egyszerű 
berendezés
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Szublimációra azok a szilárd 
anyagok hajlamosak, amelyek 
molekulái gyengén kötődnek 
a kristályrácsban, ezért már kis 
energia hatására is kiszakadnak 
abból. Ilyen anyag a jód is. Ha fő-
zőpohárban jódkristályokat me-
legítünk, akkor a szilárd anyag 
felszínén lila gőzök képződnek.

ÉrdekességA párolgás mértéke a hőmérséklet emelésével nő, 100 
°C-on pedig a folyadék belsejében is megkezdődik a fo-
lyadék gőzzé alakulása. Ekkor vízmolekulákat tartalma-
zó gőzbuborékok jutnak a folyadék felszínére, a folyadék 
forrni kezd. Az ekkor mért hőmérséklet a víz forrás-
pontja. A forráspont az a hőmérséklet, amelyen meg-
indul a folyadék belsejében a folyadék gőzzé alakulása.

Ha a vízgőz molekulái hideg üvegfelülethez érnek, a 
hevítés során szerzett energiát átadják az alacsonyabb 
hőmérsékletű üvegnek. A vízmolekulák között kémiai 
kötőerők alakulnak ki, a víz folyékony halmazállapotú-
vá válik, lecsapódik. 

Hőmérséklet
°C

vízgőz

forr a víz

FORRÁSPONT

OLVADÁSPONT

jég

olvadó jég
víz

100

0

Idő

2.3.2.  A víz hőmérséklet-változása 

Kevés mentolszemcsét melegítsünk a mar-
kunkban! 
Szagoljuk meg, a mentol gőzének illatát hama-
rosan érezzük.

Kísérlet

A gáz és a gőz egyaránt gáz-halmazállapotú anya-
got takar. Gázról általában akkor beszélünk, amikor 
az anyag közönséges körülmények között is gáz-hal-
mazállapotú. A gőz a közönséges körülmények között 
folyékony vagy szilárd anyagok gáz-halmazállapotú 
formája (pl. vízgőz, benzingőz, jódgőz).

Jó, ha tudod!

1. Hasonlítsd össze a három halmazállapotot  
a táblázat szempontjai alapján!

2. Mi a hasonlóság és mi a különbség a párolgás 
és forrás között?

3. Mit nevezünk olvadás- és forráspontnak?
4. Milyen halmazállapot-változás történik, ha 
 a) a hideg ablaküveg bepárásodik; 
 b) a felmosott padló szárad; 
 c) a szekrényben eltűnik a ruhák közül a moly- 

riasztó naftalin; 
 d) a vízforralóban 100 °C-on buborékok jelen-

nek meg; 
 e) a csokoládé a kezedben elfolyósodik?
5. Mit jelent az a mondás, hogy „eltűnik, mint  

a kámfor”?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, fagyás, 
szublimáció, olvadáspont, forráspont

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

folyadékszilárd gáz
olvadás

szublimáció

fagyás lecsapódás

párolgás,
forrás

lecsapódás, kristályosodás

Mf. 2./10-15.

Olvadás: az a halmazállapot-változás, amelynek során  
a szilárd anyag folyékonnyá válik.
Fagyás: az a halmazállapot-változás, amelynek során a 
folyadék szilárd halmazállapotúvá válik.
Párolgás: az a halmazállapot-változás, amelynek során  
a folyadék részecskéi a folyadék felszínéről a gáztérbe 
lépnek.
Lecsapódás: az a halmazállapot-változás, amelynek so-
rán a gáz-halmazállapotú anyag folyékonnyá alakul.
Forrás: az a halmazállapot-változás, amelynek során 
a folyadék belsejében is megtörténik a folyadék gőzzé 
alakulása.

Néhány szilárd anyag (mentol, kámfor, jód, naftalin) jel-
lemzője, hogy melegítés hatására a folyékony halmazálla-
pot kihagyásával közvetlenül gáz-halmazállapotúvá válik. 
Ezt a halmazállapot-változást szublimációnak nevezzük.
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Mi miben oldódik?

Amikor egy szilárd anyag feloldódik az adott oldószer-
ben, eltűnik a szemünk elől, de oldott állapotban ott 
marad az oldatban. Ha az anyag fehér, az oldata jel-
lemzően színtelen lesz (répacukor, gyertyaviasz). Ha 
azonban színes, akkor az oldata is színes lesz (jód, réz-
gálic). Ekkor az oldat színének az erőssége, intenzitása 
arról is tájékoztatást ad, mennyire jól oldódik az anyag 
az oldószerben. Vannak olyan anyagok, amelyek sem 
vízben, sem benzinben nem oldódnak, ilyen például a 
mészkő és a vas.

2.4. AZ OLDÓDÁS, AZ OLDATOK

2.4.1.   
Az oldott állapot jelentősége
A kémiai reakciók többsége 
csak vizes közegben játszódik 
le. A pezsgőtabletta több 
más anyag mellett szilárd 
citromsavat és szódabikarbónát 
tartalmaz. A két anyag ilyen 
körülmények között nem 
lép reakcióba. Vízben oldva 
viszont azonnal szén-dioxid-gáz 
fejlődése közben reagálnak.

Mi lenne, ha eltűnnének  
környezetünkből az oldatok?

Sokszor hallottunk és tanultunk már az oldatokról. 
Mindennapi szereplői az életünknek, olyannyira, 
hogy talán már észre sem vesszük. A kézmosásnál 
használt csapvíz, a reggeli tea vagy kakaó, egy ke-
mény testnevelésóra után az arcunkon végigcsurgó 
izzadság és a tusfürdő, amivel utána lemosakszunk, 
mind oldat. De oldatok nélkül élni sem tudunk. Sejt-
jeink bonyolult biokémiai folyamatai ugyanis csak 
oldott állapotú anyagok között tudnak megfelelő 
hatékonysággal végbemenni.

2.4.2.  Az oldódás folyamata

2.4.3.  A jód vízben gyengén, benzinben azonban jól oldódik. 
Ezt a két oldat színének intenzitása is mutatja. A vizes oldat 
halványsárga, a benzines oldat erősen lila színű.

Vízben jól oldódó 
anyagok

Benzinben jól 
oldódó anyagok

Vízben és 
benzinben sem 

oldódó anyagok

répacukor, 
rézgálic, konyhasó, 

hipermangán

jód, gyertyaviasz, 
kámfor, étolaj, 

zsírok

mészkő, vas, 
homok, szén

Hogyan készül az oldat?

Az oldat több összetevőből álló folyékony halmazál-
lapotú keverék. Alkotórészei az oldószer és az oldott 
anyag. Az oldószer folyadék, ebben oldjuk fel a szilárd, 
folyékony vagy gáz-halmazállapotú oldandó anyagot, 
amely a feloldódás után válik oldott anyaggá.

Az oldódás során az oldószer és az oldandó anyag 
részecskéi elkeverednek egymással, miközben az oldó-
szer részecskéi körbeveszik az oldott anyag részecskéit. 
Amennyiben az oldószer a víz, a részecskék körül víz-
burok alakul ki.

A víz mint a leghétköznapibb oldószer számos anya-
got nem képes feloldani. A körömlakk eltávolításához kö-
römlakklemosót (pl. acetont) használunk. A konyhai edé-
nyekről mosogatószerrel, a sérült bőrfelületről alkohollal 
vagy sebbenzinnel távolítjuk el a zsírt. Ezek az oldószerek 
a zsíroldó szerek népes családjába tartoznak. Zsíroldó 
szerekben jól oldódik például a jód, több vitamin (A, D, 
E, K) és a növények zöld színanyaga, a klorofill.

oldandó anyag oldószer oldott anyag

Tegyünk 2-2 kémcsőbe kis mennyiségeket az 
alábbi anyagokból: répacukor, jód, gyertyaviasz, 
mészkő, vas, rézgálic. Az egyik sorozathoz önt-
sünk vizet, a másikhoz kevés benzint, és rázoga-
tással próbáljuk feloldani az anyagokat!

Kísérlet
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Két kémcső egyikébe tegyünk egy kanálnyi nát-
rium-hidroxidot, másikba egy kanálnyi ammóni-
um-nitrátot. Oldjuk fel mindkét szilárd anyagot 
kétujjnyi vízben! Figyeljük meg a hőmérséklet-
változást!

Kísérlet

Felmelegszik vagy lehűl,  
de változatlan nem marad

Endoterm oldódásExoterm oldódás

2.4.4.   
A dörzsmozsárban 
elpépesített zöld 
levélből zsíroldó 
szerrel (például 
alkohollal) kioldhatjuk 
a klorofillt.

2. 4. 5. A nátrium-hidroxid oldódása során felmelegszik, 
az ammónium-nitrát oldódása során pedig lehűl az 
oldat, illetve a kémcső fala.

Az oldódást minden esetben kisebb-nagyobb ener-
giaváltozás kíséri. Ez annak a következménye, hogy az 
oldódás során az oldandó anyag részecskéi között köl-

klorofill-oldat

ammónium-
nitrát

nátrium-
hidroxid

A kereskedelemben 
kapható hűtőtasak 
vizet és kapszulába 
zárt ammónium-nit-
rátot tartalmaz. Erő-
teljes ütés hatására a 
kapszula eltörik, és a 
szilárd anyag feloldó-
dik a vízben. Az oldó-

dás erősen endoterm, így a tasak lehűl. Hűtő hatása 
ficamok, izomrándulások, zúzódások és kisebb égési 
sérülések kezelésére is használható.

Érdekesség

1. Mit nevezünk oldatnak? Mondj példát a közna-
pi életből!

2. Ismertesd az oldódás folyamatát a cukor pél-
dáján!

3. Foglald össze a kétféle oldószerrel végzett ol-
dási kísérletek tapasztalatait!

4. Ammónium-nitrátot oldunk vízben. Ismertesd 
a kísérlet tapasztalatait! Energiaváltozás szem-
pontjából milyen változás történik?

5. Mivel magyarázható, hogy az oldódás mindig 
energiaváltozással járó folyamat?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
oldat, oldószer, oldott anyag, oldódás, 
zsíroldó szer

Az oldatok oldószerből és oldott anyagból álló ke-
verékek. Az oldódás fizikai változás, amely során az 
oldószer és az oldandó anyag részecskéi elkevered-
nek egymással. Az anyagok különböző oldószerek-
ben különböző mértékben oldódnak. A leghétköz-
napibb oldószerünk a víz, gyakran használt zsíroldó 
szer pedig a benzin. Az oldódás mindig energiavál-
tozással jár.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

2.4.6.  Az exoterm és endoterm oldódás lényege Mf. 2./16-20.

csönhatások szűnnek meg, az oldott anyag és az oldó-
szer részecskéi között pedig új kölcsönhatások alakul-
nak ki. Az oldódást kísérő energiaváltozás esetenként 
annyira kicsi, hogy nem is érzékeljük (pl. a konyhasó 
oldódása során). A két hatás eredményeként az oldódás 
lehet exoterm vagy endoterm változás.
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2.5. AZ OLDATOK TÖMÉNYSÉGE

A köznapi életben gyakran tapasztalhatjuk, hogy 
mennyire fontos egy oldat töménysége. Nem mind-
egy, hogy mennyi sót szórunk a levesbe, hiszen ettől 
függ, hogy ízlik-e az elkészült étel. Még fontosabb, 
hogy milyen töménységű tápoldattal öntözzük a 
növényeinket, mert a tápsó túladagolása akár azok 
pusztulását is okozhatja. Egy hibás összetételű infú-
zió pedig a beteg halálához vezethet.

Lehet-e a híg tömény és a tömény híg?

Nekem híg, neked tömény 

A mindennapi életben gyakran használjuk oldatokra a híg 
és a tömény kifejezéseket. Egy oldatot hígnak mondunk, 
ha nagy mennyiségű oldószerben kevés oldott anyag van. 
Egy oldatra azt mondjuk, hogy tömény, ha kevés oldó-
szer nagy mennyiségű oldott anyagot tartalmaz. 

A híg és a tömény fogalmakat az oldatok töménysé-
gének pontos kifejezésére azonban nem használhatjuk.

2.5.1.  Ami valakinek 
híg, lehet, hogy 
másnak tömény.  
Az ikrek egyikének 
nem elég édes, a 
másiknak túl édes  
a tea. Pedig édes- 
anyjuk ugyanúgy 
készítette azt.

2.5.2.  Tömény és híg 
oldatok: amennyiben 
az oldott anyag 
megszínezi az 
oldatot, akkor  
az oldatok közül  
a töményebb 
sötétebb szín- 
árnyalatú.

A tömegszázalék 

Az oldatok töménységét, vagyis azt, hogy az adott oldat 
mennyi oldott anyagot tartalmaz, leggyakrabban a tömeg-
százalékkal fejezzük ki. A tömegszázalék az oldott anyag 
tömegének és az oldat tömegének a hányadosa százalék-
ban kifejezve. A tömegszázalék tehát megadja, hogy az 
oldott anyag tömege hány százaléka az oldat tömegének.

 

moldott anyag
moldat

· 100% = tömegszázalék

A tömegszázalék fogalmát másképpen is értel-
mezhetjük. A tömegszázalék megmutatja, hogy 100 
gramm oldat hány gramm oldott anyagot tartalmaz. 
Ha egy oldat 5 tömegszázalékos, ez azt jelenti, hogy 
100 gramm oldat 5 gramm oldott anyagból és 95 
gramm oldószerből áll. 

Feladat 

Számítsuk ki, hogy hány tömegszázalékos az az oldat, 
amelyet úgy készítettünk, hogy 10 g cukrot feloldottunk 
190 g vízben! 

A számítási feladatokat kétféleképpen is megoldhatjuk: 
következtetéssel és képlettel. Elsőként tekintsük át, hogy 
milyen adatokkal rendelkezünk a feladat megoldásához.

Oldott anyag tömege:  10 g
Oldószer tömege: 190 g
Oldat tömege ennek alapján: 200 g

a) Következtetéssel 
A tömegszázalék értékét megkaphatjuk, ha megnézzük, 
hogy 100 g oldat hány g oldott anyagot tartalmaz.

Ha  200 g oldat 10 g cukrot tartalmaz,
akkor 100 g oldat x g cukrot tartalmaz

x = 100 · 10
200

= 5,  az oldat tehát 5 tömegszázalékos.

b) Képlettel  

Az oldat tehát 5 tömegszázalékos.

A térfogatszázalék

A laboratóriumban és a mindennapok során gyakran 
találkozunk olyan oldatokkal, amelyekben nemcsak az 
oldószer, hanem az oldott anyag is folyadék. Az ilyen fo-
lyadékelegyek összetételét gyakran térfogatszázalékban 
fejezzük ki. A térfogatszázalék kifejezi a 100 cm3 oldat-
ban levő oldott anyag térfogatát, képlettel:

V oldott anyag
V oldat

∙ 100% = térfogatszázalék 
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Modellezzük bab- és rizsszemekkel a folyadé-
kok elegyítését! Két mérőhengerben mérjünk ki  
50 cm3 babszemet illetve 50 cm3 rizsszemet, majd 
öntsük össze a két edény tartalmát! 
A kapott keverék együttes térfogata kevesebb, 
mint 100 cm3.

Kísérlet

A különböző folyadékok elegyítésekor a keletkező ol-
dat térfogata nem egyezik meg az alkotórészek kiindu-
lási térfogatainak összegével. A két anyag részecskéi kö-
zött kölcsönhatások alakulnak ki, ez okozza a jelenséget.

Adott töménységű oldat készítése 

A) Készítsünk 200 gramm 1,5 tömegszázalékos hiper-
mangán-oldatot! 
 1. Először kiszámítjuk, hogy az oldathoz 3,0 g hiper-

mangánra és 197 g vízre van szükség. 

 2. Mérlegen lemérünk 3,0 g hipermangánt. 
 3. A 197 g víz térfogata 197 cm3, ezt mérőhengerben 

mérjük ki. 
 4. A hipermangánt és a vizet egy főzőpohárba öntjük, 

és addig keverjük üvegbottal, amíg az összes szilárd 
anyag feloldódik.

B) Készítsünk 40 cm3 25 térfogat% alkohol tartalmú al-
kohol-víz elegyet!
 1. Először kiszámítjuk, hogy az oldat elkészítéséhez  

10 cm3 alkohol szükséges.
 2. Mérőhengerben kimérünk 10 cm3 alkoholt.
 3. A mérőhengerben kimért alkoholhoz annyi vizet 

öntünk, hogy a kapott oldat térfogata 40 cm3 legyen.

Új fogalmak
híg oldat, tömény oldat, tömegszázalék, 
térfogatszázalék

Az oldatok töménységének meghatározására 
használt híg és tömény kifejezések nem pontosak, 
viszonylagosak. Az oldatok összetételének szám-
szerű jellemzésére a tömegszázalékot vagy a térfo-
gatszázalékot használjuk. A tömegszázalék kifejezi, 
hogy az oldott anyag tömege hány százaléka az 
oldat tömegének. A térfogatszázalék kifejezi, hogy 
az oldott anyag térfogata hány százaléka az oldat 
térfogatának.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

1. Miért nem használhatjuk a híg és a tömény ki-
fejezéseket az oldatok töménységének pontos 
jellemzésére?

2. Mit fejez ki oldatok esetén a tömeg- illetve a tér-
fogatszázalék?

3. Két cukoroldat közül az egyik 100 g vizet és 7,5 g 
cukrot tartalmaz, a másik 7,5 tömegszázalékos. 
Melyik a töményebb?

4. Fogalmazd meg, hogy mit jelent az oldat ösz-
szetételére vonatkozóan az ételecet címkéjén 
olvasható „10 térfogat%-os” kifejezés!

5. Hogyan készítenél 100 cm3 5 térfogatszázalékos 
ételecetet ecetsavból és vízből? Írd le az oldat el-
készítésének lépéseit!

6. Keress az interneten a tömegszázalékkal kap-
csolatos videófilmet!

Kérdések, feladatok?

2.5.3.  Az oldat elkészítésének lépései Mf. 2./21-23.
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Tudunk-e egy anyagból tetszőleges  
töménységű oldatot készíteni?

A konyhasó nagy része feloldódik, kis része azonban fel-
oldatlanul leülepedik a főzőpohár aljára. Méréssel meg-
állapítható, hogy 4,0 gramm só maradt feloldatlan, azaz 
100 gramm víz 20 °C-on legfeljebb 36,0 gramm kony-
hasót képes feloldani. Ezt az értéket a konyhasó oldha-
tóságának nevezzük. Ekkor az oldat 26,5 tömegszázalé-
kos. Az olyan oldatot, amely adott hőmérsékleten több 
anyagot már nem képes feloldani, telített oldatnak ne-
vezzük. Az ennél hígabb oldat telítetlen.

Az oldhatóság megadja, hogy az adott anyagból leg-
feljebb milyen tömény oldat készíthető. Ez tehát a telí-
tett oldat összetételét mutatja. Az oldhatóságot leggyak-
rabban 100 g oldószerben feloldható anyag tömegével 
adjuk meg, például 36 g konyhasó / 100 g víz. Az old-
hatóságot elsődlegesen az határozza meg, hogy milyen 
oldószerben milyen anyagot oldunk. Befolyásolja-e 
azonban más is? Vizsgáljuk meg közelebbről a kérdést!

A szilárd anyagok oldhatósága

Melegítsünk szilárd rézgá-
licot is tartalmazó telített 
rézgálicoldatot egy kém-
csőben!  

Kísérlet

Okozhat-e halpusztulást a nyári hőség?

Amikor egy hosszan tartó nyári hőség során a sekély 
vizű tavaink felmelegszenek, a halak a vízfelszín 
közelébe jönnek és „pipálnak”. Ekkor a levegőből 
próbálják felvenni az életfolyamataikhoz szükséges 
oxigént. De vajon miért? Mi köze van a víz hőmér-
sékletének a benne oldott oxigén mennyiségéhez?

2.6. AZ OLDHATÓSÁG
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2.6.1.  Néhány anyag oldhatóságának hőmérsékletfüggése

x g anyag / 100 g víz 0 °C 20 °C 50 °C 80 °C

Hipermangán 2,80 g 6,40 g 16,9 g –

Konyhasó 35,7 g 36,0 g 37,0 g 38,4 g

Rézgálic 14,3 g 20,7 g 33,3 g 53,6 g

Kálium-nitrát 13,3 g 31,6 g 85,5 g 169 g

Ammónium-nitrát 118,3 g 192,0 g 344,0 g 580,0 g

Melegítés hatására a szilárd rézgálic feloldódik. Ennek 
az a magyarázata, hogy a legtöbb szilárd anyag, így a 
rézgálic oldhatósága is nő a hőmérséklet emelésével. Ha 
azonban az oldatot lehűtjük, a rézgálic egy része ismét 
kiválik, kikristályosodik az oldatból. A következő táblá-
zat néhány szilárd anyag oldhatóságát mutatja különbö-
ző hőmérsékleteken.

A grafikonról leolvasható, hogy amíg a konyhasó 
oldhatósága alig változik a hőmérséklet emelésével, a 
rézgálic és a hipermangán oldhatósága már nagyobb 
mértékben, a kálium-nitráté pedig igen nagy mértékben 
növekszik. Utóbbiakból forrón telített oldat hűtésével 
szép függőkristályokat készíthetünk.

Tegyünk egy főzőpohárba 100 g szoba-hőmér-
sékletű vizet (ez éppen 100 cm3), és adjunk hoz-
zá 40,0 gramm konyhasót! Keverjük üvegbottal 
az oldatot, hogy felgyorsítsuk a só oldódását!

Kísérlet

Függőkristály készítése
Válaszd ki a megfelelő anyagot! Ez lehet timsó, 
rézgálic, de akár konyhasó is. Önts 200 cm3 (2 dl) 
forrásban lévő vizet kisméretű befőttesüvegbe, 
majd szórj bele a választott anyagból: timsóból 
kb. 400 grammot, rézgálicból kb. 220 grammot, 
konyhasóból kb. 70 grammot! Keverd addig mű-
anyag kanállal az oldatot, amíg az összes anyag 
feloldódik! Lógass az oldatba egy madzagot! 
Tedd a poharat pár napra 20–25 °C-os helyre, 
ügyelj rá, hogy ne rázkódjon! A poharat ne fedd 
le, hogy a víz párologhasson!

Otthoni kísérlet
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A gázok oldhatósága

Míg a szilárd anyagok oldhatóságát adott oldandó 
anyag–oldószer pár esetén csak a hőmérséklet, addig a 
gázok oldhatóságát a nyomás is befolyásolja. Erről egy-
szerű kísérlettel megbizonyosodhatunk.

A lezárt ásványvizes palackban a légköri nyomásnál 
nagyobb nyomás uralkodik. Amikor kinyitjuk a palac-
kot, a belső nyomás csökken, így a vízben oldott szén-
dioxid egy része buborékok formájában távozik. A nyo-
másváltozás tehát hatással van a gázok oldhatóságára. 
Nagyobb nyomáson a gázok oldhatósága is nagyobb. 
Hőmérséklet-emelés hatására azonban csökken a gázok 
oldhatósága, ezért melegítés hatására még intenzívebbé 
válik a buborékképződés. Ezen az elven alapul egyes gá-
zok (pl. ammónia vagy hidrogén-klorid) laboratóriumi 
előállítása tömény oldatuk hevítésével. A természetes 
vizek oxigéntartalmának nagy melegben való csökke-
nése is erre vezethető vissza. Az alábbi táblázat néhány 
gáz oldhatóságát mutatja eltérő hőmérsékleteken.

x g gáz / 100 g víz 0 °C 20 °C 40 °C 60 °C

Oxigén 0,0069 0,0043 0,0031 0,0023

Szén-dioxid 0,3346 0,1688 0,0973 0,0576

Kén-dioxid 22,83 11,28 5,410 –

Ammónia 89,50 53,10 30,70 –

Hidrogén-klorid 82,30 72,00 63,30 56,10

Csavarjuk le egy szénsavas ásványvizes palack 
kupakját, majd öntsünk főzőpohárba a vízből, 
és kezdjük melegíteni! Figyeljük meg a válto-
zásokat! 
A kupak lecsavarásakor szisszenő hangot hal-
lunk, mi közben gázbuborékok távoznak a fo-
lyadékból. Melegítéskor további buborékkép-
ződést figyelhetünk meg.

Kísérlet

Nagyobb nyomáson megnő a beléleg zett gázok (nitro-
gén, oxigén) oldhatósága a vérben. Ha az ember ezután 
hirtelen kisebb nyomású térbe kerül, akkor a vérben 
apró buborékok keletkeznek. Ezek elzárják a hajszálere-
ket, így oxigénhiányos állapotot, súlyos esetben esz-
méletvesztést vagy halál t okoznak. Ez a tünetegyüttes 
a keszonbeteg ség, amely leggyakrabban a nagy mély-
ségben dolgozó építőmunkásoknál, búvárok nál fordul 
elő. A keszonbetegség megelőzhető, ha a nyomást 
nem hirtelen, hanem fokozatosan csökkentjük.

Érdekesség

A „robbanó cukorka” úgy készül, hogy a forró cukor-
szirupban nagy nyomáson szén-dioxidot oldanak fel. 
A massza lehűtése után a nagy nyomású szén-dioxid 
apró buborékokba zárva ott marad a megszilárdult cu-
korszemekben. Szopogatáskor a cukor feloldódik, és a 
gázbuborékok kipukkannak. Ezek az apró robbanások 
okozzák a szánkban a csiklandós érzést.

Érdekesség

1. Mit nevezünk oldhatóságnak?
2. A rézgálic példáján mutasd be, hogyan függ a 

szilárd anyagok oldhatósága a hőmérséklettől!
3. Magyarázd meg, hogy mi történik, amikor egy 80 

°C-on telített rézgálicoldatot 20 °C-ra lehűtünk!
4. Hogyan változik a gázok oldhatósága: 
 a) a hőmérséklet változásával; 
 b) a nyomás változásával?
5. Lehet egy híg oldat telített?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
oldhatóság, telített oldat, telítetlen oldat

A telített oldatban az adott mennyiségű oldószer 
nem képes több oldandó anyagot feloldani. A te-
lített oldatnál hígabb oldatot telítetlen oldatnak 
nevezzük. Egy anyag oldhatóságát telített oldatá-
nak összetételével jellemezzük. Ez megadja, hogy 
100 gramm oldószer adott hőmérsékleten hány 
gramm anyagot képes feloldani. Magasabb hő-
mérsékleten a legtöbb szilárd anyag oldhatósága 
nő. A gázok viszont jobban oldódnak alacsony hő-
mérsékleten és magas nyomáson. Amikor az oldott 
anyag egy része oldott formából szilárd állapotba 
kerül, kristályosodásról beszélünk.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 2./24-31.
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A vaspor és a konyhasó közül csak a vasport vonzza 
a mágnes. A keverékből mágnessel elválasztjuk a vasat,  
a konyhasó az edény alján marad.

Ismerkedjünk meg  
néhány szilárd anyaggal!

A konyhasó (NaCl) fehér színű, szagtalan, szilárd anyag. 
Kristályai kemények, olvadáspontja magas. Vízben jól, 
benzinben nem oldódik. Sűrűsége nagyobb, mint a vízé, 
ezért a vízben lesüllyed.

A folyók hordalékából nyert nagy sűrűségű sóder kü-
lönböző szemcseméretű összetevőket tartalmaz. Apró 
szemcseméretű formája a homok. A kőzetek mállásából 
származik, anyaga legnagyobb részben szilícium-dioxid 
(SiO2), amely kemény, nagyon magas olvadáspontú, 
sem vízben, sem benzinben nem oldódó anyag. 1600 °C 
felett olvad, és lehűtve üveggé dermed.

A vas (Fe) sötétszürke, szilárd anyag. A legismertebb 
fém. Magas olvadáspontú, kemény anyag. A többi fém-
hez hasonlóan vezeti az elektromos áramot. Különleges 
tulajdonsága, hogy vonzza a mágnes. Nagy szilárdsága, 

A konyhasó és a homok keverékét vízbe szórjuk és meg-
kavarjuk. A konyhasó feloldódik, a homok nem. Ez a 
művelet a kioldás. Ha a kapott sóoldatot leszűrjük, a 
homokot elválaszthatjuk a sóoldattól. Az oldatból a víz 
elpárologtatásával nyerhetjük vissza a sót.

Hogyan választják el az aranymosók  
az aranyszemcséket a homoktól?

Környezetünk anyagai szinte minden esetben keve-
rékek. Ahhoz, hogy felhasználhassuk ezeket, össze-
tevőiket (komponenseiket) el kell tudnunk válasz-
tani egymástól. Az elválasztás legtöbbször fizikai 
módszerekkel történik. Ehhez ismernünk kell az 
anyagok fontosabb tulajdonságait, és olyan tulaj-
donságot kell keresnünk, amelyikben a két anyag 
különbözik egymástól.

2.7. SZILÁRD KEVERÉKEK ÉS SZÉTVÁLASZTÁSI MÓDSZEREIK

2.7.1.  Konyhasó 2.7.2.  Sóder

2.7.3.  Vas 2.7.4.  Kén

só + homok

szűrés

sóoldat homok

oldás 
vízben

sóoldat + homok

oldószer 
elpárologtatása

só

Válasszuk szét az összetevőket!

ugyanakkor rugalmassága miatt gépalkatrészeket és 
épületelemeket készítenek belőle.

A kén (S8) sárga színű, alacsony olvadáspontú, kis 
sűrűségű szilárd anyag. Vulkáni vidékeken nagy meny-
nyiségben keletkezik a kráterből kiszivárgó kéntartalmú 
gázokból. Vízben nem, benzinben azonban oldódik. 
Puha, dörzsmozsárban könnyen porrá törhető. 

vaspor és konyhasó

mágnesezés

 vaspor konyhasó

Keverjük össze a következő anyagokat: kony-
hasó + homok, vaspor + konyhasó, kénpor + 
homok! Végezzünk el egy-egy olyan kísérletet, 
amellyel az adott keverék alkotói elválaszthatók 
egymástól!

Kísérlet
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A kénpor és a homok keverékét vízbe szórjuk. A ho-
mok nagyobb sűrűségű, mint a kénpor, így az hamarabb 
lesüllyed, leülepedik a víz aljára. A kénpor jelentős ré-
sze a víz felszínén marad.

Néhány gyakorlati példa  
az elválasztási műveletekre

A gyakorlatban is találkozunk elválasztási műveletek-
kel. A sóderből szitálással, rostálással különböző szem-
cseméretű kavicsokat és homokot kapunk. A nagyobb 
szemcsék anyaga ugyanaz, mint a kisebbeké, csak mé-
retükben különböznek. 

Az aranymosók a folyók, patakok medréből nyert ho-
mok ülepítésével nyerik az aranyat. Az arany sűrűsége 
nagyobb, mint a homoké, így az ülepítés során elkülö-
nül a homoktól. 

A vasérc bányászata során a különösen nagy vas-
tartalmú szemcséket mágnes segítségével választják el.  
A futószalagon haladó törmelékből egy erős mágnes fel-
szedi a nagy vastartalmú szemcséket. 

Egyes növények sejtjeikben kristályokat, illóolajokat 
raktároznak. Ezek vízben nem, egyesek viszont alko-
holban jól oldódnak, így alkohollal történő kioldással 
elkülöníthetők.

Láthatjuk, hogy a környezetünkben található szilárd 
keverékek alkotórészei különböző tulajdonságaik alap-
ján választhatók szét egymástól. Ezeket a módszereket 
foglalja össze az alábbi táblázat.

A szétválasz-
tási módszer 
neve

Az elválasztás 
alapja

A keverék  
neve

A szétválasztás 
terméke

Szitálás,  
rostálás

eltérő  
szemcseméret

sóder homok, kavics

Ülepítés eltérő  
sűrűség

folyók 
hordaléka

arany, homok, 
kavics

Kioldás eltérő  
oldhatóság

növényi 
anyagok

illóolajok

Mágneses  
elválasztás

eltérő  
mágneses  
tulajdonság

vasérc kis és nagyobb 
vastartalmú érc-
szemcsék

kénpor és homok

ülepítés

homok kénpor

Az alumínium érce, a bauxit főként alumínium-oxidot 
és vas-oxidot tartalmaz. Az összetevőket kémiai re-
akcióval választják el. Lúgoldattal (nátrium-hidroxid-
oldattal) kioldják az alumíniumtartalmú összetevőt, 
amíg a vas-oxid a lúgos oldatban mint vörösiszap ma-
rad vissza.

Érdekesség

2.7.5.  Bauxit

1. Mit nevezünk keveréknek, és mi jellemzi a keve-
rékek összetételét?

2. Hasonlítsd össze táblázatos formában a lecké-
ben felsorolt szilárd anyagokat! Alkoss szem-
pontsort az összehasonlításhoz!

3. Milyen módszereket ismertünk meg a szilárd ke-
verékek alkotórészeinek elválasztására? Mondj 
mindegyikre példát!

4. Egy keverék konyhasót, vasport és homokot 
tartalmaz. Készíts folyamatábrát a keverék al-
kotórészeinek az elválasztására!

5. Hogyan tudnád elválasztani egymástól a homok 
és a jód keverékét? Többféle módszert is említs!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
kioldás, mágneses elválasztás, ülepítés, 
szitálás

Az anyagok keverékeinek alkotórészeit eltérő tu-
lajdonságaik alapján választhatjuk szét egymástól. 
Szilárd anyagok esetén ez történhet méretkülönb-
ség alapján szitálással, eltérő sűrűségük alapján 
ülepítéssel vagy eltérő oldhatóságuk alapján kiol-
dással. Jellegzetesen egyedi tulajdonságok is segít-
hetik a szétválasztást. Ilyen a mágnesesség (pl. vas) 
és az illékonyság (pl. jód).

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 2./32-38.
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Amikor az oldott anyagot nyerjük ki  
– a bepárlás

A természetes vizek lehetnek édesvizek, illetve sós vi-
zek. A tengerek, óceánok felszínéről és a szárazföldről 
elpárolgó vízgőz a magasban lehűl és lecsapódik, eső 
formájában hullik vissza. A csapadék a kőzeteken át-
szivárogva ásványi anyagokat old ki, és a víz patakok, 
folyók formájában jut vissza az óceánba. A folyóvizek 
kevesebb oldott ásványi sót tartalmaznak, ezért ezeket 
édesvizeknek nevezzük. Ezzel szemben a tengerek vize 
az állandó párolgás és a folyók által szállított ásványi sók 
bejutása következtében egyre töményebb lett, azaz só-
tartalmuk növekedett. Így jöttek létre a sós vizek.

Az oldatok alkotórészeinek egyszerű szétválasztási mód-
ja a bepárlás. Ennek során a keverék illékony alkotórészét 
(jelen esetben a vizet) elpárologtatjuk, a nem illékony össze-
tevők szilárd halmazállapotban maradnak vissza.

Egy főzőpoharat töltsünk meg harmadáig csap-
vízzel, és tegyünk rá egy óraüveget! Az óraüveg-
be öntsünk kevés sós vizet! Melegítsük lángel-
osztó fémlapon mindaddig, amíg az óraüvegen 
lévő víz elpárolog!

Kísérlet

A tengervízből bepárlás során nagy mennyiségű sót 
nyerhetünk. Ez a folyamat a természetben is végbement, 
így keletkeztek földünk nagy sóbányái. A folyók vize ki-
sebb mennyiségben tartalmaz ásványi sókat, de sokszor 
nagyobb mennyiségben találhatunk bennük szennyező 
anyagokat. Az esővíz a természetben található legtisz-
tább víz. Csak a levegőből beleoldódott gázokat és kevés 
port tartalmaz.

Amikor a párlatra van szükség  
– a lepárlás (desztilláció)

A laboratóriumi munkához nagyon tiszta vízre van 
szükségünk. Ehhez a csapvíz lepárlásával juthatunk.  
A lepárlás – más néven desztilláció – során a vizet for-
ralással gőzzé alakítjuk, a képződött gőzt elvezetjük, le-
hűtjük, aminek következtében lecsapódik. Így kapjuk a 
desztillált vizet.

A kémiailag tiszta víz színtelen, szagtalan, íztelen fo-
lyadék. Olvadáspontja 0 °C, forráspontja 100 °C. Sűrű-
sége +4 °C-on a legnagyobb, 1 g/cm3. A +4 °C-os víz 

Hogyan keletkeztek  
Földünk hatalmas sóbányái?

A természetes vizek kémiai értelemben nem tiszták, 
valamilyen oldott anyagot, szennyeződést mindig 
tartalmaznak. Attól függően, hogy az oldat melyik 
összetevőjére van szükségünk, különböző elválasz-
tási módszereket használhatunk.

2.8. VIZES OLDATOK ALKOTÓRÉSZEINEK  
SZÉTVÁLASZTÁSI MÓDSZEREI

vizsgálandó 
vízminta

hőátadó 
közeg

2.8.1.  A sós víz bepárlása

2.8.3.  Sóbepárlás

2.8.2.  Azonos mennyiségű víz bepárlása során az óraüvegen 
maradó anyagok

tengervíz folyóvíz

csapvíz esővíz
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hűtése – így a víz fagyása – és felmelegedése egyaránt 
térfogat-növekedéssel jár. Mivel oldott sókat nem tartal-
maz, az elektromos áramot nem vezeti. Kiváló oldószer, 
jól oldja például a konyhasót, a cukrot, az ecetsavat és 
az alkoholt is.

hőmérő
hűtővíz ki

hűtőcső

hűtővíz be

desztillált víz

2.8.4.  A desztillálóberendezés felépítése. A desztillált vízben – 
amely elméletileg csak vízmolekulákat tartalmaz – kevés oldott 
gáz (pl. szén-dioxid) előfordulhat.

2.8.5.  Nagyüzemi lepárlóberendezés

A cukros levek erjedésekor alkohol keletkezik. A bo-
roshordókban a must cukortartalma az élesztőgom-
bák hatására alkohollá alakul. Az így keletkezett bor 

Vörösborból alkohol

kb. 10  százalék alkoholt tartalmaz. A bor lepárlása 
során először a vízhez képest alacsonyabb forráspon-
tú alkohol desztillál át, így a lecsöpögő színtelen fo-
lyadék alkoholban gazdag. A hűtőcsőből lecsöpögő 
folyadékot párlatnak nevezzük. Az alkohol – tudo-
mányos nevén etil-alkohol – színtelen, édeskés illatú 
folyadék. Forráspontja 78,5 °C. Vízzel és benzinnel is 
elegyedik, jó oldószere a zsíroknak, olajoknak. Sűrű-
sége a vízénél kisebb.

A szétválasz-
tási módszer 
neve

Az elválasztás 
alapja

A keverék  
neve

A szétválasztás 
terméke

Bepárlás eltérő 
illékonyság

tengervíz konyhasó

Lepárlás eltérő 
illékonyság, 
illetve eltérő 
forráspont 

csapvíz,
vörösbor

desztillált víz,
tömény 
alkoholos oldat

Állítsunk össze desztillálókészüléket és tegyünk 
vörösbort a lombikba! Gyenge lángon melegít-
sük a lombikot, és figyeljük meg a lecsöpögő 
párlat tulajdonságait!
A párlat színtelen, jellegzetes illatú folyadék.

Kísérlet

1. Milyen módszerrel állapíthatjuk meg egy víz-
minta ásványianyag-tartalmának mennyiségét?

2. Mi az alapvető különbség a bepárlás és a lepár-
lás között?

3. A vörösbor melyik alkotórészét választottuk el 
a desztilláció során? Milyen anyagok maradhat-
tak a lombikban?

4. Hasonlítsd össze a desztillált víz és az etil-alko-
hol tulajdonságait (összetétel, fizikai tulajdon-
ságok)!

5. A természetben található vizek közül melyik 
hasonlít leginkább a desztillált vízre? Válaszod 
indokold!

6. Ismertesd a sóbányák kialakulásának folyama-
tát! Használd a tanult szakkifejezéseket: keve-
rék, sós víz, kioldás, bepárlás.

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
bepárlás, lepárlás, párlat, desztillált víz

A bepárlás során az oldószert elpárologtatva meg-
kapjuk az oldott szilárd anyagot. A lepárlás (desztil-
láció) során a keverékből az illékony (alacsonyabb 
forráspontú) anyagot elpárologtatjuk, majd a gőze-
it elvezetve és lecsapatva tisztább formában nyer-
jük vissza. A desztillációval megtisztított vizet desz-
tillált víznek nevezzük.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 2./39-44.
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Miből áll a levegő?

A Földet körülvevő levegőburok összetétele évmilliók 
alatt alakult ki és ma is változik. A levegő színtelen, szag-
talan gázkeverék. A száraz levegő térfogatának 78%-át 
nitrogén, 21%-át oxigén alkotja. Kevesebb mint 1%-ban 
tartalmaz nemesgázokat, 0,04%-ban pedig szén-dioxi-
dot. Ezek mellett a levegőben mindig jelen van több- 
kevesebb vízgőz, amely a levegő páratartalmát adja.

folyékony oxigént 200 MPa nyomáson (a normál lég-
nyomás 2000-szerese) acélpalackokban hozzák forga-
lomba. További elválasztással nemesgázokat is kinyer-
nek belőle.

A levegő legnagyobb hányadát nitro-
gén (N2) alkotja. Színtelen, szagtalan, 
vízben alig oldódó, nehezen cseppfo-
lyósítható gáz. Molekulájának stabi-
litása következtében kémiai átalaku-

lásokra csak magas hőmérsékleten hajlamos, az égési 
folyamatok és az élőlények élettevékenysége során gya-
korlatilag változatlan marad.

Az élőlények szempontjából a levegő 
legfontosabb alkotója az oxigén (O2). 
Színtelen, szagtalan gáz, vízben gyen-
gén oldódik. A legtöbb oxigént a vi-
zekben élő moszatok (algák) és a tró-

pusi esőerdők növényei termelik fotoszintézisük során. 
Az élőlények légzési folyamataihoz és az égési folyama-
tokhoz használódik fel, az égés elengedhetetlen feltétele.

A levegő igen kis mennyiségben ne-
mesgázokat, pl. argont (Ar) is tartal-
maz. Ezek a színtelen, szagtalan gázok 
csoportnevüket onnan kapták, hogy 
atomjaik igen stabilisak, kémiai reak- 
ciókra nem hajlamosak („nemesek”).

2.9.2.  Cseppfolyós levegő

2.9. KÖRNYEZETÜNK GÁZKEVERÉKEINEK  
TULAJDONSÁGAI ÉS SZÉTVÁLASZTÁSUK

A cseppfolyós levegő színtelen folyadék. Lepárlásá-
val juthatunk a különböző összetevőkhöz. A –200 °C-ra 
hűtött levegő –196 °C-on forrni kezd, ekkor a nitrogén 
távozik az elegyből, így a visszamaradó folyadék oxigén-
ben dúsul. A nitrogén távozását követően a megmaradt 

Miért kell kiszellőztetni az  
osztálytermet két tanítási óra között?

Bizonyára mindenki észrevette, hogy a tanterem-
ben zárt ablakok mellett egy óra alatt „elromlik a 
levegő”. Vajon hogyan változik meg ekkor a levegő 
összetétele? Mikor mondjuk, hogy jó a levegő, és 
mikor, hogy rossz?

2.9.1.  A száraz levegő térfogatszázalékos összetétele

21% oxigén (O )2

0,04% szén-dioxid (CO )2

Kb. 1 % nemesgázok (pl. Ar)

78% nitrogén (N )2

Mészkőre öntsünk kevés 20%-os sósavat! A ke-
letkező szén-dioxidot vezessük át üvegkádba ál-
lított égő gyertyákra! A gyertyák a legkisebbtől a 
legnagyobb felé haladva sorban elalszanak.

Kísérlet

2.9.3.  A szén-dioxid az égést nem táplálja, a gyertya 
elalszik.
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Vezessünk gázcsapból vett földgázt mosószeres 
vízbe, és képezzünk belőle habot! Válasszuk le a 
hab egy darabját, és miközben felszáll, gyújtsuk 
meg égő hurkapálcával!

Kísérlet

A levegő állandó alkotórésze a szén-
dioxid (CO2). Színtelen, szagtalan gáz. 
Légköri nyomáson gyengén, nagy 

nyomáson jobban oldódik vízben, ekkor szénsavat ké-
pez. Sűrűsége nagyobb, mint a levegőé, így alulról fel-
felé tölti be a teret. Az égést nem táplálja. Elsősorban 
a széntartalmú anyagok égése során keletkezik és jut a 
légkörbe. A légkörnek mindössze 0,04%-át teszi ki, az 
emberek és az állatok számára azonban veszélyes lehet. 
A 2–3%-nál több szén-dioxidot tartalmazó levegő ál-
mosságot, fejfájást, 8% felett fulladásos halált okoz.

A belélegzett és kilélegzett levegő összetétele

belélegzett levegő kilélegzett levegő

Oxigén 21% 16%

Szén-dioxid    0,04%  4%

Nitrogén 78% 78%

Vízgőz kevesebb több

(Az adatok körülbelüli értékeket mutatnak.)

Gázok a föld mélyéről

Környezetünk másik fontos gázke-
veréke a földgáz, amely főként szén-
hidrogéneket tartalmaz. Legfőbb 
összetevője a metán (CH4). A metán 
színtelen, szagtalan, a levegőnél ki-
sebb sűrűségű gáz. Vízben nem ol-

dódik, a kőolajban azonban oldott állapotban is meg-
található. Éghető, a levegővel keveredve robbanóelegyet 
alkot. Háztartásunkban városi gázként energianyerésre 
(fűtés, melegítés) használjuk.

2.9.4.  A metán-
buborékok 
a levegőben 
felfelé szállnak. 
Meggyújtva szén-
dioxiddá és vízzé 
égnek el.

2.9.5.  A földgáz 
–162 °C alá hűtve 
cseppfolyósodik, 
ekkor a szénhidro-
gének folyékony 
halmazállapotúvá 
alakulnak, a ma-
radék gáz főként 
hélium. Így állítják 
elő a léggöm-
bök töltésére is 
használható kis 
sűrűségű gázt.

Egyik legfontosabb fűtő-
anyagunk a földgáz. Éghe-
tő, sőt oxigénnel keveredve 
robbanásra hajlamos gáz-
elegy. Kis mennyiségű kén-
tartalmú vegyülettel szago-
sítják, hogy felismerhetővé 
tegyék, így könnyebben ész-
lelhető a gázszivárgás.

Jó, ha tudod!

He

1. Sorold fel a levegő összetevőit, és ismertesd 
azok arányát!

2. Hasonlítsd össze az oxigén és a szén-dioxid 
tulajdonságait, valamint az élőlényekre gya-
korolt hatását!

3. Milyen hatással vannak a növények és az álla-
tok a légkör összetételére?

4. Melyik szénhidrogént tartalmazza legna-
gyobb mennyiségben a földgáz? Sorold fel a 
tulajdonságait!

5. Milyen tulajdonság alapján választjuk szét a 
levegőt komponenseire?

Kérdések, feladatok?

Legfontosabb gázkeverékünk a levegő, amely  
21 térfogatszázalék oxigént, 78 térfogatszázalék 
nitrogént és 1 térfogatszázalékban egyéb gázokat 
tartalmaz. Az oxigén a légzéshez és az égési folya-
matokhoz szükséges, a nitrogén azonban a levegő 
közömbös alkotórésze. A földgáz főként szénhid-
rogének keveréke, legfőbb összetevője a metán. 
Elégetésével nagy mennyiségű energiát nyerünk.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 2./45-50.
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Fontosabb fogalmak

Az alábbi fogalmakat (lehetőleg szó szerint) meg kell tud-
nod határozni.

Fizikai változás: olyan változás, amely során az anyag 
szerkezete megváltozik, de nem keletkezik új anyag.

Kémiai változás: olyan változás, amely során a részecs-
kék szerkezete is megváltozik, és új anyag keletkezik.

Egyesülés: olyan kémiai változás, amely során két vagy 
több anyagból egy új anyag keletkezik.

Bomlás: olyan kémiai változás, amelynek során egy 
anyagból két vagy több új anyag keletkezik.

Exoterm változás: köznapi értelemben a hőtermelő fo-
lyamatok összefoglaló neve.

Endoterm változás: köznapi értelemben a hőelnyelő 
folyamatok összefoglaló neve.

Olvadás: az a halmazállapot-változás, amely során a szi-
lárd anyag folyadékká alakul.

Párolgás: az a halmazállapot-változás, amely során a fo-
lyadék a felszínén gőzzé alakul.

Forrás: az a halmazállapot-változás, amelynek során a 
folyadék gőzzé alakulása a folyadék belsejében is vég-
bemegy.

Lecsapódás: az a halmazállapot-változás, amely során a 
gáz-halmazállapotú anyag folyadékká alakul.

Fagyás: az a halmazállapot-változás, amely során a fo-
lyadék szilárd anyaggá alakul.

Szublimáció: az a halmazállapot-változás, amely során 
a szilárd anyag gázzá alakul a folyadék-halmazállapot 
kihagyásával.

Olvadáspont: az a hőmérséklet, amelyen egy anyag 
szilárd és folyékony formában tartósan egymás mellett 
jelen van.

Forráspont: az a hőmérséklet, amelyen a folyadék bel-
sejében is megindul a folyadék gőzzé alakulása.

Bepárlás: az a folyamat, amely során egy oldatból el-
párologtatjuk az oldószert, és visszamaradnak a szilárd 
oldott anyagok.

Lepárlás (desztilláció): az a folyamat, amely során egy 
oldatból az illékony alkotórészeket elforraljuk, elvezet-
jük, lecsapatjuk, és tisztább formában kapjuk vissza.

Oldódás: olyan fizikai változás, amely során az oldandó 
anyag részecskéi elkeverednek az oldószer részecskéivel.

Oldat: oldószerből és oldott anyagból álló keverék.

Oldhatóság: megadja, hogy 100 gramm oldószer adott 
hőmérsékleten hány gramm anyagot képes feloldani.

Telített oldat: olyan oldat, amely adott körülmények 
között (hőmérsékleten és nyomáson) több anyagot már 
nem képes feloldani.

Szöveges feladatok

A felsorolt témákról tudj 5–10 mondatban összefüggően 
beszélni! (A zárójelben megadott szempontok segítik az 
ismeretek összegyűjtését és a szövegalkotást.)

1. A cukor oldódása (az oldódás fogalma, a cukor és a 
víz kölcsönhatása, kémiai kötések felszakadása és kiala-
kulása, a cukoroldat szerkezete)

2. Halpusztulás oxigénhiány következtében (az oxigén 
tulajdonságai, jelentősége a vízi élőlények életében, az 
oxigén oldódása hideg és meleg vízben, az oxigénhiány 
következményei)

Tényszerű ismeretek

Ezek a kérdések, feladatok olyan megtanulandó ismeretek-
re vonatkoznak, amelyekre később is jól kell emlékezned.

1. Melyek egy anyag legfontosabb fizikai tulajdonságai? 
Mutasd be a répacukor példáján!

2. A halmazállapot-változások és az oldódási folyama-
tok fizikai változások, míg az égés kémiai változás. Ma-
gyarázd meg, miért!

3. Mi alapján tudjuk a keverékek alkotórészeit egymás-
tól elválasztani? Mutasd be egy tetszőleges példán!

2.10. ÖSSZEFOGLALÁS
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4. Milyen gázok alkotják a tiszta levegőt és milyen 
arányban?

5. Mit jelent a „12 tömegszázalékos konyhasóoldat” ki-
fejezés?

Kísérletek

Hogyan végeztük el a következő kísérleteket? Foglald ösz-
sze a kísérlet lényegét, a kísérlet tapasztalatait és a ma-
gyarázatát! Használd a kísérleti eszközök nevét!

1. Hipermangánt hevítünk kémcsőben, majd a kémcső 
szájához parázsló hurkapálcát tartunk.

2. Főzőpohárban lévő jeges vizet addig melegítünk, 
amíg a víz forrni kezd.

3. Hogyan készítünk 100 gramm 10 tömegszázalékos 
cukoroldatot cukorból és vízből?

4. Hogyan készítünk 200 cm3 10 térfogatszázalékos etil-
alkohol-oldatot alkoholból és vízből?

Ábraelemzés

Foglald össze pár mondatban, mit ábrázol a grafikon! 
Használd a tanult kifejezéseket!

Összehasonlítás

A feladatban mindig sorban, a megadott szempontok 
alapján végezd az összehasonlítást!

1. Hasonlítsd össze a magnéziumot és a hipermangánt 
a következő szempontok alapján! Az anyagok mely 
csoportjába tartozik, mi a kémiai jele, milyen a színe, 
a halmazállapota, a vízben való oldhatósága, és hogyan 
változik hevítés hatására?

oldhatóság
(g / 100 g víz)

°C

hőmérséklet

rézgálic

konyhasó

200 50 80

10

20

30

40

50

Szilárd anyagok oldatóságának hőmérsékletfüggése

2. Hasonlítsd össze a bepárlást és a lepárlást! Magad 
válassz szempontokat, legalább két hasonlóságot és két 
különbséget keress! Mondj példát a folyamatokra!

3. Hasonlítsd össze a szilárd anyagokat, a folyadéko-
kat és a gázokat legalább négyféle szempont szerint!  
A válaszhoz használd az ábrát!

Anyagismeret

Sorold fel az alábbi anyagok legfontosabb tulajdonságait! 
(Válassz a következő szempontokból: színe, szaga, hal-
mazállapota, oldhatósága, jellemző kémiai átalakulása, 
jelentősége, felhasználása.)

oxigén, nitrogén, kén, jód, vas, magnézium, víz, kony-
hasó, szén-dioxid, metán, répacukor, alkohol, hiper-
mangán, rézgálic, homok, benzin

Digitális feladatok

Az alábbi feladatok megoldásához digitális eszközök 
használatára van szükség.

1. Készíts PowerPoint-bemutatót Közismert oldatok a 
háztartásban címmel! A képes bemutatót lásd el rövid 
szövegekkel vagy hang alámondással!

2. Modellezd az anyag három halmazállapotát és a 
halmazállapot-változásokat színes papírkorongok-
kal! Készíts fényképsorozatot, vagy ha tudsz, egysze-
rű animációt!

3. Keress az interneten egy desztillációt bemutató ide-
gen nyelvű videófilmet, majd készíts magyar nyelvű  
szöveg alámondást! A szöveg hossza feleljen meg a film 
hosszának, és értelmezze az éppen látottakat (keresési 
kulcsszó: distillation)!

Szilárd Folyadék

Gáz

Mf.2./51-55.
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1. Egy diák 100 gramm vízben feloldott 25 gramm 
konyhasót, és azt állította, hogy ez az oldat 25 tö-
megszázalékos. Igaza volt? Ha nem, akkor hány tö-
megszázalékos oldatot készített? (Nem, 20 tömeg-
százalékos lett az oldat.) 

2. Hány gramm konyhasó kerül a szervezetbe, ha egy 
0,50 literes infúziósüvegből 500 gramm 0,9 tömeg-
százalékos konyhasóoldat jut a vérbe? (4,5 g) 

3. Hány gramm sót nyerhetünk a Holt-tenger vizének 
1,00 dm3-éből a víz elpárologtatása után, ha annak 
tömege 1,20 kilogramm, és sótartalma 28,0 tömeg-
százalék? (336 g) 

4. Egy háziasszonynak 2 kilogramm kristálycukorból 
kell 25 tömegszázalékos oldatot készítenie a befő-
zéshez. Hány kilogramm oldatot készíthet ennyi cu-
korból? (8 kg) 

5. A laboráns 250 gramm vízben 10 gramm kálium-
nitrátot akart feloldani, de az összekeverés során a 
só egy része mellé hullott. Lemérte az oldat töme-
gét, amely 258 gramm lett. Hány tömegszázalékos 
oldatot akart készíteni, és hány tömegszázalékosra 
sikerült az oldat? (3,8 tömegszázalékosat akart, de 
3,1 tömegszázalékos lett.) 

6. Tengeri akváriumba sókeverékből oldatot készí-
tünk. Egy 80,0 literes akváriumba 80,0 kilogramm 
3,5 tömegszázalékos oldatot kell tenni. Hány kilo-
gramm sóra és hány liter vízre van szükségünk eh-
hez? (2,8 kg sóra és 77,2 l vízre.) 

7. A szakácskönyv szerint akkor a legfinomabb a ku-
korica, ha 3 tömegszázalékos sóoldatban főzzük. 
Két liter vízhez 7,0 dkg sót tettünk. Hány gramm 
vizet kell még az oldathoz adni, hogy az éppen 3 tö-
megszázalékos legyen? (263 g) 

8. Az állatkertben a bohóchalak akváriumába 200 liter 
vízhez 6,00 kilogramm tengeri sót adtak. Kiderült, 
hogy a tengervíznek 3,5 tömegszázalékosnak kell 
lennie. Hány kilogramm sót kell még feloldani az 
elkészített oldatban? (1,25 kg) 

9. 500 gramm tömegű 12 tömegszázalékos cukor- 
oldatból 20 tömegszázalékos oldatot kell készíteni. 
a) Hány gramm cukrot kell még feloldani ebben az 

oldatban? (50 g) 

b) Hány gramm vizet kell elpárologtatni ebből az ol-
datból? (200 g) 

10. Kémiaórán az egyik tanuló 250 gramm 10,0 tömeg-
százalékos, a másik 630 gramm 18,0 tömegszázalé-
kos sóoldatot készített. Az óra végén a szertáros ösz-
szeöntötte a két oldatot. Hány tömegszázalékos lett 
a kapott oldat? (15,7 tömegszázalék) 

11. Peronoszpóra ellen 1,0 tömegszázalékos rézgálic-
oldatot kell készíteni a szőlő permetezéséhez. Egy 
zacskó 0,50 kg rézgálickristályt tartalmaz, amelynek 
36 tömegszázaléka a kristályban kötött víz. Hány ki-
logramm 1,0 tömegszázalékos oldatot készíthetünk 
egy csomag rézgálicból? (32 kg) 

12. 100 gramm 36 tömegszázalékos (telített) sóoldatból 
valamennyi víz elpárolgott, így 6,0 gramm só kristá-
lyosodott ki (20 °C-on).
a) Változott-e az oldat tömegszázalékos összetétele? 

(Nem.) 
b) Hány gramm víz párolgott el? (10,7 g)

13. Mérőhengerben kimértünk 15 cm3 20 térfogatszá- 
zalékos ételecetet, majd hozzáadtunk annyi vizet, 
hogy a kapott oldat térfogata 50 cm3 lett. Számítsd 
ki az elkészített oldat térfogatszázalékos összetételét 
az ecetsavra nézve! (6 térfogatszázalék)

14. Hány cm3 alkoholból készült az 500 cm3 térfogatú 
60 térfogatszázalék alkoholt tartalmazó alkohol-víz 
elegy? (300 cm3 alkoholból)

15. Számítsd ki a 400 cm3 25 térfogatszázalék alkoholt 
tartalmazó oldat elkészítéséhez szükséges alkohol 
tömegét! A tiszta alkohol sűrűsége 0,79 g/cm3. (79 g)

16. Hány deciliter ecetsavat tartalmaz a 10 térfogat- 
százalékos ételecet? Mekkora a térfogata (millili-
terben, illetve köbcentiméterben) ennyi ecesavnak?  
(1 dl, 100 ml, azaz 100 cm3)

17. Hány deciliter alkoholt tartalmaz 1 liter 12 térfogat-
százalék alkoholtartalmú bor? (0,12 dl)

18. A szatmári szilvapálinka 40 térfogatszázalék alko-
holt tartalmaz. Hány cm3 alkoholt tartalmaz ennek 
a pálinkának 2,0 decilitere? (80 cm3)

Gyakorlófeladatok II. 
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3. Az atomok felépítése
Ez a fejezet az atomok világába vezet el bennünket,  
ahol megismerhetjük ezeknek a parányi részecskéknek  
a szerkezetét
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3.1. AZ ATOMOK SZERKEZETÉNEK FELFEDEZÉSE

Hogyan kerül mazsola a pudingba?

A 21. században az emberiség nagyon pontos is-
meretekkel rendelkezik az atomok felépítésére vo-
natkozóan. Az atomszerkezeti ismeretek azonban 
hosszú idő alatt, sokszor a véletlen felfedezések se-
gítségével fejlődhettek a mai szintre. Ismerjük meg 
ennek a hosszú útnak a jelentősebb állomásait a kü-
lönböző korok atommodelljeinek segítségével!

Az atom oszthatatlan. Vagy mégsem?

Démokritosz ókori 
görög filozófus már 
időszámításunk előtt 
több száz évvel felté-
telezte, hogy az anya-

gok apró, oszthatatlan részekből, atomokból állnak. Úgy 
képzelte, hogy az anyagok változatosságát atomjaik elté-
rő alakja eredményezi.

röntgensugárzást, amely további kísérletekre sarkallta 
a kutatókat. Thomson behatóan tanulmányozott egy 
különleges sugárzást, amit katódsugárnak nevezett. 
Észrevette, hogy ha légritkított térben fémlemezekre fe-
szültséget kapcsol, akkor a negatív pólusról (a katódról) 
negatív töltések, elektronok áramlanak a pozitív pólus 
felé. Kísérleti eredményeit azzal magyarázta, hogy az 
atomok pozitív töltésű alapállományból és ebbe ágya-
zott elektronokból állnak.

3.1.2.  A „mazsolás puding” 
modell (1897). Thomson 
elképzelése szerint az 
elektronok úgy helyezked-
nek el az atomban, mint 
a pudingban szétszórt 
mazsolaszemek.

3.1.3.  Marie Curie
A radioaktivitás kutatása  
során a lengyel származású 
Marie Curie kitartó munkával 
két új elemet is felfedezett, 
a rádiumot és a polóniumot. 
Munkájának elismeréseként 
1911-ben újabb Nobel-díjat 
vehetett át. Ezzel a mai napig  
ő az egyetlen nő, aki két  
Nobel-díjat is elnyert.

3.1.1.  Dalton és az elképzelése szerint alkotott modellek

A 19. század elején Dalton, angol természetkutató 
„leporolta” és továbbfejlesztette Démokritosz elméle-
tét. Elgondolása szerint az atomok tömör, oszthatatlan 
gömbök, amelyek egymástól méretükben és tömegük-
ben térnek el. Szerinte az anyagok nemcsak atomokból, 
hanem molekulákból is felépülhetnek.

A 19. század végének eseményei alapvetően meg-
változtatták a tudósok atomokról alkotott elképzelését. 
1895-ben Röntgen felfedezte a – később róla elnevezett – 

Egy véletlen  
és egy megdöbbentő felfedezés

1896-ban Becquerel francia tudóst egy szerencsés vélet-
len segítette a radioaktivitás felfedezésében. Észrevette, 
hogy bizonyos anyagok atomjai mindenféle külső hatás 
nélkül láthatatlan sugárzást bocsátanak ki, miközben 
más atomokká alakulnak. Munkatársaival, a Curie há-
zaspárral megállapították, hogy háromféle radioaktív 
sugárzás létezik. Ezeket elnevezték alfa- (α), béta- (β), 
illetve gamma- (γ) sugárzásnak. Munkájukat 1903-ban 
Nobel-díjjal ismerték el.

A radioaktivitás felfedezése segítette Rutherford an-
gol tudóst híres kísérletének elvégzésében. A radioaktív 
sugárzás egyik fajtáját, a nagy sebességű pozitív tölté-
sű részecskékből álló α-sugárzást egy nagyon vékony 
aranyfóliára irányította. Tapasztalata szerint a részecs-

Az ezt követő mintegy 2000 éven át egy másik gö-
rög filozófus, Arisztotelész őselemtana uralkodott. Az 
elgondolása szerint minden anyag a négy őselemből 
(föld, víz, tűz, levegő) épül fel. Azt képzelte, hogy az 
anyagok tulajdonságait az azokat felépítő őselemek 
aránya határozza meg.

Érdekesség
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kék nagy része akadálytalanul áthatolt a fólián, kis ré-
szük megváltoztatta az eredeti pályáját, töredékük pedig 
visszapattant a fóliáról. Rutherford – saját visszaemlé-
kezései szerint – kísérletét az egyik legmegdöbbentőbb 
tudományos eredménynek tekintette.

Rutherford a kísérletéből arra következtetett, hogy az 
atomok középpontjában egy kis méretű, nagy sűrűségű, 
pozitív töltésű atommag található. E körül mozognak a 
negatív töltésű elektronok.

Bővülő ismeretek, korszerűbb modellek

Rutherford atommodelljét Bohr, dán tudós fejlesz-
tette tovább (1913). Elmélete szerint az elektronok 
csak meghatározott sugarú körpályákon mozoghat-
nak az atommag körül. A Bohr-féle atommodell a fi-
zikusok és a kémikusok tetszését is elnyerte, a későbbi 
leckékben könyvünk is ezzel a modellel szemlélteti az 
atomok felépítését.

jelfogó ernyő

vékony aranyfólia

az alfa részecskék
forrása

eltérülő
alfa részecskék

akadálytalanul
átjutott

alfa részecskék

aranyfólia

szűrő

3.1.4.  Rutherford kísérlete

3.1.5.  A „parányi naprendszer” 
modell (1911)
Rutherford elképzelése szerint az 
atommag körül úgy mozognak az 
elektronok, mint a  bolygók a Nap 
körül.

3.1.6. Bohr atommodellje
A pozitív töltésű atommag körül 
adott sugarú körpályákon mozog-
nak az elektronok.

Bohr hazájában futballjátékosként szerzett hírnevet 
magának. Amikor tudományos munkásságáért 1922-
ben Nobel-díjban részesült, az újságok így adták hírül 
a kitüntetést: „Niels Bohrt, a kiváló labdarúgót Nobel-
díjjal tüntették ki”.

Érdekesség

A legkorszerűbb atommodell (1926). Heisenberg né-
met és Schrödinger osztrák tudósok nevéhez fűződik 
az ún. kvantummechanikai atom modell. A két Nobel-

díjas tudós elmélete 
matematikai összefüg- 
gésekkel írja le az elekt-
ronok mozgását az 
atomban. Az elektro-
nok atomi pályái kü- 
lönböző alakú és mé-
retű térrészek az atom-
mag körül, amelyek 
egy „felhőszerű” elekt-
ronburkot alkotnak.

Érdekesség

1. Mi a hasonlóság Démokritosz, illetve Dalton 
anyagról alkotott elméletében?

2. Ismertesd Rutherford kísérletét és a kísérlet ta-
pasztalatait!

3. Mivel érdemelte ki Marie Curie az első, illetve a 
második Nobel-díját?

4. Mutasd be Bohr elképzelését az atomok szerke-
zetéről!

5. Keress az interneten olyan animációkat, ame-
lyek szemléltetik Thomson, illetve Rutherford 
kísérletét! Keresési kulcsszavak: Thomson’s 
experiment, Rutherford’s experiment.

Kérdések, feladatok?

Az atomok felépítését leíró modelleket atommo-
delleknek nevezzük. Démokritosz és Dalton az 
atomok oszthatatlanságát feltételezte. Thomson 
felfedezte az elektront, és a kísérletével bizonyítot-
ta az atomok oszthatóságát. Rutherford kísérlettel 
igazolta az atommag létezését, modelljét Bohr fej-
lesztette tovább. A legkorszerűbb atommodell ma-
tematikai összefüggésekkel írja le az elektronfelhő 
felépítését.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 3-4./1-4.
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Borostyánkő az atomban?

Az osztható atom felfedezése további mélyreható 
vizsgálatokra sarkallta a tudósokat. Évek, évtizedek 
kitartó munkája során feltérképezték az atomok 
belső szerkezetét.

Az aprónál is apróbb építőkövek

Az atomot felépítő apró részecskéket, vagyis a protont, 
a neutront és az elektront összefoglalóan elemi részecs-
kéknek nevezzük. Az elemi részecskék tömegükben és 
töltésükben is különböznek egymástól. A proton és a 
neutron tömege közel egyenlő, az elektron tömege vi-
szont a proton tömegének mindössze 1840-ed része. Ha 
a proton tömegét egységnyinek (1-nek) tekintjük, ak-
kor ehhez viszonyíthatjuk a másik két elemi részecske 
tömegét. Így kapjuk a relatív tömeget, amely egy mér-
tékegység nélküli szám. Hasonlóan megadható az elemi 
részecskék egymáshoz viszonyított relatív töltése is.

Az elemi részecske

neve jele relatív tömege relatív töltése

Proton p+ 1 +1

Neutron n0 1 0

Elektron e– 1/1840 –1

A proton egységnyi pozitív, az elektron egységnyi 
negatív töltésű. Az atomokban a protonok száma meg-
egyezik az elektronok számával, ezért az atomok töltés 
nélküli részecskék.

Parányi tömör gömb  
az atom közepén – az atommag

Az elemi részecskék az atomon belüli helyükben is 
különböznek. Az atom középpontjában lévő parányi 
atommagot protonok és neutronok alkotják. Mivel ezek 
tömege jóval nagyobb, mint az elektronoké, ezért az 
atom tömege az atommagban összpontosul. Az atommag 
pozitív töltését az abban elhelyezkedő protonok adják. 

A negatív töltésű elektronokat a protonok pozitív töl-
tése tartja az atommag körül.

Az atomok legfontosabb adata a magban található 
protonok száma, amit rendszámnak nevezünk. A rend-
szám egyértelműen meghatározza az atom kémiai mi-
nőségét, vagyis azt, hogy melyik atomról van szó.

Mivel az atom tömegét az atommagban található pro-
tonok és a neutronok adják, ezért ezek együttes számát 
tömegszámnak nevezzük.

3.2. AZ ATOM FELÉPÍTÉSE

3.2.1.  Az emberiség nagyon régi tapasztalata, hogy a borostyánkő, 
azaz a megkövesedett gyanta dörzsölés hatására elektromossá 
válik. Ma már tudjuk, hogy ilyenkor az egyik tárgyról elektronok 
kerülnek át a másikra, és így azok elektromosan töltötté válnak. 
Innen ered az elektron (= borostyánkő) elnevezés.

3.2.2.  Az atom átmérője 
kb. százezerszerese az 
atommag átmérőjének. 
Ez nagyjából megfelel 
egy gombostűfej és egy 
hőlégballon méret- 
arányának.

Ha egy atommagban több proton helyezkedik el, ak-
kor ezek – azonos töltésük miatt – taszítják egymást. 
Ezt a taszítást a neutronok csökkentik. Ezen felül az 
atommagot alkotó részecskék között egy nagyon erős 
kölcsönhatás, a magerő létesít kapcsolatot. Ez erősen 
összetartja az atommagot.

Érdekesség

+ 
+ 

+ 

+ 
+ + 

protonok

neutronok
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Minden hidrogénatom egyforma?

Egy elem atomjai nem teljesen egyformák, mert az 
atommagban található neutronok száma változó lehet. 
Az azonos protonszámú, de különböző tömegszámú 
atomokat izotópatomoknak vagy röviden izotópoknak 
nevezzük. A periódusos rendszer első elemének, a hid-
rogénatomnak három természetes izotópja létezik.

A táblázat néhány izotóp jelentőségét, felhasználását 
mutatja.

C-12 Tömegének 1/12 része az atomi tömegegység 
(lásd relatív atomtömeg).

C-14
Radioaktív atom, amelynek kulcsszerepe van 
a régészeti leletek korának meghatározásában 
(radiokarbon kormeghatározás).

H-2 A nehézvíz alkotója. A nehézvizet atomerőmű-
vekben használják neutronlassítóként.

U-235 Az atomerőművekben atomenergia (nukleáris 
energia) előállítására használt radioaktív atom.

I-131 A pajzsmirigy daganatos betegségeinek keze-
lésében alkalmazható radioaktív atom.

Tc-99 A betegségeket feltáró vizsgálatokhoz gyakran 
használt radioaktív atom.

Co-60 Az agy daganatos betegségeinek sugárterápiás 
kezeléséhez használják.

Mekkora egy atom tömege?

Az atomok tömege annyira kicsi, hogy – az elemi ré-
szecskékhez hasonlóan – tömegüket viszonyítva adjuk 
meg. Viszonyítási alapnak a 12-es tömegszámú szén-
izotópot választották. A relatív atomtömeg megadja, 
hogy az adott atom tömege hányszor nagyobb a C-12 
tömegének 1/12 részénél. Az elemek relatív atomtöme-
ge gyakran nem egész szám, értékét a periódusos rend-
szerből olvashatjuk ki. Jele Ar, és mivel viszonyszám, 
mértékegysége sincs.

3.2.4.   
Hevesy György (1885–1966)  
Nobel-díjas magyar tudós,  

a radioaktív nyomjelzés 
módszerének kidolgozója

H-1 H-2 H-3
3.2.3.  A leggyakoribb hidrogénizotóp (prócium) atommagja egy 
protonból áll. A kettes tömegszámú hidrogénizotóp (deutérium) 
egy, a hármas tömegszámú (trícium) pedig két neutront is tar-
talmaz a protonon kívül. Az izotóp szó jelentése („azonos hely”) 
arra utal, hogy ezek az atomok a periódusos rendszer egy adott 
cellájában elhelyezkedő elem atomjai.

1. Sorold fel az elemi részecskéket és azok tulaj-
donságait!

2. Miért pozitív töltésű az atommag?
3. Jellemezd az atommag felépítését és a részecs-

kéi közötti kölcsönhatásokat!
4. Mit nevezünk izotópnak? Mutasd be a hidro-

gén példáján!
5. Egy atom rendszáma 6, tömegszáma 13. Hány 

neutron van az atommagjában?
6. Milyen gyakorlati jelentősége van az izotó-

poknak?
7. Keresd meg az interneten Hevesy György élet-

rajzát! Válassz ki a szövegből 10–12 olyan in-
formációt, amelyek alapján röviden, tömören 
bemutatható e nagyszerű tudós életútja!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
elemi részecske, rendszám, kémiai minőség, 
tömegszám, izotópok, relatív atomtömeg

Az atomokat elemi részecskék alkotják. A pozitív 
töltésű atommagban protonok és neutronok, a 
negatív töltésű elektronburokban elektronok talál-
hatók. A rendszám az atommagban lévő protonok 
száma. Az atomokban a protonok száma megegye-
zik az elektronok számával, ezért az atom semleges 
kémiai részecske. Az atom kémiai minősége kifejezi, 
hogy melyik elem atomjáról van szó. A tömegszám 
a protonok és a neutronok számának összege. Egy 
elem izotópjai azonos rendszámú, de különböző 
tömegszámú, vagyis eltérő neutronszámú atomjai.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 3-4./5-11.
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Miben hasonlít egymáshoz  
az elektronburok és a vöröshagyma?

A kémiai reakciók során mindig az atomok elektron-
szerkezetében történik változás, ezért különösen 
fontos, hogy megismerjük az elektronburok felépí-
tését. Az általunk használt Bohr-féle atommodell 
természetesen nem írja le pontosan a valóságot, 
annak csupán egy leegyszerűsített, könnyen meg-
érthető formája.

Vonzalom és taszítás – mi lesz ebből?

A nagy sebességgel mozgó negatív töltésű elektronokat 
vonzza a pozitív töltésű atommag, míg az azonos töltésű 
elektronok között taszító hatás lép fel. Ezek a hatások 
azt eredményezik, hogy az elektronok leggyakrabban 
az atommag közelében találhatók meg. Az atom elekt-
ronjai egy felhőszerű képződményt, az elektronburkot 
hozzák létre. Az elektronburok felhőszerű jellege miatt 
az atomnak nincs éles határa.

A vöröshagyma színre lép  
– az elektronhéjak

Az atommag körül az elektronok elektronhéjakon he-
lyezkednek el. Az atommag vonzó hatása miatt az elekt-
ronok számára az a kedvező, ha az atommaghoz a le-
hető legközelebb, azaz a legalacsonyabb energiaszinten 
helyezkednek el (energiaminimum elve). Az első héjon 
azonban legfeljebb kettő elektron tartózkodhat, így ha 
több elektron van, azok a magtól távolabbra, kedvezőt-
lenebb helyzetbe, tehát magasabb energiaszintű állapot-
ba kényszerülnek. A második héjon már nyolc, a har-
madikon pedig akár tizennyolc elektron is tartózkodhat.

Nézzük meg az elektronszerkezet felépülését az oxi-
génatom példáján. Az oxigénatom magjában nyolc 
proton van, ennek megfelelően az elektronburka nyolc 
elektronból áll. Ezek két héjon helyezkednek el. Az első 
héj két elektronnal telített, a második héj hat elektron-
nal még telítetlen. Ezen a héjon négy elektron párosított, 
kettő pedig párosítatlan.

Akik csatába mennek…

Az atomok ütközését igénylő kémiai reakciók során a 
legkülső héjon tartózkodó elektronoknak a helyzete 
változik meg. Ezeket az elektronokat vegyértékelektro-
noknak, a legkülső héjat pedig vegyértékhéjnak nevez-
zük. Az elemek kémiai tulajdonságait atomjaik vegyér-
tékhéj-szerkezete határozza meg.

3.3. AZ ATOMOK ELEKTRONSZERKEZETE

3.3.1.  A „lefényképezett” pentacénmolekula
Műszerek segítségével már molekulákról is készíthetünk ilyen 
felvételeket, amelyeken jól látszik, hogy az atomoknak nincs éles 
határa.

3.3.2.  Az elektronburok réteges szerkezete modellezhető egy 
vöröshagymával is.

párosított 
elektronok

párosítatlan
elektronok

atommag

1. elektronhéj

2. elektronhéj

3.3.3.  Az oxigénatom elektronszerkezete
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Az elektronszerkezet jelölése

1. Az elektronhéjakat az atommagtól távolodva, egyre 
nagyobb sugarú körökkel ábrázoljuk. Az elektronokat 
pontokkal jelöljük.

2. Az elektronhéjakat alulról fölfelé, növekvő energia-
szint alapján vízszintes sávokkal ábrázoljuk. Az elektro-
nokat pontokkal jelöljük.

szénatom oxigénatom klóratom

3.3.5.  A szénatom, az oxigénatom és a klóratom elektronszerke-
zetének Bohr-modelles ábrázolása

3.3.7.  A szénatom, az oxigénatom és a klóratom elektronszerke-
zetének „pöttyös” ábrázolása

3. Ha csak a vegyértékelektronokat tüntetjük fel, akkor 
ezeket a vegyjel köré tett pontokkal jelöljük. Ebben a 
jelölésben a vegyjel az atommagot és a belső héjakat 
jelképezi.

3.3.6.  A szénatom, az oxigénatom és a klóratom elektronszerke-
zetének „energialétrás” ábrázolása

E E E

szénatomoxigénatom klóratom

E E E

szénatomoxigénatom klóratom

E E E

szénatomoxigénatom klóratom

Bizonyos fémvegyületek vizes oldata jellegzetes színű-
re festi a magas hőmérsékletű, halványkék gázlángot. 
A jelenséget lángfestésnek nevezzük. Ilyenkor az ato-
mok egyes külső elektronjai az atommagtól távolabbi, 
magasabb energiaszintű héjakra ugranak. Amikor az 
elektron visszatér az eredeti energiaszintre, vagyis az 
eredeti héjra, jellemző színű fényt bocsát ki. Így a kü-
lönböző atomok lángfestésük alapján azonosíthatók.

Érdekesség

3.3.4.  Lángfestés
Ba Li Ca Na Cu K

1. Mutasd be az atomon belül az elemi részecskék 
közötti kölcsönhatásokat!

2. Jellemezd az atomok elektronszerkezetét a nit-
rogénatom példáján! Használd a tanult jelölés-
módokat!

3. Mit nevezünk vegyértékelektronnak, és  miért 
van kiemelt szerepe az atomban?

4. Melyik az az atom, amelynek: 
 a) első elektronhéján egy; 
 b) második elektronhéján hét; 
 c) harmadik elektronhéján kettő elektron 
 található?
5. Hány elektronhéján tartózkodik elektron a 13-as 

rendszámú atomnak?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
elektronhéj, vegyértékhéj, 
vegyértékelektron

Az elektronok az atommagtól különböző távolság-
ban, különböző energiaszinteken helyezkednek 
el. Az elektronok elektronhéjakat alkotnak, így az 
elektronburok réteges felépítésű. Az első elektron-
héjon legfeljebb 2, a másodikon 8, a harmadikon 
pedig 18 elektron tartózkodhat. Az atom legkülső 
elektronhéját vegyértékhéjnak, az azon mozgó 
elektronokat vegyértékelektronoknak nevezzük.  
A kémiai reakciók során ezeknek a helyzete vál-
tozik meg.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 3-4./12-18.
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3.4. FELTÁRUL AZ ELEMEK RENDSZERE

Van-e olyan fém, amely víz hatására 
meggyullad? 

Minden kémiatanteremben és kémiatankönyvben 
megtalálható egy táblázat, amely segít eligazod-
ni az elemek világában; ez a periódusos rendszer. 
Ebben a leckében visszatekintünk a múltba, hogy 
megnézzük, mikor és hogyan készült el a térkép a 
kémia birodalmához.

Feltérképezik a birodalom tartományait 

A 19. század elején a felfedezett elemek számának gya-
rapodásával felmerült az igény az elemek tudományos 
rendszerezésére. Az első említésre méltó próbálkozás 
Döbereiner, német tudós nevéhez fűződik. Megfigyelte, 
hogy bizonyos elemhármasok tagjai hasonlítanak egy-
másra fizikai és/vagy kémiai tulajdonságaikban. Ilyen 
elemhármast alkot a lítium, a nátrium és a kálium, vagy 
a klór, a bróm és a jód.

Döbereiner a tulajdonságaikban egymáshoz hasonló 
elemhármasokat triádoknak nevezte. Észrevette, hogy 
a két szélső elem relatív atomtömegének átlaga na-
gyon közel esik a középsőéhez, sőt bizonyos esetek-
ben meg is egyezik vele.

Példaként vegyük a zölddel kiemelt elemhármast!  
A foszfor (P) és az antimon (Sb) relatív atomtömegei-
nek átlaga (76,4) nagyon kevéssel, mindössze 2%-kal 
tér el az arzén (As) atomtömegétől (74,9). 

Érdekesség

1

H
3

Li
4

Be
11

Na
12

Mg
19

K
20

Ca
37

Rb
38

Sr
55

Cs
56

Ba

2

He
5

B
6

C
7

N
8

O
9

F
10

Ne
13

Al
14

Si
15

P
16

S
17

Cl
18

Ar
31

Ga
32

Ge
33

As
34

Se
35

Br
36

Kr
49

In
50

Sn
51

Sb
52

Te
53

I
54

Xe
81

Tl
82

Pb
83

Bi
84

Po
85

At
86

Rn

Hasonlítsuk össze három elempár (nátrium és 
kálium, magnézium és kalcium, illetve klór és 
jód) fizikai és kémiai tulajdonságait!

Kísérlet

A nátrium (Na) és a kálium (K) puha, késsel is vágha-
tó fémek. Nagy reakciókészségük miatt mindkettőt a le-
vegőtől elzárva, petróleumban tároljuk. A petróleumból 
kivéve könnyen reakcióba lépnek a levegő oxigénjével, 
és a vízzel is hevesen reagálnak.

3.4.1.  A nátrium és a kálium tárolása (a), nátrium reakciója vízzel (b)
A vízzel való reakcióban hidrogéngáz is keletkezik, amely folya-
matos cikázó mozgásra készteti a víz felszínén úszó fémdarabkát. 
A kálium esetén a keletkező hidrogén meggyullad.

A magnéziumot (Mg) és a kalciumot (Ca) már nem 
kell petróleumban tartani. Keményebb, ridegebb fémek, 
késsel sem vághatók. Bár az oxigénnel és a vízzel ezek is 
reakcióba lépnek, a reakció hevessége igencsak elmarad 
a nátriumétól és a káliumétól. Sósavval azonban mindkét 
fém heves reakcióba lép, miközben hidrogéngáz fejlődik.

3.4.2.  A kalcium tárolása (a), a kalcium reakciója sósavval (b) és a 
magnézium reakciója sósavval (c)  

A klór sárgászöld színű, szúrós szagú, mérgező gáz, 
a jód sötétszürke, kristályos anyag. Lényeges fizikai tu-
lajdonságaik nem hasonlítanak, egy csoportba sorolá-
suk kémiai reakcióik hasonlóságára vezethetők vissza. 
Mindkettő heves reakcióba lép egyes fémekkel.

a)

a) b) c)

b)

nátrium kálium

gömbbé olvadt nátrium 
a víz felszínén

petróleum
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1875-ben Lecocq de Boisbaudran [ejtsd: lökok dö 
boábodran] francia vegyész a Pireneusokból szárma-
zó cinkércben ismeretlen elemet fedezett fel, amelyet 
hazája ókori nevéről (Gallia) galliumnak nevezett el. 
Meghatározta az új elem legfontosabb tulajdonsága-
it és felfedezéséről cikket írt. Néhány hét múlva, ami-
kor napi postáját nézegette, különös levélre bukkant.  
A kézírás ismeretlen volt, a postabélyegzőn pedig ezt 
olvasta: Szentpétervár. Izgatottan bontotta fel a leve-
let, és nem hitt a szemének. Írója, bár még soha nem 
látott galliumot, vitába szállt az ő megállapításaival; az 
új fém sűrűsége nem 4,7 g/cm3, hanem 5,9 g/cm3 és  
6 g/cm3 között kell legyen. Az új elem néhány egyéb 
tulajdonságát is kétségbe vonta. A levélíró Mengye-
lejev professzor volt. Boisbaudran még gondosabban 
megtisztította az új fémet a szennyeződésektől és 
ismét meghatározta a sűrűségét. Bámulattal és elra-
gadtatással tapasztalta, hogy a szentpétervári pro-
fesszornak igaza volt; a gallium sűrűsége 5,91 g/cm3. 
E nagyszerű tudományos előrelátást később még jó 
néhány „megjósolt” elem felfedezése követte.

(Részlet Simonffy Géza  
A titokzatos atom című könyvéből)

Érdekesség

3.4.3.  A klór és a jód reakciója fémekkel.
A klór a vassal vörösbarna vas-kloriddá (FeCl3), a jód alumínium-
mal fehér színű alumínium-jodiddá (AlI3) alakul. Utóbbi reakció 
során a jód egy része szublimál. 

A birodalom egysége összeáll 

Az 1860-as években a szentpétervári Mengyelejev pro-
fesszornak sikerült az akkor ismert 63 elemet egy jól átte-
kinthető rendszerbe foglalni. Észrevette, hogy ha az ele-
meket növekvő atomtömeg szerint sorba rendezi, akkor 
azok kémia tulajdonságai szakaszosan (periodikusan) 
ismétlődnek. A hasonló kémiai tulajdonságú elemeket 
(pl. nátrium és kálium, illetve klór és jód) egy csoportba 
rendezte. Mengyelejev a szabályszerűséget felismerve a 
táblázatában a később felfedezendő elemeknek üres he-
lyeket is hagyott, és megjósolta azok tulajdonságait.

3.4.4.  Dmitrij Ivanovics 
Mengyelejev (1834-1907) 
Nevét a 101-es rendszámú 
elem őrzi. Korszakalkotó 
felfedezésének 150. évfordulója, 
vagyis 2019. a periódusos 
rendszer éve volt. 

3.4.5.  Mengyelejev táblázata

Az elemek tudományos alapon való rendszere-
zésével több tudós is próbálkozott. Döbereiner a 
hasonló tulajdonságok alapján elemhármasokat 
alkotott. A legnagyobb áttörést Mengyelejev érte 
el, aki a növekvő atomtömegek és a hasonló fizikai 
és/vagy kémiai tulajdonságok alapján rendszerezte 
az akkor ismert elemeket. A nátrium és a kálium, a 
magnézium és a kalcium, valamint a klór és a jód 
fizikai és/vagy kémiai tulajdonságaikban nagyon 
hasonlóak, ezért egy-egy elemcsoportba sorolta 
őket. A periódusos rendszer és Mengyelejev neve 
szorosan összefonódott a kémiában.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

1. Milyen elvek alapján állította fel Mengyelejev  
a periódusos rendszerét?

2. Milyen szabályszerűséget vett észre Döbereiner  
a kémiai elemek vizsgálatakor?

3. Mely tulajdonságaikban hasonlítanak egymásra 
a következő elempárok: Na-K, Mg-Ca, Cl2-I2?

Kérdések, feladatok?

Mf. 3-4./19-20.
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3.5. HOGYAN HASZNÁLJUK A PERIÓDUSOS RENDSZERT?

Mi rejtőzik a VIII. főcsoport 
4. periódusában? 

Mengyelejev táblázata a kutatók munkájának ered-
ményeként az idők során jelentősen átalakult. Új 
elemek felfedezésével a táblázatban a „lyukakat” 
befoltozták, így már közel kétszer annyi elemet tar-
talmaz. Nézzük meg, hogyan segíthet nekünk a pe- 
riódusos rendszer a kémiai barangolásaink során!

A mai periódusos rendszer felépítése 

A ma használt periódusos rendszerben vízszintes soro-
kat, azaz periódusokat, és függőleges oszlopokat, azaz 
csoportokat különböztetünk meg. A periódusokban 
az elemek növekvő rendszám szerint helyezkednek el. 
Egymás alá azok az elemek kerülnek, amelyek atomjai 
azonos vegyértékelektron-szerkezetűek.

3.5.1.  A periódusos rendszer fő részei

Az első periódus csupán két, a második pedig nyolc 
elemből áll. Ez összefügg azzal, hogy az első elektron-
héjon mindössze kettő, a másodikon pedig legfeljebb 
nyolc elektron mozoghat.

Jó, ha tudod!

Újabban a periódusos rendszer csoportjait nem külö-
nítik el fő- és mellékcsoportokra, hanem egységesen, 
1-től 18-ig számozzák az oszlopokat. Ezen felosztás 
szerint az 1–2. és a 13–18. csoport felel meg az ún. fő-
csoportoknak. A tankönyv hátsó borítóján lévő perió-
dusos rendszerben mindkét számozást láthatod.

Jó, ha tudod!

A periódusos rendszer hét periódusból áll, ezeket fe-
lülről lefelé sorszámozzuk. A periódus sorszáma meg-
mutatja, hogy az adott periódusban elhelyezkedő ele-
mek atomjainak hány elektronhéja van.

A periódusos rendszer tizennyolc oszlopot (csopor-
tot) tartalmaz. Ebből nyolc főcsoport, tíz mellékcsoport. 
A főcsoportokat balról jobbra, római számokkal sorszá-
mozzuk, és „A” betűt írunk a sorszám után. Ezzel szem-
ben a mellékcsoportok „B” betűjelet kapnak. A főcso-
portokat jellemző névvel is megadhatjuk.

A 
főcsoport 
sorszáma

A főcsoport 
neve

A név 
magyarázata

I. Alkálifémek 
(kivéve  
a hidrogén)

Az elemeket vízbe téve a kémiai 
reakcióval kapott oldat lúgos 
kémhatású (alkalikus = lúgos).

II. Alkáliföldfémek Rokonságot mutatnak  
az alkálifémekkel, emellett  
jelentős kőzetalkotók.

III. Földfémek A csoport legismertebb eleme 
az alumínium, amely a földké-
reg egyik leggyakoribb eleme.

IV. Széncsoport A csoport első eleme a szén.

V. Nitrogéncsoport A csoport első eleme a nitrogén.

VI. Oxigéncsoport A csoport első eleme az oxigén.

VII. Halogének Fémekkel sókat  
(pl. nátrium-klorid) képeznek  
(halogén = sóképző).

VIII. Nemesgázok Kémiailag közömbös,  
azaz „nemes” gázok.

A főcsoport sorszáma megegyezik az atom vegyér-
tékelektronjainak számával. A szabály alól kivétel a hé-
lium, amelynek mindössze két elektronja van. A VIII. 
főcsoportbeli elemek atomjainak vegyértékhéja tehát 
(a hélium kivételével) nyolc elektront tartalmaz. Ezt a 
nyolc vegyérték-elektronos szerkezetet, illetve a hélium-
atom kételektronos szerkezetét nemesgázszerkezetnek 
nevezzük. A nemesgázok hasonló kémiai tulajdonsága, 
vagyis a kémiai közömbösségük, stabilitásuk ennek az 
elektronszerkezetnek köszönhető.

I. A VIII. A

1
II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A

2

3
III. B IV. B V. B VI. B VII. B VIII. B I. B II. B

4

5

6

7

6

7

mellékcsoport

RITKAFÖLDFÉMEK

főcsoport 

periódus
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A periódusos rendszer külön részét képezik azok az 
elemek, amelyeket ritkaföldfémeknek nevezünk.  
A nevük arra utal, hogy ásványaik elszórtan, általában 
kis mennyiségben találhatók meg a kőzetekben. Sok 
közülük radioaktív, többet pedig csak mesterségesen 
állítottak elő.

Érdekesség

5.5.2.  A ritkaföldfémek közül a cérium (Ce) fordul elő 
leggyakrabban a földkéregben.

Mit olvashatunk ki  
a periódusos rendszerből? 

A periódusos rendszer egy cellájában fel van tüntetve az 
adott elem vegyjele, rendszáma és relatív atomtömege. A 
periódusos rendszerek többségénél az elem egyéb adatai 
is szerepelnek. Ilyen például az atomjának elektronszer-
kezete, vagy olyan fontosabb fizikai állandók, mint az 
olvadás- és forráspont, esetleg a sűrűség.

Egy ilyen érdekes adat az elektronvonzó képesség is, 
amely megmutatja, hogy az atom milyen mértékben 
vonzza a külső elektronhéjon lévő vegyértékelektro-
nokat. Az elemek atomjainak ezt a tulajdonságát az 
elektronvonzó képesség egymáshoz viszonyítva fejezi 
ki, ezért ez egy mértékegység nélküli szám. Értéke 0,7 
és 4,0 közé esik. 

Jó, ha tudod!

A legnagyobb elektronvonzó képességű elemek a 
periódusos rendszer jobb felső részében találhatók.  
A legnagyobb érték a fluorhoz tartozik (4,0). A legki-
sebb értékeket ezzel átellenesen, azaz a bal alsó sarok-
ban találjuk. Ez a szabályszerűség összefügg az ato-
mok méretével, amely a bal alsó sarokban lévő elemek 
esetén a legnagyobb, a jobb felső rész elemei esetén 
pedig a legkisebb. Általában a nagyobb atomméret ki-
sebb elektronvonzó képességet eredményez.

Jó, ha tudod!

5.5.3.  A nátrium cellája

11

Na
nátrium

2)8)1
97,8
882,9 0,9

23,0

relatív 
atomtömeg

rendszám

elektron-
szerkezet

olvadáspont, 
forráspont

vegyjel

az elem neve

elektronvonzó 
képesség

1. Ismertesd a mai periódusos rendszer felépítését 
és az abból kiolvasható információkat! 

2. Mivel magyarázható, hogy az első periódus ket-
tő, a második periódus nyolc elemet tartalmaz? 

3. Miben hasonlít, illetve miben különbözik az egy 
főcsoportban lévő atomok elektronszerkezete? 

4. Olvasd ki a periódusos rendszerből, hogy hány 
elektronhéja, illetve vegyértékelektronja van a 
következő atomoknak: C, Al, S, Kr! 

5. Olvasd ki a periódusos rendszerből a hidrogén 
elektronvonzó képességét! Mi lehet az oka, 
hogy a hidrogén elektronvonzó képessége ki-
sebb a fluorénál annak ellenére, hogy a méretet 
tekintve a hidrogénatom kisebb a fluoratomnál?

6. Keress az interneten érdekes periódusosrend-
szer-ábrázolásokat! Figyeld meg a hasonlósá-
gokat és a különbségeket a megismerthez  
(a tankönyved hátsó borítóján lévőhöz) képest!

7. Osszátok fel a periódusos rendszer elemeit egy-
más közt, rajzoljátok meg a cellákat! Állítsátok 
össze a saját, közös periódusos rendszereteket!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
periódus, csoport, nemesgázszerkezet

A mai periódusos rendszerben az elemek növek-
vő rendszám és azonos vegyértékelektron-szer-
kezet alapján vannak elrendezve. A vízszintes 
sorokat periódusoknak, a függőleges oszlopokat 
csoportoknak nevezzük. A periódus sorszáma 
megadja az atom elektronhéjainak, a főcsoport 
sorszáma pedig az atom vegyértékelektronjainak 
számát. Az azonos vegyértékelektron-szerkezet 
hasonló kémiai tulajdonságokat eredményez.  
A nemesgázszerkezet az atom külső héján nyolc 
(a hélium esetén két) elektronból álló, kis reakció-
készséget eredményező elektronszerkezet. 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 3-4./21-25.
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Vajon hány vízmolekula van  
egy korty vízben?

A természettudományokban gyakran dolgozunk 
mennyiségekkel. A mennyiségek a mérőszámok és 
a mértékegységek szorzatai (pl. 1 kg). A Nemzet-
közi Mértékegységrendszer (Système International 
d’Unités) szerint hét alapmennyiséget különbözte-
tünk meg. Ezekből származtatjuk a többi mennyisé-
get és azok mértékegységeit.

A mennyiség 
neve

A meny-
nyiség 

jele
Mérték-
egysége

A mérték-
egység jele

Anyagmennyi-
ség

n mól mol

Hosszúság l méter m

Idő t másodperc s

Tömeg m kilogramm kg

Hőmérséklet T kelvin K

Elektromos 
áramerősség

I amper A

Fényerősség Iv kandela cd

Az Avogadro-szám

Az atomok parányi mérete miatt nem tudunk egyetlen 
atomot, egyetlen molekulát vizsgálni, ezért a sok ré-
szecskéből felépülő anyagi halmazt vizsgáljuk. Ennek 
tulajdonságai már érzékelhetők, mérhetők. Az anyagok 
mennyiségét a kémiában a halmazt felépítő részecskék 
számával jellemezzük. Megadására az anyagmeny-
nyiséget használjuk, amelynek jele n, mértékegysége a 
mól. Egy mól annak az anyagnak az anyagmennyisége, 
amely 6 · 1023 (hatszázezer-trillió) részecskét tartalmaz. 
A  6 · 1023 számot Avogadro olasz fizikus tiszteletére 
Avo gadro-számnak nevezzük.

A moláris tömeg

Addig, amíg egy atom tömege nem, 1 mol atom tömege 
már mérhető. Egy mol atom grammokban kifejezett tö-
megének számértéke megegyezik a relatív atomtömeg-
gel, ezért azt a periódusos rendszerből le tudjuk olvasni.

1 mol anyag tömegét moláris tömegnek nevezzük. 
Jele M, mértékegysége gramm/mól (g/mol vagy kg/mol).  
A kémiai számításokban a moláris tömeg számértékét 
a matematikai szabályok figyelembevételével többnyi-
re egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. Az anyag-
mennyiség megismerésével bővül a vegyjel és a képlet 
jelentési köre is.

3.6. AZ ANYAGMENNYISÉG

3.6.1.  Amadeo Avogadro  
(1776–1856) olasz fizikus és 
matematikus 1811-ben mondta 
ki, hogy azonos nyomáson és 
hőmérsékleten a különböző gázok 
azonos térfogataiban azonos számú 
molekula van. Ez a felismerés 
vezetett el a később róla elnevezett 
Avogadro-számhoz és a mól 
fogalmához.

14

Si
szilícium
28,09

1,8

3.6.2.  1 mol szilíciumatom tömege 28,09 g.

A He vegyjel jelentése A H2O képlet jelentése

a hélium mint elem a víz mint vegyület

a héliumatom a vízmolekula

1 héliumatom 1 vízmolekula

1 mol hélium 1 mol víz

6 · 1023 héliumatom 6 · 1023  vízmolekula

4 g hélium 18 g víz

Annak érzékeltetésére, hogy a 6 · 1023 milyen hatalmas 
szám, nézzünk néhány példát!
• Ennyi hajszála a Föld összes emberének sincsen.
• Ha 6 · 1023 papírlapot tennénk egymásra, akkor  

a keletkező papírhalom olyan magas volna, hogy a 
Nap–Föld-távolság 400 milliószor elférne benne.

• A fény sebessége háromszázezer kilométer másod-
percenként. 6 · 1023 métert a fény több mint 63 mil-
lió év alatt tenne meg.

• Ha egy bankár másodpercenként kétmilliárd forin-
tot keresne, akkor közel 10 millió évig kellene ahhoz 
dolgoznia, hogy 6 · 1023 forintot keressen.

• Az ember szíve percenként átlagosan 72-t dob-
ban. A Földön jelenleg élő 8 milliárd ember szíve 
együttvéve közel 2 millió év alatt dobbanna hat-
százezer-trilliót.

Érdekesség
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Egyszerű számítások az anyagmennyiséggel

Egy anyagi halmaz anyagmennyiségét többféle módon 
határozhatjuk meg. Ha a halmaz tömegét elosztjuk 
az adott anyag moláris tömegével, megkapjuk annak 
anyagmennyiségét. Ugyanehhez az eredményhez ju-
tunk, amikor a halmaz részecskéinek számát elosztjuk 
az Avogadro-állandóval. (Az Avogadro-állandó (NA) 
1 mol részecske számát fejezi ki, értéke 6 · 1023/mol.)

Mennyiség neve Mennyiség jele Mértékegység jele

Részecskeszám N –

Anyagmennyiség n mol

Tömeg m g

Moláris tömeg M g/mol

1. Számítsuk ki, mekkora az anyagmennyisége 6 g szénnek!

A feladatot következtetéssel is megoldhatjuk:

Ha  12 g szén anyagmennyisége 1 mol,
akkor 6 g szén anyagmennyisége 0,5 mol.

2. Számítsuk ki, hány oxigénmolekulát tartalmaz 3 mol 
oxigéngáz!

oxigénmolekula18 · 1023

A feladatot következtetéssel is megoldhatjuk:

Ha  1 mol oxigén 6 · 1023 molekulát tartalmaz,
akkor  3 mol oxigén 18 · 1023 oxigénmolekulát tartalmaz.

3. Számítsuk ki 2,5 mol kén tömegét!

A feladatot következtetéssel is megoldhatjuk:
Ha  1 mol kén tömege 32 g,
akkor  2,5 mol kén tömege 80 g.

4. Számítsuk ki 1 dl víz anyagmennyiségét és részecske-
számát!
1 dl víz = 100 cm3

Mivel 1 cm3 víz tömege 1 g, ezért 100 cm3 víz tömege 
100 g.

3.6.3.  Egy mólnyi mennyiségű anyagok

cink

szén

szőlőcukor

kén

víz

1. Mit nevezünk anyagmennyiségnek? Mi a jele és 
a mértékegysége?

2. Példák segítségével mutasd meg, hogy mekkora 
szám az Avogadro-szám!

3. Mit fejez ki a H2 és a 2 H2 jelölés?
4. Mit jelent a moláris tömeg? Mi a jele és a mérték-

egysége?
5. Önts egy pohárba 1 dl vizet és idd meg! Számold 

eközben, hogy hány korty vizet ittál! Számítsd ki, 
hogy kb. hány vízmolekulát tartalmaz 1 korty víz!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
anyagmennyiség, mól, Avogadro-szám, 
moláris tömeg

Az anyagi halmaz részecskeszámának megadásá-
ra használt alapmennyiséget anyagmennyiségnek 
nevezzük. Jele n, mértékegysége a mól. Egy mól 
annak az anyagnak az anyagmennyisége, amely 
6 · 1023 részecskét tartalmaz. A 6 · 1023 számot Avo-
gadro-számnak nevezzük. Egy mól anyag tömege a 
moláris tömeg. Jele M, mértékegysége g/mol.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 3-4./26-30.

2
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m 100 g
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M 18

                  =(H O) 5,56 moln =

2

N = n · NA

H O
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Fontosabb fogalmak

Az alábbi fogalmakat (lehetőleg szó szerint) meg kell tud-
nod határozni.

Elemi részecske: az atomot felépítő protonok, neutro-
nok és elektronok összefoglaló neve.

Rendszám: az atommagban található protonok szá-
ma, ami egyértelműen megadja az atom kémiai mi-
nőségét.

Tömegszám: az atommagban található protonok és ne-
utronok számának összege.

Izotópok: olyan atomok, amelyek protonszáma azonos, 
neutronszáma azonban különböző.

Relatív atomtömeg: viszonyszám, amely megadja, hogy 
az adott atom tömege hányszor nagyobb a C-12 töme-
gének 1/12 részénél.

Vegyértékelektronok: az atom külső héján található 
elektronok.

Periódus: a periódusos rendszer vízszintes sora.

Csoport: a periódusos rendszer függőleges oszlopa.

Nemesgázszerkezet: az atom külső héján nyolc (hélium 
esetén két) elektronból álló, kis reakciókészséget ered-
ményező elektronszerkezet.

Mól: az anyagmennyiség mértékegysége; egy mól annak 
az anyagnak az anyagmennyisége, amely 6 · 1023 részecs-
két tartalmaz.

Szöveges feladatok

A felsorolt témákról tudj 5–10 mondatban összefüggően 
beszélni! (A zárójelben megadott szempontok segítik az 
ismeretek összegyűjtését és a szövegalkotást.)

1. Az atommodellek fejlődése (Dalton, Thomson, 
Ruther ford, Bohr atommodelljének lényege és a legkor-
szerűbb atommodell megemlítése)

2. Az atomok felépítése (Az atommag felépítése, az 
elektronburok szerkezete, elektronhéjak, vegyérték-
elektronok)

3. A periódusos rendszer (Periódusok és csoportok. 
Hasonlóságok az egy periódusban és az egy csoportban 
lévő atomok között. A periódusos rendszerből leolvas-
ható adatok)

Tényszerű ismeretek

Ezek a kérdések, feladatok olyan megtanulandó ismeretek-
re vonatkoznak, amelyekre később is jól kell emlékezned.

1. Milyen összefüggés van egy atom kémiai minősége, 
rendszáma, protonszáma és elektronszáma között?

2. Mi jellemzi a 17-es rendszámú atom elektronszerke-
zetét? Hány külső (vegyérték)elektronja van?

3. Legfeljebb hány elektron tartózkodhat az első, a má-
sodik és a harmadik héjon?

4. Sorold fel a periódusos rendszer főcsoportjainak a ne-
vét, és add meg atomjaik külső elektronjainak a számát!

5. Milyen mennyiségi jelentést hordoznak a következő 
jelölések: 2 Na és 0,5 H2O?

Kísérletek

Foglald össze a kísérlet lényegét a kísérlet, a tapasztalat és 
a magyarázat sorrendjében!

1. Különböző fémsók vizes oldatát gázégő magas hő-
mérsékletű lángjába porlasztjuk. Mi a jelentősége ennek 
a jelenségnek a gyakorlati életben?

2. Magnéziumot és kalciumot dobunk vízbe és sósavba.

3. Klórgázt állítunk elő, majd felhevített vashuzalt már-
tunk bele.

3.7. ÖSSZEFOGLALÁS



57

Ábraelemzés

Foglald össze pár mondatban, mit ábrázolnak a rajzok! 
Használd a tanult szakkifejezéseket!

Összehasonlítás

A feladatban mindig sorban, a megadott szempontok 
alapján végezd az összehasonlítást!

1. Hasonlítsd össze az elemi részecskéket a következő 
szempontok szerint: jelölésük, relatív tömegük, relatív 
töltésük, helyük az atomon belül.

2. Hasonlítsd össze a hidrogénatom izotópjait! Az 
összehasonlítás szempontjai: atommagjuk összetétele, 
elektronfelhőjük összetétele, rendszámuk, tömegszá-
muk, egymáshoz viszonyított tömegük.

3.  Hasonlítsd össze az alkálifémeket és az alkáliföld-
fémeket az alábbi szempontok szerint: helyük a perió-
dusos rendszerben, atomjaik elektronszerkezete, tanult 
képviselőik fizikai tulajdonságai és reakciókészsége.

Digitális feladatok

Az alábbi feladatok megoldásához digitális eszközök 
használatára van szükség.

1. Keress az interneten olyan videót, amely a nátrium 
vízzel való reakcióját szemlélteti. Értelmezd a látottakat 
a kísérlet, a tapasztalat és a magyarázat hármas egysége 
szerint!

2. Készíts PowerPoint-bemutatót Mengyelejev és a pe-
riódusos rendszer címmel! A bemutató tartalmazzon 
képeket és rövid szövegrészeket!

3. Keress az atomok elektronszerkezetét vagy a perió-
dusos rendszert feldolgozó applikációt, töltsd le, pró-
báld ki és értékeld! 

3.

1. 2.

1

H
3

Li
4

Be
11

Na
12

Mg
19

K
20

Ca
37

Rb
38

Sr
55

Cs
56

Ba
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He
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C
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N
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O
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F
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Ne
13

Al
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Si
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P
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Cl
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Ar
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Ga
32

Ge
33

As
34

Se
35

Br
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Kr
49

In
50

Sn
51

Sb
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Te
53

I
54

Xe
81

Tl
82

Pb
83

Bi
84

Po
85

At
86

Rn

Mf. 3-4./31-36.
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1. Hány szénatomot tartalmaz 4,0 mol szén? (24 · 1023) 

2. Hány alumíniumatomot tartalmaz 0,5 mol alumíni-
um? (3 · 1023) 

3. Mekkora anyagmennyiségű 3 · 1024 szilíciumatom? 
(5 mol) 

4. Mekkora anyagmennyiségű 1,5 · 1023 oxigénatom? 
(0,25 mol) 

5. Mekkora a tömege 2,0 mol nitrogénatomnak? (28 g) 

6. Mekkora a tömege 0,25 mol klóratomnak? (8,88 g) 

7. Mekkora az anyagmennyisége 0,500 gramm héli-
umnak? (0,125 mol) 

8. Mekkora anyagmennyiségű 985 gramm arany? 
(5,00 mol) 

9. Mekkora a tömege 2 · 1023 fluoratomnak? (6,3 g) 

10. Mekkora a tömege 12 · 1023 brómatomnak? (160 g) 

11. Hány atomot tartalmaz 16 gramm kénatom? (3 · 1023) 

12. Hány atomot tartalmaz 10 gramm argon? (1,5 · 1023) 

13. Melyikben van több atom: 84 gramm vasban vagy 
21 gramm lítiumban? Hányszor több? (21 g lítium-
ban, 2-szer több) 

14. Hány gramm kénben van ugyanannyi atom, mint 
69 gramm nátriumban? (96 g) 

15. Hány gramm ezüstben van ugyanannyi atom, mint 
amennyi 254 gramm rézben van? (432 g) 

16. Melyik az az elem, amelynek 5 mólja 60 gramm  
tömegű? (szén) 

17. Melyik az az elem, amelynek 28 grammja éppen  
0,5 mol? (vas) 

18. Melyik az az elem, amelynek 3,1 grammja 0,6 · 1023 

atomot tartalmaz? (foszfor) 

19. Melyik az az elem, amelynek 9,75 grammja  
1,5 · 1023 atomot tartalmaz? (kálium) 

20. Állítsd anyagmennyiség szerint növekvő sorrendbe 
a következő mennyiségeket!  
a) 21,0 gramm nitrogénatom 
b) 100,3 gramm higany 
c) 24 · 1023 hidrogénatom 
d) 6 · 1023 alumíniumatom! 

 (b, d, a, c)

21. Állítsd tömeg szerint növekvő sorrendbe a követke-
ző mennyiségeket!  
a) 2 mol oxigénatom 
b) 15 mol hélium 
c) 3 · 1023 brómatom 
d) 5 dkg vas

 (b, d, a, c)

22. A magnéziumnak háromféle izotópja fordul elő a 
természetben. Az egyes izotópok előfordulási gya-
koriságát és relatív atomtömegét az alábbi táblázat 
tartalmazza.

 

Számítsd ki a magnézium mint elem relatív atom-
tömegét! Hasonlítsd össze a kapott értéket a perió- 
dusos rendszerben szereplő relatív atomtömeggel! 
Mit tapasztalsz? (24,3, a két érték megegyezik.)

Gyakorlófeladatok III. 

izotóp gyakoriság relatív  
atomtömeg

Mg-24 78,99 % 24,0

Mg-25 10,00 % 25,0

Mg-26 11,01 % 26,0
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4. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai
Ebben a fejezetben megismerhetjük az anyagok belső 
szerkezetét és az ebből adódó fontosabb tulajdonságokat
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A hidrogénmolekula képlete

Amíg az atomokat vegyjelekkel, addig a molekulákat 
képletekkel jelöljük. A hidrogénmolekula összegképle-
te (H2) megmutatja, hogy molekulájában két hidrogén-
atom kapcsolódik össze. A molekula szerkezeti képlete 
az atomokat összekötő kovalens kötést is feltünteti, így 
az összegképletnél többet árul el a molekula felépítésé-
ről. A kovalens kötést ritkábban két ponttal, gyakrabban 
egy vonallal jelöljük.

A vízmolekula kialakulása

A vízmolekulát két hidrogénatom és egy oxigénatom 
építi fel. Az oxigénatom külső elektronhéján hat elekt-
ron található, ebből négy párosított, kettő pedig pá-
rosítatlan. A hidrogénatomok egy-egy párosítatlan 
elektronnal rendelkeznek. Molekulaképzés során az 
oxigénatom párosítatlan elektronjai a hidrogénatomok 
párosítatlan elektronjaival hoznak létre kovalens kö-
tést. Mindhárom atom eléri a kedvező nemesgáz-elekt-
ronszerkezetet.

4.1. A MOLEKULÁK KÉPZŐDÉSE

A hidrogénmolekula kialakulása,  
a kovalens kötés

A hidrogénatom a legegyszerűbb kémiai részecske, mely-
nek elektronburkát egyetlen elektron alkotja. Amikor két 
hidrogénatom közeledik egymáshoz, elektronburkaik 
részben átfedik egymást, és a két párosítatlan elektron 
párt képez. A közös elektronpár kialakításával mindkét 
hidrogénatom vegyértékhéja telítődik, így hasonlóvá vá-
lik a héliumatom kételektronos nemesgáz-elektronszer-
kezetéhez. Kialakul a stabilis hidrogénmolekula, amely-
ben a két atomot kötő elektronpár tartja össze.

A kötő elektronpár által kialakított kémiai kötést ko-
valens kötésnek nevezzük. A kovalens kötést az első-
rendű kémiai kötések közé soroljuk, mert az atomok 
között erős vonzó kölcsönhatást biztosít. (A későbbiek-
ben a kovalens kötésnél jóval gyengébb kémiai kötése-
ket is megismerünk.)

4.1.1.  A hidrogénmolekula kialakulásának modellezése

4.1.2.  A hidrogénmolekula modelljei

4.1.3.  A molekulaképződés energiadiagramja 
A molekula kialakulása szabad atomokból energiafelszaba- 
dulással járó folyamat, amely során az atomok stabilisabb  
állapotba kerülnek.

4.1.4.  A hidrogénmolekula jelölése

H  2 H : H H–H

4.1.5.  A vízmolekula kialakulásának modellezése

Az anyagok világában nagyon ritkán találkozunk 
önálló, kémiai kötést nem létesítő atomokkal. Ilye-
nek a nemesgázok atomjai, amelyeknek a külső 
elektronhéján a hélium esetében kettő, a többi 
nemesgáz esetében nyolc elektron mozog. Ez az 
elektronszerkezet nagymértékű stabilitást biztosít 
ezeknek a részecskéknek. Amikor az atomok kémiai 
kötéseket hoznak létre, kialakul a stabilis nemesgáz- 
elektronszerkezetük, ezáltal alacsonyabb energia-
szintre kerülnek.

Miért H2 a hidrogén és H2O a víz képlete? E

H-atomok

energiacsökkenés

H2-molekula
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H2O H H
O O

H H

A vízmolekula képlete

Mivel az oxigénatom két hidrogénatom megkötésével 
alakítja ki a vízmolekulát, ezért a víz összegképlete H2O. 
Szerkezeti képlete azonban megmutatja az atomjainak 
a kapcsolódási sorrendjét, és feltünteti a molekulában 
lévő kötő és nemkötő elektronpárokat is. A nemkötő 
elektronpárok egy atom külső elektronhéján lévő olyan 
elektronok, amelyek a kémiai kötésben nem vesznek 
részt. Ezeket a szerkezeti képletben az adott atom vegy-
jele körül vonalakkal jelöljük.

4.1.6. A vízmolekula modelljei

A H2 képlet jelenti A H2O képlet jelenti
Minőségi jelentései:
• a hidrogén mint anyag
• a hidrogénmolekula

Minőségi jelentései:
• a víz mint anyag
• a vízmolekula

Mennyiségi jelentései:
• 1 hidrogénmolekula
• 1 mol hidrogén
• 6 · 1023 hidrogén-

molekula
• 2 g hidrogén

Mennyiségi jelentései:
• 1 vízmolekula
• 1 mol víz
• 6 · 1023 vízmolekula
• 18 g víz

4.1.7.  A vízmolekula jelölése

A képlet jelentései

A képletek a vegyjelekhez hasonlóan többféle jelentést 
hordoznak.

Modellezzük a molekulaképző- 
dést szappanbuborékokkal! Ken-
jünk be egy üveglapot mosósze-
res vízzel, majd szívószállal fújjunk 
egymás mellé két szappanbubo-
rékot! Ha a szívószál segítségével 
egymás felé közelítjük a buboré-
kokat, azok „összeolvadnak”, rész-
ben átfedik egymást. 

Érdekesség

1. Miért kapcsolódnak össze az atomok moleku-
lákká?

2. Ismertesd a hidrogénmolekula kialakulásának a 
folyamatát!

3. Miért H2O a víz képlete? Magyarázd meg a mole-
kulát alkotó atomok elektronszerkezetével!

4. Hasonlítsd össze a hidrogénmolekulát a víz-
molekulával a következő szempontok alapján: 
összegképlete, szerkezeti képlete, atomjainak a 
száma, kovalens kötéseinek a száma, nemkötő 
elektronpárjainak a száma!

5. Mit jelent a 2 H2O jelölés?
6. Mi a különbség a 2 H és a H2 jelölés jelentése  

között?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
kovalens kötés, kötő elektronpár, nemkötő 
elektronpár, elsőrendű kémiai kötés, 
összegképlet, szerkezeti képlet

A molekulák kettő vagy több atom összekapcsoló-
dásával kialakuló töltés nélküli kémiai részecskék. 
Bennük az atomokat kovalens kötések kapcsolják 
össze. A kovalens kötés kötő elektronpár által kiala-
kított elsőrendű kémiai kötés, amely jellemzően a 
kötést létesítő atomok párosítatlan elektronjaiból 
jön létre. A molekulák atomokból való kialakulása 
energiafelszabadulással járó, kedvező folyamat. 
A molekulák jelölésére képleteket használunk.  
A molekulák összegképlete megmutatja, hogy a 
molekula mely atomból hányat tartalmaz. A szerke-
zeti képlet az atomok kapcsolódási sorrendjét is fel-
tünteti a kötő és nemkötő elektronpárokkal együtt.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

nemkötő elektronpár

kötő elektronpár

Mf. 3-4./37-42.
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A molekulaképzés alapszabályai

Az atomok elektronszerkezetének ismeretében egysze-
rűen megállapíthatjuk, milyen szerkezetű molekulák jö-
hetnek létre belőlük. Ehhez mindössze néhány alapvető 
elv ismerete szükséges:

1. A kovalens kötések kialakítása leggyakrabban az 
atom külső elektronhéján lévő párosítatlan elektro-
nokkal történik.

2. A párosítatlan elektronokból kötő elektronpárok (ko-
valens kötések), a külső héj párosított elektronjaiból 
nemkötő elektronpárok alakulnak ki.

3. Két atom között nemcsak egy, hanem két vagy három 
kötő elektronpár is kialakulhat. Ekkor többszörös 
kovalens kötésekről beszélünk.

4. A molekulaképzés során az atomok elérhetik a ne-
mesgáz-elektronszerkezetet, ezáltal alacsonyabb ener -
gia  szintre kerülhetnek.

Elemmolekulák kialakítása

Két hidrogénatom összekapcsolódásával hidrogénmo-
lekula (H2) alakul ki. A molekulában az atomok között 
egy kovalens kötés jön létre. A klórmolekulában (Cl2) és 
a jódmolekulában (I2) szintén egy kötő elektronpár lé-
tesít kapcsolatot a két atom között, mert ezek atomjai is 
egyetlen párosítatlan elektronnal rendelkeznek. A halo-
génatomokon azonban 3-3 nemkötő elektronpár is marad.

Az oxigénatomok két-két párosítatlan elektronnal 
kapcsolódnak össze, így az oxigénmolekulában (O2) az 
atomok között kétszeres kovalens kötés, röviden kettős 
kötés alakul ki. A nitrogénmolekulában (N2) a két atom 
háromszoros kovalens kötést, azaz hármas kötést léte-
sít. Az oxigénatomokon két-két, a nitrogénatomokon 
egy-egy nemkötő elektronpár marad. A többszörös ko-
valens kötések rendszerint erősebb összetartó erőt bizto-
sítanak az egyszeres kötéseknél, ezek felszakítása csak 
nagyobb energia befektetésével érhető el. Ezzel magya-
rázható, hogy amíg a levegőt alkotó oxigén az égés hő-
mérsékletén kémiai reakcióba lép, a nitrogén változat-
lan marad.

4.2. ALKOSSUNK MOLEKULÁKAT!

Miért nem ég el a levegő nagy részét 
alkotó nitrogén a tűzben?

A molekulák a kémiai részecskék változatos cso-
portját alkotják. Vannak csak egyféle atomból fel-
épülő elemmolekulák és két vagy többféle atomból 
kialakuló vegyületmolekulák is. A legkisebbekben 
két atom kapcsolódik össze, de vannak több millió 
atomból felépülő óriásmolekulák is. Mi határozza 
meg, hogy egy molekulában milyen atomokból 
hány kapcsolódik össze? Ismerjük meg ezt a leg-
egyszerűbb molekulák példáján!

4.2.1.  Hidrogénmolekula, klórmolekula, jódmolekula

4.2.2.  Oxigénmolekula és nitrogénmolekula

N     NO     O

O O N N

Készítsük el színes kartonlapokból a következő atomok 
méretarányos modelljét: hidrogén, szén, nitrogén, oxi-
gén, kén, klór, jód, argon! Az atomokat szemléltető színes 
papírkorongokból alakítsunk ki molekulamodelleket! 

Feladat

I. IV. V. VI. VII. VIII.

H C ON

S Cl

I

Ar

H     H Cl     Cl I     I

HH ClCl I I

Többszörös kötéseket jellemzően a kis méretű, több 
párosítatlan elektronnal rendelkező atomok (O, N, C) 
alakítanak ki. A nagyobb méretű kénatomok egy két-
szeres kötés helyett inkább két egyszeres kovalens kö-
tést hoznak létre, és nyolcatomos gyűrűvé kapcsolód-
nak. Ennek köszönheti a kénmolekula (S8) a jellegzetes 
gyűrű alakját.

Érdekesség
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4.2.3.  A kénmolekula modellje és szerkezeti képlete

4.2.6.  A szén-dioxid-molekula

S

S

S

S

SS

S S S

S

S

S

SS

S S

O

O     C     O

OC
O

O     C     O

OC

Vegyületmolekulák kialakítása

Korábban már láttuk, hogy a vízmolekula (H2O) kiala-
kulása során az oxigénatom a két párosítatlan elektron-
jával két hidrogénatomot köt meg. A klóratom csak egy, 
a nitrogénatom három, a szénatom pedig négy hidro-
génatommal alakít ki molekulát. Az ammóniamoleku-
la (NH3 ) egy, a hidrogén-klorid-molekula (HCl) három 
nemkötő elektronpárt is tartalmaz. A metán (CH4 ) mo-
lekulájában nincs nemkötő elektronpár.

4.2.4.  A vízmolekula, illetve a hidrogén-klorid-molekula modellje 
és szerkezeti képlete

4.2.5.  A metánmolekula, illetve az ammóniamolekula modellje 
és szerkezeti képlete

O

H     Cl
H

O
H

ClH
H

HO

H     Cl
H

O
H

ClH
H

H

C NHH

H     C     H

H

H

HH

H H

H

H     N    H

H

C NHH

H     C     H

H

H

HH

H H

H

H     N    H

H

A több párosítatlan elektronnal rendelkező atomok 
többszörös kötéseket is kialakíthatnak egymással. Jó 
példa erre a szén-dioxid-molekula (CO2 ).

Tanulmányaink során találkozunk majd az itt leírtaktól 
eltérő molekulaképzési szabályokkal is. A kén-dioxid-
molekulában (SO2 ) a kénatom az egyik nemkötő elekt-
ronpárját is felhasználja egy oxigénatom megkötésé-
re, a nitrogén-dioxid (NO2 ) molekulájában pedig még 
párosítatlan elektron is marad. E példák is azt igazolják, 
hogy a természet törvényszerűségeit nehéz egyszerű 
szabályokkal leírni.

Érdekesség

O O O O

NS

4.2.7.  Különleges molekulák

1. Milyen alapelvek érvényesülnek a molekulák 
képződésénél?

2. A klór- vagy a nitrogénmolekulában erősebb a 
kovalens kötés? Miért?

3. A molekulaképzési szabályok ismeretében 
szerkeszd meg a kénhidrogén (H2S) és a hidro-
gén-cianid (HCN) molekuláját!

4. A metán oxigén jelenlétében szén-dioxiddá és 
vízzé ég el. Modellezd a kémiai reakciót a papír-
modellekkel!

5. Keress az interneten a molekulák kialakulását 
bemutató videófilmet!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
többszörös kovalens kötés, kétszeres 
kovalens kötés, háromszoros kovalens kötés

Az atomok legtöbb esetben párosítatlan elektron-
jaikkal kapcsolódnak molekulákká. Ennek  során 
elérik a kedvező nemesgáz-elektronszerkezetet. 
Az atomok között egyszeres és többszörös kova-
lens kötések is kialakulhatnak. A kettős és hármas 
kötés erősebb összetartást biztosít az egyszeres 
kötéseknél, így azok felszakítása is nagyobb ener-
giát igényel.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 3-4./43-48.
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4.3. A MOLEKULÁK POLARITÁSA

A helyes válaszok száma természetesen sokféle le-
het. Ha például a vasgolyót és a tollat is megpör-
getjük, megállásuk után a vasgolyóról nem tudjuk 
megállapítani, melyik „oldala” merre állt, míg a go-
lyóstollnál azonban igen. Vajon, ha megtehetnénk, 
így lenne ez a molekuláknál is?

Miben különbözik egymástól egy 
vasgolyó és egy golyóstoll?

Molekulák a térben

Bár a molekulák szerkezetét eddig síkban ábrázoltuk, 
tudnunk kell, hogy ezek a kémiai részecskék három-
dimenziós, térbeli képződmények jellemző alakkal.  
A molekula alakja alatt az atomjaik viszonylagos tér-
beli helyzetét értjük. Ennek meghatározásához tudnunk 
kell, hogy a molekulákban a kötő és nemkötő elektron-
párok – azonos töltésük miatt – taszítják egymást, ezért 
igyekeznek egymástól a lehető legtávolabb elhelyezkedni. 
Ennek következtében a molekulák meghatározott térbe-
li szerkezetet vesznek fel.

Ha a kötő és nemkötő elektronpárokat egy-egy lufi-
ként képzeljük el, szemléletes képet kaphatunk a mo-
lekula alakjáról. A központban lévő atom magja az ösz-
szekötés helyén van, a hozzájuk kapcsolódó atomoké 
pedig a lufik túloldalán. Figyeljük meg, hogy a lufik a 
lehető legmesszebb kerülnek egymástól.

Jó, ha tudod!

A következő ábra néhány jól ismert kismoleku-
la alakját mutatja meg. A rajzokon a kötő és nemkötő 
elektronpárokat lufik szemléltetik.

4.3.1.  Egyszerű kismolekulák alakjának kialakulása a kötő és 
nemkötő elektronpárok taszítása révén 

Az atomok már megismert adata  
– az elektronvonzó képesség

Amikor két atom kovalens kötést létesít, a kötő elekt-
ronpár tagjai többnyire nem egyenletesen oszlanak meg 
a két atom között. Ennek az az oka, hogy az egyik (a 
nagyobb elektronvonzó képességű) jobban maga felé 
húzza az elektronokat, mint a másik. Az atomok elekt-
ronvonzó képességének egymáshoz viszonyított értékét 
a periódusos rendszer tartalmazza. Látható, hogy ez az 
érték balról jobbra, valamint lentről felfelé nő. 

4.3.3.  Az elektronvonzó képesség változása a periódusos rend-
szerben 
Az érték nagyságát színkódok is jelölik. A legkisebb érték a cézi-
umhoz (Cs), a legnagyobb a fluorhoz (F) tartozik. A nemesgázok 
gyakorlatilag nem létesítenek kémiai kötéseket, ezért nem látunk 
ezeknél adatot.

A molekula elektroneloszlása,  
azaz polaritása

A hidrogénmolekulában azonos elektronvonzó képes-
ségű atomok kapcsolódnak össze, ezért a molekulának 
nincsenek elektronban gazdagabb és szegényebb pó-
lusai, azaz sarkai. A hidrogénmolekula pólus nélküli, 
más szóval apoláris. Ezzel szemben a hidrogén-klorid- 
molekulában a klóratom a hidrogénatomnál nagyobb 
mértékben vonzza magához a kötő elektronpár tagjait, 
ezért környezetében megnő az elektronsűrűség, míg a 
hidrogénatomnál lecsökken. A molekulában ellentétes 
töltésű pólusok alakulnak ki, az ilyen molekulát polá-
risnak nevezzük.

C
O

O

H

H H H

C
H H H

N O
H

H
szén-dioxid metán ammónia víz

4.3.2.  A molekulák golyómodellje hűen tükrözi a molekulák 
alakját

szén-dioxid metán ammónia víz
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4.3.4.  Molekulapolaritás kétatomos molekulák esetében

Más molekulák polaritását is egyszerűen meghatároz-
hatjuk, ha figyelembe vesszük a molekula térbeli alakját 
és a kötő elektronpárokat a nagyobb elektronvonzó ké-
pességű atom felé toljuk el. Ha a molekulának van olyan 
oldala, ahol az elektronsűrűség nagyobb, mint a túlsó 
oldalán, akkor a molekula poláris. Ha minden oldalon 
egyenletes az elektroneloszlás, a molekula apoláris.

4.3.5.  A molekula polaritásának szemléltetése

A fentiek alapján látható az is, hogy az elemek mole-
kulái mindenképpen apolárisak, a vegyületek molekulái 
azonban polárisak és apolárisak is lehetnek. A molekulák  

1. Mit értünk egy molekula alakja alatt?
2. Mely tényező játssza a legfontosabb szerepet a 

molekulák alakjának a kialakításában?
3. Miért helyezkednek el a szén-dioxid-molekula 

atomjai egy egyenes mentén?
4. Magyarázd meg, hogy miért poláris a vízmo-

lekula!
5. Hasonlítsd össze az ammónia- és a metánmole-

kula polaritását!
6. A metán, az ammónia és a víz molekulájában a 

központban lévő atomok körül egyaránt négy a 
kötő és nemkötő elektronpárok együttes száma. 
Mégis e molekuláknak eltérő az alakja. Miért?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
molekulaalak, elektronvonzó képesség, 
molekulapolaritás, apoláris molekula, 
poláris molekula

A molekulák térbeli képződmények. Alakjuk kiala-
kításában elsősorban atomjaik kötő- és nemkötő 
elektronpárjainak taszítása játssza a fő szerepet.  
A molekulaalak és az atomok elektronvonzó ké-
pességének ismeretében meghatározhatjuk egy 
molekula polaritását. Az apoláris molekulák elekt-
roneloszlása egyenletes, míg a poláris molekulák-
ban elektronban gazdagabb, illetve szegényebb 
sarkok jönnek létre. A molekulapolaritás fontos 
szerepet játszik az anyag fizikai tulajdonságainak 
a kialakításában.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

2,12,1 3,02,1

+ –

HH H polaritása meghatározó jelentőségű olyan fontos fizikai 
tulajdonságok kialakításában, mint amilyen a halmazál-
lapot vagy az oldhatóság.

POLÁRIS MOLEKULÁK

  

A vízmolekulában az oxi-
génatomok környezetében 
megnő, a hidrogénatomok 
környezetében lecsökken az 
elektronsűrűség. A moleku-
la oxigénatom felőli oldalán 
a negatív töltések felhalmo-
zódnak.

Az ammóniamolekulában 
is a nagyobb elektronvon-
zó képességű nitrogénatom 
vonzza maga felé a kötő elekt-
ronokat, ezért a molekulának 
ez a vége negatívabb, míg a 
hidrogénatomok felőli pozití-
vabb töltésű.

APOLÁRIS MOLEKULÁK

  

A metánmolekula szénatomja 
a térben egyenletesen húzza 
maga felé az elektronokat, így 
a molekula elektroneloszlása 
egyenletes. (A hidrogénato-
mok környezetében egyforma 
mértékben csökken az elekt-
ronsűrűség.)

A szén-dioxid-molekulában az 
oxigénatomok egyforma mér-
tékben húzzák maguk felé a 
kovalens kötések elektronjait, 
így a molekula egyik oldalán 
sem nő meg az elektronsűrű-
ség a másikhoz képest.
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(H , O ,  N , S ) (HCl, H O, NH ) (CH , CO )

apolárisakpolárisak

vegyületmolekulák

Mf. 3-4./49-53.
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A fenti kísérletben két fontos megfigyelést is tehetünk.
1. A vízsugárban lévő molekulák – a hidrogéntől el-

térően – együtt maradnak. Közöttük tehát erősebb köl-
csönhatások hatnak, mint a hidrogénmolekulák között.

2. Az elektromosan feltöltött vonalzó eltéríti a víz- 
sugarat, a vízmolekulákban tehát valószínűsíthetően 
nem egyenletes az elektroneloszlás.

A molekulában az atomokat elsőrendű kémiai kötés, a 
kovalens kötés tartja össze. A molekulák között azonban 
ennél jóval gyengébb kötőerők, úgynevezett másodren-
dű kémiai kötések alakulnak ki. Ezek között vannak 
igen gyengék és erősebbek is, és hogy melyik alakul ki, 
az a molekulák polaritásától függ. Erősségük alapve tően 
meghatározza, hogy egy anyag molekulái közönséges hő-
mérsékleten és nyomáson szétrepkednek, egymáson el-
gördülnek vagy kristályrácsba rendeződnek. 

Gyenge kölcsönhatás a molekulák között 
– a hidrogén

Cink és sósav reakciójakor hidrogén 
keletkezik. A hidrogén színtelen, szag-
talan, vízben nem oldódó gáz. A vizes 
oldatból kibuborékol, és mivel sűrű-
sége kisebb a levegőénél, felfelé száll. 
Meggyújtva a levegő oxigénjével puk-
kanó hang kíséretében vízzé egyesül.

A kis tömegű, gyorsan mozgó apo-
láris hidrogénmolekulák között szo-
bahőmérsékleten gyakorlatilag nem  
alakul ki kölcsönhatás. A hidro-
gént nagyon alacsony hőmérsékletre 
(–252,7 °C-ra) kell hűteni ahhoz, hogy 
molekulái egymáshoz kapcsolódjanak. 
A gáz ekkor cseppfolyósodik.

4.4. KÖLCSÖNHATÁSOK A MOLEKULÁK KÖZÖTT

Gondolkodtatok már azon, hogy miért gáz a leve-
gő, a hidrogén vagy a metán szobahőmérsékleten? 
És mi az oka annak, hogy ugyanilyen körülmények 
között a víz vagy az alkohol folyadék, a jód pedig 
szilárd?  A válasz elsősorban a részecskéik közötti 
kölcsönhatások erősségében keresendő. Vizsgáljuk 
meg a témát közelebbről!

Miért szállnak szét a hidrogéngáz 
molekulái, és miért önthető  

folyadék a víz?

4.4.1.  Gyenge kölcsönhatások hidrogénmolekulák között

25 ˚C-on –252,7 ˚C-on –259,2 ˚C-on

Kémcsőben lévő cinkszemcsékre öntsünk híg 
sósavat! Figyeljük meg a képződő gáz fizikai tu-
lajdonságait, majd tartsunk a kémcső szájához 
égő gyufát! 
Színtelen, szagtalan gáz képződik, amely pukka-
nó hang kíséretében elég.

Kísérlet Tartsunk vékonyan folyó vízsugár közelébe meg-
dörzsölt műanyag vonalzót! 
A vízsugár eltérül.

Kísérlet

Az apoláris molekulák között csak a leggyengébb má-
sodrendű kémiai kötőerők, ún. diszperziós kölcsön-
hatások alakulhatnak ki. Ezek a molekulák egyenletes 
elektroneloszlásának időleges torzulása következté-
ben kialakuló gyenge vonzóerők, és könnyen felsza-
kíthatók.

Jó, ha tudod!

Erősebb kölcsönhatás a molekulák között  
– a víz
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4.4.4.  Jód oldódása vízben és benzinben
A poláris molekulájú víz csak kismértékben, az apoláris moleku-
lákból álló benzin azonban jól oldja az apoláris molekulájú jódot.

4.4.2.  A vízmolekula egyenlőtlen elektroneloszlása

4.4.3.  Erősebb kölcsönhatások vízmolekulák között

elektronban gazdagabb,
részlegesen negatív töltésű

része a molekulának

elektronban szegényebb,
részlegesen pozitív töltésű

része a molekulának

25 °C-on 0 °C-on100 °C felett 25 °C-on 0 °C-on100 °C felett

A poláris molekulák között kialakuló erősebb másod-
rendű kémiai kötést dipólus-dipólus kölcsönhatásnak 
nevezzük. 
A vízmolekulák között azonban még egy ennél is 
erősebb összetartó erő, a hidrogénkötés is kialakul-
hat, amely a három említett másodrendű kémiai köl-
csönhatás közül a legerősebb. Ez csak olyan moleku-
lák között alakulhat ki, amelyekben a hidrogénatom 
egy nagy elektronvonzó képességű atomhoz (N, O, 
F) kapcsolódik közvetlenül, és az így kialakuló elekt-
ronhiányát egy másik molekula nagy elektronvonzó 
képességű atomjának nemkötő elektronpárjával köl-
csönhatásba lépve elégíti ki. 

Jó, ha tudod!

Miért nem oldódik a hidrogén vízben?

A molekulák polaritása nemcsak az anyag halmazálla-
pota, hanem az oldhatósága szempontjából is megha-
tározó. Korábban vízben oldódó és benzinben oldódó 
anyagokat különböztettünk meg. A víz molekulái polá-
risak, a benzin molekulái pedig apolárisak. Az oldódás 
alapvető szabálya, hogy „hasonló a hasonlóban oldó-
dik jól”. Ez azt jelenti, hogy a poláris molekulákból álló 
anyag a poláris molekulákból álló oldószerben, az apo-
láris molekulákból álló anyag az apoláris molekulákból 

A poláris vízmolekulák ellentétes pólusaikkal ösz-
szekapcsolódnak, így a halmazban együtt maradnak.  
A vízmolekulák között tehát erősebb másodrendű ké- 
miai kötések alakulnak ki. Ennek a következménye, 
hogy a víz magas forráspontú (100 °C) folyadék.

1. Milyen típusú kölcsönhatás alakulhat ki hidro-
génatomok, illetve hidrogénmolekulák között? 
Mi az alapvető különbség ezek között?

2. Hasonlítsd össze a hidrogénmolekulák és a víz-
molekulák elektroneloszlását!

3. Milyen következményei vannak a vízmolekula 
polaritásának a víz fizikai tulajdonságai szem-
pontjából?

4. Az elemmolekulák (pl. I2, O2) polaritása ismereté-
ben mi jellemzi a vízben való oldhatóságukat?

5. A levegő nehezen (alacsony hőmérsékleten) 
cseppfolyósítható. Mi ennek a magyarázata?

6. Milyen hőmérsékleten önthető a hidrogén, és 
szállnak szét a víz molekulái?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
másodrendű kémiai kötések, „hasonló a 
hasonlóban oldódik jól” elve

A molekulák között kialakuló, az elsőrendű köté-
seknél gyengébb kölcsönhatásokat másodrendű 
kémiai kötéseknek nevezzük. Az apoláris moleku-
lák között gyengébb, a poláris molekulák között 
erősebb kölcsönhatások alakulnak ki, ami nagy-
mértékben meghatározza az anyag halmazállapo-
tát. Az oldódás alapelve értelmében „hasonló a ha-
sonlóban oldódik jól”, és ez a hasonlóság az anyag 
molekuláinak a polaritására vonatkozik.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

álló oldószerben oldódik jól. Ez megmagyarázza azt a 
tapasztalatunkat is, hogy a hidrogén nem nyelődik el a 
vizes közegű sósavban, hanem kibuborékol abból.

Mf. 3-4./54-56.
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4.5. MOLEKULÁKBÓL FELÉPÜLŐ ELEMEK

Miben hasonlít egymáshoz sok, 
ránézésre nagyon különböző elem?

A molekulákból álló elemek igen sokfélék. Vannak 
köztük színtelenek és színesek, szagtalanok és jel-
lemző szagúak, szobahőmérsékleten gázok, folya-
dékok és szilárd halmazállapotúak. A sok eltérő tu-
lajdonság ellenére azonban van néhány alapvetően 
közös tulajdonságuk is, amelyek a molekuláik között 
ható gyenge kölcsönhatásokra vezethetők vissza.

A molekulákból álló elemek egyes képviselőjével (pl. 
hidrogén, oxigén, nitrogén) korábban már megismer-
kedtünk. Most ismerjük meg ezeknek az elemeknek né-
hány további képviselőjét!

A halogénelemek

A periódusos rendszer VII. főcsoportjának elemei a 
halogének. Figyeljük meg a tulajdonságaik változását a 
táblázat alapján! 

A halogének molekuláiban két azonos atom kapcso-
lódik össze, így ezek a részecskék apolárisak. Ennek 

4.5.1.  A halogének összehasonlító táblázata

KLÓR (Cl2) BRÓM (Br2) JÓD (I2)

moláris tömege

71 g/mol 180 g/mol 254 g/mol

az anyag színe, halmazállapota

sárgászöld gáz vörösbarna 
folyadék

szürke, szilárd

forráspont

–34,7 °C +58 °C +183 °C

olvadáspont

–101 °C –7,2 °C +113,7 °C

megfelelően csak igen gyenge másodrendű kémiai köté-
sek alakulhatnak ki közöttük. Az olvadás- és forráspont-
juk növekedésének az okát a moláris tömegük növekedé-
sében kell keresni. A kis moláris tömegű klórmolekulák  
25 °C-on könnyen „szétrepkednek”, ezért a klór ezen a 
hőmérsékleten gáz. A nagyobb moláris tömegű bróm-
molekulák már egymás mellett maradnak, a bróm köny-
nyen párolgó folyadék. A nagy moláris tömegű jódmo-
lekulák pedig szabályosan egymás mellé rendeződve 
kristályrácsot alkotnak, azaz szilárdak.

Ha egy kristályrács molekulákból áll, amelyeket má-
sodrendű kémiai kötések tartanak össze a rácsban, mo-
lekularácsos kristályról beszélünk. A halogének közül 
a jód már szobahőmérsékleten is molekularácsot képez.

4.5.2.  A jódkristály modellje

4.5.3.  A jód jellemző tulajdonsága a szublimációra való hajlama 
és jó oldódása alkoholban

Egy érdekes elem, a kén

A kénről annyit már tudunk, hogy sárga színű, szagta-
lan, szilárd halmazállapotú, dörzsmozsárban könnyen 
porrá törhető anyag. Vízben nem oldódik, apoláris 
molekulájú oldószerek azonban oldják. Kristályrácsát 
S8-molekulák építik fel. 

Kémcsőben lévő kénport melegítsünk forrásig! 
Figyeljük meg a változásokat! Öntsük a forrás-
ban lévő ként hideg vízbe!

Kísérlet

klór bróm jód

Erős elsőrendű kötések
jódatomok között

Gyenge másodrendű 
kötések jódmolekulák között
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A kénpor hevítés hatására könnyen megolvad (op. 
119,0 °C). Az olvadék színe folyamatos melegítés hatá-
sára narancsvörösből sötétbarnára változik. A kénolva-
dék kezdetben hígan folyik, majd sűrűn folyóssá válik. 
További melegítésre ismét hígan folyik, majd 444,6 °C-
on forrni kezd.

További hevítés hatására nő az olvadék hőmérséklete, 
ekkor már az atomok közötti elsőrendű kötések is fel-
szakadnak. A lánc alakú molekulák összegabalyodnak, 
az ekkor már sötétbarna folyadék alig önthető.

A szilárd kén kristályrácsában a molekulák szabályos 
rendben helyezkednek el.

119 °C-ot elérve a kén megolvad, mert a molekulák 
közötti gyenge másodrendű kötések felszakadnak. 
A molekulák elgördülnek egymáson, a kén ekkor na-
rancssárga és könnyen folyik.

A kénolvadék forráspontjához közeledve további 
kovalens kötések szakadnak fel, a láncok egyre rövi-
debbek lesznek. Az anyag ismét könnyebben folyik, 
így kiönthető a kémcsőből.

4.5.4.  A kén melegítésekor lejátszódó változások

Nem minden szilárd anyag részecskéi rendeződnek 
szabályos kristályrácsba. A kísérlet végén keletkezett kén 
nyúlós, gumiszerű, ún. amorf anyag. Azokat a szilárd 
anyagokat, amelyek nem rendelkeznek szabályos kristály-
szerkezettel, amorf anyagoknak nevezzük. A köznapi élet-
ből is jól ismert amorf anyag a gyertyaviasz vagy a gumi. 

1. Milyen összefüggés van a halogének halmazál-
lapota, moláris tömege és a molekuláik között 
ható másodrendű kötések erőssége között?

2. Magyarázd meg a jód vízben rossz, benzinben 
jó oldhatóságát az anyag szerkezete alapján!

3. Jellemezd a molekularács szerkezetét és kötéstí-
pusait a kén példáján!

4. Ismertesd a kén hevítésekor megfigyelhető vál-
tozásokat! Magyarázd meg az anyag szerkezete 
alapján!

5. Mit nevezünk amorf anyagnak? Mondj rá példát!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
molekularácsos kristály, amorf anyag

A molekulákból felépülő elemek olvadás- és for-
ráspontja a molekuláik között ható gyenge másod-
rendű kémiai kötések mellett a moláris tömegük 
függvénye. A moláris tömeg növekedése az olva-
dás- és forráspont növekedését eredményezi. Ha 
a molekulákból álló anyagokat olvadáspontjukra 
hűtjük, részecskéik molekularácsba rendeződnek, 
ahol a molekulákat csak gyenge másodrendű köté-
sek kapcsolják össze. Jellemzően alacsony olvadás- 
és forráspontú anyagok, több képviselőjük szo-
bahőmérsékleten gáz vagy folyadék. Jellemzően 
apoláris oldószerekben oldódnak. Azokat a szilárd 
anyagokat, amelyek nem rendelkeznek szabályos 
kristályszerkezettel, amorf anyagoknak nevezzük.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

4.5.5.  Az amorf kén és szerkezete
Hideg vízbe öntve a kénolvadék nyúlós, gumiszerű anyaggá der-
med, mert a kénláncok nem tudnak szabályos rácsba rendeződ-
ni, nem alakul ki kristályos szerkezet.

Mf. 3-4./57-62.
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4.6. MOLEKULÁKBÓL FELÉPÜLŐ VEGYÜLETEK

Miért áll a levegő főképp apoláris 
molekulákból?

A levegő fő összetevői, a nitrogén és az oxigén, va-
lamint a kis mennyiségben jelen lévő nemesgázok 
és szén-dioxid részecskéi egyaránt apolárisak. Miért 
nem maradnak meg tartósan a vízgőzön kívül polá-
ris molekulák a légkörben?

A vegyületmolekulák különböző kémiai minőségű ato-
mok összekapcsolódásával jönnek létre. Polaritásuk 
alapján lehetnek polárisak, de apolárisak is. Korábban 
már megismertünk több molekulákból álló vegyületet, 
most ismerjük meg néhány további képviselőjüket!

A hidrogén-klorid és az ammónia

A hidrogén-klorid (HCl) és az ammónia (NH3) egyaránt 
színtelen, szúrós szagú, mérgező gázok. Az ammónia 
sűrűsége kisebb, a hidrogén-kloridé azonban nagyobb, 
mint a levegőé. Az ammónia könnyen cseppfolyósítha-
tó (fp. -33,4 °C), a hidrogén-klorid kissé nehezebben  
(fp. -83,7 °C). Elsőre azt gondolhatnánk, hogy nem ta-
lálkoztunk még ezzel a két anyaggal, pedig vizes oldataik 
ott vannak a háztartásainkban, sőt a szervezetünkben is. 

Óvatosan nyissuk ki tömény (koncentrált) sósav 
és a szalmiákszesz üvegét, és óvatosan szagoljuk 
meg az azokból kiáramló gázokat! 
Mindkét gáz szaga szúrós, ennek ellenére jól 
megkülönböztethetők.

Kísérlet

Szalmiákszesz melegítésével állítsunk elő am-
móniagázt, és fogjuk fel egy szájával lefelé for-
dított gömblombikban. Zárjuk le a lombik száját 
üvegcsővel átfúrt gumidugóval! Az üvegcsövön 
át juttassunk 1-2 csepp vizet a lombikba, rázzuk 
össze, majd ujjunkkal fogjuk be az üvegcsövet! 
Mártsuk a cső végét vízbe!
Az ujjunkat elvéve, szökőkútszerűen áramlik a 
víz a lombikba.

Kísérlet

A háztartásainkból is jól ismert sósav nem más, mint 
a hidrogén-klorid vizes oldata. Ahogy neve is mutatja, 
savas kémhatású, maró hatású folyadék. Gyakran hasz-
nált vízkő- és rozsdaoldó, de a gyomorsavnak is fontos 
alkotórésze. 

4.6.2.  A hidrogén-klorid és a sósav
A laboratóriumban használt tömény sósav 38 tömegszázalékos, 
háztartási célokra 20 tömegszázalékos formában forgalmazzák. 
A gyomorsav hidrogén-klorid-tartalma mindössze 0,035 tömeg-
százalék.

Az ammónia vizes oldatát szalmiákszesz néven for-
galmazzák. Színélénkítő hatása miatt többek közt textil-
tisztítókban, hajfestékekben és hajsamponokban talál-
kozhatunk vele. A vizelet bomlása során is keletkezik, 
ezért kellemetlen szagát a nem kellően tisztán tartott 
WC helyiségekben és istállók környékén is érezhetjük. 

4.6.3.  A szalmiákszesz és az ammóniamolekula modellje
A tömény szalmiákszesz 25 tömegszázalék ammóniát tartalmaz. 
Az oldatból már szobahőmérsékleten is távozik az ammónia egy 
része, ezért a szalmiákszesznek intenzív szaga van. Melegítéssel a 
gáz jelentős része kiűzhető az oldatból.

+ –

H

H
H
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+

4.6.1.  Vegyületmolekulák modelljei
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4.6.4.  Az ammónia felfogása lombikban, szökőkútkísérlet am-
móniával 

NH3

Az ammónia vízben nagyon jól oldódik. A lombikba 
bejuttatott 1-2 csepp víz feloldja az ammóniagáz nagy 
részét, így a lombikban csökken a nyomás. A nagyobb 
külső légnyomás hatására a víz szökőkútszerűen áram-
lik a lombikba. Ugyanezt tapasztaljuk, ha a kísérletet 
hidrogén-klorid-gázzal végezzük el. A szökőkútkísérlet 
olyan gázokkal végezhető el, amelyek vízben kiválóan 
oldódnak.

A szén-dioxid különleges tulajdonsága

A szén-dioxidról már sok mindent tudunk: színtelen, 
szagtalan, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz. Vízben 
nagy nyomáson oldódik, ekkor szénsavoldat (szódavíz) 
keletkezik. A levegőben 0,04 térfogatszázalékban fordul 
elő, és jelentős szerepet játszik az üvegházhatás kiala-
kításában, sőt fokozásában. Különleges tulajdonsága, 
hogy légköri nyomáson –80 °C körüli hőmérsékletre 
hűtve nem cseppfolyósodik, hanem megfagy. Az így ke-
letkező fehér, szilárd anyag a szárazjég, amely melegítés 
hatására szublimál. Hűtésre és színpadi látványelem-
ként „füstképzésre” használják.

4.6.5.  A szárazjégkristály modellje 
A szárazjég kristályrácsát apoláris szén-dioxid-molekulák építik 
fel. Míg a molekulákon belül a szén- és oxigénatomok között 
erős kovalens kötések hatnak, addig az apoláris molekulák 
között csak gyenge másodrendű kölcsönhatások biztosítanak 
kapcsolatot, amelyek már kis energia hatására is felszakíthatók. 

erős, elsőrendű kémiai 
kötés az atomok között

gyenge másodrendű 
kötés a molekulák között

4.6.6.  A szárazjég szublimációja 
Szublimációra azok a szilárd anyagok hajlamosak, amelyek mo-
lekuláinak nagy a tömege, de a molekuláik között csak gyenge 
másodrendű kötések hatnak. A szárazjégen és a jódon kívül ilyen 
pl. a naftalin és a kámfor is.

1. Hasonlítsd össze a hidrogén-klorid és az ammó-
nia tulajdonságait!

2. Mit takarnak az alábbi oldatnevek: sósav, szal- 
miákszesz, szódavíz?

3. Ismertesd a szökőkútkísérletet az ammónia pél-
dáján!

4. A légszennyező kén-dioxid a légkörben csak rö-
vid ideig marad meg. Mi lehet ennek az oka?

5. Miért szublimál a szárazjég? Indokold meg a 
kristályszerkezete alapján!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
szökőkútkísérlet

A molekulákból álló vegyületek halmazállapotát 
és oldhatóságát a molekuláik polaritása nagymér-
tékben meghatározza. A poláris molekulák között 
(H2O, HCl, NH3) erősebb másodrendű kötések ala-
kulnak ki, és ezek a vegyületek vízben jól oldódnak. 
Egy gáz vízben való kitűnő oldhatóságát a szökő-
kútkísérlettel igazolhatjuk. Az apoláris molekulák 
(CO2, CH4) közötti kölcsönhatások gyengébbek, 
ezek az anyagok vízben rosszul oldódnak. E vegyü-
letek szilárd állapotban molekularácsot képeznek, a 
szárazjég különleges tulajdonsága, hogy szublimál.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

erős elsőrendű kémiai 
kötés az atomok között

gyenge másodrendű kötés  
a molekulák között

Mf. 3-4./63-68.
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Mi az anyagismereti kártya?

Tekintsük át azokat a molekulákból felépülő anyagokat, 
amelyekkel az eddigiek során megismerkedtünk! Az 
anyagok jellemzéséhez olyan lapokat készítünk, ame-
lyek egységes szempontok szerint mutatják be azokat. 
Ez segíti az elemek és a vegyületek tulajdonságainak a 
megjegyzését és a különböző anyagok tulajdonságainak 
az összehasonlítását is. 

A kártyán szerepel az anyag vegyjele vagy képlete, 
fontosabb fizikai és kémiai tulajdonságai, előfordulása, 
előállítási lehetőségei és példa a felhasználására.

4.7. RÉSZÖSSZEFOGLALÁS – AZ ANYAGISMERETI KÁRTYA

• Készítsd el elektronikusan az anyagismereti kártya 
vázlatát! Ebbe kézzel vagy géppel is beírhatod az 
adatokat és a jellemzőket.

• Készíts tartót az anyagismereti kártyáknak!
• A kártyák tartalmát folyamatosan egészítsd ki az új 

ismeretekkel!
• Amikor megtanulsz kémiai egyenleteket írni, átírha-

tod a szóegyenleteket szabályos kémiai egyenletekre. 

Javaslat

VÍZ

H2O Fp. 100 °C

Op. 0 °C

Színe színtelen

Szaga szagtalan

Halmazállapota  
(25 °C, 0,1 MPa)

folyékony

Oldhatósága 
vízben

Maga a víz jó oldószer.

Sűrűsége 1,0 g/cm3

Elektromos 
vezetés

A tiszta víz gyakorlatilag nem vezeti 
az áramot.

Fontosabb 
reakciói

víz → hidrogén + oxigén

víz + nátrium → nátrium-hidroxid + 
hidrogén

Előfordulása  
a természetben

Nagy mennyiségben: édesvizek, sós  
vizek, illetve az élő szervezetekben.

Előállítása Nem állítják elő, csak tisztítják.

Felhasználása Oldószer, reakciópartner, tápanyag.

Egyéb Az egyetlen anyag, amely a Földön 
mindhárom halmazállapotban nagy 
mennyiségben előfordul.

Bármely olyan 
tulajdonság, amely 
fontos, de a táblázat 
szempontjai között 
nem szerepel.  
Pl. élettani hatása, 
veszélyességi 
kategóriája vagy 
jele.

Az anyag neve

Az anyag 
forráspontja

Az anyag 
olvadáspontja

A legfontosabb 
fizikai tulajdonságai. 
Ezeket mindig meg 
fogjuk adni.

Az adott anyag 
szempontjából 
jelentős fizikai 
tulajdonságok, 
pl. sűrűség, 
keménység, 
megmunkálhatóság, 
elektromos  
és hővezetés

Kémiai 
tulajdonságai: 
Mely anyagokkal 
lép reakcióba, 
mi keletkezik? 
Szóegyenlettel, 
később szabályos 
kémiai egyenlettel 
jelöljük.

Az anyag kémiai 
jele: vegyjele vagy 
összegképlete

HH

Molekulából álló 
anyag esetén  
a molekula 
szerkezeti képlete
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Név,  
összeg- 
képlet

Modell Szerkezeti 
 képlet Polaritás

Moláris 
tömeg
(g/mol)

Szín, szag
Halmazállapot Oldhatóság 

vízben  
(x g anyag /  
100 g víz)*op. (°C) fp. (°C)

Hidrogén
H2

H–H apoláris 2 színtelen,  
szagtalan

gáz
rossz

0,00016–259,2 –252,7

Nitrogén
N2

apoláris 28 színtelen,  
szagtalan

gáz
rossz

0,00019–210,0 –195,8

Oxigén
O2

apoláris 32 színtelen,  
szagtalan

gáz
rossz

0,00043–218,8 –183,0

Klór
Cl2

apoláris 71 sárgászöld,  
szúrós

gáz
gyenge

0,729–101,0 –34,7

Jód
I2

apoláris 254
lilásszürke,  

enyhén 
szúrós

szilárd
gyenge

0,3113,7 183,0

Kén
S8

S

S

S

S
SS

S S

apoláris 256 sárga,  
szagtalan

szilárd

nem oldódik
119,0 444,6

Metán
CH4

apoláris 16 színtelen,  
szagtalan

gáz

rossz
0,0027–182,5 –161,5

Szén- 
dioxid

CO2

apoláris 44 színtelen,  
szagtalan

gáz
gyenge

0,169szublimál  
–78,5 °C-on

Víz
H2O

HH
poláris 18 színtelen,  

szagtalan

folyadék

korlátlan
0,00 100,0

Hidrogén-
klorid

HCl
poláris 36,5 színtelen, 

szúrós szagú  

gáz

kiváló 
72,1–112 –83,7

Ammónia 
NH3

poláris 17 színtelen, 
szúrós szagú

gáz
kiváló
52,6–77,7 –33,4

* Az adatok 20 °C-ra és légköri nyomásra vonatkoznak.

H     N    H

H

H     Cl
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fénytörő képességű briliánsokhoz, amelyek a legértéke-
sebb drágakövek. Az ékszernek nem alkalmas gyémán-
tot üvegvágók és fúrófejek készítésére használják.

A gyémánt jellemző tulajdonságai különleges kris-
tályszerkezetére vezethetők vissza. Atomrácsában szén-
atomok kapcsolódnak össze erős kovalens kötésekkel. 
Minden szénatom tetraéderes szerkezetben kapcsolódik 
négy másik szénatommal. Az atomok egyenlő távolság-
ban, szorosan egymás mellett helyezkednek el. A gyé-
mánt jelölésére a szén vegyjelét (C) használjuk.

A kvarc (SiO2)

A kvarc kristályrácsában szilícium- és oxigénatomok 
kapcsolódnak össze tetraéderes szerkezetben. Kémiai 
jele SiO2. Összegképlete azt mutatja, hogy a vegyületben 
a szilícium- és oxigénatomok számaránya 1 :2 .

A gyémánt (Cgyémánt)

A tiszta gyémánt színtelen, átlátszó, magas olvadáspon-
tú (3500 oC), oldhatatlan anyag. Az elektromos áramot 
nem vezeti, azaz elektromos szigetelő. A természetben 
jelentősebb mennyiségben megtalálható ásványok közül 
a legkeményebb, ezért a keménységi skálák csúcstartója. 
Kristályait gyémántporral csiszolva jutnak a rendkívüli 

4.8. KŐKEMÉNY ANYAGOK – AZ ATOMRÁCSOS KRISTÁLYOK

4.8.2.  Csiszolt gyémánt

4.8.5.  A kvarc szerkezete

A természetben megtalálható anyagok közül egye-
sek kitűnnek nagy keménységükkel, magas olva-
dáspontjukkal, kémiai ellenállóságukkal. E tulajdon-
ságok az anyagok hasonló szerkezetére vezethetők 
vissza: mindegyikben megszámlálhatatlanul sok 
atom kapcsolódik össze erős kovalens kötéssel. 

Valóban a gyémánt a legkeményebb 
anyag a természetben?

4.8.3.  A gyémántrács szerkezete

4.8.4.  Kvarckristály

Azokat az anyagokat, amelyekben elvileg végtelenül sok 
atom szabályos rendben kovalens kötésekkel kapcsoló-
dik össze, atomrácsos kristályoknak nevezzük.

Hosszú időn keresztül a gyémántot tartották a ter-
mészet legkeményebb anyagának. Egy-két igen ritka 
vegyületásvány keménysége azonban meghaladja a 
gyémántét. Ilyen pl. a szintén atomrácsos szerkezetű 
wurtzit-bórnitrid. A nagy keménységű anyagok szer-
kezetének a kutatása alapvető jelentőségű a hasonló 
vagy bizonyos tekintetben még jobb tulajdonságok-
kal rendelkező, mesterségesen is előállítható anyagok 
kifejlesztése szempontjából.

Érdekesség

A napjainkban leggyakrabban használt keménységi 
skálát Friedrich Mohs osztrák ásványtanprofesszor 
alkotta meg 1812-ben. Ő az ásványokat növekvő ke-
ménységük szerint állította sorrendbe 1–10 kemény-
ségi mutatóval. A nagyobb sorszámú karcolni képes a 
kisebbet. A skála legnagyobb sorszámú ásványai mind 
atomrácsos kristályok. A skála csúcsán a gyémánt áll.

Érdekesség

4.8.1.  A keménységi skála

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vi
sz

on
yí

to
tt

ke
m

én
ys

ég

Mohs‐érték



75

A tiszta kvarc magas olvadáspontú (1710 oC), színte-
len, kemény, oldhatatlan anyag. Az elektromos áramot 
nem vezeti, vegyszerekkel szemben ellenálló. A kvarc 
természetben megtalálható kémiailag tiszta formája 
a hegyikristály. Jól ismertek szennyezett változatai is, 
amelyek közül egyesek féldrágakövek (pl. ametiszt, ró-
zsakvarc), mások nagy szilárdságuk miatt ismert építő-
anyagok (pl. homok). Tisztított homok az alapanyaga az 
ellenálló üvegeknek is.

Kakukktojás az atomrácsos  
kristályok között: a grafit (Cgrafit)

A grafit a gyémánthoz hasonlóan csak szénatomok-
ból épül fel. A két elem a szén eltérő kristályszerkeze-
tű módosulata. Kémiai jele a gyémánthoz hasonlóan C, 
megkülönböztetésük a vegyjel mellett az anyag nevével 
(Cgrafit, illetve Cgyémánt) történhet. Magas olvadáspont-
ja (3727 oC), oldhatatlansága, kémiai ellenállósága az 
atomrácsos szerkezetét igazolja. Sötétszürke színe, jó 
elektromos vezetése és az ásványok között szokatlan pu-
hasága azonban alapvetően megkülönbözteti a csoport 

4.8.7.  Grafit 4.8.8.  A grafit szerkezete

többi tagjától. A tulajdonságok magyarázata ebben az 
esetben is az anyag szerkezetében keresendő.

A grafit kristályrácsa réteges szerkezetű. A rétegekben 
minden szénatom három másik szénatomhoz kapcso-
lódik kovalens kötéssel. A szénatomok negyedik külső 
elektronjából egy egységes, az egész rétegre kiterjedő 
közös elektronfelhő jön létre. A síkok között csak gyenge 
másodrendű kötőerők hatnak.

Az anyag magas olvadáspontja, oldhatatlansága 
és kémiai ellenállósága a szénatomok közötti erős 
kötéseknek tulajdonítható. Jó elektromos vezetése a 
rétegeken szabadon elmozduló elektronfelhőnek, a 
puhaság pedig a rétegek között ható gyenge vonzó 
kölcsönhatásoknak a következménye. A grafitból ce-
ruzákon kívül az elektromos áram vezetésére alkal-
mas elektródokat is készítenek.

tigrisszem ónix

macska- 
szem

aventurin- 
kvarc

hegyi- 
kristály

ametiszt

jáspis

sólyomszem kalcedon

rózsa- 
kvarc

citrin

1. Mi jellemzi általánosan az atomrácsos anyagok 
szerkezetét?

2. Melyek az atomrácsos szerkezetből adódó jel-
legzetes fizikai tulajdonságok?

3. Hasonlítsd össze a gyémánt és a grafit szerke-
zetét!

4. Milyen összefüggés van a grafit szerkezete, tu-
lajdonságai és felhasználása között?

5. Mit jelent a 3 C és a 0,5 SiO2 jelölés?
6. Írj anyagismereti kártyát a gyémántról, a grafit-

ról és a kvarcról!
7. Vizsgáld meg egy faszéndarab vagy aktív szén 

színét, szagát, halmazállapotát, oldhatóságát víz-
ben és sebbenzinben! Rajzolj vele papírra! Melyik 
szénmódosulat tulajdonságaihoz hasonlítanak?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
atomrács

Azokat az anyagokat, amelyekben elvileg végtele-
nül sok atom kapcsolódik össze erős kovalens kötés-
sel, atomrácsos kristályoknak nevezzük. A gyémánt 
atomrácsát szénatomok, a kvarcét szilícium- és oxi-
génatomok építik fel. Mindkettő nagy keménységű, 
magas olvadáspontú, oldhatatlan, kémiailag ellen-
álló anyag. A grafit sötét színe, jó elektromos veze-
tése és puhasága a réteges szerkezetének és a réte-
gek mentén szabadon elmozduló elektronfelhőnek 
tulajdonítható.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

4.8.6.  SiO2-tartalmú féldrágakövek

Mf. 3-4./69-74.
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A fémes kötés és a fémrács

A hasonló fizikai tulajdonságok ma-
gyarázata a fémek hasonló kristály-
szerkezetében keresendő. A fém-
atomok külső elektronhéján kevés, 
lazán kötött elektron van. Ezek az 
atomokról könnyen leszakadnak, 

és a rács minden atomjára kiterjedő, szabadon mozgó 
elektronfelhőt hoznak létre. A fématomokat összetartó 
szabadon mozgó elektronfelhőt fémes kötésnek nevez-
zük. A fémes kötés a kovalens kötéshez hasonlóan első-

rendű kémiai kötés. Felbontása, azaz a fématomok egy-
mástól való elszakítása energiaigényes folyamat, amely 
a fém megolvasztásával, majd az olvadék elpárologtatá-
sával érhető el.

Nagymértékű hasonlóság

Az elemek több mint háromnegyede fém. Nagy részük 
ránézésre meg sem különböztethető egymástól. Többnyi-
re szürke, gyakran csillogó felületű, az elektromos áramot 
és a hőt jól vezető, formázható (megmunkálható) szilárd 
anyagok. Ahhoz, hogy a fémeket egymástól megkülön-
böztessük, további vizsgálatokra van szükség. A higany 
folyékony halmazállapotával, a réz és az arany pedig vö-
rös, illetve sárga színével tűnik ki a sok hasonló fém közül.

4.9. RÉGI SEGÍTŐINK, A FÉMEK

4.9.1.  Réz (1), higany (2) és aluminium (3)

A régészek a megtalált leletek jellemző anyagai 
alapján az ókort rézkorra, bronzkorra és vaskorra 
tagolják. A  fémek ércekből való előállítása és más 
fémekkel való ötvözése már Kr. e. 4000 körül meg-
kezdődött. Szerszámok, edények, gépek, járművek 
készültek fémekből, és készülnek a mai napig. Bár 
jelenleg inkább a műanya gok korszakát éljük, a fé-
mek még mindig nélkülözhetetlenek az életünkben.

Miért készülhetnek elektromos  
vezetékek, vasúti sínek és főzőedények 

is fémekből?

A fémek fizikai tulajdonságai

A fémek színe – a réz és az arany kivételével – szürke. 
Csillogásukat a sima, a fénysugarakat tükörszerűen visz-
szaverő felületüknek köszönhetik. Ha a fémet elporítjuk, 
a fénysugarak elnyelődnek, a tükröző felület megszűnik.

A fémek atomjait elsőrendű kémiai kötés, a fémes kötés 
tartja össze. Ennek következtében a fémek – a higany ki-
vételével – szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotúak. 
Bár vannak közöttük alacsonyabb olvadáspontúak, több-
ségük csak több száz, néhányuk több ezer °C-on olvad.

Néhány fém olvadáspontja

Fém neve Olvadáspontja

Volfrám (W)  3410,0 °C (legmagasabb)

Vas (Fe)  1535,0 °C

Réz (Cu)  1083,0 °C

Arany (Au)  1064,0 °C

Alumínium (Al)   660,4 °C

Ólom (Pb)   327,5 °C

Nátrium (Na)    97,8 °C

Higany (Hg)   –38,8 °C (legalacsonyabb)

A fémeket a közismert oldószerek (pl. víz, benzin) 
nem oldják. Feloldhatók azonban más fémek olvadé-
kában, ekkor ötvözetek keletkeznek. Mivel az ötvözetek 
tulajdonságai eltérnek az eredeti fémek tulajdonságai-
tól, a gyakorlatban a tiszta fémek helyett inkább az elő-
nyösebb tulajdonságú ötvözeteket használjuk. Réz és ón 

3.

2.

1.

Vizsgáljuk meg egy közönséges vaslemez tulaj-
donságait:
• Figyeljük meg színét, halmazállapotát!
• Csiszoljuk meg a felszínét dörzspapírral!
• Helyezzük vízbe, és figyeljük meg az oldható-

ságát!
• Hajlítsuk meg!
• Becsüljük meg más anyagokhoz viszonyított 

sűrűségét!
• Kézben tartva óvatosan tartsuk borszeszégő 

lángjába, és figyeljük meg a hővezetését!
• Vizsgáljuk meg az elektromos vezetését!

Kísérlet
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ötvözésével állították elő elődeink a bronzot, így kemé-
nyebb és időtállóbb anyagot kaptak.

Míg az atomrácsos kristályok mechanikai hatások-
ra törnek, a fémek közös jellemzője, hogy könnyebben 
(Au, Cu, Al) vagy nehezebben (Fe, Zn), de megmunkál-
hatóak. A fém alakjának megváltoztatása során a fém-
rács rétegei elcsúsznak egymáson, de a fémes kötés nem 
szakad fel. A fémrács eredeti szerkezete sem változik 
meg, a fématomok ugyanolyan szomszédok közé kerül-
nek, mint amilyenek eredetileg körülvették azokat.

Felhasználhatóságuk szempontjából fontos tulaj-
donság a fémek sűrűsége. Ennek alapján két csoportot 
különböztetünk meg. A könnyűfémek sűrűsége 5 g/cm3-
nél kisebb, a nehézfémeké ennél nagyobb.

Néhány fém sűrűsége

Fém neve Sűrűsége

Ozmium (Os)  22,60 g/cm3 (legnagyobb)

Arany (Au)  19,30 g/cm3

Higany (Hg)  13,60 g/cm3

Réz (Cu)   8,96 g/cm3

Vas (Fe)   7,86 g/cm3

Alumínium (Al)   2,66 g/cm3

Nátrium (Na)   0,97 g/cm3

Lítium (Li)   0,53 g/cm3 (legkisebb)

A fémek legismertebb fizikai tulajdonsága a jó hő- és 
elektromos vezetés. Feszültség hatására a teljes fémrácsra 
kiterjedő elektronfelhő mozgása rendezetté válik, ezál-
tal biztosítja az elektromos áram vezetését.

4,5 V
vas

4.9.2.  A fém megmunkálása során a fémes kötés és a fémrács 
megmarad.

4.9.3.  A vas áramvezetésének vizsgálata

4.9.4.  Az oszlopdiagram a fémek elektromos és hővezetésének  
a mértékét mutatja a legjobban vezető ezüsthöz képest

20
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120
ezüst (Ag)

réz (Cu)

arany (Au)

alumínium (Al)

vas (Fe)

higany (Hg)
0

1. Melyek a legtöbb fémre egyformán jellemző tu-
lajdonságok?

2. Hasonlítsd össze a gyémánt és a vas kristályrá-
csának a szerkezetét!

3. Milyen összefüggés van a fémrács szerkezete és 
a fémek: 

 a) – halmazállapota; 
 b) – megmunkálhatósága; 
 c) – elektromos vezetése között?
4. Miért használunk gyakrabban ötvözeteket a 

tiszta fémek helyett?
5. Mi az oka annak, hogy az elektromos vezetékek 

általában rézből készülnek?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
fémes kötés, fémrács, ötvözet, könnyűfém, 
nehézfém

Az elemeknek mintegy 80%-a fém. Fémrácsuk-
ban az atomokat elsőrendű kémiai kötés, a fé-
mes kötés tartja össze. A  fémes kötés a fémato-
mok külső elektronjaiból képződő, szabadon 
mozgó elektronfelhő. A fémek sokrétű felhasz-
nálása előnyös fizikai tulajdonságaiknak kö-
szönhető. A fémek túlnyomó többsége szürke, 
fémes csillogású, szilárd halmazállapotú, ötvöz-
hető, megmunkálható, jó elektromos és hőveze-
tő tulajdonságú anyag. A könnyűfémek sűrűsége  
5 g/cm3-nél kisebb, a nehézfémeké ennél nagyobb.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 3-4./75-81.
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A réz (Cu)

A réz vörös színű, köze-
pesen magas olvadáspon-
tú, jól megmunkálható 
nehézfém. Az elektromos 
áramot kiválóan vezeti. 
Az oxigénnel csak magas 
hőmérsékleten lép reak- 
cióba, ekkor felületén fe-
kete színű réz-oxid (CuO) 

képződik. A háztartásban fellelhető savoldatokkal (ecet-
sav, sósav) nem lép reakcióba, ha azonban ezek a savak 
hosszabb időn keresztül, oxigén jelenlétében érintkez-
nek a fémmel, azt mérgező rézvegyületekké alakítják. 
Ezért rézből vagy rézötvözetből készült edényben ne 
tartsunk hosszabb időn át ecetes, tejsavas ételeket!

A tiszta réz (vörösréz) puha, jól megmunkálható, az 
elektromos áramot kiválóan vezető anyag, ezért víz-, gáz- 
és elektromos vezetékeket készítenek belőle. Ötvözetei 
keményebbek, ugyanakkor kémiailag ellenállóak. A bronz 
jellemzően réz és ón, a sárgaréz réz és cink ötvözete.

A vas (Fe)

A fémek közül a vas és legfontosabb ötvözete, az acél 
volt talán a legjelentősebb az emberiség életszín- 
vonalának az emelkedésében. Az ipari forradalomtól 
napjainkig a gépiparnak, a közlekedésnek és az építő-
iparnak is a legnagyobb mennyiségben felhasznált féme.

Az arany (Au)

Az arany a fémek királya 
és a királyok féme. A tör-
ténelem során mindvégig 
központi szerepet töltött 
be az emberiség életében. 
Ez kémiai ellenállóságá-
nak, nem múló ragyogá-
sának és ritkaságának kö-
szönhető.

Az arany sárga színű, 
közepesen magas olvadáspontú, kiválóan megmunkál-
ható nehézfém. Kémiailag ellenálló, közönséges savol-
datokkal nem lép reakcióba, és még magas hőmérsékle-
ten sem egyesül az oxigénnel. Az ilyen tulajdonságokkal 
rendelkező fémeket nemesfémeknek nevezzük. Mivel 
a tiszta arany nagyon puha (a fogunk is nyomot hagy 
benne), keménységének növelése érdekében legtöbb-
ször ezüsttel vagy rézzel ötvözik. Az arannyal elsősor-
ban ékszerek formájában találkozhatunk, emellett fon-
tos értékőrző. Felhasználják az elektrotechnikában és a 
gyógyászatban is.

4.10. AZ ARANYTÓL AZ ALUMÍNIUMIG

Ebben a leckében életünk négy fontos fémével, 
az arannyal, a rézzel, a vassal és az alumíniummal 
ismerkedünk meg. Az aranyat és a rezet elődeink 
már az ókorban is ismerték és használták. Bár a va-
sat, mint a meteoritokban Földre érkező „mennyei 
fémet” is korán megismerték, tömeges felhaszná-
lása csak a jó minőségű acél előállításával az ipari 
forradalom idején, az 1700-as évek második felétől 
vált valóra. Az alumínium ezekhez képest nagyon 
„fiatal” fém, 1826-ban fedezték fel és állították elő 
először, ekkor értékesebb volt az aranynál is.

Miért tudták harapással azonosítani  
az emberek az aranypénzt?

4.10.1.  Rézhuzal hevítése gázlángban
Sósavval nem lép reakcióba.

Vizsgáljuk meg három fém: a réz, a vas és az alu-
mínium fizikai tulajdonságait, majd reakcióját 
oxigénnel és sósavval!

Kísérlet

Az aranytárgyak aranytartalmát karátban mérik. Ez 
megadja, hogy az aranyötvözet 24 grammjából hány 
gramm az arany. A színarany 24 karátos. Hazánkban az 
ékszerek többsége 14 karátos aranyból készül.
Egy különleges savkeverék, a királyvíz (tömény sósav 
és tömény salétromsav 3 : 1 térfogatarányú elegye) 
még a színaranyat is megtámadja, és vízben oldódó, 
sárga színű aranyvegyületté alakítja.

Érdekesség
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A vas ezüstszürke, magas ol-
vadáspontú, rideg, nehezen meg-
munkálható nehézfém. Magas 
hőmérsékletre hevítve azonban 
kovácsolhatóvá, könnyebben meg-
munkálhatóvá válik. Erre utal a 
mondás is: „Addig üsd a vasat, 
amíg meleg!” Különleges tulajdon-
sága, hogy mágnesezhető.

Kémiai ellenállóságát tekintve jócskán elmarad az 
aranytól és a réztől. A tömör vas a lángban nem gyullad 
meg, az aprószemcsés vaspor azonban heves reakcióban 
vas-oxiddá (Fe2O3) ég el. Oxigénnel való reakciója nedves 
levegőn már szobahőmérsékleten is végbemegy, ekkor a 
vas lassan elrozsdásodik. Megtámadja a sósav is, és vízben 
oldódó vas-kloriddá (FeCl2) alakítja, miközben hidrogén-
gáz is keletkezik. A vasat és ötvözeteit, a különböző acél-
fajtákat előnyös mechanikai tulajdonságaik miatt az élet 
szinte minden területén felhasználjuk.

Az alumínium (Al)

Az alumínium ezüstfehér, viszonylag alacsony olva-
dáspontú, könnyen nyújtható, alakítható fém. Széles 
körű felhasználása annak köszönhető, hogy – szemben 
a vassal – kis sűrűségű, könnyen megmunkálható és 
a levegőn hosszú időn keresztül sem változik. Vegy-
szerekkel szemben azonban nem ellen álló. Magas hő-
mérsékleten szikrázva alumínium-oxiddá (Al2O3) ég 
el. A savak megtámadják, és hidrogénfejlődés közben 

4.10.2.   A vaspor égése és reakciója sósavval

4.10.3.  Az alumíniumpor elég a gázlángban. Sósavval hevesen 
rea gál, a reakcióban alumínium-klorid (AlCl3) és hidrogén  
képződik.

vízben oldódó alumíniumvegyületekké alakítják. Erre 
mindenképp oda kell figyelni az alumíniumból készült 
tárgyaink használatánál.

Alumíniumból és ötvözeteiből legnagyobb mennyi-
ségben csomagolóanyagokat, könnyű járműkarosszériá-
kat, ablakkereteket, redőnyöket, radiátorokat gyártanak.

1. Mely tulajdonságok miatt tekintjük az aranyat 
nemesfémnek?

2. Hasonlítsd össze a vas és az alumínium fizikai tu-
lajdonságait!

3. Milyen összefüggés van a réz tulajdonságai és 
felhasználása között?

4. Szabad-e savanyúságot vagy joghurtot hosz-
szabb időn át rézedényben tartani? Miért?

5. Készíts a négy megismert fémről anyagismereti 
kártyát!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
nemesfém

A fémek felhasználása szorosan összefügg fizikai 
és kémiai tulajdonságaikkal. E tulajdonságok a fém 
ötvözésével megváltoztathatók. Színük, keménysé-
gük, megmunkálhatóságuk és elektromos vezeté-
sük mértéke jellemző az adott fémre. Reakciókész-
ségük arany → réz → vas → alumínium sorrendben 
nő. Az arany nemesfém, a levegő oxigénjével még 
magas hőmérsékleten sem lép reakcióba. A másik 
három fém oxigénnel, a vas és az alumínium sósav-
val, ecetsavval is reakcióba lép.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 3-4./82-87.
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A nátrium kristályrácsában az atomok fémes kötéssel, a 
klórmolekulákban pedig kovalens kötéssel kapcsolód-
nak össze. Mivel a kötések kialakításával mindkét anyag 
atomjai elérték a stabilis nemesgáz-elektronszerkezetet, 
azt gondolhatjuk, kedvezőbb energiaszintre már nem 
kerülhetnek. Ez azonban nem így van.

A nátriumatomokat a fémrácsban a külső elektron- 
jaikból képződő szabadon mozgó elektronfelhő tartja 
össze. A fémek atomjaira általánosan jellemző, hogy 
külső héjuk lazán kötött elektronjait könnyen leadják, 
azaz kis elektronvonzó képességűek.

Ezzel szemben a klórmolekulák klóratomjai nemcsak 
a saját elektronjaikhoz ragaszkodnak, hanem a másik 
atom elektronját is felhasználják nyolcelektronos külső 
héjuk kialakításához. A fémekkel szemben a nemfémek 
atomjaira a nagy elektronvonzó képesség jellemző.

A nátrium és a klór reakciójakor a kiindulási anya-
gokban lévő kötések fellazulnak. A nátriumatom kül-
ső héjáról az elektron átkerül a klóratom külső héjára, 
melynek következtében mindkét részecske külső elekt-
ronhéján nyolc elektron lesz. Az atomokból töltéssel 
rendelkező kémiai részecskék, ionok keletkeznek.

A nátriumion elektronle-
adással jön létre a nátrium-
atomból, így eggyel kevesebb 
elektronja van, mint az atom-

nak. Mivel azonban az atom protonszáma eközben nem 
változik, a nátriumion egyszeresen pozitív töltésű ré-
szecske. Jele: Na+. A pozitív töltésű ionokat összefoglaló 
néven kationoknak nevezzük.

A kloridion elektronfelvé-
tellel jön létre a klóratomból, 
így eggyel több elektronja 
van, mint az atomnak. Mivel 

eközben a klóratom protonszáma nem változik, a klo-
ridion egyszeres negatív töltésű. Jele: Cl–. A negatív tölté-
sű ionokat anionoknak nevezzük.

A reakció erősen exoterm, fényjelenség és hő felsza-
badulása kíséri. Ennek az az oka, hogy a képződő pozitív 
és negatív töltésű ionok között erős vonzó kölcsönhatás, 
ionkötés alakul ki. Az ionkötés – a kovalens és a fémes 
kötéshez hasonlóan – elsőrendű kémiai kötés. A reakció 
során az ellentétes töltésű ionok szabályos szerkezetű 
kristályrácsba, ionrácsba rendeződnek.

4.11. AZ ATOM IONNÁ ALAKUL

exoterm 
reakció

Na Cl2

NaCl

E

e-

4.11.3.  Atomok elektronátadása Bohr-modellekkel

Ha felhevített nátriumot klórgázzal telt üveghenger-
be merítünk, a két anyag fényjelenség és hőfelsza-
badulás közben hevesen egyesül. A reakció terméke 
sűrű fehér füst, nátrium-klorid. A klór mint halogén-
elem sót képez a nátriummal. A reakció hevessége és 
erősen exoterm jellege arra utal, hogy valamilyen 
mélyreható változás történik az anyagokkal.

Miért kapták a VII. főcsoport elemei 
a halogén, azaz „sóképző” nevet?

NaNa NaNa

Cl Cl

      Na                        Cl                    Na+                   Cl–

nemesgáz-szerkezetű ionok

Vizsgáljuk meg a nátrium reakcióját klórral! Ha 
a kémcsövet az oldalán kilyukasztjuk, a megol-
vadt nátrium a nyíláson beáramló klórgázzal he-
ves reakcióba lép. A képen jól látható a nátrium 
jellegzetes sárga lángfestése és a kémcsőben 
keletkező fehér füst.

Kísérlet

4.11.1.  Nátrium reakciója klórral

4.11.2.  A reakció energiaváltozás alapján exoterm.
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A magnéziumatom a külső elektronhéján lévő két elekt-
ronját az oxigénatomnak adja át. Az oxigénatomnak 
éppen ennyi elektronra van szüksége a nyolcelektronos 
nemesgázszerkezetéhez.

4.11.5.  A magnézium égése is erősen exoterm reakció.

Mg O Mg2+ O2 

nemesgáz szerkezetű ionok

e–

e–

4.11.4.  Atomok elektronátadása Bohr-modellekkel szemléltetve

A magnéziumatomokból kétszeresen pozitív töltésű 
magnéziumionok (Mg 2+), az oxigénatomokból kétszere-
sen negatív töltésű oxidionok (O 2–) jönnek létre. A kat-
ionok és az anionok között ionkötés alakul ki, és ionrá-
csos szerkezetű magnézium-oxid keletkezik.

Az atomokból elektronleadással kialakuló kationok ne-
vét úgy képezzük, hogy az atom nevéhez illesztjük az 
-ion szót (nátriumion, magnéziumion). Ezzel szemben 
az atomokból elektronfelvétellel kialakuló anionok ese-
tében az atomra utaló név után -idion végződést teszünk 
(kloridion, oxidion).

exoterm 
reakció

Mg O2

MgO

E

Gyújtsunk meg kis darab magnéziumot! Figyel-
jük meg az égésének a kísérőjelenségeit és a 
termékét! A magnézium erősen exoterm reakció 
során egyesül az oxigénnel. 
A reakció terméke egy fehér, szilárd ionvegyület, 
a magnézium-oxid.

Kísérlet

magnézium-oxid 
(fehér füst)

égő magnézium

        Mg                   O                       Mg2+              O2–

nemesgáz-szerkezetű ionok

1.  Felhevített nátriumot klórgázba teszünk. 
 a) Milyen szemmel látható változásokat tapasz-

talunk? 
 b) Milyen változás történik az atomok elektron-

szerkezetében? 
 c) Hasonlítsd össze a keletkezett ionokat! 
 d) Mi az oka a nagymértékű energiafelsza-

badulásnak?
2. Mit nevezünk ionkötésnek?
3. Hasonlítsd össze a vas és a nátrium-klorid kris-

tályrácsát!
4. A magnéziumion erősebben vonzza az oxid-

iont, mint a nátriumion a kloridiont. Mit gon-
dolsz, miért?

5. Keress az interneten olyan videókat, amelyek-
ben fémek halogénekkel lépnek reakcióba! 
Keresési kulcsszavak: nát rium klór, alumínium 
bróm, alumínium jód.

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
ion, kation, anion, ionkötés, ionrács

A fémek a nemfémes elemekkel legtöbbször 
ionvegyületeket hoznak létre. A reakció során 
a fématomok elektronokat adnak át a nemfém- 
atomoknak. A folyamatban töltéssel rendelkező 
kémiai részecskék, ionok jönnek létre. A fémato-
mokból pozitív töltésű kationok, a nemfémato- 
mokból negatív töltésű anionok jönnek létre.  
Az ellentétes töltésű ionok között ionkötés ala-
kul ki. Az ionok energiafelszabadulás közben ion-
rácsba rendeződnek.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 3-4./88-92.

A magnézium égése
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Lépegetés a periódusos rendszerben

A periódusos rendszer I. főcsoportjának elemei az alká-
lifémek. Atomjaik külső elektronhéján egyetlen elektron 
mozog, melynek leadásával mindegyik eléri az eggyel 
kisebb rendszámú nemesgáz stabilis elektronszerkeze-
tét. Ennek megfelelően ionjaik egyszeresen pozitív tölté-
sűek lesznek (pl. Li+, Na+, K+).

A II. főcsoport elemei az alkáliföldfémek. Atomjaik-
nak két vegyértékelektront kell leadni a nemesgázszer-
kezet eléréséhez, ezért atomjaik kétszeres pozitív töltésű 
ionná alakulnak (pl. Mg2+, Ca2+).

A III. főcsoportban lévő alumíniumatom mindhá-
rom vegyértékelektronját leadja, hogy elérje a neonatom 
elektronszerkezetét. Ionja így három pozitív töltésű (Al3+).

A VI. és a VII. főcsoport nemfémes elemeinél már az 
elektronfelvétel a kedvező. Az oxigénatom és a kénatom 
két elektron felvételével képez aniont. Az oxigénatom 
oxidionná (O2–), a kénatom szulfidionná (S2–) alakul.

A halogénelemek atomjai pedig mindössze egy 
elektron felvételével alakulnak egyszeresen negatív tölté-
sű halogenidionokká (F–, Cl–, Br–, I–).

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Li+ O2– F–

Na+ Mg2+ Al3+ S2– Cl–

K+ Ca2+ Br–

I–

Az ionvegyületek összetétele és képlete

A kationok és az anionok olyan számarányban alkotnak 
ionvegyületet, hogy abban a pozitív és negatív töltések szá-
ma kiegyenlítse egymást. Az ionvegyület nevét a felépítő 
ionok nevéből képezzük az „ion” szavak elhagyásával.

Cl– 
kloridion

O2– 
oxidion

Na+ 
nátriumion

NaCl 
nátrium-klorid

Na2O 
nátrium-oxid

Mg2+ 
magnéziumion

MgCl2 

magnézium-klorid
MgO 

magnézium-oxid

Al3+ 
alumíniumion

AlCl3 

alumínium-klorid
Al2O3 

alumínium-oxid

Az ionvegyületek képlete megmutatja, hogy az 
adott vegyület milyen ionokból épül fel, és azok mi-
lyen anyagmennyiség-arányban (számarányban) al-
kotják a kristályt.

H

Li Be

Na Mg

He

B C N O F Ne

Al Si P S Cl Ar

4.12.1.  Az ion töltésének meghatározása
Lépjünk annyit a periódusos rendszerben balra vagy jobbra, 
hogy elérjük a hozzá legközelebb álló nemesgáz vegyjelét! Egy 
balra lépés egy elektron leadását, egy jobbra lépés egy elektron 
felvételét jelenti.

4.12. AMIKOR AZ ELLENTÉTEK VONZZÁK EGYMÁST

Az előző leckében láttuk, hogy a fématomok pozi-
tív töltésű, a nemfématomok negatív töltésű ionok 
képzésére hajlamosak. Megfigyelhettük, hogy a 
nátrium egyszeresen, a magnézium kétszeresen po-
zitív töltésű, a klór egyszeresen, az oxigén viszont 
már kétszeresen negatív töltésű iont képez. Vajon 
mi alapján dönthetjük el, hogy melyik atom milyen 
töltésű ionná alakul? És vajon mi a kialakuló ionve-
gyület képlete?

Miért NaCl a konyhasó képlete?

A szénatomnak és a szilíciumatomnak négy elektront 
kellene leadni vagy felvenni a nemesgáz-elektron-
szerkezet kialakításához. Mivel mindkét folyamat túl 
nagy energiabefektetéssel jár, e két atom egyike sem 
képez iont. A nitrogénatom és a foszforatom már há-
rom elektron felvételével megteheti ezt, ionképzésük 
és ionjaik (N3– , P3–  ) azonban ritkák.

Érdekesség

4.12.2.  Nátrium-klorid  
A nátrium-klorid (NaCl) 
ionrácsában a nátriumionok 
és a kloridionok anyag- 
mennyiség-aránya 1 : 1.

4.12.3.  Magnézium-klorid 
A magnézium-klorid (MgCl2) 
ionrácsában a magnéziumionok 
és a kloridionok anyag- 
mennyiség-aránya 1 : 2.
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Gyakran találkozunk olyan ionvegyületekkel, ame-
lyekben az aniont több atom építi fel. Ezek egyik 
legismertebb képviselője a kalcium-szulfát, azaz  

a gipsz. Ionrácsában kal- 
ciumionok (Ca2+) és szul-
fátionok (SO2–

4 ) találhatók.  
A szulfátionokban egy 
kénatom és négy oxigén- 
atom kapcsolódik össze 
kovalens kötéssel. Mivel 
a kalcium-szulfátot alko-
tó ionok anyagmennyi-
ség-aránya 1:1, a képlete 
CaSO4.

Érdekesség

4.12.4.  Egymással ionvegyületeket képező elemek

Az ionvegyület moláris tömegét a képlet alapján köny-
nyen kiszámolhatjuk, mert az ionok tömege lényegében 
megegyezik az atom tömegével. Ennek az az oka, hogy 
az elektronok tömege, amely az ionképzés során leadás-
ra vagy felvételre kerül, elhanyagolható.

1 mol nátrium-klorid tömegét 1 mol nátriumatom és 
1 mol klóratom tömegéből számoljuk: 23 g + 35,5 g = 58,5 g. 
A nátrium-klorid moláris tömege tehát 58,5 g/mol.

I. A VIII. A

1 H
II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A

He

2 Li Be B C N O F Ne

3 Na Mg
III. B IV. B V. B VI. B VII. B VIII. B I. B II. B

Al Si P S Cl Ar

4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

6 Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

7 Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn

6 Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

7 Th Pa U Np Pu AmCm Bk Cf Es Fm Md No Lr

EGYMÁSSAL IONVEGYÜLETEKET KÉPEZNEK

3

Li
lítium

7

N
nitrogén

8

O
oxigén

11

Na
nátrium

12

Mg
magnézium

16

S
kén

17

Cl
klór

19

K
kálium

20

Ca
kalcium

35

Br
bróm

Li3N

Na2S
MgO

KCl

CaBr2

1. Milyen töltésű ionokat képeznek az alkálifém- 
és az alkáliföldfém-atomok és miért?

2. Hasonlítsd össze a fémek és a nemfémek ion-
képzését a magnézium és a klór példáján!

3. Milyen összetételű ionvegyületet alkot a kén 
a nátriummal, a magnéziummal és az alumíni-
ummal?

4. Írd fel a kalcium klórral alkotott vegyületének, 
a kalcium-kloridnak a képletét, és számítsd ki a 
moláris tömegét!

5. Hasonlítsd össze a nátrium-klorid és a magné-
zium-klorid kristályrácsát!

6. Mi a képlete a vízlágyító tulajdonságú nátrium-
karbonátnak és a műtrágyaként is használt káli-
um-nitrátnak?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
ionvegyület képlete, összetett ion

A fématomok elektronleadással kationokat, a nem -
fématomok elektronfelvétellel anionokat képez-
nek. Az atomokból annyi elektron leadásával vagy 
felvételével keletkezik ion, amennyi a nemesgáz-
szerkezet eléréséhez szükséges. Egyes ionokban 
több atom is összekapcsolódhat kovalens kötés-
sel, ekkor összetett ionról beszélünk. A ka tionok és 
az anionok olyan arányban képeznek vegyületet, 
hogy abban az ionok töltésszámának összege nul-
la. Az ionvegyületek képlete a kristályrácsot felépí-
tő ionokat és azok számarányát mutatja meg.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Meglehetősen gyakoriak azok az ionvegyületek, ame-
lyekben a kationok vagy az anionok, de akár mindkettő 
több atomból épül fel. Ezeket – a korábban megismert 
egyszerű ionokkal szemben – összetett ionoknak ne-
vezzük. Nem egyszerűen elektronleadással vagy elekt-
ronfelvétellel jönnek létre az atomokból, hanem kémiai 
reakció során keletkeznek molekulákból. Atomjaikat ko-
valens kötések tartják össze. A kationok közül a leggya-
koribb az ammóniumion (NH4

+  ), az anionok közül pe-
dig a karbonátion (CO3

2–), a szulfátion (SO4
2–), a nitrátion  

(NO3
–) vagy a foszfátion (PO4

3–).

4.12.5.  Néhány összetett ion modellje

4.12.6.  A CaSO4 modellje

SO42 –CO32 – NO3– PO43–NH4+

Mf. 3-4./93-98.
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A nátrium-klorid (NaCl)

A nátrium-klorid (kősó, konyhasó) fehér, szagtalan, szi-
lárd halmazállapotú, magas olvadáspontú (801 °C) vegyü-
let. Megmunkálhatósága rossz, erő hatására törik. Vízben 
jól oldódik, ekkor kristályai ionokra esnek szét. Míg a szi-
lárd só elektromos szigetelő, vizes oldata és olvadéka veze-
ti az elektromos áramot. Ezen tulajdonságok mindegyike 
a konyhasó ionrácsos szerkezetének a következménye.

4,5 V

sóoldat

4.13.4.  A konyhasó oldódódik a vízben. Az ionvegyületek 
oldódásakor a poláris vízmolekulák – ellentétes pólusaikkal – 
körülveszik a kationokat és az anionokat, és kiszakítják azokat a 
kristályrácsból. A vízmolekulákkal körülvett ionok az oldatban 
szabadon elmozdulhatnak.

Az ionvegyületek fehér (színtelen) vagy színes, szilárd 
halmazállapotú anyagok. Egyesek vízben jól, mások 
rosszul vagy nem oldódnak. Oldatuk színe jellemző az 
adott vegyületre. Az ionvegyületek tulajdonságait a nát-
rium-klorid példáján ismerjük meg.

Amikor ionvegyületekről beszélünk, legtöbbünk-
nek a nátrium-klorid, azaz a konyhasó jut eszébe, 
pedig számos ionvegyülettel találkoztunk már a 
kémia tanulása során. Ilyen a magnézium-oxid, a 
réz-szulfát, a kálium-permanganát, de a hegységal-
kotó kalcium-karbonát is. Ismerjük meg ezek közül 
néhánynak a fontosabb tulajdonságait!

4.13. AZ IONVEGYÜLETEK TULAJDONSÁGAI

4.13.2.  A konyhasó nem olvad 
meg a borszeszégő lángjában. 
Az ionrácsban az ionokat első-
rendű kémiai kötés tartja össze, 
amelynek felszakítása csak 
nagy energiával lehetséges.

4.13.3.  A konyhasó kristályai törnek. Erőhatásra az ionkristály 
rétegei elmozdulnak, ekkor azonban az azonos töltésű ionok 
egymás mellé kerülnek és taszítják egymást.

Miért nem szabad vizes kézzel  
a villanykapcsolóhoz nyúlni?

4.13.5.  A konyhasó vizes oldata vezeti az áramot. Az elektromos 
vezetés feltétele, hogy az anyagban szabadon mozgó, töltéssel 
rendelkező részecskék legyenek. Az ionvegyületek szilárd halma-
zában az ionok helyhez kötöttek, az oldatban vagy az olvadékban 
viszont szabadon elmozdulhatnak.

4.13.1.  Fehér (színtelen) és színes ionvegyületek: konyhasó (1), 
gipsz (2), mészkő (3), kobalt-klorid (4), rézgálic (5), kálium-dikro-
mát (6), nikkel-szulfát (7), hipermangán (8)

1

3
2

4

5

6

7

8

Vizsgáljuk meg a konyhasó tulajdonságait!
• Figyeljük meg színét, szagát, halmazállapotát!
• Hevítsünk konyhasót kémcsőben!
• Tegyük dörzsmozsárba és törjük porrá!
• Tegyük vízbe, és figyeljük meg az oldhatóságát!
• Vizsgáljuk meg a só és oldata elektromos ve-

zetését!

Kísérlet
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A nátrium-klorid felhasználása rendkívül széles 
körű. Az iparban ebből állítják elő a nátriumot, a klórt és 
gyakorlatilag minden nátrium- és klórvegyületet. Ezen 
felül a legismertebb ételízesítő és fontos tartósítószer is.

Két érdekes ionvegyület

A kalcium-karbonát (CaCO3 ) a természetben sokféle 
formában található meg. Mészkőként hegységeket al-
kot, egyes helyeken cseppkőként tűnik fel, és számos 
élőlény vázának az anyaga. Az iskolai táblakréta anya-
ga is jellemzően ez a vegyület. A tiszta kalcium-karbo-
nát fehér, vízben nem oldódó szilárd anyag. Kristály-
rácsában a kalciumionok (Ca2+) mellett több atomból 
álló karbonátionok (CO3

2–) helyezkednek el. A kalci-
um-karbonátot legnagyobb mennyiségben az építő-
ipar használja fel.

4.13.7.   A rézgálic kristályvizének el  vesztése

A réz-szulfát (CuSO4 · 5 H2O) rézgálic néven is ismert 
vegyület. Kék színű, vízben jól oldódó szilárd anyag. 
Ionrácsában a rézionok (Cu2+) és a szulfátionok (SO4

2–) 
mellett vízmolekulák is találhatók. Ezt a vegyület képle-
tében is feltüntetjük, és kristályvíznek nevezzük. 

A kristályvíz egy vegyület kristályrácsába beépülő víz, 
amelyet hevítéssel eltávolíthatunk. Ha a kristályvizes 
réz-szulfátot hevítjük, annak víztartalma elvész, miköz-
ben az anyag kifehéredik. A rézgálic a szőlő gomba kár-
tevői elleni permetezőszer fontos alkotórésze.

4.13.6.  A kalcium-karbonát egyik szép megjelenési formája  
a márvány. A jobb oldali ábrán a kalcium-karbonát kristály- 
rácsának a modellje látható.

karbonátion: CO -
ka +

CuSO4 · 5H2O

CuSO4

H2O

Számos ionvegyület hasonlít megjelenésében és alap-
vető fizikai tulajdonságaiban a konyhasóhoz, ilyen 
például a nátrium-karbonát (Na2CO3), a kálium-nitrát 
(KNO3) vagy a nátrium-hidroxid (NaOH).

Érdekesség

1. Ismertesd a nátrium-kloriddal végzett kísérlete-
ket és azok tapasztalatait!

2. Milyen összefüggés van a konyhasó szerkezete 
és 

 a) olvadáspontja; 
 b) megmunkálhatósága; 
 c) elektromos vezetése között?
3. Jellemezd az ionvegyületek oldódásának a fo-

lyamatát!
4. Hasonlítsd össze a mészkő és a rézgálic fizikai 

tulajdonságait!
5. Miért nem lehet a CuSO4 · 5 H2O összetételű ve-

gyület olvadáspontját megmérni?
6. Írj anyagismereti kártyát a három tanult ionve-

gyületről!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
kristályvíz

Az ionvegyületek legtöbbször fehér, ritkábban szí-
nes, szilárd halmazállapotú, általában magas olva-
dáspontú, rideg, törékeny anyagok. Egyesek rosz-
szul, mások jól oldódnak vízben. Vizes oldatuk vagy 
olvadékuk vezeti az elektromos áramot. Egyes ion-
vegyületek kristályrácsába vízmolekulák épülnek 
be, ezt kristályvíznek nevezzük.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 3-4./99-104.



86

Fontosabb fogalmak

Az alábbi fogalmakat (lehetőleg szó szerint) meg kell tud-
nod határozni.

Elsőrendű kémiai kötés: atomok vagy ionok között ki-
alakuló erős vonzó kölcsönhatás (típusai a kovalens, a 
fémes és az ionkötés).

Másodrendű kémiai kötés: molekulák között kialaku-
ló, az elsőrendű kötéseknél gyengébb kölcsönhatás.

Kovalens kötés: atomok között közös elektronpárral ki-
alakított elsőrendű kémiai kötés.

Fémes kötés: fématomok között kialakuló szabadon 
mozgó elektronfelhő, elsőrendű kémiai kötés.

Ionkötés: ellentétes töltésű ionok között kialakuló von-
zó kölcsönhatás, elsőrendű kémiai kötés.

Apoláris molekula: olyan molekula, amelynek az elekt-
roneloszlása egyenletes.

Poláris molekula: olyan molekula, amelynek az elekt-
roneloszlása nem egyenletes, így pozitív és negatív pó-
lusokkal rendelkezik.

Ion: töltéssel rendelkező kémiai részecske.

Kation: pozitív töltésű ion.

Anion: negatív töltésű ion.

Összetett ion: Két vagy több atomból álló, töltéssel ren-
delkező kémiai részecske, amelyben az atomokat kova-
lens kötések tartják össze.

Molekularács: olyan kristályrács, amelyben nagyszámú 
molekula kapcsolódik össze gyenge másodrendű ké- 
miai kötéssel.

Atomrács: olyan kristályrács, amelyben nagyszámú 
atom kapcsolódik össze kovalens kötésekkel.

Fémrács: olyan kristályrács, amelyben nagyszámú fém-
atomot fémes kötés tart össze.

Ionrács: olyan kristályrács, amelyben nagyszámú ion 
között ionkötés létesít kapcsolatot.

Amorf anyag: szilárd halmazállapotú anyag, amelynek ré-
szecskéi nem alkotnak szabályos kristályszerkezetet.

Ötvözet: fémek más fémekkel (vagy nemfémekkel) al-
kotott keverékei, amelyek tulajdonságai eltérnek a tiszta 
féméitől.

Kristályvíz: egyes vegyületek kristályrácsába beépült víz.

Szöveges feladatok

A felsorolt témákról tudj 5–10 mondatban összefüggően 
beszélni! (A zárójelben megadott szempontok segítik az 
ismeretek összegyűjtését és a szövegalkotást.)

1. A kémiai kötések (csoportosítás erősségük szerint, 
típusaik, meghatározásuk, példák az elemek és a vegyü-
letek köréből)

2. A grafit szerkezete és tulajdonságai (összefüggések 
a grafit kristályszerkezete és tulajdonságai, illetve fel-
használása között)

3. A vas (anyagszerkezete, fizikai és kémiai tulajdonsá-
gai, felhasználása)

Tényszerű ismeretek

Ezek a kérdések olyan megtanulandó ismeretekre vonat-
koznak, amelyekre később is jól kell emlékezned.

1. Mit jelentenek a következő kémiai jelek?
O2, H2O, SiO2, Fe, NaCl, Mg2+, O2–

2. Hogyan írható fel a szerkezeti képlete az alábbi mole-
kuláknak?
H2, Cl2, O2, N2, H2O, CO2, NH3, CH4, HCl

3. Milyen töltésű ionokat képeznek a következő ato-
mok, ennek megfelelően mi az ionjuk képlete?
Na, K, Mg, Ca, Al, O, S, Cl

4. Milyen összetételű ionvegyületet képeznek egymás-
sal a következő atomokból képződő ionok?

nátrium 
kálium 

magnézium 
kalcium 

alumínium

klór 
oxigén

4.14. ÖSSZEFOGLALÁS
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5. Milyen kötések alakulnak ki
a) a molekularácsban a molekulákon belül és a moleku-

lák között (pl. kén);
b) az atomrácsos kristályokban az atomok között  

(pl. gyémánt);
c) a fémrácsban a fématomok között (pl. vas);
d) az ionrácsban az ionok között (pl. nátrium-klorid)?

Kísérletek

Foglald össze a kísérlet lényegét a kísérlet, a tapasztalat és a 
magyarázat sorrendjében!

1. Kénport melegítünk kémcsőben forrásig, majd a 
kénolvadékot hideg vízbe öntjük.

2. Felhevített nátriumot klórgázzal telt üveghengerbe 
teszünk.

3. Hidrogént állítunk elő kémcsőkísérletben és megfi-
gyeljük a fizikai tulajdonságait.

4. Szökőkútkísérletet végzünk ammóniagázzal.

Összehasonlítás

A feladatban mindig sorban, a megadott szempontok 
alapján végezd az összehasonlítást!

1.  Hasonlítsd össze a hidrogént és a vizet a következő 
szempontok alapján: molekulaszerkezet, molekula-
polaritás, másodrendű kötések erőssége, halmazálla-
pota!

2. Hasonlítsd össze a négyféle rácstípusba tartozó egy-
egy anyag: a répacukor, a gyémánt, a vas és a konyhasó 
tulajdonságait!
Az összehasonlítási szempontok:
– a rácsot felépítő részecskék típusa,
– a részecskéket a rácsban összetartó kötés neve,
– az anyag halmazállapota,
– olvadáspontja,
– keménysége,
– oldhatósága vízben,
– elektromos vezetése.

3.  Hasonlítsd össze a nátriumiont és az kloridiont az 
alábbi szempontok alapján: képződésük, elektronszer-
kezetük, töltésük és képletük!

Ábraelemzés

Foglald össze pár mondatban, mit ábrázol a rajz! Hasz-
náld a tanult szakkifejezéseket!

Csoportosítás

Alkoss logikai térképet (pókábrát) a következő fogalmak 
felhasználásával! 
részecske, atom, molekula, anion, apoláris molekula, 
elemi részecske, kémiai részecske, proton, elektron, kat-
ion, poláris molekula, neutron, ion

Anyagismereti kártya

Az alábbi anyagokról legyen anyagismereti kártyád!
hidrogén, oxigén, kén, jód, víz, szén-dioxid, szőlőcukor, 
gyémánt, grafit, kvarc, arany, réz, vas, alumínium, nátri-
um-klorid, kalcium-karbonát, réz-szulfát

Digitális feladatok

Az alábbi feladatok megoldásához digitális eszközök 
használatára van szükség.

1. Készítsd el digitálisan az anyagismereti kártya sab-
lonját! Nyomtasd ki, és töltsd ki tollal, vagy folyamato-
san, digitálisan is kiegészítheted a tanult információk-
kal.

2. Készítsd el Word dokumentumban a négyféle 
kristályrácstípus összehasonlító táblázatát!

3. Készíts PowerPoint- vagy Prezi-bemutatót „A világ 
leghíresebb gyémántjai” címmel! A szöveget illuszt-
ráld fotókkal, rajzokkal, az utolsó dián pedig tüntesd 
fel a munkádhoz felhasznált forrásokat: weblapcímeket, 
nyomtatott szakirodalmat!

4. Tölts le a digitális eszközödre molekulaépítő appli-
kációt, és a segítségével állítsd össze a tanult molekulák 
modelljeit!

Mf. 3-4./105-114.
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1. Mekkora az alábbi anyagok moláris tömege?
a) kén-dioxid (64 g/mol) 
b) ammónia (17 g/mol) 
c) kalcium-oxid (56 g/mol) 
d) alumínium-bromid (267 g/mol) 
e) szilícium-dioxid (60 g/mol) 

2. Hány tömegszázalék nátriumiont, illetve kloridiont 
tartalmaz a nátrium-klorid? (39,3 tömegszázalék 
Na+, 60,7 tömegszázalék Cl–) 

3. Mekkora a hipermangán (KMnO4) tömegszázalé-
kos oxigéntartalma? (40,5 tömegszázalék) 

4. Hány tömegszázalék magnéziumot tartalmaz a do-
lomit, ha összetétele CaMg(CO3)2? (13,2 tömegszá-
zalék) 

5. Egy vegyület 1 móljának tömege 100 gramm. Ösz-
szetételéről tudjuk, hogy 40 tömegszázalék kalciu-
mot, 12 tömegszázalék szenet, ezen kívül oxigént 
tartalmaz. Mi a vegyület képlete? (CaCO3) 

6. Mi annak a szénből és oxigénből álló vegyületnek 
a képlete, amelynek 72,7 tömegszázaléka oxigén? 
(CO2)

7. Egy szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotú ve-
gyület 30,4 tömegszázaléka nitrogén és 69,6 tömeg-
százaléka oxigén. Mi a vegyület képlete, ha moláris 
tömege kisebb, mint 50 g/mol? (NO2)

8. Mekkora az alkotó atomok tömegaránya a hidro-
gén-peroxidban (H2O2)? (m(H) : m(O) = 1 : 16) 

9. Mi az alkotó atomok tömegaránya a szőlőcukorban 
(C6H12O6)? (m(C) : m(H) : m(O) = 6 : 1 : 8) 

10. Mi annak a kénből és oxigénből álló vegyületnek a 
képlete, amelyben az alkotó atomok tömegaránya  
1 : 1? (SO2)

11. Egy szénből és hidrogénből álló vegyületben a szén-
és a hidrogénatomok tömegaránya 3 : 1. Mi a vegyü-
let képlete? (CH4)

12. Mekkora tömegű kálium-kloridban van ugyanany-
nyi kloridion, mint amennyi 10,0 gramm kalcium-
kloridban van? (13,4 g kálium-kloridban) 

13. Mekkora tömegű FeO-ban van ugyanakkora tö-
megű vas, mint amennyi 1,0 kilogramm Fe2O3-ban 
van? (0,9 kg FeO-ban) 

14. Hány tömegszázalék szenet tartalmaz a 0,5 mol me-
tán és 0,5 mol szén-dioxid összekeverésével kapott 
gázelegy? (40 tömegszázalék) 

15. Hány tömegszázalék oxidiont tartalmaz az a keve-
rék, amely 1 mol kalcium-oxidot és 1 mol magnézi-
um-oxidot tartalmaz? (33,2 tömegszázalék)

16. Egy szénhidrogén molekulája 84,2 tömegszáza-
lék szenet tartalmaz. A vegyület moláris tömege  
114 g/mol. Mi ennek a szénhidrogénnek az összeg-
képlete? (C8H18)

17. Számítsd ki az alábbi vegyületek tömegszázalékos 
összetételét!
a) kén-dioxid (50 tömegszázalék kén, 50 tömeg-

százalék oxigén)
b) alumínium-jodid (6,6 tömegszázalék alumíni-

um, 93,4 tömegszázalék jód)
c) kalcium-bromid (20,1 tömegszázalék kalcium, 

79,9 tömegszázalék bróm)
d) szilícium-dioxid (46,8 tömegszázalék szilícium, 

53,2 tömegszázalék oxigén)

18. Állítsd növekvő – tömegszázalékban kifejezett – 
klórtartalom szerint az alábbi vegyületeket! 
a) kálium-klorid
b) lítium-klorid
c) hidrogén-klorid
d) kalcium-klorid 

 (a, d, b, c)

19. Hány gramm réz-szulfát (CuSO4) tartalmaz 2,5 mol 
oxigénatomot? (99,7 g)

20. Egy szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotú ve-
gyület 0,022 grammja 3 · 1020 molekulát tartalmaz. 
Mi lehet a vegyület összegképlete, ha tudjuk azt is, 
hogy
a) oxigéntartalma 72,7 tömegszázalék? (CO2)
b) ez egy szénhidrogén? (C3H8)

Gyakorlófeladatok IV. 
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5. A kémiai átalakulások
Könyvünk utolsó fejezete a kémiai reakciók  
érdekes és izgalmas világába kalauzol el bennünket
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5.1. A KÉMIAI REAKCIÓK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

Miért nem gyulladnak meg maguktól  
a fából készült bútorok?

A kémia az anyag átalakításának tudománya. Az 
átalakulásnak azonban feltételei vannak. Vajon mi-
lyen körülmények között mehetnek végbe a kémiai 
reakciók?

Felkészülünk a (kémiai) változásra

Korábbi tanulmányainkból tudjuk, hogy a kémiai vál-
tozások, más néven reakciók során új anyag keletkezik.  
A reakció termékei kémiai minőségükben, ebből faka-
dóan tulajdonságaikban is eltérnek a kiindulási anya-
gokéitól. Ezeknek a megfigyelése segíthet a kémiai vál-
tozások felismerésében és a termékek azonosításában. 
Nézzünk néhány példát kémiai reakcióra!

Gyújtsunk meg egy kis darab, fémcsipeszbe fo-
gott magnéziumot, illetve kénlapot! 

A magnézium vakító lánggal ég. Fehér, szilárd 
anyag keletkezik. A két elemből egy vegyület 
(magnézium-oxid, MgO), vagyis egy új anyag 
jön létre.

magnézium + oxigén → magnézium-oxid

A kén kék színű lánggal ég, 
eközben szúrós szagú, szín-
telen gáz, kén-dioxid (SO2) 
keletkezik. 
kén + oxigén → kén-dioxid

Tegyünk rézgálic- (réz-szulfát, CuSO4) oldatba 
cinklemezt!

A szürke cinklemezen rövid idő alatt vörösbar-
na réteg keletkezik. A lemezre réz válik ki az ol-
datból, miközben a cink egy része cink-szulfáttá 
alakul. A változás során új anyagok keletkeznek, 
a cink és a rézgálicoldat között tehát kémiai reak-
ció játszódik le.

réz-szulfát + cink → réz + cink-szulfát

Kísérlet

Végbemegy vagy nem megy végbe?

A kémiai reakciók végbemenetelének alapvető feltétele a 
reakciópartnerek részecskéinek az ütközése. Ez azonban 
csak akkor vezet tényleges átalakuláshoz, ha a részecs-
kék megfelelő irányból és megfelelő energiával ütköznek. 
E két tényező együttes megvalósulása esetén hatásos 
ütközésről beszélünk. Bármelyik tényező hiánya (pl. túl 
alacsony hőmérséklet) a kémiai átalakulás elmaradását 
okozza. A folyamatot egyszerűen modellezhetjük a gyu-
fa meggyújtásának példáján.

5.1.1.  A hatásos ütközés modellezése 
Ha a gyufát merőlegesen közelítjük a dörzsfelülethez, akkor nem 
gyullad meg. Szintén hatástalan, ha lassan húzzuk végig a felü-
leten. A kémiai reakció akkor indul be, ha gyorsan, oldalirányból 
húzzuk végig a gyufafejet a dörzsfelületen.

A hidrogén (H2) és jód (I2) reakciójában hidrogén- 
jodid (HI) keletkezik. A molekulák ütközése nem min-
den esetben vezet reakcióra, fontos, hogy megfelelő 
irányból találkozzanak.

Az egyszerű molekulák ütközésekor nagy eséllyel ta-
lálkoznak jó irányból, megfelelő helyzetben a részecs-
kék, így a hatásos ütközések száma viszonylag magas. 
Minél összetettebbek, nagyobbak a reakciópartnerek 
részecskéi, annál kisebb az esélye a megfelelő helyzet-
ben való ütközésnek. 

Jó, ha tudod!

5.1.2.  Az ütközési irány jelentősége

Nincs 
átalakulás

Átalakulás
történik
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Kémcsőben lévő 3 tömegszázalékos hidrogén-
peroxid-oldatba szórjunk késhegynyi barnakő-
port! Tartsunk a kémcső szájához parázsló gyúj-
tópálcát!

Kísérlet

Segít, gyorsít, megmarad- a katalizátor

A kémiai reakciók jelentős része csak magas hőmérsék-
leten, olykor csak nagy nyomáson megy végbe. Számos 
esetben azonban nem alkalmazhatunk ilyen körülmé-
nyeket. Gondoljunk csak az élő szervezetben végbeme-
nő kémiai reakciókra, ahol a magas hőmérséklet az élő-
lény pusztulását eredményezné.

A hidrogén-peroxid megfelelő körülmények között 
vízre és oxigénre bomlik. Vizes oldatában a részecskék-
nek csak kis hányada rendelkezik a bomláshoz szüksé-
ges energiával. Melegítéssel akár fel is gyorsíthatjuk a 
bomlást. A reakció azonban barnakőpor (mangán-di-
oxid, MnO2) hatására is felgyorsul.

hidrogén-peroxid → víz + oxigén

A reakció során az oxigén eltávozik, a víz alján pedig 
visszamarad a barnakőpor. Azokat az anyagokat, ame-
lyek megnövelik egy reakció sebességét, de a reakció 
végén változatlan mennyiségben és kémiai minőségben 
visszamaradnak, katalizátoroknak nevezzük.

A kémiai reakciók jelentős része végbe sem megy 
megfelelő katalizátor nélkül, ezért ezeket az anyagokat 
a vegyipar számos helyen használja.

Az élőlényekben lejátszódó kémiai folyamatok több-
sége csak katalizátor jelenlétében megy végbe megfelelő 
sebességgel. Az élő szervezetek katalizátorait enzimek-
nek nevezzük. Legismertebbek a tápanyagokat bontó 
emésztőenzimek, mint például az amiláz, amelyet a 
nyál is tartalmaz, így a táplálék emésztése már a szájban 
megkezdődik.

Ha a hidrogén-peroxid-oldatot mosogatószerrel ke-
verjük, és az elegyhez kálium-jodid-oldatot öntünk, 
heves reakció játszódik le, sűrű színes hab ömlik ki a 
lombik száján. 

5.1.3.  „Az elefánt fogkrémje”
A hidrogén-peroxid bomlása során oxigéngáz keletkezik, 
amely a mosószerrel habot képez és kiáramlik a lombikból. 
A kálium-jodid katalizátorként viselkedik a reakcióban.

Érdekesség

1. Fogalmazd meg, mit nevezünk hatásos ütközés-
nek!

2. Mik a katalizátorok, és miért alkalmazzák azokat 
kémiai reakciókban?

3. Keress az interneten olyan videókat, amelyek a 
hidrogén-peroxid bomlását mutatják be (kere-
sési kulcsszavak: elephant’s toothpaste, oozing 
pumpkins)!

4. Az alumínium és a jód katalizátor hatására heve-
sen egyesül. Keress filmet a reakcióról az inter-
neten! Mi a folyamat katalizátora?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
hatásos ütközés, katalizátor

A kémiai változás során a kiindulási anyagokból új 
anyagok, termékek keletkeznek. A kémiai reakci-
ók lejátszódásának feltétele a részt vevő anyagok 
részecskéinek megfelelő irányból és megfelelő 
energiával történő, ún. hatásos ütközése. Számos 
reakció csak katalizátor jelenlétében megy végbe. 
A katalizátorok olyan anyagok, amelyek megnö-
velik egy reakció sebességét, de a reakció végén 
változatlan kémiai minőségben és mennyiségben 
visszakaphatók. 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 5./1-4.
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Bontsunk vizet elektromos árammal Hoffmann-
féle vízbontó készülékben! Fogjuk fel egymás 
után a két gázt egy kémcsőben, majd tartsuk a 
kémcső szájához égő gyújtópálcát!

Kísérlet

5.2. A KÉMIAI REAKCIÓK CSOPORTOSÍTÁSA 

Besorolható-e többféle csoportba is  
egy adott kémiai reakció?

Ahogy a mindennapi életben, úgy a tudományban 
is gyakran csoportosítunk, halmazokba rendezünk. 
A csoportosítás szempontjai változatosak lehetnek. 
Gondoljunk csak a természetes számokra! Csopor-
tosíthatjuk ezeket például a kettővel való osztható-
ságuk vagy akár az osztóik száma alapján. Ezek alap-
ján az 5 besorolható a páratlan számok, valamint a 
prímszámok halmazába is.

A kémiai változásokat is sokféle szempont szerint cso-
portosíthatjuk. Ismerjük meg a reakciók néhány cso-
portosítási lehetőségét egy érdekes kísérlet példáján! 

A víz elektromos áram hatására két színtelen, szagta-
lan gázra, hidrogénre és oxigénre bomlik. 

víz → hidrogén + oxigén

Ha azonban a képződött gázokat összekeverjük és 
meggyújtjuk, akkor a hidrogén az oxigénnel vízzé egyesül.

hidrogén + oxigén → víz

Az egyik legegyszerűbb lehetőség, hogy a kiindulá-
si anyagok és termékek száma alapján csoportosítjuk 
a kémiai reakciókat. A bomlás során egyféle anyagból 
két- vagy többféle anyag keletkezik. Az egyesülés en-

EGYESÜLÉS 
A + B + … → C

BOMLÁS 
A  → B + C + …

hidrogén égése 
hidrogén + oxigén → víz

vízbontás elektromos 
árammal 

víz → hidrogén + oxigén

magnézium égése 
magnézium + oxigén → 

magnézium-oxid

hipermangán bomlása  
hő hatására 

kén égése 
kén + oxigén → kén-dioxid cukor karamellizálódása

nátrium és klór reakciója 
nátrium + klór →   

nátrium-klorid

szénsav bomlása 
szénsav → szén-dioxid + víz

A reakciókat csoportosíthatjuk az azokat kísérő ener-
giaváltozások alapján is. Az exoterm (hőtermelő) reakci-
ók során a rendszer energiája csökken, a környezeté nő. 
Az endoterm (hőelnyelő) reakciók esetén ez fordított.

A víz bontása az elektromos áram energiája révén 
valósul meg. Bár a befektetett energia nem hő, a rend-
szer energiája megnő, miközben a víz elemeire bomlik.  
A változás endoterm. 

Ezzel ellentétben a hidrogén égése során az energia 
jórészt hő, kisebb mértékben fény formájában szabadul 
fel, ez tehát exoterm változás.

EXOTERM REAKCIÓ ENDOTERM REAKCIÓ

  

hidrogén égése vízzé vízbontás elektromos 
árammal 

magnézium égése cukor karamellizálódása

nátrium reakciója vízzel 
nátrium + víz →  

nátrium-hidroxid + hidrogén

hipermangán bomlása hő 
hatására 

nátrium reakciója klórral 
nátrium + klór →  

nátrium-klorid

fotoszintézis 
szén-dioxid + víz → 
szőlőcukor + oxigén

cink reakciója sósavval 
cink + sósav →  

cink-klorid + hidrogén

5.2.1.  Vízbontás elektromos árammal a Hoffmann-
féle vízbontó készülékben

H2 O2

– +

nek ellentéte, amely során két- vagy többféle kiindulási 
anyagból egyféle termék képződik.

E

KIINDULÁSI ANYAGOK

TERMÉKEKKIINDULÁSI ANYAGOK

E

TERMÉKEK



93

Két kémcsőbe öntsünk egy-egy ujjnyi háztartási só-
savat! Az egyikbe ejtsünk alufólia-galacsint, a má-
sikba öntsünk kevés ezüst-nitrát- (AgNO3) oldatot!

 5.2.2.  Sósav reakciója alumíniummal (balra) illetve 
ezüst-nitrát-oldattal (jobbra) 

Kísérlet

A sósav az alumíniummal alumínium-klorid és hid-
rogéngáz fejlődése közben lép reakcióba.

alumínium + sósav → alumínium-klorid + hidrogén

Az alumínium-klorid a reakció végén oldott formá-
ban van jelen, a hidrogén azonban buborékok formájá-
ban távozik az oldatból. Azokat a kémiai átalakulásokat, 
amelyek során a nem gáz-halmazállapotú kiindulási 
anyagokból gáz-halmazállapotú termék keletkezik, gáz-
fejlődéssel járó reakcióknak nevezzük. Ebbe a reakció- 
típusba sorolható a víz elektromos árammal történő el-
bontása is.

Sósav és ezüst-nitrát-oldat összeöntésekor a kémcső-
ben fehér színű, szilárd halmazállapotú, vízben rosszul 
oldódó ezüst-klorid válik ki. A vizes oldatokban keletke-
ző, vízben rosszul oldódó szilárd anyagokat a kémiában 
csapadékoknak nevezik. Azokat a reakciókat, amelyek 
során egy oldatból kémiai reakció során szilárd halmaz-
állapotú anyag válik ki, csapadékképződéssel járó reak- 
cióknak nevezzük.

ezüst-nitrát + sósav → ezüst-klorid + salétromsav

GÁZFEJLŐDÉSSEL  
JÁRÓ REAKCIÓ

CSAPADÉKKÉPZŐDÉSSEL 
JÁRÓ REAKCIÓ

vízbontás elektromos 
árammal

ezüst-nitrát-oldat reakciója 
sósavval

mészkő reakciója sósavval 
kalcium-karbonát + sósav →  

→ kalcium-klorid +  
szén-dioxid + víz

szén-dioxid reakciója 
meszes vízzel 
szén-dioxid +  

kalcium-hidroxid → 
 → kalcium-karbonát + víz

cink reakciója sósavval

nátrium reakciója vízzel

A kémiai változások a lejátszódási sebességük alap-
ján két csoportba sorolhatók. Azokat a kémiai változá-
sokat, amelyek lejátszódása hosszabb időt vesz igénybe, 
időreakcióknak, a gyorsan, gyakorlatilag mérhetetlenül 
rövid idő alatt végbemenőket pedig pillanatreakciók-
nak nevezzük. A reakciók lejátszódásához szükséges 
időt a körülmények célszerű megválasztásával (pl. ka-
talizátor alkalmazásával vagy hőmérséklet-emeléssel) 
befolyásolhatjuk.

PILLANATREAKCIÓ IDŐREAKCIÓ

durranógáz felrobbanása vas rozsdásodása

vaspor égése 
vas + oxigén → vas-oxid táplálék megemésztése

ezüst-nitrát-oldat reakciója 
sósavval

vízbontás elektromos 
árammal 

1. Milyen szempontok szerint és hogyan csoporto-
síthatjuk a kémiai reakciókat?

2. Milyen reakciótípusokba sorolható be a hidro-
gén égése? Magyarázd meg!

3. Hasonlítsd össze a sósav alumíniummal és 
ezüst-nitrát-oldattal való reakcióját négy sza-
badon választott szempont szerint!

4. Milyen reakciótípusokba sorolható be a hid-
rogén-peroxid vízzé és oxigénné alakulása? 
Magyarázd meg, miért! Van-e olyan csoporto-
sítási szempont, ahol nem tudsz egyértelmű-
en dönteni? 

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
csapadék

A kémiai változások a kiindulási anyagok és a ter-
mékek anyagféleségeinek a száma, a termék(ek) 
halmazállapota, a reakció lejátszódási ideje, vagy 
akár a reakciót kísérő hőváltozások alapján is cso-
portosíthatók. Egy adott reakció többféle csoport-
ba is besorolható. A csapadékok vizes oldatban 
keletkező, vízben rosszul oldódó  szilárd anyagok.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 5./5-7.
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5.1.2.  A tömegmegmaradás 
törvényét kísérletileg 1756-ban 
Mihail Vasziljevics Lomonoszov 
orosz természettudós bizonyítot-
ta. Légmentesen lezárt edényben 
óndarabot égetett. Megállapítot-
ta, hogy a lezárt edény tömege 
az átalakulás során nem változott. 
Úgy vélte, hogy a fém egyesült 
a levegő bizonyos részével, így a 
fém tömege annyival nőtt, ameny-
nyivel a levegő tömege csökkent.

 „…a természetben valamennyi változás olyannak rendeltetett, 
hogy amennyivel az egyik dolog gyarapszik, ugyanannyi vétetik 
el a másiktól, így amennyi anyag hozzáadódik egy testhez, 
ugyanannyi tűnik el a másikból...” (Lomonoszov)

Akár fizikai, akár kémiai változás történik, az átalakuló 
anyagok együttes tömege megegyezik a termékek együt-
tes tömegével. Ezt a tömegmegmaradás törvényének 
nevezzük.

5.3. EGYENLŐSÉGEK A KÉMIÁBAN

Milyen nyelven íródnak  
a reakcióegyenletek?

A középkori alkimisták szimbólumaitól Dalton és 
Berzelius jelrendszerén át a mai vegyjelek és képle-
tek megjelenéséig sokféleképpen próbálták leírni a 
kémiai reakciókat. Napjainkban olyan jelrendszert 
használunk, amely nemzetközi, és anyanyelvétől 
függetlenül bárki megértheti.

A kémiai egyenlet

A kémikusok megegyeztek egy olyan jelrendszer hasz-
nálatában, amely a világ minden részén ismert és elfoga-
dott a kémiai reakciók leírására. Ez a kémiai egyenlet, 
amely az anyag átalakulásának minőségi és mennyisé-
gi leírása. Az egyenlőség nemcsak az atomok számára, 
hanem az átalakuló és keletkező anyagok tömegére is 
vonatkozik (tömegmegmaradás). A kémiai egyenletírás 
lépései a következők:

1. Tudnunk kell, hogy milyen kiindulási anyagokból mi-
lyen termékek keletkeznek.

Az egymással reakcióba lépő anyagokat kiindulási 
anyagoknak, a keletkezett anyagokat termékeknek ne-
vezzük. Ha a hidrogént meggyújtjuk, egyesül az oxigén-
nel, vízzé ég el.

hidrogén + oxigén → víz

2. Ismernünk kell a kiindulási anyagok és a termékek ké-
miai jelét.

A kémiai egyenletben az anyagokat kémiai jelükkel 
(vegyjelükkel, képletükkel) írjuk le. A hidrogén és az 
oxigén egyaránt kétatomos molekulákból áll, tehát:

H2 + O2 → H2O

3. A reakcióegyenletet rendezni kell.
Egy kémiai egyenlet rendezésén azt értjük, hogy a 

vegyjelek és képletek elé olyan számokat (szorzóténye-
zőket, együtthatókat) írunk, amelyeknek megfelelően 
a reakcióegyenlet két oldalán az azonos atomok száma 
megegyezik. Ez lényegében az anyagmegmaradás és 
egyben a tömegmegmaradás elvét is jelenti.

2 H2 + O2 = 2 H2O

1. A vegyjeleket és a képleteket az egyenletrendezés 
során nem változtathatjuk meg.
2. A kémiai egyenletbe egyes együtthatót nem írunk. 
Ha nem szerepel a vegyjel vagy képlet előtt szám, azt 
úgy értelmezzük, mintha 1 lenne előtte.
3. A kémiai egyenletet, más néven reakcióegyenletet 
mindig balról jobbra olvasva értelmezzük.
4. Felírhatjuk az egyenletet duplázott vagy akár fele-
zett együtthatókkal is:

4 H2 + 2 O2 = 4 H2O
H2 + 0,5 O2 = H2O

Megállapodás szerint azonban az egyenletet a lehető 
legkisebb pozitív egész együtthatókkal írjuk fel.

Jó, ha tudod!

Ejtsünk lufiban lévő krétadarabot 20 tömeg%-os 
sósavba! Figyeljük meg a tömegváltozást!

Kísérlet

5.3.1.   
A folyamat 
során a 
mészkő 
és a sósav 
reakcióba 
lépnek 
egymással, 
gáz fejlődik, 
de a mérleg 
ugyanazt 
a tömeget 
mutatja.

A tömegmegmaradás törvénye
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Mit hogyan jelölünk a reakcióegyenletben?

A molekulákból felépülő elemek jelölésére az elemmole-
kula képletét használjuk. 

Pl. H2, Cl2, azonban S8 helyett S.

A molekulákból felépülő vegyületek jelölésére a vegyület-
molekula képletét használjuk.

Pl. CO2, CH4, NH3.

Az atomrácsos elemek és a fémek jelölésére a kémiai 
egyenletben az elem vegyjelét használjuk.

Pl. C, Fe, Cu.

Az atom- vagy ionrácsos vegyületek jelölésére az anyag 
képletét használjuk. 

Pl. SiO2, NaCl, CaCO3.

Példák egyszerű reakciókra

H2 + Cl2 = 2 HCl

H2O + CO2 = H2CO3 (szénsav)

CH4 + +2 O2 = CO2 2 H2O

S O2 = SO2+

C O2 = CO2+

2 Mg + O2 = 2 MgO

2 Na + Cl2 = 2 NaCl

1. Kinek a nevéhez fűződik és mit mond ki a tö-
megmegmaradás törvénye?

2. Melyek egy kémiai egyenlet felírásának lépé-
sei? Mutasd be a hidrogén és a klór hidrogén-
kloriddá alakulásának példáján!

3. Miért kell rendezni a kémiai egyenleteket?
4. Miért nem változtathatjuk meg a reakcióban 

szereplő anyagok képleteit a rendezés során?
5. Színes papírkorongok segítségével modellezd 

az alábbi kémiai változásokat, majd írd fel a re-
akciók egyenleteit! 

 a) Hidrogén égése vízzé; 
 b) Ammónia képződése hidrogénből és nitro-

génből.

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
tömegmegmaradás törvénye, 
reakcióegyenlet

A tömegmegmaradás törvényének értelmében 
az átalakuló anyagok tömegének összege meg-
egyezik a termékek tömegének összegével. A ké-
miai egyenlet az anyag átalakulásának minőségi 
és mennyiségi leírása. A reakcióegyenletet mindig 
balról jobbra olvasva értelmezzük. A kémiai egyen-
letírás lépései: 
1. A kiindulási anyagok és a termékek meghatározása.
2. A folyamat kémiai jelekkel történő felírása. 
3. A reakcióegyenlet mennyiségi rendezése.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 5./8-14.
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5.4.9.  A metán tökéletes égé-
sét a kék színű láng és a magas 
hőmérséklet jelzi.

5.4.8.  Tökéletlen égéskor sárga 
a láng, mert benne az el nem 
égett koromszemcsék izzanak. 
Ezért világít a gyertya lángja is.

Mi kell az égéshez?

Korábbi tanulmányainkból tudjuk, hogy az égés három 
feltétele az éghető anyag, a gyulladási hőmérséklet és az 
oxigén. Vizsgáljuk meg kísérletekkel az égés feltételeit!

Az égés fajtái

Az égés oxigénnel való reakció. Az égési folyamatok 
legtöbb esetben hőfelszabadulással járnak, azaz exo-
term reakciók. A reakció sebessége alapján az égésnek 
két típusát különböztetjük meg. A gyors égés során az 
anyag olyan gyorsan reagál az oxigénnel, hogy az ener-
gia nemcsak hő, hanem fény formájában is felszabadul.

Azt az égési folyamatot, amely a gyulladási hőmérsék-
let alatt következik be és fényjelenség nem kíséri, lassú 
égésnek nevezzük. Ekkor a felszabaduló hő olyan lassan 
adódik át a környezetnek, hogy azt nem érzékeljük.

Azokat az égési folyamatokat, amelyek égéstermékei 
tovább már nem éghetők, tökéletes égésnek nevezzük. 
Ha nincs elegendő oxigén, akkor az égés tökéletlen.

Mi a kapcsolat a csillagszóró égése  
és a vaskapu rozsdásodása között?

A legismertebb kémiai reakció az égés. Ezzel a folya-
mattal találkozunk, amikor gyertyát gyújtunk, ami-
kor fával tüzelünk a kandallóban, amikor rozsdáso-
dik a kertünk kapuja, vagy amikor a megemésztett 
táplálékot sejt jeinkben a sejtlégzés során átalakítjuk.

5.4. AZ ÉGÉS

5.4.5. A földgáz égése  
a gáztűzhelyen

5.4.4. A fa égése a kandallóban

5.4.6. A fa korhadása 5.4.7. A vas rozsdásodása

1. Két hurkapálca egyikét mártsuk vízüveg olda-
tába, majd száradás után mindkettőt tartsuk 
lángba! 

2. 96%-os etil-alkoholt elegyítsünk 1 : 1 térfogat-
arányban vízzel! Áztassunk bele egy papír 
zsebkendőt, majd tégelyfogó csipeszbe fogva 
tartsuk borszeszégő lángjába. 

3. Égő mécsesre borítsunk főzőpoharat!

Kísérlet

5.4.3.  A mécses elalszik, 
mert az égés során elfogy  
a főzőpohárban lévő oxigén. 
Helyette égést nem tápláló 
szén-dioxid keletkezik.

5.4.2.  Az alkohol kék 
lánggal elég, de a 
zsebkendő nem gyullad 
meg, mert az égés 
során felszabaduló 
energia a víz párolgására 
fordítódik. Hiányzik tehát 
a papír meggyulladásához 
szükséges hőmérséklet.

5.4.1.  A kezeletlen 
hurkapálca meggyullad,  
és sárga lánggal elég,  
a vízüveggel átitatott nem 
gyullad meg. A fa felületén 
keletkező üvegszerű 
bevonat ugyanis nem 
éghető.
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Mivel oltsunk tüzet?

A tűzoltás legegyszerűbb módja, hogy megszüntetjük 
a gyors égés valamelyik feltételét. Figyelni kell azon-
ban arra, hogy mi ég, mert annak alapján dönthetjük el, 
hogy mivel célszerű eloltani a tüzet.

A legáltalánosabb tűzoltó szer a víz. Ez egyrészt elzárja 
az éghető anyagot a levegőtől, másrészt a hőmérsékletet 
is csökkenti. Égő bútorok, függöny, papír oltására ideális. 
Kőolajszármazékok (pl. benzin) és meggyulladt étolaj ol-
tására azonban alkalmatlan, mert ezek sűrűsége kisebb, 
mint a vízé, ezért azok a víz felszínén tovább folytatják 
az égést. A meggyulladt elektromos berendezések vízzel 
való oltása szintén tilos, mert áramütéshez vezethet. Eze-
ket először áramtalanítjuk, majd ezután oltjuk a tüzet.

Hatékony eszközök a tűzoltó készülékek. Ezek külön-
féle anyagokat tartalmaznak (por, hab, szén-dioxid), 
amelyek a tűz fészkétől elzárják az oxigént. Általánosan 
használhatók tűz esetén. A nagy nyomással kiáramló 
gáz hatására azonban az égő olaj szétspriccel, így a tűz 
szétterjedhet. Ha az étolaj serpenyőben gyullad meg, 
tegyünk rá egyszerűen egy fedőt, az égő kőolajszárma-
zékokra pedig dobjunk rá egy vastag pokrócot. Az égő 
ruházatú embert is legegyszerűbben úgy olthatjuk el, 
hogy gyorsan pokrócba tekerjük.

Hogyan tudjuk legegyszerűbben  
elkerülni a tűzeseteket?

1. A tűzgyújtásra alkalmas eszközöket tartsuk elzárva!
2. Földgáz használata során ügyeljünk a szivárgás elke-

rülésére, a gázcsapot használat után zárjuk el!
3. Gázszag esetén kerüljük a nyílt láng és az elektromos 

berendezések használatát!
4. Tűzhelyek, kazánok környezetében ne tároljunk tűz-

veszélyes, gyúlékony anyagokat!

5. Ne használjunk meghibásodott elektromos vezetéke-
ket és berendezéseket!

6. Tűzveszélyes anyagok környezetében (pl. benzinkút) 
a nyílt láng használata tilos!

7. A természetben száraz időszakban tartsuk be a tűz-
gyújtási tilalmat!

8. Mindig legyen kéznél megfelelő tűzoltó készülék!

TŰZOLTÓSÁG: 105 
A hat legfontosabb információ, 
amit tűz esetén jelenteni kell:

1. A tűz pontos helye.
2. A bejelentő neve, telefonszáma.
3. Mi ég és mekkora területen?
4. Van-e más veszélyes éghető anyag a közelben?
5. Van-e valaki életveszélyben?
6. Hogyan történt a tűzeset?

A tűzoltó készülék nem játék, csak tűz esetén hasz-
náld! Ekkor:
1. Húzd ki a biztosítószeget!
2. Erősen tartva irányítsd a szórófejet vagy csövet a tűzre!
3. Nyomd le a kart, ekkor a töltet nagy erővel kiáramlik 

a palackból!
A tűzoltó készü-
lékeket évente el-
lenőriztetni kell. 
Nyomáscsökke-
nés vagy haszná-
lat után a tűzoltó-
ság helyreállítja a 
készüléket.

Jó, ha tudod!

1. Mit nevezünk égésnek?
2. Melyek a gyors égés feltételei?
3. Milyen szempontok alapján csoportosíthatjuk 

az égési folyamatokat?
4. Konkrét példák segítségével mutass be három 

lehetséges tűzoltási módot!
5. Hogyan előzhetők meg a tűzesetek?
6. Miért különösen veszélyes, ha a tűz oxigénpalac-

kok vagy PB-gázpalackok környezetében tör ki?
7. Keress az interneten videót, amely szemlélteti: 
 a) a poroltó helyes használatát; 
 b) a tűzoltók riasztását; 
 c) a lakástűz oltását!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
égés, gyors égés, lassú égés, tökéletes égés, 
tökéletlen égés

Az égés az anyagok oxigénnel való reakciója.  
A gyors égés három feltétele: az éghető anyag, a 
gyulladási hőmérséklet és az oxigén. A gyors égést 
hő- és fényjelenség kíséri, a hőátadás a környe-
zetnek gyorsan történik. A lassú égés a gyulladási 
hőmérséklet alatt következik be, fényjelenség nem 
kíséri. Ekkor a hőleadás nagyon lassan megy végbe. 
A tökéletes égés termékei tovább már nem éghető 
anyagok, a tökéletlen égés során azonban éghető 
termékek is keletkeznek. A tűzoltás során a gyors 
égés legalább egy feltételét kell megszüntetni.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 5./15-18.
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A réz és a vas hevítés hatására reakcióba lép az oxigénnel. 
A rézből réz-oxid (CuO), a vasból vas-oxid (Fe2O3 ) ke-
letkezik. Mindkét fém egyesül az oxigénnel, oxidálódik. 
Az oxigén tehát ezekben a reakciókban oxidálószer.
 

2 Cu       +       O2    =    2 CuO
 oxidálódik oxidálószer 

4 Fe       +       3 O2     =    2 Fe2O3
 oxidálódik oxidálószer 

Az oxidálószerek olyan anyagok, amelyek oxigént 
adnak át más anyagoknak. A köznapi életben számos 
oxidálószert használunk például égési reakciók fokozá-
sára és fertőtlenítésre.

Alakítsuk vissza a fém-oxidokat fémmé!

A forró réz-oxid reakcióba lép a hidrogénnel. A hidro-
gén elvonja a réz-oxidból az oxigént, miközben vízzé 
alakul. A reakció végén visszakapjuk a vörös színű re-
zet. Az oxigén elvonását egy vegyületből redukciónak 

A felhevített, forró eloxidált 
rézspirált tartsuk hidrogént 
tartalmazó kémcsőbe!

Kísérlet

Hevítsünk lángban vö-
rösréz spirált! Szórjunk 
vasport gázégő lángjá-
ba, vagy gyújtsunk meg 
egy csillagszórót!

Kísérlet

Oxidáljunk fémeket!

Hogyan varázsolhatjuk a réz vörös  
színét feketévé, majd ismét vörössé?

Redoxireakció – bonyolultnak tűnik, mégis az egyik 
legalapvetőbb fogalom a kémiában. Mi ennek az 
oka és honnan származik ez a kifejezés? Az 1700-as 
években Lavoisier francia kémikus az égést az oxi-
génnel való egyesülésként határozta meg. A leg-
több anyag ugyanis hevítés hatására meggyullad, 
reakcióba lép az oxigénnel, oxidálódik.

5.5. AZ OXIDÁCIÓ ÉS A REDUKCIÓ

5.5.1.  Rézspirál 
hevítése gáz-
lángban

A vörösréz magas hőmérsékleten hevítve fekete színű 
réz-oxiddá alakul. A vaspor szikrázva ég el.

5.5.2.  Csillagszóró égése

hevítés előtt               hevítés után

A kálium-nitrátot (KNO3 ) – amely hevítés 
hatására oxigéngáz felszabadulása köz-

ben bomlik – már az ókori Kínában 
is használták lőpor előállítására.  

A három oxigénatom összekapcso-
lódásával kialakuló ózont (O3 ) az ivóvíz 

fertőtlenítésére használják. A köznapi élet-
ben fertőtlenítésre használt hipermangán (KMnO4 ) 
hevítésével állítottuk elő az oxigént. A háztartási hipó 
hatóanyaga a nátrium-hipoklorit (NaOCl), amelynek 
bomlásával atomos oxigén keletkezik, ami oxidációval 
elpusztítja a kórokozókat.

Érdekesség

5.5.3. A fekete színű spirál vörös 
színűre változik. A kémcső falán 
folyadékcseppek jelennek meg.
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(csökkentés, elvonás) nevezzük. Mivel a redukciót a hid-
rogén végzi, a folyamatban a hidrogén a redukálószer.

CuO       +       H2    =    Cu    +    H2O
 redukálódik redukálószer

A vas-oxid is visszaalakítható elemi vassá. A vas ipari 
előállítása során ehhez szenet használnak, ekkor a vas-
oxidot a szén redukálja.

Fe2O3       +       3 C    =    2 Fe    +    3 CO
 redukálódik redukálószer

Azokat az anyagokat, amelyek a reakciókban oxi-
dálódnak, azaz oxigént vesznek fel más anyagoktól, 
redukálószereknek nevezzük.

Az oxidáció és a redukció mindig együtt, egymás-
tól elválaszthatatlanul megy végbe. Azokat a reakció-
kat, amelyekben oxidáció és redukció történik, redo-
xireakcióknak nevezzük.

Nézzük meg ezt a hidrogén égése példáján!

2 H2         +         O2         =        2 H2O
 oxidálódik redukálódik 
 redukálószer oxidálószer 

Egy érdekes és egy híres redoxireakció

Az oxidálószerek és a redukálószerek között gyakran 
megy végbe heves, exoterm reakció. 

A kálium-klorát (KClO3) sok oxigénatomot tartalma-
zó vegyület, kiváló oxidálószer. Ha kémcsőben lévő, fel-
hevített kálium-klorátra gumicukrot dobunk, az heve-
sen elég. A reakcióban a szerves anyagok oxidálódnak, a 
kálium-klorát redukálódik. (A gyufa fejében szintén ez 
a vegyület biztosítja a gyufaszál lángra lobbanását.)

5.5.5.  A Hindenburg léghajó katasztrófája
A hidrogénen és a szénen kívül számos más reduká ló-
szert ismerünk. Ilyen például a szén-monoxid, az alu-
mínium és a magnézium. Az alumínium kiváló redu-
kálószer, mert a nehezen redukálható króm-oxidból, a 
magnézium pedig magas hőmérsékleten még a szén-
dioxidból is elvonja az oxigént.

Érdekesség

5.5.4.  Redukálószerek: szén és alumínium

1. Mit nevezünk oxidációnak és redukciónak?
2. Értelmezd az alábbi folyamatokat mint redoxi- 

reakciót! Mi oxidálódik, mi redukálódik, mi az 
oxidálószer és mi a redukálószer?

 a) 2 Mg + O2 = 2  MgO; 
 b) Fe2O3 + 2 Al = Al2O3 + 2 Fe; 
 c) 2 Mg + CO2 = 2 MgO + C.
3. A kálium-klorát (KClO3) kiváló oxidálószer. Ma-

gas hőmérsékleten sok szerves anyagot (például 
cukrot, csokoládét) oxidál. Keress az interneten 
olyan kísérletet, amely ezt mutatja be!

4. Keress az interneten olyan videót, amely a Hin-
denburg léghajó katasztrófájáról szól!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
oxidáció, redukció, redoxireakció, 
oxidálószer, redukálószer

Köznapi értelemben azt a folyamatot, amely során 
egy anyag oxigént vesz fel, oxidációnak, amely so-
rán oxigént ad le, redukciónak nevezzük. Az oxidá-
ció és a redukció mindig egyidejűleg megy végbe 
a redoxireakció során. Az oxidálószerek oxigént 
adnak át más anyagoknak, a redukálószerek pedig 
oxigént vesznek fel más anyagoktól. A legismer-
tebb redoxireakciók az égés és a fémek ipari előál-
lítása.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

A történelem egyik leghíresebb katasztrófája is egy 
redoxireakció következménye. A Hindenburg léghajót 
a náci Németország építette utasszállítás céljából. A lég-
hajó közel 200 ezer m3 erősen gyúlékony hidrogénnel 
volt megtöltve, amikor 1937-ben egy amerikai leszállás 
közben kigyulladt. A léghajó perceken belül porrá égett, 
és harmincöt ember vesztette életét.

Mf. 5./19-23.
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 Mi a hasonlóság az éltető oxigén 
és a mérgező klór reakciói között?

Az elemi részecskék felfedezésével a kémiai reak ciók 
– közöttük a redoxireakció is – új értelmezést kaptak.  
A redoxireakció fogalmát kiterjeszthetjük olyan re-
akciókra is, amelyekben oxigén nem is vesz részt.

5.6. A REDOXIREAKCIÓK

Amikor az elektron költözik

Két jól ismert reakció a magnézium égése és a nátrium 
klórral való egyesülése. Vizsgáljuk meg, mi a közös eb-
ben a két reakcióban!

5.6.1.  A magnézium égése 5.6.2.  A nátrium reakciója 
klórral

A magnézium oxigénfelvétellel oxidálódik, magné-
zium-oxid keletkezik. A reakció magas hőmérsékleten 
megy végbe. Ekkor a kötések fellazulnak, felszakadnak, 
és a magnéziumatom elektront ad át az oxigénatomnak. 
A magnéziumatom külső elektronhéján két elektron 
tartózkodik. Ezek leadásával stabilis nemesgáz-szerke-
zetű magnéziumionná alakul. 

 Mg → Mg2+ + 2 e– oxidáció

Az elektronleadás az oxigén hatására következett be, 
ezért az elektronleadással járó folyamatokat (az oxigén 
nevéből) oxidációnak nevezzük. A magnéziumatom ál-
tal leadott elektronokat az oxigénatom veszi fel, és így 
nemesgáz-szerkezetű oxidionná alakul. Az elektron fel-
vételével járó folyamatokat redukciónak nevezzük.

 O + 2 e– → O2– redukció

Mivel az oxidáció és a redukció mindig egyidejű-
leg megy végbe, az elektronátmenettel járó reakciókat 
redoxireakcióknak nevezzük.

Az oxigén a reakciópartnerét elektronleadásra, azaz 
oxidációra készteti. Azt az anyagot, amely a reakciópart-
nerét elektronleadásra készteti, oxidálószernek nevezzük. 

A magnéziumatom elektronokat ad át az oxigén-
atomnak, az oxigénatom így elektronfelvétellel redu-
kálódik. A magnézium tehát redukálja az oxigént. Azt 
az anyagot, amely a reakciópartnerét elektronfelvételre 
készteti, redukálószernek nevezzük.

2 Mg  +  O2    →  2 Mg2+  +  2 O2–

2 Mg  +  O2    =  2 MgO
OXIDÁLÓDIK     REDUKÁLÓDIK

REDUKÁLÓSZER    OXIDÁLÓSZER

Leo és Fred sok gyerek számára ismert rajzfilmfigurák. 
Segítségükkel könnyen megjegyezhetjük a redukció 
és az oxidáció fogalmát. Az elektron LEadását Oxidá-
ciónak, az elektron Felvételét REDukciónak nevezzük.

Érdekesség

5.6.3.  LEO és FRED

Redoxireakció oxigén nélkül?

A nátrium és a klór exoterm reakcióban nátrium-klo-
riddá egyesül. A nátriumatom elektron leadásával, azaz 
oxidációval nátriumionná alakul.

Na → Na+ + e–     oxidáció

4 e–
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A klóratom elektron felvételével, azaz redukcióval 
alakul kloridionná.

Cl + e– → Cl–     redukció

2 Na  +   Cl2   → 2 Na+ + 2 Cl–

2 Na  +   Cl2    =  2 NaCl
OXIDÁLÓDIK    REDUKÁLÓDIK

REDUKÁLÓSZER   OXIDÁLÓSZER

Vegyük észre, hogy az oxigén szerepét a reakcióban 
a klór veszi át, ezért azt mondjuk, hogy a klór oxidálja 
a nátriumot. A redoxireakcióknak tehát nem szükséges 
feltétele az oxigén.

A bemutatott két reakcióban a fématomok (magné-
ziumatom, nátriumatom) elektronokat adnak át a nem-
fématomoknak (oxigénatom, klóratom), és ionvegyüle-
tek keletkeznek. 

Robbanó gázkeverékek

Az előző példákban két fém oxigénnel, illetve klórral való 
reakcióját vizsgáltuk. Most nézzük meg egy nemfémes 
elem, a hidrogén reakcióját ugyanezzel a két nem fémes 
elemmel! A hidrogén és az oxigén 2 : 1 térfogatarányú ele-
gyét durranógáznak, a hidrogén és a klór 1 : 1 térfogatará-
nyú elegyét pedig klórdurranógáznak nevezzük. Mindkét 
gázelegy meggyújtva robbanásszerű hevességgel reagál.

Láthatjuk, hogy az átalakulások során apoláris mole-
kulákból poláris molekulák jönnek létre. Az oxigénatom 
és a klóratom is magához vonzza a hidrogénatom elekt-
ronját. Ezekben a reakciókban csak részlegesen megy 
végbe az elektronátadás, mert a hidrogénatomról nem 
szakad le az elektron, nem képződik belőle ion. Az oxi-
gén és a klór is oxidálja a hidrogént.

2 H2 + O2 = 2 H2O          H2 + Cl2 = 2 HCl

OXIDÁLÓDIK OXIDÁLÓSZER OXIDÁLÓDIK OXIDÁLÓSZER

2 e–

O

H H
H Cl

2 H2O

2 H2 + O2

2 HCl

H2 + Cl2

energia

5.6.4.  A durranógáz és a klórdurranógáz reakcióját kísérő ener-
giaváltozás

JÓ OXIDÁLÓSZEREK JÓ REDUKÁLÓSZEREK

oxigént adnak le 
vagy

hidrogént vesznek fel
vagy

elektront vesznek fel

oxigént vesznek fel 
vagy

hidrogént adnak le
vagy

elektront adnak le

oxigén (O2) hidrogén (H2)

ózon (O3) szén (C)

halogénelemek (pl. Cl2) szén-monoxid (CO)

hidrogén-peroxid (H2O2) alkálifémek (pl. Na)

hipermangán (KMnO4) alkáliföldfémek (pl. Mg)

kénsav (H2SO4) alumínium (Al)

salétromsav (HNO3)

Jó, ha tudod!

1. Elektronátmenet alapján mit nevezünk oxidá- 
ciónak, és mit redukciónak?

2. Értelmezd a nátrium és a klór reakcióját mint 
redoxireakciót!

3. Sorold be a hidrogén égését a tanult reakció- 
típusokba!

4. Jellemzően milyen szerepet töltenek be a re- 
doxireakciókban az alkálifémek és az alkáliföld-
fémek? Miért?

5. Jellemzően milyen szerepet töltenek be a re- 
doxireakciókban a halogénelemek? Miért?

6. Keress az interneten „durranógáz” és „klórdurra-
nógáz” címszavak megadásával video filmeket!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
oxidáció, redukció, oxidálószer, 
redukálószer, redoxireakció

Az elektronátadással járó kémiai reakciókat 
redoxireakciónak nevezzük. Az elektron leadásával 
járó részfolyamat az oxidáció, az elektron felvételé-
vel járó pedig a redukció. A redukció és az oxidáció 
mindig egyidejűleg történik a redoxireakció során. 
Jó oxidálószer az oxigén és a klór, jó redukálószer 
a magnézium és a hidrogén. Ha egy reakcióban a 
kiindulási anyagok vagy a termékek között elem 
szerepel, akkor az jellemzően redoxireakció.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 5./24-28.
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5.7. AZ OLDATOK KÉMHATÁSA ÉS A pH-SKÁLA

Savas kémhatású oldatok

A mindennapi életünk során gyakran találkozunk sava-
nyú ízű oldatokkal. Ezek mindegyike valamilyen vízben 
oldott savat tartalmaz. Az ételecet ecetsavat, a citromlé 
citromsavat tartalmaz. A tisztítószerként használt ház-
tartási sósav savas kémhatását a hidrogén-klorid okozza. 
Ugyancsak savakat (foszforsavat, citromsavat, sósavat) 
tartalmaz a háztartási vízkőoldó. Az ilyen oldatokat ösz-
szefoglalóan savas kémhatású oldatoknak nevezzük. 
A savas kémhatású oldatok maró hatásúak, a bőrre ke-
rülve bőrpírt és csípő, viszkető érzést okozhatnak.

Lúgos kémhatású oldatok

Közvetlen környe-
zetünkben nagyon 
sok lúgos kémha-
tású oldattal ta-
lálkozunk. Régen 
elterjedten hasz-
nálták a nátrium-
hidroxidot (lúgkő, 
marónátron) mo-
sásra, mert eltá-

volítja a zsíros szennyeződéseket. Ez a veszélyes anyag 
mára háttérbe szorult, azonban a mosószereink több-
sége ma is lúgos kémhatású. Ilyen például a mosószóda 
(nátrium-karbonát) és a szappan. A lúgos kémhatású 
szalmiákszeszt (ammónia vizes oldatát) a háztartásban 
üvegfelületek tisztítására, rézötvözetek fényesítésére 
használjuk. Lúgos kémhatást okozó anyagokkal a kony-
hában is találkozunk. A gyomorégés ellen szódabikar-
bónát használunk, mert a gyomrunkban található gyo-
morsavat megköti, így a panaszokat enyhíti. A lúgok 
közös tulajdonsága, hogy tömény oldatban maró hatá-
súak, és a bőrünket roncsolva annak felületét síkossá 
teszik. A lúgos kémhatású oldatok szembe jutása súlyos 
következményekkel járhat, akár vakságot is okozhat.

Semleges kémhatású oldatok

Azokat az oldatokat, amelyek nem savas és nem is lúgos 
kémhatásúak, semleges kémhatásúnak mondjuk. Ilyen 
például a konyhasó vagy a répacukor vizes oldata, de a 
kémiailag tiszta víz is semleges kémhatású.

A pH-skála

Az oldatok kémhatásának számszerű jelzésére a pH-
értéket használjuk. A pH-skálát 0–14-ig értelmezzük, 
amelyben a semleges kémhatást a 7-es pH-érték jelzi. 
Ez alatt az oldat savas, e felett pedig lúgos kémhatású.

Miért változik meg a tea színe,  
ha citromlevet teszünk bele?

Az eddigiek során az oldatokat összetételükkel és 
töménységükkel jellemeztük. A vizes oldatok egy 
további fontos jellemzője a kémhatás. Ennek alap-
ján egy oldat lehet savas, lúgos vagy semleges.

5.7.1.  A háztartásban előforduló savak és savas kémhatású oldatok

A savas és a lúgos kémhatású oldatok 
tömény formában veszélyes, maró 

anyagok. A bőrre, de különösen 
a szembe kerülve súlyos sérü-
léseket okozhatnak, a féme-

ket is károsítják. Ezekre a veszé-
lyekre figyelmeztet a piktogramjuk 

is. Használatuk során húzzunk gumi-
kesztyűt és viseljünk védőszemüveget!

Jó, ha tudod!

hígítás 

erősen
savas lúgos 

erősengyengén 
semleges 

gyengén 

hígítás 

7 8 9 10 11 12 13 14 pH 6 5 4 3 2 1 0 

5.7.2.  A pH-skála
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A kis pH-értékek (0–3) erősen savas, míg a nagyok  
(11–14) erősen lúgos kémhatást jeleznek. 7-hez köze-
li pH-értékek esetén az oldat gyengén savas vagy lúgos. 
Akár savas, akár lúgos kémhatású oldatot hígítunk vízzel, 
a kémhatás semleges irányba, az oldat pH-ja 7 felé tolódik.

Az indikátorok

A teába belecseppentett citromlé hatására a tea kivilágo-
sodik. A teában található színanyag sav hatására sárga 
színűre változik, azaz jelzi az oldat kémhatását. Azokat 
az anyagokat, amelyek meghatározott színnel jelzik egy 
oldat kémhatását, indikátoroknak nevezzük (indiká-
tor = jelző).

A citromsav vizes oldata savas, a konyhasóé semle-
ges kémhatású. A szappanreszelék, a szódabikarbóna 
és a mosószóda viszont lúgos kémhatású oldatot képez.  
A kémhatást az oldatokhoz adott indikátorok színe jelzi.

5.7.4.  Számos növény 
virágának a színét az 
antociánok okozzák. 
Ezek ugyanolyan típusú 
vegyületek, mint amilyenek 
a vörös káposzta levelében 
is megtalálhatók. A szín a 
közeg kémhatásától függ, 
így ugyanazon a növényen 
egy időben többféle színű 
virágot is láthatunk  
(pl. orvosi tüdőfű).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140

lakmusz

fenoftalein

brómtimolkék

antocián

savas

metilvörös

semleges lúgos

5.7.3. Indikátorok színe különböző kémhatású oldatokban
(Az ábrán feltüntetett számok az oldat pH-értékét mutatják.)

5.7.5. Különböző indikátorpapírok
A kereskedelemben kapható indikátorpapírok segítségével akár 
az oldatok savasságának vagy lúgosságának a mértékére, vagyis 
az oldat pH-értékére is következtethetünk.

1. Foglald össze a savak közös tulajdonságait (a 
vizes oldatuk íze és kémhatása, hatásuk a bő-
rünkre, az indikátorok színe a vizes oldatukban)!

2. Foglald össze a lúgok közös tulajdonságait (a 
vizes oldatuk kémhatása, hatásuk a bőrünkre, 
az indikátorok színe a vizes oldatukban)!

3. Mi a pH és mire következtethetünk az érté-
kéből?

4. Milyen kísérlettel tudnád megállapítani egy fe-
hér porról, hogy citromsav vagy mosószóda?

5. Egy rajzlapot befestünk vörös káposzta levével. 
Megszárítjuk, majd szódaoldattal és citromlé-
vel festünk rá. Mit tapasztalunk és miért?

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
kémhatás, sav, lúg, indikátor, pH-érték

A vizes oldatok egyik jellemzője a kémhatás.  
A savas oldatok savanyú ízűek, tömény oldatban 
maró hatásúak. A lúgos oldatok a bőrt síkossá te-
szik, tömény oldatuk szintén maró hatású. A víz 
semleges kémhatású folyadék. Az indikátorok 
meghatározott színnel jelzik az oldatok kémhatá-
sát. Legfontosabb indikátoraink a lakmusz, a fenol-
ftalein és az univerzális indikátor. Az oldatok kém-
hatásának számszerű jellemzésére a pH-értéket 
használjuk. 0 és 7 között savas, 7 és 14 között lúgos, 
7-es pH-érték esetén semleges kémhatású az oldat.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Kémcsőben lévő citromsavat, konyhasót, szap-
panreszeléket, szódabikarbónát és mosószódát 
oldj fel vízben! Indikátor segítségével vizsgáld 
meg az oldatok kémhatását!

Kísérlet

Mf. 5./29-33.
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5.8. A SAV-BÁZIS REAKCIÓK ÉRTELMEZÉSE

Lehet-e a víz sav vagy bázis?

Korábban megismertük a savas és lúgos oldatok 
jellemző tulajdonságait. További kutatások megál-
lapították, hogy a savas és lúgos oldatokban sajátos 
az adott kémhatású oldatra jellemző részecskék ta-
lálhatók meg nagy számban. Melyek ezek, és hogy 
jönnek létre?

Brönsted sav-bázis elmélete

Ahogyan a redoxireakcióknak, úgy a sav-bázis reak- 
cióknak is van korszerű, részecskeátmenettel magya-
rázott meghatározása. Ezt J. N. Brönsted dán kémikus 
fogalmazta meg 1923-ban.

Amikor hidrogén-klorid-gázt oldunk vízben, a hid-
rogén-klorid-molekulák hidrogéniont (H+) adnak át a 
vízmolekuláknak, amelyek ezt a nemkötő elektronpár-
jukkal kötik meg. A hidrogén-klorid-molekulákból klo-
ridionok (Cl–), a vízmolekulákból pedig oxóniumionok 
(H3O+) keletkeznek.

5.8.1.  Hidrogén-klorid reakciója vízzel

HCl        +        H2O         =           Cl–        +       H3O+

H+

Azokat az anyagokat, amelyek részecskéi hidrogén-
iont adnak át más anyagok részecskéinek, savaknak 
nevezzük. A savak vizes oldatában a sav-bázis reakció 
révén megnő az oxóniumionok mennyisége.

Ha a hidrogén-klorid-gáz-
zal végzett szökőkútkí-
sérlethez lakmuszoldatot 
használunk, akkor a szö-
kőkút piros színű lesz.

Jó, ha tudod!

Ha ammóniagázt oldunk vízben, ugyancsak hidro-
génion-átadás történik a két molekula között. Ekkor 
azonban a vízmolekula ad át hidrogéniont az ammó-
niamolekulának, amely azt a nemkötő elektronpárjával 
megköti. Az ammóniamolekulákból ammóniumionok 
(NH4

+  ), a vízmolekulákból pedig hidroxidionok (OH–) 
keletkeznek.

5.8.3.  Ammónia reakciója vízzel

NH3        +        H2O          =           NH+
4          +        OH–

H+

Azokat az anyagokat, amelyek részecskéi más anya-
gok részecskéitől hidrogéniont vesznek át, bázisoknak 
nevezzük. A bázisok vizes oldatában a sav-bázis reakció 
révén megnő a hidroxidionok mennyisége. 

Megfigyelhetjük, hogy mindkét reakcióban hid-
rogénion-leadás és -felvétel történik. A két folyamat 
csakis kölcsönösen és egyidejűleg valósulhat meg.  
A hidrogénion-átadással járó reakciókat sav-bázis  
reakcióknak nevezzük. 

Annak, hogy egy molekula savként viselkedhessen, 
alapvető feltétele, hogy legyen benne hidrogénatom. 
Ráadásul ez egy olyan, nagy elektronvonzó képessé-
gű atomhoz kell hogy kapcsolódjon, amely elektron-
ban elszegényíti. A bázisnak pedig rendelkeznie kell 
nemkötő elektronpárral. Ha a két részecske megfelelő 
irányból és megfelelő energiával ütközik, a savról le-
szakadó hidrogéniont a bázis a nemkötő elektronpár-
jával megköti, azaz lejátszódik a sav-bázis reakció.

Jó, ha tudod!

H H H
O

H H
O H

+ +

H +

–
+

A kettős jellemű vízmolekula

Láthatjuk, hogy a vízmolekula az első reakcióban bázis-
ként viselkedett, mert hidrogéniont vett fel a hidrogén-
klorid-molekulától. A második reakcióban azonban sav 
volt, mert hidrogéniont adott át az ammóniamolekulá-
nak. Ebből a két példából is látható: az, hogy egy anyag 
a reakcióban sav vagy bázis, az viszonylagos, a reakció-
partnertől is függ. 

5.8.2.  Szökőkútkísérlet 
hidrogén-kloriddal
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Mivel a víz sav és bázis is lehet, a tiszta vízben a mole-
kulák között is lejátszódik a hidrogénion-átadás: 

A keletkező ionok azonban olyan csekély mennyiség-
ben vannak jelen, hogy a kémiailag tiszta víz gyakorla-
tilag nem vezeti az elektromos áramot. Azokat a kémi-
ai részecskéket (molekulákat vagy ionokat), amelyek a 
reakcióban savak és bázisok is lehetnek, amfotereknek 
(kettős jelleműeknek) nevezzük.

Érdekesség

H H
O O

H

H+
H+

–

–

H H
O

H H
O

+H2O H2O H3O

+

+ = OH+

+

Készítsünk füstöt sav-bázis reakcióval!

Közelítsünk egymáshoz tömény szalmiákszesszel 
és tömény sósavval átitatott vattacsomót!
A két gáz találkozásakor sűrű, fehér füst képződik.

Kísérlet

5.8.4.  Ammónia reakciója hidrogén-kloriddal

sósav

ammónium-
klorid füst

szalmiákszesz

Az ammónia és a hidrogén-klorid között is sav-bázis re-
akció játszódik le, amelynek terméke ammónium-klo-
rid (szalmiáksó). A reakcióban a hidrogén-klorid a sav, 
az ammónia a bázis. A termék ionrácsos, szilárd hal-
mazállapotú vegyület, a levegőben apró fehér szemcsék 
formájában füstként jelenik meg.

1. Mit nevezünk a Brönsted-féle értelmezés szerint 
savnak, illetve bázisnak?

2. Mutasd be a sav-bázis reakciók lényegét a HCl, 
illetve az NH3 vízzel való reakciójának példáján! 
Írj reakcióegyenletet!

3. Hogy jelenik meg a kölcsönösség és a viszony- 
lagosság Brönsted sav-bázis értelmezésében?

4. Keress az interneten videót az ammónia és a  
hidrogén-klorid reakciójáról!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
sav, bázis, sav-bázis reakció, oxóniumion, 
hidroxidion

A Brönsted-féle értelmezés szerint a hidrogénion-
átadással járó reakciókat sav-bázis reakcióknak 
nevezzük. Az a részecske, amelyik a hidrogéniont 
leadja, sav, amelyik felveszi, bázis. A hidrogénion 
leadása és felvétele egyidejűleg megy végbe a sav-
bázis reakció során. Az, hogy egy részecske savként 
vagy bázisként viselkedik, a reakciópartnerétől is 
függ. Egyes részecskék (pl. vízmolekula) savak és 
bázisok is lehetnek. A savoldatok jellemző részecs-
kéi az oxóniumionok (H3O+), a lúgoldatoké pedig a 
hidroxidionok (OH-).

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

H

NH3 HCl

NH4Cl

+

+ = Cl+

+

NH4

H
H

H
N

H
H

H
N

H+ H+

–

–+

H

NH3 HCl

NH4Cl

+

+ = Cl+

+

NH4

H
H

H
N

H
H

H
N

H+ H+

–

–+

Mf. 5./34-38.
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5.9. SAVAK ÉS BÁZISOK A MINDENNAPOKBAN

Van különbség sav és sav között?

Bár a Brönsted-féle értelmezés alapján a sav, illet-
ve bázis fogalmak a részecske reakcióban betöltött 
szerepére utal, a mindennapi életben kissé más ér-
telmezésben, „megengedőbben” használjuk ezeket 
a fogalmakat. Hétköznapi értelemben lényegében a 
vízzel szemben mutatott viselkedés alapján csopor-
tosítunk.

A legismertebb savak a környezetünkben

A köznyelvben savaknak mondjuk azokat az anyago-
kat, amelyek vizes oldata savas kémhatású. Az ilyen ve-
gyületeknek a neve általában tartalmazza a „sav” szót. 
A legfontosabb savak a sósav (HCl), a kénsav (H2SO4), 
a salétromsav (HNO3), a szénsav (H2CO3), a foszforsav 
(H3PO4) és az ecetsav (CH3COOH).

5.9.1.  A legismertebb savak molekulamodelljei

A savak közös jellemzője, hogy vízben oldva hidro-
géniont adnak át a vízmolekulának. Az oldat savas kém-
hatását a reakcióban keletkező oxóniumionok okozzák. 
A savból visszamaradó aniont savmaradék-anionnak 
nevezzük.

 HCl + H2O = Cl– + H3O+

 hidrogén-klorid víz  kloridion     oxóniumion

 H2SO4 + 2 H2O = SO4
2  – + 2 H3O+

 kénsav  víz  szulfátion    oxóniumion

 HNO3 + H2O = NO3
– + H3O+

salétromsav  víz  nitrátion     oxóniumion

 H2CO3 + 2 H2O = CO3
2– + 2 H3O+

    szénsav    víz  karbonátion    oxóniumion

 H3PO4 + 3 H2O = PO4
3– + 3 H3O+

 foszforsav  víz  foszfátion      oxóniumion

 CH3COOH      +    H2O     =     CH3COO–   +     H3O+

    ecetsav  víz      acetátion     oxóniumion

Láthatjuk, hogy bizonyos savak egy, mások kettő 
vagy akár több hidrogéniont is képesek leadni. Egy sav  
értékűsége azt jelenti, hogy molekulája hány hidrogén-
ion leadására képes. A sósav, a salétromsav és az ecetsav 
egyértékű, a kénsav és a szénsav kétértékű, a foszforsav 
pedig háromértékű sav.

Fontosabb bázisok a környezetünkben

A köznyelv az olyan, hidroxidiont tartalmazó vegyüle-
teket nevezi bázisnak, amelyek vízben oldva hidroxid-
ionokat juttatnak az oldatba. Az ilyen vegyületek vizes 
oldata lúgos kémhatású, ezért a mindennapokban gyak-
ran lúgoknak nevezzük ezeket. A köznapi életből is-
mert két bázis a nátrium-hidroxid (NaOH, marónátron, 
lúgkő) és a kalcium-hidroxid (Ca(OH)2, oltott mész).  
A nátrium-hidroxid egyértékű, a kalcium-hidroxid két-
értékű bázis.

         NaOH          →         Na+         + OH-

nátrium-hidroxid     nátriumion            hidroxidion

          Ca(OH)2        →          Ca2+        + 2 OH-

  kalcium-hidroxid  kalciumion       hidroxidion

oldódás

5.9.2.  A nátrium-hidroxid ionokra bomlása az oldódás során

Az ammónia (NH3), amelynek vizes oldata a szalmi-
ákszesz, a vízzel való reakciója révén hozza létre az ol-
datában a hidroxidionokat, a szalmiákszesz ezért lúgos 
kémhatású oldat.

 NH3 + H2O = NH4
+ +      OH–

   ammónia  víz        ammóniumion   hidroxidion

HCl H HNO

H CO H PO CH

HCl H HNO

H CO H PO CH

HCl H2SO4 HNO3

H2CO3 H3PO4 CH3COOH
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Sav Bázis

hidrogéniont ad le  
a bázisnak

hidrogéniont vesz fel  
a savtól

vízben oldva növeli 
az oxóniumionok 

mennyiségét

vízben oldva növeli  
a hidroxidionok 

mennyiségét

vizes oldata savas 
kémhatású

vizes oldata lúgos 
kémhatású

Jó, ha tudod!

Két kémcső egyikébe öntsünk 5 tömeg%-os só-
savat, a másikba 10 tömeg%-os ételecetet! Indi-
kátorpapír segítségével hasonlítsuk össze a két 
oldat pH-értékét! A sósav esetén kisebb pH-érté-
ket mérünk.

Kísérlet

Egyes savak (pl. az ecetsav) molekuláiról viszonylag 
nehezen szakad le a hidrogénion, ezért a vizes oldatban 
nem az összes molekula adja le a hidrogénionját. Az 
ilyen savakat gyenge savaknak nevezzük. Ezzel szem-
ben az erős savak oldatában (pl. a sósavban) az összes 
savmolekula átadja a hidrogénionját a vízmolekulák-
nak. A reakcióban keletkező több oxóniumion savasabb 
kémhatást, vagyis kisebb pH-értéket eredményez.

A gyenge savak vízzel való reakciója során keletkező 
oxóniumionok és savmaradék-anionok között is vég-
bemegy a sav-bázis reakció.

Ezt a reakcióegyenletben úgy jelöljük, hogy az egyen-
let két oldala közé két, ellentétes irányú nyilat írunk. Az 
ilyen folyamatokat megfordítható kémiai reakcióknak 
nevezzük. A gyenge savak vizes oldatában savmoleku-
lák is nagy számban vannak jelen. 

Jó, ha tudod!

A bázisokat is csoportosíthatjuk erősségük alapján. 
A nátrium-hidroxid erős bázis, mert vízben kiválóan 
oldódik, így nagy mennyiségű hidroxidiont juttat az ol-
datba. Ezzel szemben a gyenge bázisok még töményebb 
oldatban is viszonylag kevés hidroxidiont juttatnak az 
oldatba, mert vagy rosszabbul oldódnak vízben, vagy a 
molekuláik nehezebben vesznek fel hidrogéniont a víz-
molekuláktól. Ezért vizes oldatuk többnyire csak gyen-
gén lúgos kémhatású. Gyenge bázis például a magnézi-
um-hidroxid [Mg(OH)2] és az ammónia.

Erős Gyenge

Sav HCl, HNO3, H2SO4 CH3COOH, H2CO3, H3PO4

Bázis NaOH, Ca(OH)2 NH3, Mg(OH)2

5.9.3.  Savakat tartalmazó élelmiszerek
Élelmiszereink gyakran tartalmaznak természetes eredetű vagy 
hozzáadott savakat. A citromsav, az ecetsav, a foszforsav, a tejsav 
vagy az aszkorbinsav (C-vitamin) élelmiszereinkben gyakran elő-
forduló anyagok. Ezek közös tulajdonsága, hogy gyenge savak.

Új fogalmak
sav/bázis erőssége, sav/bázis értékűsége

A köznapi értelmezés szerint a savak, illetve a bázi-
sok olyan anyagok, amelyek vizes oldata savas, il-
letve lúgos kémhatású. A gyenge savak nehezen, az 
erős savak könnyebben adják át a hidrogéniont a 
vízmolekulának. Az erős bázisok nagy mennyiségű 
hidroxidiont juttatnak az oldatba. A gyenge bázi-
sok vízben rosszul oldódnak vagy nehezen vesznek 
fel hidrogéniont a vízmolekulától, ezért kevesebb 
hidroxidiont juttatnak az oldatba.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

1. Mutasd be az ammónia példáján a bázis fogal-
mának többféle értelmezését!

2. Hasonlítsd össze a hétköznapi, valamint a 
Brönsted-féle sav fogalmát a salétromsav vízzel 
való reakciója példáján!

3. Hasonlítsd össze a sósavat és a szénsavat érté-
kűség és erősség alapján! Magyarázd a válaszod!

4. Egy erős savból is tudunk gyengén savas (pl.  
pH = 6) oldatot készíteni. Hogyan?

5. Mely savak fordulnak elő az élelmiszereinkben? 
Mi a közös tulajdonságuk? 

Kérdések, feladatok?

Mf. 5./39-43.
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5.10. A KÖZÖMBÖSÍTÉS

Hogyan enyhítheted leggyorsabban  
a csaláncsípés okozta fájdalmat?

A mindennapi életben gyakran találkozunk olyan 
kellemetlenségekkel, amelyeket savas kémhatású 
oldatok okoznak. Ilyen a szúnyog- vagy csaláncsípés 
okozta fájdalom vagy a gyomorégés. Ezek megszün-
tetése savak és bázisok reakciójára vezethető vissza.

Savat lúggal, lúgot savval

Főzőpohárban lévő híg sósavhoz öntsünk vörös-
káposzta-főzetet. Kis adagokban adjunk hozzá 
híg nátrium-hidroxid-oldatot addig, amíg az ol-
dat lila színű lesz. Ha az így kapott lila színű oldat-
ból forralással eltávolítjuk a vizet, szilárd anyag 
marad vissza.

Kísérlet

5.10.1.  Az antocián színe különböző kémhatású oldatokban

Az indikátor színe pirosból rózsaszínen át lilára, a fő-
zőpohárban lévő oldat kémhatása savasról semlegesre 
változik. A sósav reakcióba lép a nátrium-hidroxiddal, 
eközben nátrium-klorid és víz keletkezik. (A reakció 
végpontjában az indikátor lila színű.)

 HCl + NaOH = NaCl + H2O 
SAV  +  LÚG   =   SÓ  +  VÍZ

A savoldat és a lúgoldat reakciója során konyhasó és 
víz keletkezett, közömbösítés történt. Általában a sa-
vakat lúgokkal, a lúgokat pedig savakkal közömbösít-
hetjük. A közömbösítés energiaváltozás szempontjából 
exoterm folyamat.

A következő, ionokkal felírt egyenletből látható, hogy 
a közömbösítés során a savból származó oxóniumionok 
a bázisból származó hidroxidionokkal sav-bázis reakció-
ban vízmolekulákat hoznak létre.

H3O+ + Cl– + Na+ + OH– = 2 H2O + Na+ + Cl–

H3O+ + OH– = 2 H2O 

A savmaradék-anionokkal és a bázis fémionjaival 
nem történik változás, azok továbbra is oldott állapot-
ban maradnak, ezért az ionokkal felírt egyenletből akár 
ki is húzhatók. Ha a közömbösítés során kapott olda-
tot bepároljuk, megkapjuk a reakcióban keletkezett sót.  
A sók fémionból vagy más kationból és savmaradék- 
anionból álló ionvegyületek.

Ha az előbbi kísérletet nátrium-hidroxid helyett szóda-
bikarbónával (nátrium-hidrogén-karbonát, NaHCO3)  
végezzük, akkor a színváltozás mellett látványos pezs-
gést is tapasztalhatunk.

Érdekesség

A közömbösítés során figyelembe kell venni a savak 
és a bázisok értékűségét is. Az egyértékű savak és bázi-
sok 1:1 anyagmennyiség-arányban reagálnak egymással. 
Az arány ugyanez marad kétértékű sav és bázis esetén is.

HNO3 + KOH = KNO3 + H2O

H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2 H2O

Ha a sav kétértékű, akkor az egyértékű bázisból kétszer 
akkora anyagmennyiség kell a közömbösítéshez. Ez 
fordítva is igaz, vagyis ha egy bázis kétértékű, akkor az 
egyértékű savból kétszer akkora anyagmennyiség kell a 
közömbösítéshez.

H2CO3 + 2 NaOH = Na2CO3 + 2 H2O

2 HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2 H2O
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Közömbösítés – kicsit másképp

Gyakran van szükség arra, hogy a savas kémhatású ol-
datok savtartalmát megkössük valamilyen lúggal. Néz-
zünk erre néhány köznapi példát!

A csalán mirigyszőrei többféle savat (például han-
gyasavat) tartalmaznak, amelyek csaláncsípés esetén a 
bőrünkbe jutnak. Ha lúgos kémhatású szappanos vízzel 
vagy szódabikarbóna-oldattal bedörzsöljük a csaláncsípés 
helyét, akkor enyhíthetjük a kellemetlen, viszkető érzést.

A tápanyagok emésztéséhez a gyomrunkban erősen 
savas oldatra van szükség, ami egy körülbelül kettes 
pH-értékű sósav. Amennyiben ez feljut a nyelőcső alsó 
szakaszába, kellemetlen, égető fájdalmat okoz, ez a gyo-
morégés. A felesleges sav megkötésére olyan anyagokat 
használunk, amelyek közömbösítik a savat, és kis meny-
nyiségben nem mérgezőek. A leghétköznapibb savmeg-
kötő a szódabikarbóna (nátrium-hidrogén-karbonát, 
NaHCO3), amelynek híg vizes oldata enyhén lúgos 
kémhatású. Egyes ásványvizek (pl. Salvus gyógyvíz) a 
bennük oldott szódabikarbónának köszönhetik jóté-
kony hatásukat.

A hidrogén-karbonátok mellett karbonátok (CaCO3, 
MgCO3) is alkalmazhatók a gyomorsav megkötésére. 
Ezeket általában rágótablettákban hozzák forgalomba. 

5.10.2.  A csalán mirigyszőrei

5.10.3.  Gyomorégés

1. Mit nevezünk közömbösítésnek? 
2. Sósavat közömbösítünk nátrium-hidroxiddal. 

Milyen az így nyert oldat kémhatása, és mekkora 
a pH-értéke? 

3. Nevezd meg az alábbi savak és lúgok reakciójá-
val keletkező sókat: 

 a) kénsav és kalcium-hidroxid-oldat; 
 b) salétromsav és nátrium-hidroxid-oldat! 
4. Melyik sav és bázis reakciójával keletkezik 
 a) a nátrium-szulfát (Na2SO4); 
 b) a kálium-karbonát (K2CO3)? 
5. Mely anyagok használhatók a gyomorsav meg-

kötésére? Magyarázd a válaszod!
6. Otthoni kísérlet: Ételecet oldatához önts vörös-

káposzta-levet! Az így kapott színes oldathoz kis 
mennyiségekben adagolj szódabikarbóna-olda-
tot! Készíts videófelvételt a kísérletről!

Kérdések, feladatok?

Új fogalmak
közömbösítés, só

Azt a kémiai reakciót, amelynek során a sav és a 
lúg reakciójával só és víz keletkezik, közömbösítés-
nek nevezzük. A folyamatban a savból származó 
oxóniumionok a bázisból származó hidroxidionok-
kal vizet hoznak létre. A közömbösítés másik termé-
ke a só, amely a fémionból vagy más kationból és 
savmaradék-anionból felépülő ionvegyület. A gyo-
morsav megkötésére olyan anyagok használhatók, 
amelyek közömbösítik a sósavat.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

A szódabikarbónát, illetve karbonátokat tartalmazó sze-
rek egyik mellékhatása, hogy sav hatására szén-dioxid 
szabadul fel belőlük. A megnövekedett nyomás a gyo-
morfalat feszítheti, ezáltal kellemetlen közérzetet, telt-
ségérzetet okozhat. 

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

Ez a mellékhatás elkerülhető különböző oxidokat 
(MgO, Al2O3) vagy hidroxidokat (Mg(OH)2, Al(OH)3) 
tartalmazó savkötők alkalmazásával. 

Fontos, hogy a savmegkötők csak a tünet kezelésére 
alkalmazhatók, a túlzott mértékű savtermelés okát nem 
orvosolják. Tartós, visszatérő probléma esetén minden-
képpen orvoshoz kell fordulni.

Mf. 5./44-48.
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 S +  O2  =  SO2

n 1 mol kén-
atom

1 mol oxigén-
molekula

1 mol kén-dioxid- 
molekula

N 6 · 1023 kén-
atom

6 · 1023 oxigén- 
molekula

6 · 1023 kén-dioxid- 
molekula

m 32 g kén 32 g oxigén 64 g kén-dioxid

Értelmezzük a táblázatot!

1. Az egymás alatt szereplő mennyiségek egymással 
egyenértékűek, azaz 1 mol kénatom 6 · 1023 kénatom-
nak felel meg, és ez 32 gramm.

2. Ha a táblázatban vízszintesen lépünk, megkapjuk az 
egymással maradéktalanul reagáló anyagoknak és a 
terméknek a mennyiségeit. Így például 1 mol kén-
atom 1 mol oxigénmolekulával lép reakcióba, és ek-
kor 1 mol kén-dioxid keletkezik.

3. Mivel azonban az egymás alatt szereplő mennyiségek 
egyenértékűek, bármelyik oszlop bármelyik mennyi-
sége a mellette levő oszlopok bármelyik mennyisé-
gével maradéktalanul reagál. Így pl. 32 g kén 6 · 1023 
oxigénmolekulával egyesül, és eközben 1 mol kén-di-
oxid keletkezik.

4. A táblázatban felírt mennyiségeket természetesen ará-
nyosan növelhetjük és csökkenthetjük. Ha 1 mol ként 
égetünk el, 64 g kén-dioxidhoz jutunk, ha azonban  
10 mólt égetünk el, akkor 640 g kén-dioxid keletkezik.

A számítási feladatokat kétféleképpen is megoldhatjuk. 
Egyrészt következtetéssel (arányosság felírásával), másrészt 
a tömeg (m), az anyagmennyiség (n), a moláris tömeg (M) 
és a részecskeszám (N) közötti összefüggést kifejező kép-
lettel. A feladatok megoldásánál elegendő csak azokat az 
adatokat felírni, amelyek a számításhoz szükségesek.

n = M
m

n: anyagmennyiség (mol)

m: tömeg (g)

M: moláris tömeg ( mol
g

 ) 

n = N
N

A

N: részecskeszám

NA: Avogadro-állandó ( mol
6 · 10 23

, azaz 6 · 1023 

részecske mólonként)

1. mintafeladat
Hány mól oxigén szükséges 40 g kénpor elégetéséhez?

S     +    O2     =     SO2

32 g      1 mol

a) Megoldás következtetéssel

32 g kén reakcióba lép 1 mol oxigénnel
40 g kén reakcióba lép x mol oxigénnel

40
32x = = 1,25

40 g kén elégetéséhez tehát 1,25 mol oxigén szükséges.

b) Megoldás képlettel

Számítsuk ki a 40 g kén anyagmennyiségét!

40 g
32 

n = = 1,25 mol kén

n = 
M
m

mol
g

 
   

40 g
32 

n = = 1,25 mol kén

n = 
M
m

mol
g

A reakcióegyenletből leolvasható, hogy 1 mol kén elége-
téséhez 1 mol oxigén szükséges, így 1,25 mol kén elége-
tése 1,25 mol oxigént igényel.

2. mintafeladat
Hány kén-dioxid-molekula keletkezik 16 g kén elégetésekor?

S    +   O2      =      SO2

32 g    6 · 1023

a) Megoldás következtetéssel

32 g kén elégetésekor keletkezik 6 · 1023 SO2-molekula
16 g kén elégetésekor keletkezik      x      SO2-molekula

x = 16
32 · 6 · 1023 = 3 · 1023

16 g kén elégetésekor tehát 3 · 1023 SO2-molekula kelet-
kezik.

1 mol + 1 mol = 2 mol?

Amikor egy süteményt elkészítünk, akkor a szakács-
könyv receptje szerint kimérjük a hozzávalókat. Ha 
ezt nem tennénk meg, akkor a sütemény nem sike-
rülne. Az iparban is fontos – például egy gyógyszer 
előállítása során –, hogy milyen kiindulási anyagok-
ból mennyit használunk fel. A  tömeg mérésére al-
kalmas mérleget már több ezer éve ismerte és hasz-
nálta az ember, de a kémiai laboratóriumba csak az 
1700-as évek közepén került. Ekkor fektették le a 
kor kémikusai a mennyiségi kémia alapjait.

5.11. KÉMIAI SZÁMÍTÁSOK A REAKCIÓEGYENLET ALAPJÁN
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b) Megoldás képlettel

Számítsuk ki a 16 g kén anyagmennyiségét!

16 g
32 

n = = 0,5 mol kén

n = 
M
m

mol
g

      16 g
32 

n = = 0,5 mol kén

n = 
M
m

mol
g

A reakcióegyenletből leolvasható, hogy 1 mol kén el-
égetésekor 1 mol kén-dioxid keletkezik, így 0,5 mol kén 
elégetése 0,5 mol kén-dioxid keletkezésével jár.

Számítsuk ki a 0,5 mol kén-dioxid részecskeszámát!

N = n · NA

      
N = mol

6 · 10 23
=  3 · 10 230,5 mol · 

Tehát 16 g kén elégetésekor 3 · 1023 SO2-molekula ke-
letkezik.

Gyakorlófeladatok I.

1. Legfeljebb hány gramm kén ég el 100 g oxigéngáz-
ban? (100 g)

2. Hány gramm kén-dioxid keletkezik 2 mol kén elége-
tésekor? (128 g)

3. Hány mól kén-dioxid keletkezik 12 · 1023 kénatom el-
égetésekor? (2 mol)

4. Hány gramm kén-dioxid keletkezik 10 g kén elégeté-
sekor? (20 g)

5. Hány oxigénmolekulával reagál 8 g kén? (1,5 · 1023)

Gyakorlófeladatok II.

CH 4      +      2  O 2     =      CO 2     +      2  H 2O

n 1 mol 2 mol 1 mol 2 mol

N 6 ∙ 1023 12 ∙ 1023 6 ∙ 1023 12 ∙ 1023 

m 16 g 64 g 44 g 36 g

1. Hány gramm víz keletkezik 80 g metán tökéletes el-
égetésekor? (180 g)

2. Hány mól szén-dioxid keletkezik 12 · 1023 metánmo-
lekula tökéletes elégetésekor? (2 mol)

3. Mekkora a 3 mol metán elégetésekor keletkező ter-
mékek együttes tömege? (240 g)

4. Hány oxigénmolekulát használ el 40 g metán a töké-
letes égéshez? (3 · 1024)

5. Hány g oxigénnel reagál maradéktalanul 2,5 mol 
metán, és eközben hány mol szén-dioxid keletkezik? 
(160 g O2, 2,5 mol CO2)

Korábban már láttuk, hogy azért kellett bevezetni az 
anyagmennyiség fogalmát, mert a mérhetetlenül kicsi 
részecskék helyett csak mérhető tömegű anyagi hal-
mazokkal dolgozhatunk. 
Most már azt is látjuk, hogy a kémiai reakciókban adott 
számú részecske adott számú részecskével lép reakció-
ba, például egy metánmolekula két oxigénmolekulával 
reagál, azaz egy mol metán égéséhez két mól oxigén 
szükséges. Ezért fontos az anyagok részecskeszámá-
nak az ismerete, amit az anyagmennyiség fejez ki.

Jó, ha tudod!

1. Egy grafitceruzában 3,0 grammos grafitbél 
található, amelynek 80 tömegszázaléka grafit 
(szén), 20 tömegszázaléka pedig agyag. 

 a) Számítsd ki, hogy a ceruzabél mekkora tö-
megű grafitot tartalmaz! 

 b) Írd fel a grafit tökéletes égésének a reakció-
egyenletét! 

 c) Számítsd ki, hogy hány gramm oxigén szük-
séges ennyi grafit tökéletes elégetéséhez! 

 d) Számítsd ki, hogy hány szén-dioxid-moleku-
la keletkezik az égés során!

2. A sütéshez használt szalalkáli (NH4HCO3) a  
200 °C-os sütőben ammóniára, szén-dioxidra 
és vízre bomlik. 

 a) Írd fel a bomlás reakcióegyenletét! 
 b) Egy zacskóban 12 gramm szalalkáli van. Szá-

mítsd ki a szalalkáli anyagmennyiségét! 
 c) Mekkora tömegű ammónia keletkezik 12 g 

szalalkáli elbomlásakor? 
 d) Összesen hány molekula keletkezik a 12 g 

szalalkáli elbomlása során? 

Kérdések, feladatok?

A feladat megoldásának lépései:
1. Felírjuk a reakcióegyenletet.
2. A feladat alapján kiválasztjuk, mely anyagok mi-

lyen adatára van szükség (n, M, m: a táblázatból).
3. A reakcióegyenlet már felírt adatai alá beírjuk a 

feladat konkrét adatait.
4. Az arányok figyelembevételével kiszámítjuk a 

feladatot (következtetéssel vagy képlettel).

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Mf. 5./49-52.
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5.12. ÖSSZEFOGLALÁS

Fontosabb fogalmak

Az alábbi fogalmakat (lehetőleg szó szerint) meg kell tud-
nod határozni.

Hatásos ütközés: a részecskék ütközése megfelelő irány-
ból és megfelelő energiával, amely átalakuláshoz vezet.

Katalizátor: olyan anyag, amely megnöveli egy reakció 
sebességét, de a reakció végén változatlan minőségben 
és mennyiségben visszamarad.

Csapadék: vizes oldatokban kémiai reakció során kelet-
kező, vízben rosszul oldódó szilárd anyag.

Tömegmegmaradás törvénye: az anyagi változások so-
rán a teljes rendszer tömege változatlan marad.

Égés: egy anyag oxigénnel való reakciója.

Gyors égés: olyan kémiai folyamat, amely során az éghető 
anyag oxigénnel való reakciója rövid idő alatt nagymér-
tékű hőfelszabadulással, fény- és esetleg hanghatással jár.

Lassú égés: olyan égési folyamat, amely a gyulladási hő-
mérséklet alatt következik be, és fényjelenség jellemző-
en nem kíséri.

Tökéletes égés: olyan égési folyamat, amelynek termé-
kei tovább nem éghetők.

Tökéletlen égés: olyan égési folyamat, amelynek a ter-
mékei között éghető anyag is van.

Oxidáció: olyan kémiai folyamat, amelynek során az 
anyag részecskéje elektront ad le (köznapi értelemben 
oxigénfelvétel).

Redukció: olyan kémiai folyamat, amelynek során az 
anyag részecskéje elektront vesz fel (köznapi értelemben 
oxigénleadás).

Redoxireakció: elektronátmenettel járó kémiai reakció, 
amely során a redukció és az oxidáció egyidejűleg megy 
végbe. 

Oxidálószer: olyan anyag, amely a reakciópartnerét 
elektronleadásra készteti (köznapi értelemben oxigént 
ad át más anyagoknak).

Redukálószer: olyan anyag, amely reakciópartnerét 
elektronfelvételre készteti (köznapi értelemben oxigént 
vesz fel más anyagoktól).

Sav: olyan részecske, amely hidrogéniont ad át a bá-
zisnak (köznapi értelemben olyan anyag, amely vízben 
hidrogénionra és savmaradékionra esik szét).

Bázis: olyan részecske, amely hidrogéniont vesz fel a 
savtól (köznapi értelemben olyan anyag, amely vízben 
hidroxidionra és fémionra esik szét). 

Savmaradékion: a sav részecskéiből hidrogénion le-
adással keletkező anion.

Sav-bázis reakció: hidrogénion átadásával járó kémiai 
reakció.

Sav értékűsége: megadja, hogy a sav egy részecskéje 
hány hidrogénion leadására képes.

Sav erőssége: kifejezi, hogy a sav részecskéje könnyen 
vagy nehezen ad át hidrogéniont a vízmolekulának.

Oxóniumion: a vízmolekulából hidrogénion-felvétellel 
keletkező kation (H3O+).

Hidroxidion: a vízmolekulából hidrogénion-leadással 
keletkező anion (OH–).

Kémhatás: a vizes oldatok egyik jellemző tulajdonsá-
ga, amely az oldatban lévő oxónium- és hidroxidio-
nok relatív mennyisége alapján savas, semleges vagy 
lúgos lehet.

pH-érték: az oldatok kémhatásának számszerű jellem-
zésére használt adat.

Közömbösítés: a sav és a bázis kölcsönhatásakor leját-
szódó folyamat, amelynek a terméke só és víz.

Sav-bázis indikátorok: olyan anyagok, amelyek jellem-
ző színnel jelzik egy oldat kémhatását.

Szöveges feladatok

A felsorolt témákról tudj 5–10 mondatban összefüggően 
beszélni! (A zárójelben megadott szempontok segítik az 
ismeretek összegyűjtését és a szövegalkotást.)
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3. A tömegmegmaradás elvének kísérleti igazolása.

4. Sósav reakciója alumíniummal, nátrium-hidroxid-
oldattal és ezüst-nitrát-oldattal.

Ábraelemzés

Foglald össze pár mondatban, mit ábrázolnak az alábbi 
rajzok! Használd a tanult szakkifejezéseket!

Összehasonlítás

A feladatban mindig sorban, a megadott szempontok 
alapján végezd az összehasonlítást!

1. Hasonlítsd össze a szénsavat a nátrium-hidroxid-
dal: sav vagy bázis, képlete, értékűsége, erőssége, vizes 
oldatának kémhatása és pH-értéke.

2. Hasonlítsd össze az oxidálószereket és a redu- 
kálószereket: a fogalmak meghatározása, jellemző 
példák, bemutatásuk egy-két konkrét redoxireakción 
keresztül.

3. Hasonlítsd össze az exoterm és az endoterm reak-
ciókat: fogalom meghatározása, példák, energiadiagram 
rajzolása és értelmezése.

Anyagismereti kártya

Az alábbi anyagokból legyen anyagismereti kártyád!
hidrogén-klorid, nátrium-hidroxid, ammónia

Digitális feladatok

Az alábbi feladat megoldásához digitális eszköz haszná-
latára van szükség.

Készíts a mobiltelefonoddal rövid videófilmet egy ház-
tartásban is könnyen megvalósítható kémiai reakcióról 
(pl. pezsgőtabletta reakciója a vízben, ételecet közöm-
bösítése szódabikarbónával), és készíts hangos értelme-
ző magyarázatot hozzá!

1. A kémiai reakciók csoportosítása (a csoportosítás 
szempontjai, fontosabb csoportok, példareakciók)

2. A gyors égés feltételei és a tűzoltás (a gyors égés 
jellemzői, a tűzoltás alapelve, példák különböző tüzek 
eloltására)

3. Az égés, mint redoxireakció (az égés fogalma, a 
magnézium égése, a folyamat értelmezése oxigénnel 
való reakció és elektronátmenet alapján)

4. A savak (a sav fogalma, a savak közös jellemzői, cso-
portosítás értékűség és erősség szerint, példák)

5. A kettős jellemű vízmolekula (a víz sav és bázis jel-
legének bemutatása a hidrogén-kloriddal, illetve az am-
móniával való reakciója példáján)

6. A közömbösítés (a közömbösítés fogalma, bemuta-
tása egy megismert kísérlettel és magyarázata reakció-
egyenletekkel)

Tényszerű ismeretek

Ezek a kérdések, feladatok olyan megtanulandó ismeretek-
re vonatkoznak, amelyekre később is jól kell emlékezned.

1. Melyek a reakciók végbemenetelének a feltételei?

2. Mutasd be a kémiai egyenlet felírásának a szabályait a 
hidrogén égése és a nátrium klórral való reakciója példáján!

3. Hogyan tudod az anyagmennyiséget kiszámolni a tö-
meg, illetve a részecskeszám ismeretében?

4. Értelmezd a nátrium klórral való reakcióját mint 
redoxireakciót!

5. Milyen színű a lakmusz, illetve a fenolftalein savas, 
semleges és lúgos közegben?

Kísérletek

Foglald össze a kísérlet lényegét a kísérlet, a tapasztalat és 
a magyarázat sorrendjében!

1. Hidrogén-peroxid-oldat reakciója barnakőpor jelen-
létében, a barnakőpor szerepe.

2. Vízbontás elektromos árammal, a termékek jellemzé-
se, kimutatása.

hígítás 

erősen
savas lúgos 

erősengyengén 
semleges 

gyengén 

hígítás 

7 8 9 10 11 12 13 14 pH 6 5 4 3 2 1 0 

Mf. 5./53-63.
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1. Hány mól víz keletkezik egy olyan gázelegy meg-
gyújtásakor, amely 4 gramm hidrogént és 32 gramm 
oxigént tartalmaz? (2 mol)

2. 1 m3 ammónia (NH3) tömege közönséges körülmé-
nyek között 700 g. Hány mól N2, és hány mól H2 
szükséges 1 m3 ammónia előállításához? (20,6 mol 
N2, 61,8 mol H2) 

3. Hány gramm hidrogén és hány oxigénmolekula ke-
letkezik 27 gramm víz elektromos árammal történő 
elbontásával? (3 g H2, 4,5 · 1023 oxigénmolekula) 

4. Hány gramm oxigén szükséges 3,1 gramm magné-
zium égéséhez? (2,0 g) 

5. Hány klórmolekulával lép kémiai reakcióba ma-
radéktalanul 46 gramm nátrium, és eközben hány 
gramm konyhasó (NaCl) keletkezik? (6 · 1023 Cl2 és 
117 g NaCl) 

6. Egy üvegben 160 gramm vas-oxidot (Fe2O3) talál-
tunk. Mekkora anyagmennyiségű vas elégetésekor 
keletkezik ekkora mennyiségű vas-oxid? (2 mol) 

7. Hány mól szén-dioxid keletkezik egy 7 gramm tö-
megű faszéndarab tökéletes elégetésekor, ha a fa-
szén éghetetlenanyag-tartalma 14,5 tömegszázalék? 
(0,5 mol) 

8. 1 m3 levegő kb. 2,5 · 1025 gázrészecskét tartalmaz. 
A részecskék 21%-a oxigénmolekula. Mekkora tö-
megű kén elégetéséhez elegendő ez a levegőmeny-
nyiség? (280 g) 

9. Mekkora tömegű víz keletkezik 1 mol durranógáz 
(hidrogén és oxigén 2 : 1 anyagmennyiség-arányú 
keveréke) felrobbanása során? (12 g)

10. Hány elektron átadása történik, amikor alumínium 
és klór reakciójával 801 gramm alumínium-klorid 
keletkezik? (1,08 · 1025)

11. Cink és sósav reakciójával hidrogéngázt állítunk 
elő. Hány gramm cink, illetve hány dm3 15,0 tömeg-
százalékos sósav szükséges 10,0 g hidrogén előál-
lításához? A 15,0 tömegszázalékos sósav sűrűsége  
1,07 g/cm3. (327 g cink, 2,27 dm3 sósav)

12. 100 gramm 20 tömegszázalékos sósavat nátrium-
hidroxiddal közömbösítünk. Hány gramm szilárd 
nátrium-hidroxid szükséges ehhez? (21,9 g) 

13. 500 gramm 10 tömegszázalékos nátrium-hidroxid-
oldatot 15 tömegszázalékos sósavval közömbösí-
tünk. Hány gramm sósavra van ehhez szükség? 
(304 g) 

14. Hány gramm 20 tömegszázalékos nátrium-hid- 
roxid-oldatot kell önteni 200 gramm 10 tömegszá-
zalékos salétromsavoldathoz, hogy a kapott oldat 
pH-ja éppen 7 legyen? (63,5 g) 

15. 80,0 gramm 20 tömegszázalékos nátrium-hidroxid-
oldatot sósavval közömbösítünk, majd a kapott ol-
datot bepároljuk. Hány gramm konyhasót kapunk? 
(23,4 g) 

16. 100 gramm 40 tömegszázalékos nátrium-hidroxid-
oldatot éppen 100 gramm kénsavoldat közömbösít. 
Hány tömegszázalékos a kénsavoldat? (49 tömeg-
százalék) 

17. 250 gramm 10 tömegszázalékos salétromsavoldatba 
250 gramm 10 tömegszázalékos nátrium-hidroxid-
oldatot öntünk. 
a) Milyen kémhatású a keletkezett oldat? (lúgos) 
b) Hány gramm nátrium-nitrátot tartalmaz az oldat 

a reakció végén? (33,7 g) 
c) Hány tömegszázalékos az oldat a keletkezett sóra 

nézve? (6,7 tömegszázalék)

18. 200 g 10 tömegszázalékos salétromsavoldatot egy-
egy főzőpohárba öntve két egyenlő részre osztunk.
a) Az egyik főzőpohárba mészkőport szórunk, ek-

kor pezsgést tapasztalunk. A por adagolását ad-
dig folytatjuk, amíg a pezsgés teljesen megszűnik. 
Legalább hány gramm mészkőport szórtunk a 
főzőpohárba? (legalább 7,94 grammot)

b) A másik főzőpohárba brómtimolkék indiká-
tort teszünk, majd 5 tömegszázalékos kálium-
hidroxid-oldatot öntünk addig, amíg az oldat 
zöld színűvé válik; ekkor az oldat semleges kém-
hatású. Hány gramm kálium-hidroxid-oldat 
szükséges a közömbösítéshez? (178 g) 

Gyakorlófeladatok V. 
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1. nátrium

4. alumínium

7. higany

2. kalcium

5. vas 

8. ezüst

3. magnézium

6. réz

9. arany
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10. színtelen gázok: hidrogén, 
oxigén, nitrogén, szén-dioxid

13. klór

16. réz-oxid

11. szén

14. jód

17. szilícium-dioxid

12. kén

15. magnézium-oxid

18. kálium-permanganát
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19. nátrium-klorid

22. kalcium-karbonát

25. kálium-nitrát

20. nátrium-hidroxid

23. kalcium-szulfát

26. répacukor

21. nátrium-hidrogén-karbonát

24. réz-szulfát

27. színtelen folyadékok: víz,  
etil-alkohol, benzin, ecetsav
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Kémiai jele Fp. 
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Halmazállapota  
(25 °C, 0,1 MPa)

Oldhatósága 
vízben

Sűrűsége

Elektromos 
vezetés

Fontosabb 
reakciói

Előfordulása  
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