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Kedves Diákok!
Az általános iskolában már elsajátíthattátok a
természettudományos tantárgyak alapjait. A középiskolai kémiatanulás célja a kémiai szakismeretekkel (atomszerkezet, anyagszerkezet,
reakciótípusok, kémiai egyenlet) történő mélyrehatóbb megismerkedés. A kémia belső logikáján
alapuló szervetlen és szerves kémiai ismeretek
részét képezik a tananyagnak, lehetővé téve ezáltal a kémiai ismeretek áttekinthető rendszerré
való összeállását.
A kétkötetes, két tanévre szóló tankönyv
nemcsak a 2020-ban kiadott Nemzeti alaptantervben rögzített, mindenki számára kötelezően

elsajátítandó ismereteket tartalmazza, de külön színnel megjelölve megjelennek az új NAThoz kapcsolódó érettségi követelményrendszer
emelt szintű témakörei is, így a tankönyv akár a
fakultációs órákon is használható.
A tankönyv és a munkafüzet szoros egységet
képez: mindaz, amiről a tankönyvben olvashattál, a munkafüzetben kiegészül olyan feladatokkal, amelyek segítik a megszerzett ismeretek
elmélyülését, fejlesztik a kreatív, kritikai és analógiás gondolkodást, a vitakészséget, a kommunikációs és vállalkozói készségeket, a digitális
és szociális kompetenciákat.

Hogyan használjuk ezt a tankönyvet?
88. A kőolaj
feldolgozása

A frakció
neve

Szénatomszáma

Lepárlási
hőmérséklet

C5−C10

50– 80 °C

petróleum

C11−C12

150–250 °C

repülőgépek, rakéták, traktorok üzemanyaga

gázolaj

C13−C20

200–350 °C

gépkocsik, mozdonyok, hajók, teherautók üzemanyaga, háztartásban tüzelőolaj

benzin

Közvetlen felhasználás
motorbenzin, oldószer, sebbenzin

88.2. táblázat: A kőolajlepárlás néhány fontosabb frakciója

Emlékszel még?
Az energiaforrásokat két nagy csoportba soroljuk: megújuló és nem megújuló energiaforrásokra.
A megújuló energiaforrások köré már új
iparág épült az elmúlt néhány évben: a nap-,
szél- és vízenergia, valamint a biomasszából
eredeztethető energia egyaránt a figyelem középpontjába került.
Iparágaink jelentősebb energiaigényét
azonban még mindig a nem megújuló energiaforrásokból fedezzük.. A szén, kőolaj és földgáz feldolgozása több évtizedes múltra tekint
vissza. A benzin, a dízelolaj, a repülőgép-hajtóanyagként használt kerozin és még számtalan szénhidrogén-származék előállítása, desztillációja és finomítása a kőolajipar feladatai
közé tartozik (88.1. ábra).

különböző mennyiségű oldott gáz- és szilárd
halmazállapotú szénhidrogéneket is tartalmaz.
Hazánkban a kőolajipar, ezen belül a petrolkémia többnyire import kőolaj feldolgozásával foglalkozik, mivel a hazai kőolaj-kitermelés az igények mindössze kb. 10%-át fedezi (a
földgáz-kitermelésünk az ország szükségleteinek mindösszesen 25%-át).
Kőolajmezőink a Balaton délnyugati körzetében (Nagylengyel, Kiscsehi, Sávoly, Lovászi), Szeged, Dorozsma körzetében, illetve
Eger körzetében (Demjén) találhatóak.
Számos ország jelentős kőolajtartalékkal
rendelkezik (88.1. táblázat).
Ország

A földgáz és kőolaj nagy mennyiségű, nagyon
régen elpusztult tengeri élőlények oxigén nélküli
elbomlásának végeredményei.
A földgáz többnyire metánt, illetve kisebb
mennyiségben telített, gáz-halmazállapotú szénhidrogéneket tartalmaz.
A kőolaj főként cseppfolyós telített és aromás
szénhidrogénekből áll, de lelőhelyétől függően

nyersolajtartály

benzin
petróleum
gázolaj

forró
gőz

csőkemence

kenőolaj

bitumen

88.2. ábra: A kőolajlepárló berendezés és
termékei

Az oktánszám értéke megegyezik egy olyan
izooktán–n-heptán-elegy térfogatszázalékban
kifejezett izooktán-tartalmával, amelynek robbanási sajátosságai a vizsgált benzinével azonosak
(88.3. ábra).
Az oktánszámot lehet emelni aromás vegyületek hozzáadásával, amit az alapbenzinből kinyerhető alkánok és cikloalkánok dehidrogénezésével oldanak meg. Ez az eljárás a
benzinreformálás.
A nyersbenzinből további kéntelenítéssel, finomítással petrolétert, sebbenzint, adalékok hozzákeverésével motorbenzint állítanak elő. A kivonható fontosabb szénhidrogéneket a műanyag- és
gyógyszeripar alapszintéziseihez használják.

zöld háttérrel emelt
szintű ismeret
fehér háttérrel
a törzsanyag

Milliárd hordó

Venezuela

300,9

Szaúd-Arábia

266,5

Tudtad?

Kanada

169,7

Irán

158,4

Irak

142,5

• Régebben a benzin oktánszámát a tetraetil-plumbán [Pb(C2H5)4] katalizátor hozzáadásával növelték. Ezt azonban környezetszennyező, egészségkárosító égésterméke
miatt betiltották.
• 2020. januárjától a benzinkutakon az E5-ös
jelzésű 95-ös benzint E10-re módosították.
Ez azt jelenti, hogy az eddiginél kétszer nagyobb mennyiségű ólommentes biokomponens található benne.

88.1. táblázat: Néhány ország 2019-ben
becsült kőolajtartaléka

88.1. ábra: A kőolaj-feldolgozás
helyszíne, a finomító

gáz

A kőolajat kitermelés után előkezelik, majd
a nyersolajat felmelegítve a lepárlótoronyban
frakcionált desztillációval (szakaszos lepárlással) párlatokra (frakciókra) választják szét (88.2.
ábra és 88.2. táblázat).
A frakciók közül a benzin kiemelkedő jelentőségű. Minősége az összetételének változtatásával befolyásolható. Minőségét az oktánszámmal jellemezzük. A tapasztalat azt mutatja, hogy
a benzin kompressziótűrése annál jobb, minél
több benne az elágazó láncú szénhidrogén,
azaz minél nagyobb az izooktán aránya.

176

a tananyaghoz
kapcsolódó
érdekességek

88.3. ábra: Az izooktán- (balra) és
a n-heptán- (jobbra) molekulák
molekulamodellje

Fontosabb fogalmak:
frakcionált desztilláció, oktánszám, benzin,
benzinreformálás, dízelolaj, petróleum

A kőolaj feldolgozása

fontosabb fogalmak
(zöld színű betűvel,
ha emelt szintű)
a tananyag vázlatos
összefoglalása
(zöld színű betűvel,
ha emelt szintű)

• a földgáz és kőolaj eredete, előfordulása hazánkban, a világ olajtartalékai
• a kőolaj frakcionált desztillációja és frakciói
− nyersbenzin, kerozin, petróleum, dízelolaj, háztartási fűtőolaj, kenőolaj, aszfalt
• oktánszám és benzinreformálás

177

Az Emlékszel még? részben a korábbi
ismereteket elevenítjük fel (zöld színű
betűvel, ha emelt szintű).

Néhány leckében halványszürke háttérrel olyan
témakörökre térünk ki, amelyek a kerettantervben
megjelennek, de az érettségi követelményekben nem.
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A biztonságos
kísérletezés szabályai
„A vizsgálódás nélküli élet nem embernek való élet.”
A fenti szavakat Platón Szókratész védőbeszéde
című művében olvashatjuk.
A természettudományos ismeretek egyidősek az emberi kíváncsisággal. Minden, amiről
ma tudjuk, hogy a természetben miért és hogyan
működik, az annak köszönhető, hogy korábban
feltevéseik ellenőrzésére a tudósok nagyon sok
kísérletet végeztek.
Saját kísérleteink kivitelezése azonban számos veszélyt hordozhat magában, így tisztában
kell lennünk a biztonságos vizsgálódás legfontosabb szabályaival:
• A kísérletezés során csak a tanári utasítás és
a leírás szerint végezzük el a vizsgálatot!
• Használjunk a vizsgált folyamatnak megfelelő védőfelszerelést (gumikesztyű, védőszemüveg, köpeny, a hosszú hajúak fogják össze
a hajukat)!
• A kísérletezés céljára szolgáló helyiségben
enni- és innivalót fogyasztani, illetve az ott található anyagokat megkóstolni szigorúan tilos!
• A helyiségből a vegyszerek és a laboratóriumi
eszközök kivitele, illetve az oda bevitele tilos!
• A kémcsövet hevítéskor soha ne fordítsuk
nyílásával magunk vagy társunk felé!
• A kémcső száját az ujjunkkal sose fogjuk be!
• A kémcsövet melegítéskor legfeljebb félig
tölthetjük anyaggal, a hevítés közben folyamatosan mozgassuk a láng felső részében a
kémcsövet!
• A forró eszközök csak lehűtve tárolhatók!
• Mérgező, szúrós szagú, köhögésre ingerlő
gázok fejlődésével járó reakciókat csak vegyi
fülkében végezzünk!
• Az edény tartalmából felszabaduló gázokat
úgy szagoljuk meg, hogy kézzel a levegőára
mot az edény felől magunk felé legyezzük!
• Vegyszerek öntésekor és a kísérletezés közben sose hajoljunk az edény fölé, mert így elkerülhetjük az arcra vagy ruhára kerülő fröc�csenés lehetőségét!

• Tömény savakkal, illetve lúgokkal dolgozni
csak tanári felügyelet mellett, a tanár utasításait betartva szabad!
A kémiai kísérletek során az egyik legnagyobb
veszélyt a vegyszerekkel való munkavégzés jelenti. A biztonságos munkavégzést szolgálja,
hogy a vegyszeres edényeket veszélyességi jelekkel, ún. piktogramokkal látják el. Ezek a következők:

Robbanóanyagok,
önreaktív anyagok
és keverékek

Tűzveszélyes anyagok
és keverékek,
szerves peroxidok,
öngyulladó anyagok

Fémekre maró hatású
Akut toxicitás,
anyagok és keverékek, bőrmarás/bőrirritáció,
bőrmarás/bőrirritáció, súlyos szemkárosodás/
súlyos szemkárosodás/
szemirritáció,
légzőszervi és/vagy
szemirritáció
bőrszenzibilizáció, az
ózonrétegre veszélyes

Nyomás alatt
lévő gázok

Akut toxicitás

Oxidáló anyagok
és keverékek

Csírasejt-mutagenitás,
rákkeltő hatás,
reprodukciós toxicitás,
célszervi toxicitás,
aspirációs veszély

A vízi környezetre
veszélyes
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39. A szerves vegyületek
csoportosítása

Emlékszel még?
A kőolaj és a földgáz nem megújuló energiaforrások. Hosszú idő alatt keletkeznek a föld
alatt, nagy nyomáson, a levegőtől elzárva.
Mind a kőolaj, mind a földgáz keverék. Sok
komponensből állnak, az összetevők aránya
bennük változó. Összetételük függ attól, hogy
hol található a lelőhely (39.1. ábra).
A kőolaj és a földgáz is sok olyan molekulát tartalmaz, amelyekben csak szén- és hidrogénatom található.
A földgázból állítják elő a vezetékes gázt,
amely a legnagyobb mennyiségben metánt
tartalmaz, valamint a PB-gázt, amely propán
és bután keveréke. Felhasználás előtt a kőolajat is szétválasztják összetevőire (39.2. ábra).
Az élőlényekből nyert természetes anyagokat az
emberiség az ősidőktől kezdve vizsgálja, használja. Már az ősember is elégette a fát, megsütötte a húst. Az ókor emberei az ételek készítése
mellett kozmetikumokat, festékeket állítottak elő
az élő szervezet anyagaiból.
A kísérletezés és az anyagok elemzése a 18.
században jutott el odáig, hogy vizsgálni tudta
ezeknek az anyagoknak az elemi összetételét. Az
élő szervezet anyagait elemezve Lavoisier francia tudós megállapította, hogy az élő szervezet
anyagai főleg négy elemből épülnek fel: szénből,
hidrogénből, oxigénből és nitrogénből. Ezeket
organogén elemeknek nevezte el.
Ebben a században az elemi összetétel vizsgálatán kívül egyre több természetes anyagot
vontak ki tisztán növényekből, állatokból, így például a sóskasavat, a citromsavat, az almasavat
és a glicerint (39.3. ábra).
A 18. században nevezték el az élő szervezet
anyagait először szerves anyagoknak, az élettelen természet anyagait pedig szervetlen anyagoknak.

39.1. ábra: A kőolaj kitermelésére szolgáló kút

benzin

petróleum

LPG

kerozin

dízelolaj

aszfalt

kenőolaj

tüzelőolaj

39.2. ábra: A kőolajból kinyert anyagok

OH
CH2
HOOC

C

CH2

COOH

COOH

39.3. ábra: A citromból kinyert citromsav
képlete

12

OH_KEM910TB_Kemia_9-10 II.indd 12

2021. 06. 29. 15:25:57

Ekkor még nem tudták laboratóriumban
előállítani az élő szervezet anyagait. Úgy gondolták, hogy ez nem is lehetséges, hanem csak
az élőlények szerveiben keletkezhetnek – innen
a szerves anyag elnevezés. Ezt mondja ki a vis
vitalis elmélet, amely szerint az élő szervezet
anyagait, azaz a szerves anyagokat csak az élő
szervezet tudja előállítani, amihez „életerő”-re
van szükség.
Wöhler német vegyésznek sikerült először
szervetlen anyagból (diciánból és vízből) szerves anyagot (sóskasavat) laboratóriumban
előállítani. Később a szervetlen anyagok közé
tartozó ammónium-cianátból karbamidot is
előállított, így megdőlt a vis vitalis elmélet.
Az anyagok rendszerezésében azonban a
mai napig megmaradt a szerves és szervetlen
anyagok fogalma.
A szerves vegyületek kémiája a szénvegyületek kémiája. A szénvegyületek nagy száma
H H

H
H

C

C

H

H

C

C
H

C

H H

H

H

C

H

H

C

H

C

H
H

H
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C
H

H

H
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C

C

H

H

a szénatom molekulaképző sajátosságainak köszönhető.
• A szénatom négy erős kovalens kötés kialakítására képes. A szénatomok korlátlan
számban tudnak kapcsolódni egymáshoz,
miközben a molekula stabilis szerkezetű.
• A szénatomok összekapcsolódásakor többféle molekulaalak jöhet létre. A molekula lehet nyílt láncú vagy gyűrűs. A nyílt láncú
molekulák lehetnek normál láncúak vagy
elágazóak. Ez nagymértékben megnöveli a
szerves molekulák számát (39.4. ábra).
• A szénatom viszonylag nagy elektronegativitású és kis méretű atom, a kovalens vegyértéke általában 4. Ezért a szénatom többszörös kötés kialakítására is képes. A szerves
vegyületeken belül kialakuló kétszeres és háromszoros kovalens kötések növelik a szerves vegyületek számát.

A szerves vegyületek
csoportosítása
Csoportosítás az alkotó atomok szerint
A szerves vegyületek lehetnek:
• szénhidrogének, amelyek kizárólag szénatomot és hidrogénatomot tartalmaznak (39.4.
ábra);
• heteroatomot tartalmazó vegyületek, amelyek
a szén- és a hidrogénatomokon kívül más
atomot, ún. heteroatomot is tartalmaznak,
mint például oxigén- vagy nitrogénatomot
(39.5. ábra).
Csoportosítás a szénlánc alakja szerint
A szénvegyületek lehetnek:
• nyílt láncú vegyületek:
− normál láncú és
− elágazó vegyületek;
• gyűrűs vegyületek.

H
C

H

C

H
H

39.4. ábra: Egy nyílt láncú, normál láncú
szerkezet (felső); egy nyílt láncú, elágazó
szerkezet (középső); valamint egy gyűrűs
szerkezet (alsó)

H
H

H

H

H

O

C

C
H

H

N

H
H

C

H

H

39.5. ábra: Heteroatomot tartalmazó
szerves vegyületek szerkezeti képlete (balra
egy oxigéntartalmú vegyület, jobbra egy
nitrogéntartalmú vegyület)
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Ez a csoportosítás szorosan kapcsolódik a
már említett nyílt láncú és gyűrűs molekulaalakokhoz. Ha van a szénláncban olyan szénatom,
amelyik három vagy négy másik szénatomhoz
kapcsolódik, akkor a molekula elágazó. Ellenkező esetben normál láncú szénvegyületről van szó.
Amennyiben a szénlánc egy zárt láncot képez, gyűrűs szerkezetű szerves vegyületről beszélünk (39.4. ábra).
Csoportosítás a szénlánc kötései szerint
(telítettség)
A szerves vegyületekben a szénatomok között
egyszeres és többszörös kovalens kötés alakulhat ki. Ezek alapján megkülönböztetünk:
• telített vegyületeket, amelyekben a szénatomok között kizárólag egyszeres kovalens kötés található;
• telítetlen vegyületeket, amelyekben van leg
alább egy szén–szén többszörös kötés (39.6.
ábra);
• aromás vegyületeket, amelyek a gyűrűs, telítetlen vegyületek egy különleges csoportját
alkotják (39.7. ábra).
H
H

C

H

H

H
C

C

C

C

O

H

C
O

H

39.9. ábra: Az ecetsav-molekula
(CH3COOH) és a benne található funkciós
csoport, a karboxilcsoport (–COOH)

A szerves vegyületek
képlete

H
C

H
H

C

H

39.6. ábra: Telített (legfelső sor) és telítetlen
(középső és alsó sor) két szénatomos
szénhidrogének
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Csoportosítás funkciós csoport szerint
Csoportnak nevezzük a molekulának általunk
tetszőlegesen körülhatárolt részét. (Ez önállóan
nem létezik.) Például a metánmolekula (CH4) része a metilcsoport (CH3–) (39.8. ábra).
A molekulának azt a részét, amely a molekula jellemző reakcióinak lejátszódásáért felelős,
funkciós csoportnak nevezzük (39.9. ábra).
A heteroatomot tartalmazó szerves vegyületek csoportosítása jellemzően a funkciós csoport alapján történik. Így megkülönböztetünk alkoholokat, ketonokat, karbonsavakat, aminokat
stb. Ezekről a vegyületekről a témakör második
felében lesz szó.

39.8. ábra: A metánmolekula és a benne
körülhatárolt metilcsoport

H

C

Aromásnak nevezik azt a vegyületet, amelyik gyűrűsen delokalizált, síkalkatú elektronrendszert tartalmaz.

C
C

H
H

H

39.7. ábra: A legegyszerűbb aromás
vegyület a benzol (C6H6)

A szerves vegyületek jelölése többféleképpen
történhet.
Az összegképlet vagy molekulaképlet
megmutatja a vegyületet alkotó atomok minőségét, illetve pontos számukat a molekulában.
Például a benzol molekulaképlete C6H6, az etáné
C2H6, a vízé pedig H2O.
A tapasztalati képlet megmutatja a vegyületet alkotó atomok minőségét, illetve a vegyületben az alkotóelemek anyagmennyiségének
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arányát a legkisebb egész számok arányában.
Így a benzol tapasztalati képlete CH, az etáné
CH3, míg a vízé H2O. Láthatjuk, hogy egyes molekulák esetében a molekulaképlet megegyezik
a tapasztalati képlettel. A szervetlen vegyületek
esetében ez szinte mindig így van, a szerves vegyületeknél azonban csak ritkán.
A szerkezeti képlet az atomok térbeli elrendeződését, valamint a molekulán belül működő
kovalens kötéseket jelöli. Fajtái a konstitúciós
képlet, az atomcsoportos vagy félkonstitú
ciós képlet, és a vonalábra vagy vonalszerkezeti képlet (39.10. ábra).
A konstitúciós képlet megmutatja, hogy az
egyes atomok hány másik atommal és hányszoros kötésekkel kapcsolódnak. Az atomcsoportos vagy félkonstitúciós képlet az atomok
kapcsolódási sorrendjét úgy tünteti fel, hogy az
atomcsoportokat egy-egy egységnek írja le.

O

H
C

H

C

C
H

C
H

O

CH
H2C

H

H

COOH
CH2

COOH

39.10. ábra: A but-3-énsav konstitúciós
(felső), félkonstitúciós (középső) és
vonalszerkezeti képlete (alsó)

A vonalábrán vagy vonalszerkezeti képletben a töréspontokban szénatomok vannak a
megfelelő számú hidrogénnel együtt. A többszörös kötéseket és a funkciós csoportokat
külön jelöljük.

Tudtad?
A molekulákat különböző modellekkel. ábrázolhatjuk. Az egyes modellek a molekulák
más-más jellemzőjét emelik ki (39.11. ábra).

39.11. ábra: A propán pálcikamodellje
(balra) megmutatja a kötéseket, és látszanak
a kötésszögek is, míg a kalottamodellje
(vagy kalottmodellje) segítségével
megismerhetjük az atomok térkitöltését

Fontosabb fogalmak:
organogén elemek, szerves anyag, vis vitalis elmélet, nyílt láncú és gyűrűs vegyület, normál láncú
és elágazó vegyület, szénhidrogén, heteroatom, telített vegyület, telítetlen vegyület, aromás vegyület, csoport, funkciós csoport, összegképlet, tapasztalati képlet, molekulaképlet, konstitúciós
képlet, atomcsoportos képlet, vonalszerkezeti képlet

A szerves vegyületek csoportosítása
• organogén elemek, vis vitalis elmélet, szerves vegyületek
• a szénatom molekulaképző sajátosságainak eredménye: nagyszámú szerves vegyület
• a szerves vegyületek csoportosítása:
− az alkotó atomok, a szénlánc alakja, a telítettség, valamint a funkciós csoport szerint
• a szerves vegyületek jelölése:
− molekulaképlet, tapasztalati képlet, konstitúciós képlet, atomcsoportos képlet,
vonalszerkezeti képlet
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40. A metán

Emlékszel még?
Szénhidrogéneknek nevezzük azokat a szerves vegyületeket, amelyek csak szén- és hidrogénatomokat tartalmaznak.
A szerves vegyületekben a szénatomok kovalens vegyértéke mindig 4, azaz a molekulákban egy szénatom négy kovalens kötést alakít ki. A hidrogén kovalens vegyértéke viszont

H
C
H

H
H

40.1. ábra: A legegyszerűbb szerves
vegyület, a metán (CH4) szerkezeti képlete
és molekulamodellje

Molekula- és halmazszerkezet
A metán a legegyszerűbb telített szénhidrogén.
Az apoláris molekulájában a szénatomhoz négy
hidrogénatom kapcsolódik egyszeres kovalens
kötéssel.
A négy kovalens kötés akkor helyezkedik el
legmesszebb egymástól, ha a molekula alakja
tetraéderes (40.1. ábra).
A molekulában 109,5°-os kötésszög mérhető.
Szilárd halmazállapotban molekularácsot
képez, a rácsösszetartó erő az apoláris molekulák között kialakuló gyenge diszperziós kölcsönhatás.

mindig 1, vagyis csak egy kovalens kötés kialakítására képes (40.1. ábra).
A telített szénhidrogénekben a szénato
mok között csak egyszeres kovalens kötés található. A szénatomhoz kapcsolódó négy kovalens kötés, illetve a ligandumok tetraéderes
elrendeződésűek (40.1. ábra). A szigma-kötések 109,5°-os szöget zárnak be.
A szénhidrogénekben a szén-szén kötés
apoláris, mert azonos atomok kapcsolódnak
össze. Ezzel szemben a szén-hidrogén kötés
gyengén poláris, mert a szén- és a hidrogén
atom elektronegativitása különböző.
A molekula polaritását a kötések polaritása és a molekula szimmetriája határozza meg.
A szénhidrogének a kötések gyenge polaritása
ellenére többnyire apolárisak, mert a molekulák szimmetrikusak.
A molekulák között gyenge diszperziós
kölcsönhatás alakul ki folyékony és szilárd
halmazállapotban.

Fizikai tulajdonságok
A metán standard körülmények között színtelen,
szagtalan, a levegőnél kisebb sűrűségű gáz. Olvadás- és forráspontja nagyon alacsony.
Ennek magyarázata, hogy a molekula mérete kicsi, és a molekulák között csak nagyon
gyenge másodrendű kölcsönhatás működik.
Az olvadás- és forráspont közel van egymáshoz, mivel ha már kialakul a diszperziós
kölcsönhatás, utána a közel gömb alakú molekulák egészen könnyen rendeződnek kristályrácsba.
A metán apoláris molekulákból áll, ezért a „hasonló a hasonlóban oldódik” elv alapján jól oldó-
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dik apoláris oldószerekben (például benzinben),
de nem oldódik a poláris vízben.
Kémiai tulajdonságok
A metán molekulájában szén-hidrogén kötések
vannak. Ennek a felbontásához nagy energia
szükséges, ezért a metán kevéssé reakcióképes. Magasabb hőmérsékleten azonban már
könnyen reakcióba vihető.
Égése
Az égése elegendő oxigén jelenlétében tökéletes, amely során kizárólag szén-dioxid-gáz és
vízgőz keletkezik:
CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O
A tiszta metán színtelen lánggal ég, a lejátszódó reakció exoterm, hőtermelő folyamat.
A metán a levegővel robbanóelegyet képez.
Szubsztitúciós reakciók
A szubsztitúció egy szerves kémiai helyettesítési reakció, azaz olyan átalakulás, amelyben a
molekula egy atomja vagy atomcsoportja kicserélődik egy másik molekula atomjára vagy atomcsoportjára melléktermék képződése közben.
Ilyen reakció játszódik le a metán és a klór
gáz között UV-fény hatására, enyhe melegítés mellett. Ha a két gáz 1 : 1 anyagmennyiség-arányban reagál egymással, klórmetán és
hidrogén-klorid fog keletkezni:
CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
Amennyiben további klórgázt keverünk a
reakcióelegyhez, újabb hidrogénatom(ok) cserélődnek le, miközben a klór mennyiségének
függvényében diklórmetánt, triklórmetánt (kloroformot), illetve tetraklórmetánt (szén-tetrakloridot) kapunk:
CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl
CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl
CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl
Klórgázfeleslegben tehát a metán akár 1 : 4
arányban is reagálhat klórral:
CH4 + 4 Cl2 → CCl4 + 4 HCl

Hőbontás
A hőbontás hő hatására végbemenő bomlási
folyamat.
A metán hőbontása többféleképpen mehet
végbe. Ipari szempontból a következő folyamatok a legjelentősebbek:
CH4 → C + 2 H2 (kb. 500 °C-on)
2 CH4 → C2H2 + 3 H2 (1200 °C felett)
Az első reakcióban korom képződik, a másodikban pedig etin.
Reakció vízgőzzel
A metán 1000 °C-on vízgőzzel reagál, miközben szén-monoxid- és hidrogéngáz keveréke
keletkezik.
CH4 + H2O → CO + 3 H2
A szén-monoxid és a hidrogén 1 : 3 arányú
gázelegyét azért nevezik szintézisgáznak,
mert számos szerves vegyület, például a metanol is előállítható belőle.
Előfordulás
A metán a földgáz fő alkotórésze (~ 97%).
Oldott formában megtalálható a kőolajban,
de a bélgázok, a mocsárgáz és a szénbányák
levegője is tartalmaz metánt.

Tudtad?
• A sújtólég egy színtelen, szagtalan gázkeverék, amely a metán és a levegő robbanásveszélyes elegye, és a bányákban
fordulhat elő. Leggyakrabban a szénbányákban okoz balesetet, amit sújtólégrobbanásnak neveznek. A legerőteljesebb
robbanást a 9,5 térfogatszázalék metánt
tartalmazó elegy okozza. Az egyik legsúlyosabb hazai baleset 1983. június 22-én
történt Oroszlányban, a márkushegyi szénbányában. 37-en haltak meg a robbanás
következtében.
• A szerves anyagok oxigénmentes közegben történő lebontása során metán is keletkezik. A mocsarak rothadó szerves anyagából a metán mellett az öngyulladásra
képes foszfin (PH3) keletkezik. Az elegyet
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meggyújtva kékes fény figyelhető meg. Ez
a mocsarakban látható lidércfény.
• Az első biztonsági bányalámpát, amely a
metánt nem gyújtotta be, Humphry Davy
angol kémikus alkotta meg. Az alkalmazás
során kiderült, hogy a lámpa a világításon
kívül a bányalevegő metántartalmának
mérésére is alkalmas, ugyanis a drótkosáron belül égő láng magassága a metántartalom növekedésével nőtt. A Davy-lámpát
többszöri módosításokkal az 1980-as évekig a magyar bányászatban is rendszeresen használták (40.2. ábra).

lítható elő, vízzel való reakciójában szintézisgáz.
A kormot az autóipar használja fel az autógumik
gyártásánál, az acetilén fontos műanyagipari
alapanyag, a szintézisgáz pedig számos szerves
vegyület előállításához elhasználható (40.4. ábra).

40.3. ábra: Néhány éve a Lada is bemutatott
egy metánnal üzemelő (CNG) autót

40.2. ábra: A Davy-lámpa
• Az őslégkör a szén-dioxid, vízgőz, kéndioxid, szén-monoxid, hidrogén és nitrogén
mellett valószínűleg metánt is tartalmazott.
Előállítás
A metánt kizárólag az iparban állítják elő. A legjellemzőbb eljárás a földgázból történő kinyerés.
Emellett azonban a kőolajból frakcionált desztillációval történő előállítása is megvalósul.
Felhasználás
A metánt a legnagyobb mennyiségben energiahordozóként használják. A vezetékes gáz főleg metánt tartalmaz. Ezt fűtésre, illetve főzésre
használjuk a hétköznapokban.
Számos jármű motorterében szintén a metán égésével képződik a haladáshoz szükséges
energia (40.3. ábra).
Fontos alapanyag szerves vegyületek előállításánál. Hőbontásával korom és acetilén ál-

40.4. ábra: A gumiabroncsok előállításához
jelentős mennyiségű kormot használnak fel

Tudtad?
• Az üvegházhatás befolyásolja a Földön
a hőmérsékletet. Egyrészt lehetővé teszi
az életet, de ha az emberi tevékenység
miatt mértéke nagyon megnő, az már káros hatással lehet környezetünkre. A metán, a vízgőz, a szén-dioxid és az ózon a
légkörben jelen lévő üvegházhatású gázok. A metán üvegházhatása többszöröse a szén-dioxidénak, de mennyisége olyan kicsi a szén-dioxidhoz képest,
hogy hatása közel sem olyan jelentős.
• Újabb kutatások bizonyították, hogy nagy
mennyiségű fagyott metán található az
óceánok mélyén (40.5. ábra).
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• Régen a városi gázt a kőszén száraz lepárlásával nyerték. A kisebb mennyiségű
metán mellett más éghető gázt, például
hidrogént, szén-monoxidot és egyéb szénhidrogéneket is tartalmazott. Szén-monoxid-tartalma miatt mérgező volt. A mai
vezetékes gáz ellenben 90-95% metánt
tartalmaz. A metán szagtalan, de a vezetékes gázt biztonsági okokból szagosítják,
hogy esetleges szivárgása már a gyúlékony elegyet képző koncentráció 5-15%
alatt is érezhető legyen. A szagosításhoz
olyan kéntartalmú anyagokat használnak,
amelyek már nagyon kis koncentrációban
is érezhetők, így szellőztetéssel megelőzhető a gáz berobbanása. A kéntartalmú vegyületek jelenléte miatt kékes a vezetékes
gáz lángja (40.6. ábra).

40.5. ábra: Jégbe fagyott metán

Fontosabb fogalmak:
tökéletes égés, szubsztitúció, hőbontás, szintézisgáz

40.6. ábra: A gázláng kék színét a metánhoz
kevert szennyezők adják

A metán
• apoláris, tetraéderes molekula, molekularácsos, diszperziós kölcsönhatás
• fizikai tulajdonságok: színtelen, szagtalan gáz, vízben nem, viszont kőolajban jól oldódik
• kémiai tulajdonságok:
− kevéssé reakcióképes
− jellemző reakciói:
− tökéletes égés: csak szén-dioxid és víz keletkezik
− szubsztitúció: klórral klórmetánt képez
− hőbontás: korom és acetilén keletkezik
− reakció vízgőzzel: szintézisgáz jön létre
• előfordulás: a földgázban és a kőolajban
• előállítása: földgázból és kőolajból
• felhasználás: energiahordozó, szerves vegyipari alapanyag
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41. Az alkánok
és a cikloalkánok
A telített szénhidrogének
Emlékszel még?
A kizárólag szén- és hidrogénatomokat tartalmazó szerves vegyületeket szénhidrogéneknek nevezzük. Ha csak egyszeres kovalens
kötés található a szénatomok között, akkor
telített szénvegyületekről beszélünk.
A szénvegyületek alakjuk szerint lehetnek
nyílt láncúak, azon belül normál láncúak vagy
elágazóak, és vannak gyűrűs molekulák is.
A szerves vegyületek molekuláiban minden szénatom négy kovalens kötést létesít.
Csoportnak nevezzük a molekulának általunk tetszőlegesen körülhatárolt részét.

A telített, nyílt láncú szénhidrogéneket alkánoknak, vagy régies nevükön paraffinoknak
nevezzük.
Általános összegképletük: CnH2n + 2.
A telített, gyűrűs szénhidrogének a cikloalkánok (cikloparaffinok). Általános összegképletük: CnH2n.

Az alkánok és
a cikloalkánok elnevezése
A telített szénhidrogének elnevezésének közös
vonása, hogy a nevük -án végződést kap (41.1.
táblázat).

A normál láncú alkánok neve

A cikloalkánok neve

Összegképlet

Név

Összegképlet

Név

Összegképlet

Név

CH4

metán

C11H24

undekán

C3H6

ciklopropán

C2H6

etán

C12H26

dodekán

C4H8

ciklobután

C3H8

propán

C13H28

tridekán

C5H10

ciklopentán

C4H10

bután

C14H30

tetradekán

C6H12

ciklohexán

C5H12

pentán

C15H32

pentadekán

C6H14

hexán

C16H34

hexadekán

C7H16

heptán

C17H36

heptadekán

C8H18

oktán

C18H38

oktadekán

C9H20

nonán

C19H40

nonadekán

C10H22

dekán

C20H42

eikozán

41.1. táblázat: A normál láncú alkánok és a fontosabb cikloalkánok összegképlete és neve
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Az összegképleteket megvizsgálva azt figyelhetjük meg, hogy azok tendenciaszerűen változnak.
Homológ sornak nevezzük az azonos szerkezeti elemekből felépülő vegyületek olyan sorozatát, amelyekben az egymást követő tagok
mindössze egy metiléncsoportban (–CH2–) térnek el egymástól. A 41.1. táblázat az alkánok
és cikloalkánok homológ sorának egy részletét
tartalmazza.
A szénhidrogén-molekulának egy általunk tetszőlegesen körülhatárolt részét csoportnak nevezzük. Az alkánokból származtatható csoportokat alkilcsoportoknak nevezzük (41.2. táblázat).
Az alkilcsoport
neve

A csoport félkonstitúciós
képlete

metil-

CH3

metilén-

CH2

etil-

CH2

CH2

izobutilszek-butil-

H3C
CH2

H3C

CH

CH

CH3
CH3

CH2

CH3

2-metilpentán
5. Ha több különböző csoport kapcsolódik a
szénlánchoz, akkor a főlánc neve előtt betűrendben kell felsorolni azokat.

CH2

CH3
H2C

CH2

CH3

H3C
H3C

C

2

CH3

H3C
H3C

1

CH

CH3

HC

CH2

CH2

CH3

3

4

1

H3C

terc-butil-

CH2

5

CH2

H3C

izopropilbutil-

1. Megkeressük a leghosszabb szénláncot. Ez
lesz a főlánc. Az ennek megfelelő név lesz az
elágazó szénhidrogén nevének a vége.
2. Megszámozzuk a leghosszabb szénláncban a
szénatomokat attól a végétől kezdve, amelyhez közelebb esik az elágazás.
3. A főlánc neve előtt soroljuk fel az elágazó
csoportok neveit. A csoportok neve előtt fel
kell tüntetni annak a szénatomnak a sorszámát, amelyhez a csoport kapcsolódik.
4. A számot a betűktől kötőjellel, a számot a másik számtól vesszővel választjuk el. A betűket
a legtöbb esetben elválasztás nélkül írjuk le.

CH

metin-

propil-

Az elágazó szénláncú
alkánok elnevezésének
szabályai

CH3

CH

CH2

3

CH

CH3

5

CH2

CH2

4

2

7

6

CH3

41.2. táblázat: A fontosabb kis szénatomszámú
alkilcsoportok neve és atomcsoportos képlete

3-etil-2-metilheptán
6. Ha több azonos csoport is kapcsolódik a
főlánchoz, akkor a csoport neve elé di-, tri-,
tetra- stb. előtagokat kell írni.

Tudtad?
A normál láncú alkánok első négy tagjának
görög eredetű neve van. A legalább öt szénatomot tartalmazó normál láncú szénhidrogének elnevezésében a görög számnevek szerepelnek.

CH3
H 3C
1

CH2
C

3

2

CH3
4

CH3

2,2-dimetilbután
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7. Ha a főlánc két végétől azonos távolságban
azonos elágazó csoportok kapcsolódnak, akkor a következő elágazás dönti el, hogy a lánc
melyik végétől kezdődjön a számozás. Ilyenkor a következő elágazásnak a kisebb sorszámot kell kapnia.
CH3
H3C
6

CH2
CH

4

CH
CH

5

2

3

CH3

Az izoméria
Az izoméria az a jelenség, amikor egy összegképlethez több különböző szerkezetű molekula
tartozik.
Az alkánoknál az egyik lehetőség erre, ha eltér a két molekulában az atomok kapcsolódási
sorrendje. Például a C4H10 összegképlethez két
eltérő molekula is tartozik: a n-bután (ejtsd: normál-bután), illetve a 2-metilpropán.

CH3
1

CH3

CH3

CH2
H3C

2,3,5-trimetilhexán

2

1

CH3
CH2
3

4

CH
H3C

2

1

8. Ha a főlánc két végétől azonos távolságban
különböző csoportok találhatóak, akkor a betűrendben előrébb álló csoport kapja a kisebb
sorszámot.
CH3
H3C
6

CH
CH2

CH2

4

CH

5

2

3

2-metilpropán

Az atomok kapcsolódási sorrendjét konstitúciónak nevezzük.
Az izomériának azt a fajtáját, amikor az ös�szegképlet megegyezik, de az atomok kapcsolódási sorrendje eltér, konstitúciós izomériának hívjuk.

CH3
1

3

n-bután

CH3

H2C
CH3

A cikloalkánoknál is megfigyelhető a konstitúciós izoméria. Például a C4H8 összegképlethez két gyűrűs konstitúciós izomer is tartozik: a ciklobután és a metilciklopropán.

3-etil-4-metilhexán
9. Ha két azonos hosszúságú láncot lehetne kijelölni főláncnak, akkor a több elágazást tartalmazót kell választani.

1

CH
2

CH2

H2C

CH2

ciklobután

H3C

H3C

H2C

CH2

CH3

CH

CH

3

CH2

5

4

H2C

CH2
CH
CH3

metilciklopropán

A szénatomok rendűsége
CH3
6

CH3

3-etil-2,5-dimetilhexán
Ennél az elnevezésnél látható, hogy a di-, tristb. előtagokat nem vesszük figyelembe, amikor
a csoportok neveit betűrendben felsoroljuk.

A szénatom rendűsége megmutatja, hogy az
adott szénatomhoz hány másik szénatom kapcsolódik. Ha a szénatomhoz
• egy szénatom kapcsolódik, akkor elsőrendű
vagy primer,
• két szénatom kapcsolódik, akkor másodrendű vagy szekunder,
• három szénatom kapcsolódik, akkor harmadrendű vagy tercier,
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• négy szénatom kapcsolódik, akkor negyedrendű vagy kvaterner szénatomról van szó
(41.1. ábra).
tercier

H3C
primer

C

CH3
HC

CH3

szekunder

500

CH2

CH3

41.1. ábra: A szénatomok rendűsége

Az alkánok tulajdonságai
Az alkánokban minden szénatom négy darab egyszeres kovalens kötést létesít. Ebből következik,
hogy – a metánhoz hasonlóan – a szénatomok
körül a kötések tetraéderes elrendeződésűek.
A molekulák szimmetrikusak, ezért a kötések
polaritása ellenére a molekulák apolárisak. Szilárd halmazállapotban molekularácsot alkotnak,
amelyben a rácsösszetartó erő a gyenge diszperziós kölcsönhatás.
Fizikai tulajdonságok
Szín és szag
A gáz-halmazállapotú és cseppfolyós alkánok
színtelenek, a szilárd halmazállapotúak opálos,
fehéres színűek. A paraffinok közül kizárólag a folyékony halmazállapotúaknak van szaguk, amely
jellegzetes, a benzinhez hasonló.
Oldhatóság
A szénhidrogének apoláris anyagok, ezért a „hasonló a hasonlóban oldódik” elv alapján apoláris
oldószerben oldódnak. A folyékony szénhidrogének jó oldószerei a többi szénhidrogénnek.
Forráspont
A molekularácsos anyagok forráspontját a molekula mérete és a molekulák között működő
másodrendű kötőerő határozza meg.
A szénhidrogének apoláris molekulái között
gyenge diszperziós kölcsönhatás alakul ki, így
viszonylag alacsony a forráspontjuk.
A homológ sorban a szénatomszám növekedésével nő a moláris tömeg, nő a molekula
mérete, így nő a forráspont is. A forráspontok
közötti különbség azonban egyre kisebb mértékű lesz.

Az alkán forráspontja (°C)

CH3

400
300
200
100
0
-100

0

-200

10

20

30

Az alkán szénatomszáma

41.2. ábra: Az alkánok forráspontjának
változása a szénatomszám függvényében
Olvadáspont
A homológ sorban a szénatomszám növekedésével az olvadáspont emelkedése nem olyan
egyenletes, mert a páros és páratlan szénatomszámú szénhidrogének illeszkedése a molekularácsban nem ugyanolyan (41.3. ábra).
50

Az alkán olvadáspontja (°C)

kvaterner

A homológ sor szomszédos tagjai között mindig egy metiléncsoport a különbség, azaz a moláris tömeg növekedése mindig ugyanannyi, de
ez a kisebb molekulák esetében nagyobb arányú
növekedést jelent, mint egy nagy méretű molekula esetében (41.2. ábra).

25
0

–25 0

Az alkán szénatomszáma
5

10

15

–50
–75
–100
–125
–150
–175
–200

41.3. ábra: Az alkánok olvadáspontjának
változása a szénatomszám függvényében
Azt figyelhetjük meg, hogy a páros (kék pont)
és a páratlan (narancssárga pont) szénatomszámú alkánok esetében a pontokra egy-egy különálló görbét illeszthetnénk.
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Az elágazó láncú alkánok olvadásés forráspontja
Az elágazó láncú alkánok forráspontja alacsonyabb, olvadáspontja viszont magasabb,
mint az azonos moláris tömegű normál láncú
paraffinoké.
Az elágazó láncú alkánok alakja leginkább
gömbhöz hasonlít. Minél több az elágazás,
annál kisebb a felülete a molekulának. Ezzel
szemben a normál láncú szénhidrogének alakja elnyúlt, nagyobb felületű (41.4. ábra).

Kémiai tulajdonságok
Az alkánok molekulájában erős elsőrendű, kovalens kötés van az atomok között. Ezeknek a felbontása nagy energiát igényel, így reakciókészségük közönséges körülmények között viszonylag
kicsi. Innen származik a régies elnevezésük is, a
paraffin (parum affinis = kis reakciókészség).
Magasabb hőmérsékleten azonban részt
vesznek kémiai átalakulásokban.
Tökéletes égés
Az alkánok tökéletes égésekor kizárólag széndioxid és víz keletkezik. Így például a propán
égésekor is:
C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O
A paraffinok égése exoterm, vagyis hőtermelő folyamat.

41.4. ábra: Az elágazó láncú
2,2-dimetilpropán alakja közel
gömbszerű, míg a n-pentán nyújtott
alakú
A cseppfolyós halmazállapotú n-oktán és a
2,3,4-trimetilpentán konstitúciós izomerek. Ha
elkezdjük hűteni ezeket, azt figyelhetjük meg,
hogy az elágazó láncú molekulákat tartalmazó
paraffin fog előbb megszilárdulni, majd további hűtést követően a normál láncú is megfagy.
Ennek az a magyarázata, hogy a gömbszerű
alakú 2,3,4-trimetilpentán molekulái könnyebben helyezkednek el a kristályrácsban, mint a
nyújtott alakú n-oktán-molekulák.
Ha a hűtés helyett melegíteni kezdjük a két
cseppfolyós alkánt, akkor a 2,3,4-trimetilpen
tán fog előbb forrásba jönni, míg a n-oktán
csak magasabb hőmérsékleten éri el a forráspontját. A gömbszerű molekulák könnyebben
küzdik le a felületi feszültséget, mint a nyújtott
molekulák.
Összefoglalva, az azonos szénatomszámú
alkánok esetében a
Tforrás(nyílt láncú) > Tforrás(elágazó), míg
Tolvadás(nyílt láncú) < Tolvadás(elágazó).
A cikloalkánok olvadás- és forráspontja
A cikloalkánok olvadás- és forráspontja is
magasabb, mint a közel azonos moláris tömegű normál láncú szénhidrogéneké, mert a
cikloalkánok merevebb szerkezetűek.

A tökéletes égés reakcióegyenlete felírható az általános képletre is:
CnH2n + 2 + (1,5 n + 0,5) O2 →
→ n CO2 + (n + 1) H2O
Az alkánok, illetve a gőzük a levegővel
robbanóelegyet képeznek.
Szubsztitúció
A szubsztitúció a metánnál megismertek szerint
megy végbe. A klórozás során az alkán egyik
hidrogénatomja kicserélődik a klórmolekula
klóratomjával. Például az etánból a klórral lejátszódó szubsztitúciós reakcióban klóretán, és
melléktermékként hidrogén-klorid keletkezik:
C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl
Nagyobb mennyiségű klórgázt a rendszerbe
vezetve további hidrogénatomok cserélhetők le.
Hőbontás
Magas hőmérsékleten a nagyobb szénatomszámú alkánok elbomlanak, miközben kisebb
szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogének keletkeznek. A nagyobb szénatomszámú alkánok hőbontását krakkolásnak,
vagy más néven pirolízisnek nevezzük.
A krakkolás közben több reakció játszódik
le egy időben. Így a pentán esetében a telített
szénhidrogének közül metán, etán, propán,
míg a telítetlenek közül etén, propén, butén
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keletkezik. Emellett melléktermékként bizonyos mennyiségű hidrogéngáz is megjelenik
a reakcióelegyben.
C5H12 → CH4 + C4H8
C5H12 → C2H6 + C3H6
C5H12 → C3H8 + C2H4

Fontosabb fogalmak:
alkán, paraffin, cikloalkán, cikloparaffin, homológ sor, normál láncú alkán, elágazó láncú
alkán, csoport, alkilcsoport, izoméria, konsitúciós izoméria, szénatom rendűsége, primer,
szekunder, tercier, kvaterner, krakkolás

Tudtad?
Az alkánok reakcióit nagyon sok területen
használják fel.
A metánt a vezetékes gázban, a propánt
és a butánt pedig a PB-gázpalackban hozzák forgalomba. Égésük során nagy mennyiségű hő keletkezik, ezért energiahordozóként
használják ezeket az anyagokat.
A nagyobb szénatomszámú szénhidrogének krakkolása során telítetlen vegyületek keletkeznek, amelyek több műanyag alapanyagául szolgálnak.
A pentánt, a hexánt, illetve a ciklohexánt
nagy mennyiségben használják apoláris oldószerként.

Az alkánok és a cikloalkánok
•
•
•
•
•

telített, nyílt láncú szénhidrogének = alkánok
telített, gyűrűs szénhidrogének = cikloalkánok
homológ sor
nevezéktan: szabályok szerint történik az elágazó alkánok elnevezése
fizikai tulajdonságok
− oldhatóság: apoláris oldószerekben jól oldódnak
− olvadás- és forráspont: függ a molekula méretétől és az elágazások számától
• kémiai tulajdonságok
− égésük tökéletes
− szubsztitúciós reakciókra képesek
− hőbontás (krakkolás)
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42. Az etén

Emlékszel még?
A szerves vegyületeket összetételük alapján
két nagy csoportra osztjuk, a szénhidrogénekre és a heteroatomot is tartalmazó szerves
vegyületekre.
A szénhidrogéneket a szénláncban előforduló kötések szerint telített és telítetlen
szénhidrogénekre osztjuk. A telített szénhidrogénekben kizárólag egyszeres C–C kötések
fordulnak elő, míg a telítetlen szénhidrogénekben legalább egy darab szén-szén többszörös kötés is megtalálható.

Az etén
Molekula- és halmazszerkezet
A telítetlen szénhidrogének közül a legegyszerűbb vegyület az etén, vagy régies nevén etilén.
A szerkezetében előforduló két szénatom között
kettős kötés alakul ki (42.1. ábra).

H

H
C

H

C
H

42.1. ábra: Az etilén szerkezeti képlete és
molekulamodellje
A molekula síkalakú, a szénatomok körül egy
torzult síkháromszögben helyezkednek el a kapcsolódó az atomok.
A torzulást a kettős kötés nagyobb térigénye eredményezi, így a H–C–H kötésszög valamivel kisebb, mint 120°.

Az apoláris molekulájú etén szilárd halmazállapotban molekularácsot képez, amelyet gyenge
diszperziós kölcsönhatás tart egyben.
Az alkánok esetében az atomok képesek
a szén-szén kötések mentén elfordulni. Ezzel
szemben az etilénben a szigma-kötés mellett
megjelenő pi-kötés merevvé teszi a szerkezetet, így a két szénatom már nem tud elfordulni
egymáshoz képest.
Az etén molekuláiból egy H-atomot eltávolítva kapjuk a vinilcsoportot (CH2=CH–).
Fizikai tulajdonságok
A tiszta etén émelyítően édes illatú, színtelen
gáz. A molekulák között ható igen gyenge másodrendű kölcsönhatások következtében az
olvadás- és forráspontja igen alacsony. A levegővel tökéletesen elegyedik, annál egy egész
kicsivel kisebb sűrűségű. Apoláris vegyületként
vízben nem, az apoláris benzinben viszont kiválóan oldódik.
Kémiai tulajdonságok
A kettős kötés jelenléte nemcsak a szerkezetre,
de a kémiai tulajdonságokra is jelentős hatással
van. Az alkánok esetében a szén-szén kötéseket
igen nehéz felszakítani, így a reakciókészségük
kicsi. Ezzel szemben az etén kettős kötéséből a
második kötés igen könnyen felszakítható, aminek eredményeképpen a vegyület nagyon kön�nyen reakcióba vihető.
Égése
Az etén kormozó, világító lánggal ég, vagyis
égése nem tökéletes.
Az etilén molekulájában – és általánosságban a telítetlen szénhidrogénekben – nagyobb
arányban vannak a szénatomok és kisebb
arányban a hidrogénatomok, mint amilyen ará-
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nyokat az alkánok esetében megfigyelhettünk.
A levegőben nincs elegendő oxigén ahhoz,
hogy a teljes szénmennyiség szén-dioxiddá
alakuljon, így koromszemcsék is keletkeznek.
Az etén lángja azért lesz világító, mert az el nem
égett koromszemcsék a magas hőmérséklet
hatására izzásba jönnek.
Tiszta oxigénben azonban az etilén égése is
tökéletes:
C2H4 + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O
Addíciós reakciók
A többszörös kötés megjelenése következtében
a jellemző reakciótípus is megváltozik. Az alkánokra jellemző szubsztitúciós reakció az etén
esetében nem megy végbe, ugyanis sokkal kisebb energia szükséges az addíciós reakciók
hoz. Ez egy olyan szerves kémiai átalakulás,
amely során egy telítetlen szerves vegyület egy
kis méretű molekulával egyesül, melléktermék
képződése nélkül.
Az addíció során minden esetben a pi-kötés
szakad fel. Amennyiben szénatomok közötti
pi-kötés szűnik meg, az addíció során a szerves vegyület telítetté vagy telítettebbé válik.
Az etén hidrogénaddíciója nikkel-, platinavagy palládiumkatalizátor mellett megy végbe,
miközben etán keletkezik:
H2C=CH2 + H2 → H3C–CH3
A halogénaddíciók közül a legjelentősebb a
brómmal való reakció. Ez a folyamat már közönséges körülmények között, katalizátor alkalmazása
nélkül is nagy sebességgel végbemegy. Az átalakulás során a bróm jellegzetes vörösbarna színe
eltűnik, a keletkező 1,2-dibrómetán színtelen:
H2C=CH2 + Br2 → H2C–CH2
				
| |
				
Br Br
A hidrogén-halogenidek tömény kénsav katalizátor segítségével tudnak az eténnel addíciós
reakcióba lépni. A HCl hatására etil-klorid (más
néven klóretán) keletkezik:
H2C=CH2 + H–Cl → H3C–CH2
					 |
					
Cl

A vízaddíció szintén tömény kénsav katalizátor hatására játszódik le, amelynek végterméke
az etil-alkohol (más néven etanol):
H2C=CH2 + H–OH → H3C–CH2
				
|
					
OH
Az átalakulást tovább gyorsíthatjuk hi
gany(II)-vegyületek katalízisével.
A folyamat valójában több lépésben játszódik le. Az első lépésben a kénsav lép kölcsönhatásba az eténnel, miközben etil-hidrogén-szulfát keletkezik:
H2C=CH2 + H–SO4H → H3C–CH2
				
|
					
SO4H
Ez a termék azonban a víz hatására nagyon könnyen átalakul etil-alkohollá:
H3C–CH2 + H–OH → H3C–CH2
|			
|
SO4H		
OH
Az etilén polimerizációja
Az addíciós reakciók mellett az etilénre jellemző még a polimerizáció. Ez egy olyan szerves
kémiai átalakulás, amely során egy kis méretű
telítetlen vegyület sok azonos molekulája melléktermék képződése nélkül egyesül egymással.
Az etilén polimerizációja katalizátor alkalmazása közben megy végbe, miközben polietilén
(PE) képződik:
n H2C=CH2 →

[ H2C–CH2 ]n

A szögletes zárójelben lévő molekularészletet monomernek vagy monomeregységnek nevezzük. A jelölés arra utal, hogy ez a részlet a
létrejövő polimerben n-szer ismétlődik.
(A monomer szó ”egy részt”, a polimer szó
”sok részt” jelent. A mono ”egy”-et, a polüsz
”sok”-at, míg a merosz szó ”rész”-t jelent.)
Az n értéke akár több ezer is lehet, így egyetlen polietilén-molekula akár néhány tízezer
atomot is tartalmazhat, moláris tömege pedig
g
meghaladhatja a 30 000
-t, tehát egy makmol
romolekuláról beszélünk.
Ugyan az ipari előállítás nagyon körültekintően szabályozott folyamat, mégsem sikerül
azt elérni, hogy az n értéke állandó legyen. Így
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az előállítás közben különböző hosszúságú
polietilénláncok jönnek létre. Az ipar mindös�sze azt képes szabályozni, hogy a láncok hos�szúsága egy adott tartományon belül legyen.
A polietilén az egyik legnagyobb mennyiségben használt csomagolóanyag. A mindennapokban nejlonzacskónak nevezett zacskó valójában
nem is nejlonból, hanem polietilénből készül.
Előfordulás
Az etén a természetben elég ritka, aminek a
nagy reakciókészség az oka. Nagyobb mennyiségben érésben lévő gyümölcsökben és a közvetlen környezetükben fordul elő.
Előállítás
Mivel kis gyakorisággal fordul elő, a szükséges mennyiség előállításáról ipari szinten
gondoskodni kell. A földgázból történő előállítás első lépése a metán hőbontása. A folyamat során keletkezett acetilént és hidrogént
1 : 1 térfogatarányban reagáltatva egymással
nyerik az etilént.
A kőolajból történő előállítás a krakkoláson alapul. A kőolajból nyert vegyipari benzin
komponenseit magas hőmérsékleten kisebb
szénatomszámú telítetlen és telített szénhidrogének keverékére bontják. A körülmények
szabályozásával viszonylag nagy mennyiségű
etilént nyernek a folyamat végén.
A laboratóriumi előállítása etil-alkoholból
(etanolból) történik tömény kénsav hatására.
Az etanol és kénsav elegyét legalább 150 °C
hőmérsékletre hevítik. Ekkor víz kilépése
közben nyerik az etént.
		
		

H3C–CH2 → H2C=CH2 + H2O
|
OH

Tudtad?
Magyarországon Tiszaújvárosban állítanak elő
nagy mennyiségben polietilént. Az előállítás
alapanyaga a földgáz, illetve a vegyipari benzin, így a polietiléngyártás a petrolkémiai üzemekben valósul meg (42.2. ábra).
A polietilénnek háromféle típusát állítják elő
az iparban. Ezek a sűrűségükben különböznek
egymástól, amely magával vonja a felhasználási területek különbözőségét is.
Az LDPE (low density polyethylene) a
kis sűrűségű polietilén jelölése. Az előállított
műanyag legnagyobb mennyiségét (kb. kétharmadát) fóliagyártásra használják. 2015-ben
Magyarországon kb. 65 ezer tonna LDPE került
felhasználásra. Ez az érték a világon nagyjából
20 millió tonnára tehető.
Az MDPE (medium density polyethylene)
a közepes sűrűségű polietilén rövidítése. Sok
országban nem számít külön kategóriának, a
HDPE típushoz sorolják. Gázvezetéket, szerelvényeket, zsákot, zsugorfóliát, illetve hordtáskát is készítenek belőle.
A HDPE (high density polyethylene) a
nagy sűrűségű polietilént jelöli. Az ütéseket
kevésbé jól tűri, mint az MDPE, könnyebben
is repedezik, ezért – ahol lehetséges – egyre
gyakrabban cserélik MDPE-re. Felhasználják termékek csomagolására, tisztítószeres
flakonok készítésére, margarinosdobozok, illetve szemeteskonténerek előállítására. A hazai termelés csak alig negyedét hasznosítják
belföldön, javarészt exportálják az előállított
HDPE-t. 2010-ben nagyjából 90 ezer tonna
nagy sűrűségű polietilént használtak fel Magyarországon.

Az előállítás céljára használt lombik alján
kvarchomokot célszerű elhelyezni, hogy a folyamat során az üveg a bekövetkező intenzív
hőváltozásokkal szemben védett legyen.
Felhasználás és jelentőség
Az etént legnagyobb mennyiségben polietilén
előállítására használják.
Az etilén gyümölcsérlelő hormon, ezért jelentős mennyiséget használnak fel az ipari gyü
mölcsérlelés céljából.

42.2. ábra: A PE-gyártás petrolkémiai
üzemekben valósul meg
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Tudtad?
A hazánkba érkező banánt még zölden, éretlenül szüretelik (42.3. ábra). A szállítás céljára
szolgáló konténereket etiléngázzal töltik meg,
így mire Európába ér a gyümölcs, az már
majdnem érett. A konténerben az etilén tovább
érleli a gyümölcsöt, így mire a boltok polcaira
kerül a banán, már szép sárga és érett lesz.
A folyamat viszont nem áll itt meg, pár napon
belül a gyümölcs túléretté válik.

42.3. ábra: A banánt még zöld színűen
leszüretelik, majd etiléngázzal érlelik

Fontosabb fogalmak:
etilén, vinilcsoport, nem tökéletes égés, addíció, polimerizáció, monomer, polimer, polietilén

Az etén
• szerkezet: síkalakú molekula, apoláris vegyület, molekularács, diszperziós kölcsönhatás
− a kettős kötés merevvé teszi a szerkezetet
• fizikai tulajdonságok: színtelen, édeskés szagú gáz, benzinben jól oldódik
• kémiai tulajdonságok:
− nagy reakciókészség
− égése nem tökéletes
− addíciós reakciók: H2-, Br2-, HCl- és H2O-addíció
− polimerizáció: polietilén keletkezik
• előfordulás: a természetben ritka
• előállítás:
− iparban földgázból és kőolajból krakkolással
− a laboratóriumban etil-alkoholból vízelvonással
• felhasználás és jelentőség: polietiléngyártás, gyümölcsérlelés
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43. Az alkének

CH3

Emlékszel még?
A legalább egy szén-szén többszörös kötést
tartalmazó szénhidrogéneket telítetlen szénhidrogéneknek nevezzük. Ezek közül a legegyszerűbb szerkezetű az etén.
Az etén a kettős kötése miatt nagyon reakcióképes. Kormozó lánggal ég (nem tökéletes
égés), jellemző reakciója az addíció és a polimerizáció.
Az izoméria az a jelenség, amikor egy adott
összegképlethez többféle szerkezetű molekula tartozik. A konstitúciós izomerek szerkezetében az eltérés az atomok kapcsolódási sorrendjében mutatkozik meg.

CH
2

H 3C

Általános képletük: CnH2n, ahol n pozitív
egész szám, értéke legalább 2.
Az elnevezésük sok tekintetben hasonlít
az alkánok elnevezéséhez. A név az -án végződés helyett -én végződést kap. Emellett a
végződés elé írt sorszámmal jelöljük a kettős
kötés helyét. A sorszám a kettős kötésben
részt vevő szénatompár azon szénatomját jelöli, amelyik a szénlánc végéhez közelebb áll.
CH
H2C
1

2

CH3
CH2

4

3

CH

4

CH3

3

1

5

4-metilpent-2-én
• a kettős kötés mindenképpen része a főláncnak, még akkor is, ha lehetne olyan
hosszabb szénláncot kijelölni, amiben nincs
benne a kettős kötés:

CH3

H2C

4

1

C
2

H3C

Azokat a telítetlen szénhidrogéneket, amelyek
szerkezetében egy darab szén-szén kettős kötés található, alkéneknek nevezzük. Az alkének
legkisebb szénatomszámú képviselője az etén.
Az alkéneket régebben olefineknek nevezték.

CH

CH2
3

CH2

2-etilbut-1-én
Az alk-1-ének homológ sorának első tagjai
(43.1. táblázat):
C2H4

etén (etilén)

C3H6

propén (propilén)

C4H8

but-1-én

C5H10

pent-1-én

C6H12

hex-1-én

C7H14

hept-1-én

C8H16

okt-1-én

C9H18

non-1-én

C10H20

dec-1-én

but-1-én

43.1. táblázat: Az alk-1-ének homológ sora

További szabályok:
• a kettős kötés sorszáma kisebb, mint az
elágazás sorszáma:

Az etén és propén esetében nincs szükség
sorszámozásra, mert a kettős kötés mindenképpen az első szénatomon kezdődik.
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Molekula- és halmazszerkezet
Ahogy azt már az etén esetében is láthattuk, a
kettős kötés megjelenése megakadályozza a
kötésben részt vevő szénatomok elfordulását
egymáshoz képest.
A kettős kötésben részt vevő 2 szénatom,
valamint a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó
4 atom (ligandum) egy síkban helyezkedik el.
Mivel a kettős kötés mentén nincs lehetőség
elfordulásra, a 4 ligandum viszonylagos helyzete rögzített. Emiatt a but-2-én molekulának
kétféle szerkezete létezik. Az egyik szerkezetben a két nagyobb méretű ligandum (a két
metilcsoport) egymás közelében található. Az
ilyen szerkezetet cisz- előtaggal jelöljük a névben. A másik szerkezetben a nagyobb méretű
ligandumok egymástól távolabb helyezkednek el a kettős kötés két ellenkező oldalán.
Ez utóbbit transz- előtaggal jelöljük a névben.
H3C

CH3

1

4

C
2

C
3

H

Előfordul, hogy a szerkezetben a két kettős
kötéses szénatomon van egyforma ligandum,
mégsem azoknak a helyzete határozza meg a
cisz és a transz helyzeteket. Erre az érdekes
helyzetre kiváló példa (pirossal bekeretezve a
nagy méretű ligandumok):
H3C

CH2 CH3

1

4

C
2

H

5

C
3

CH3

cisz-3-metilpent-2-én
Fizikai tulajdonságok
Az alkének fizikai tulajdonságai igen nagy hasonlóságot mutatnak a megfelelő szénatomszámú alkánok tulajdonságaival.

H

cisz-but-2-én
H3C

H

1

C
2

H

Tudtad?

C
3

CH3
4

transz-but-2-én
A két különböző szerkezetű vegyület bizonyos fizikai és kémiai tulajdonságokban eltérést mutat. Energetikailag a transz-izomer a
stabilisabb.
Minden olyan alkén esetén, amelynek mindkét kettős kötésű szénatomja két-két különböző ligandummal kapcsolódik, kétféle geometriai izomer létezik.
Fontos megjegyezni, hogy a cisz- és
transz- izomereknél a nagyobb méretű ligandumok helyzetét kell összehasonlítani. Nem
feltétele viszont a geometriai izoméria megjelenésének az, hogy a vizsgált nagy méretű
ligandumok azonosak legyenek.
Az alkének apoláris molekulájú vegyületek.
Szilárd halmazállapotban molekularácsot képeznek, amit gyenge diszperziós kölcsönhatás
tart egyben.

Kémiai tulajdonságok
Az alkének reakciókészsége sokkal nagyobb,
mint az alkánoké. Ennek magyarázata az, hogy
a kettős kötésből a második kötést igen könnyű
felszakítani.
Égésük
A nagyobb széntartalom miatt égésük nem tökéletes, kormozó lánggal történik.
Tiszta oxigénben égésük tökéletes:
CnH2n + 1,5n O2 → n CO2 + n H2O
Az addíciós és polimerizációs reakciók
Az eténhez hasonlóan a többi alkén esetében is
jellemző az addíció és a polimerizáció.
A hidrogénaddíció során alkán, vagyis telített szénhidrogén jön létre. Emiatt szokták úgy
is nevezni ezt a folyamatot, hogy telítési reakció.
		

H2C=CH–CH3 + H2 → H3C–CH2–CH3
propén
propán

A brómaddíció közönséges körülmények
között megy végbe, miközben dibrómszármazék
keletkezik. A folyamat során a bróm vörösbarna
színe eltűnik.
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H2C=CH–CH3 + Br2 → H2C–CH–CH3
			
| |
				
Br Br
		
propén		
1,2-dibrómpropán

		

A hidrogén-klorid-addíció (savaddíció) során elvben kétféle szerves termék is keletkezhet.
A Markovnyikov-szabály értelmében a
sav- vagy vízaddíció során a nem szimmetrikus (aszimmetrikus) alkének esetében a hidrogénatom ahhoz a kettős kötésű szénatomhoz
fog kapcsolódni, amelyhez már eleve több
hidrogénatom kapcsolódott.
Ennek megfelelően a propén hidrogén-klorid-addíciója során csak 2-klórpropán keletkezik, míg 1-klórpropán csak kevesebb mint
1 százaléknyi mennyiségben jön létre.
H2C=CH–CH3 + HCl → H3C–CH–CH3
					 |
					 
Cl
propén		
2-klórpropán
A propén vízaddíciója tömény kénsav és
higany(II)-ionok hatására megy végbe, miközben propán-2-ol keletkezik. Ez egy alkoholtípusú vegyület, régies nevén izopropil-alkohol.
H2C=CH–CH3 + H2O → H3C–CH–CH3
				
|
					 OH
propén		
propán-2-ol
A polimerizációs reakciók közül a legna
gyobb jelentősége a propén (propilén) polimerizációjának van. A folyamat során polipropilén (PP) keletkezik, amelynek igen széles körű
a felhasználási területe.

C8H 8
n-oktán

krakkolás

n H2C=CH →
|
CH3

[ H2C–CH ]n
|
CH3

Észrevehető, hogy a polimerláncba kizárólag a kettős kötést tartalmazó két szénatom
fog beépülni, a harmadik szénatomból a polimerlánc elágazása jön létre. Ez nemcsak a
propilén esetében figyelhető meg, hanem minden nagyobb szénatomszámú olefin esetében.
Előfordulás és előállítás
Az alkének – a nagy reakciókészségük következtében – nagyon ritkán fordulnak elő a természetben.
Mivel nagy mennyiségben kerülnek felhasználásra, szükséges az ipari előállításról gondoskodni. Az előállítás alapanyaga a kőolaj, ritkább
esetben a földgáz. A kőolajból kinyert vegyipari benzin krakkolásával (pirolízisével) állítják elő
az olefinek nagy részét.
Az oldal alján található folyamatábrán
megfigyelhetjük, hogy amennyiben a krakkolás során csak az egyik szén-szén kötés felszakadásával számolunk, a nyolc szénatomot
tartalmazó n-oktánból akkor is 6 kisebb szénatomszámú alkán és 6 rövidebb szénláncú
olefin jön létre. A körülmények precíz beállításával elérhető, hogy nagyrészt az az alkán és
alkén keletkezzen, amelyre az iparnak leginkább szüksége van.
Mivel a legnagyobb mennyiségben etilént
és propilént kívánnak az iparban előállítani,
majd felhasználni, főként az utolsó két folyamat megy végbe, azonban a körülmények
beállításával a pentán és a hexán is képes tovább bomlani.

CH4 + H2C=CH–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3
hept-1-én
metán
H 3C–CH3 + H2C=CH–CH2–CH2–CH2–CH3
hex-1-én
etán
H 3C–CH2–CH3 + H2C=CH–CH2–CH2–CH3
pent-1-én
propán
H 3C–CH2–CH2–CH3 + H2C=CH–CH2–CH3
but-1-én
bután
H 3C–CH2–CH2–CH2–CH3 + H2C=CH–CH3
pentán
propén
H 3C–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3 + H2C=CH2
etén
hexán
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Felhasználás
Az alkéneket főként alapanyagként használjuk a
megfelelő polimerek előállításához. A polietilént
– ahogy arról már korábban szó esett – főként a
csomagolástechnikában alkalmazzák.
A polipropilén felhasználása talán még
széleskörűbb, mint a polietiléné. Ez a színtelen, szagtalan, hőre lágyuló műanyag alkalmas
csövek és szerelvényeik, extrudált lemezek,
tárolóedények, flexibilis szalagok, zsinegek,
szálak, kefék, textíliák, vödrök, ládák, akkumulátorházak, székek, asztalok, műanyag nyílászárók készítésére (43.1. ábra).

Tudtad?
A polipropilén akkora mennyiségben kerül
felhasználásra, hogy a szelektív gyűjtés és
újrahasznosítás elősegítése érdekében külön
szimbólumot és kódot kapott (43.2. ábra):

43.2. ábra: A polipropilén csomagolásán
látható szimbólum és kód

Fontosabb fogalmak:
43.1. ábra: Az ételtároló dobozok is
polipropilénből készülnek

olefinek, geometriai izoméria, cisz-izomer,
transz-izomer, Markovnyikov-szabály, polipro
pilén

Az alkének
• olefinek: egy darab szén-szén kettős kötést tartalmazó telítetlen szénhidrogének
• általános képletük: CnH2n
• szerkezetük:
− a kettős kötés merevvé teszi a szerkezetet
− van geometriai izomériára lehetőség (cisz- és transz-izomerek)
• fizikai tulajdonságok: az alkánokhoz hasonló
• kémiai tulajdonságok:
− nagy reakciókészség
− nem tökéletes égés
− addíciós reakciók: hidrogén-, halogén-, sav- és vízaddíció
− sav- és vízaddíció esetén Markovnyikov-szabály
− polimerizáció: pl. polietilén és polipropilén előállítása
• előfordulás: a természetben ritkák
• előállítás: iparban főként kőolajból
• felhasználás: polimerek előállítása		
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44. A diének
és a poliének

Emlékszel még?
A szerkezetükben kizárólag szén- és hidrogénatomokat tartalmazó, legalább egy többszörös
kötéssel rendelkező szerves vegyületeket telítetlen szénhidrogéneknek nevezzük.
A kettős kötést tartalmazó telítetlen szénhidrogének jellemző reakciója a nem tökéletes
égés, az addíció és a polimerizáció.

Aszimmetrikus szerkezetű, kettős kötést
tartalmazó szénhidrogének esetében a sav- és
vízaddíció során a Markovnyikov-szabályt kell
alkalmazni.

Az alkadiének
Azokat a telítetlen szénhidrogéneket, amelyek
két kettős kötést tartalmaznak, alkadiéneknek, vagy egyszerűen csak diéneknek nevezzük.
A diéneket a két darab kettős kötés egymáshoz viszonyított helyzete alapján csoportosítjuk. A kumulált diénekben a két kettős
kötés egy közös szénatomon alakul ki (44.1.
ábra).

CH3
5

CH
2

C
3

CH
4

H3C
1

44.1. ábra: A penta-2,3-dién szerkezete
kumulált kettős kötéseket tartalmaz

CH
H2C
1

CH
CH2

4

3

CH2
5

44.2. ábra: A penta-1,4-dién szerkezete
izolált kettős kötéseket tartalmaz
kezetűvé. Az izolált diénekben mindkét kettős
kötés úgy viselkedik, mintha egyedül lenne a
szerkezetben.
Jelentősége a konjugált kettős kötéseket
tartalmazó diéneknek van. Ezekben a szénszén kettős és az egyszeres kötések váltakozva helyezkednek el (44.3. ábra). A pi-kötések
delokalizálódnak, így a konjugált kettős kötésű
vegyületek számos különleges tulajdonságot
hordoznak.

CH
H2C
1

Az izolált diének láncában a két kettős kötés között legalább kettő egyszeres szén–szén
kötés található (44.2. ábra).
A kumulált kettős kötést tartalmazó diének
nem stabilisak, könnyen átalakulnak más szer-

2

2

CH
CH
3

4

CH3
5

44.3. ábra: A penta-1,3-diének
szerkezetében konjugált kettős kötések
vannak
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A butadién

ki a két középső szénatomon. A reakció végterméke a but-2-én:

Molekula- és halmazszerkezet
A legkisebb szénatomszámú konjugált dién a
buta-1,3-dién, vagy más néven butadién (44.4.
ábra).
Az apoláris molekula minden atomja ugyanabban a síkban helyezkedik el. Szilárd állapotban molekularácsot képez, amit gyenge diszperziós kölcsönhatás tart össze.
Fizikai tulajdonságok
A butadién egy színtelen, jellegzetes illatú, nagyon könnyen cseppfolyósítható gáz. Vízben
nem, viszont benzinben kiválóan oldódik.
Kémiai tulajdonságok
Égése
Az égése – a telítetlen szénhidrogéneknek megfelelően – nem tökéletes, világító, kormozó
lánggal ég.
Addíciós reakciók
Az addíciós reakciói több lépésben mehetnek
végbe. A hidrogénaddíciója háromféleképpen játszódik le (kétféle részleges és egy teljes addíció). Az egyik legegyszerűbb folyamat
az 1,2-addíció, amely során az 1-es és a 2-es
szénatomok közötti kettős kötés pi-kötése szakad. A reakció során but-1-én keletkezik:
H2C=CH–CH=CH2 + H2 → H3C–CH2–CH=CH2
A konjugált kettős kötések delokalizációjának következtében lehetőség van 1,4-addícióra. Ekkor mindkét kettős kötés szakad, a
szélső szénatomokra beépül egy-egy hidro
génatom, miközben egy új kettős kötés alakul
CH
H2C
1

2

CH2
CH

4

H2C=CH–CH=CH2 + H2 → H3C–CH=CH–CH3
A teljes addíció során a butadién sztöchio
metrikus mennyiségű hidrogénnel reagál, miközben bután keletkezik:
H2C=CH–CH=CH2 + 2 H2 →
→ H3C–CH2–CH2–CH3
Hasonlóan viselkedik a butadién a brómmal szemben is. A bróm vörösbarna színe
mindegyik reakció során eltűnik.
Az 1,2-addíció közben 3,4-dibrómbut-1-én,
míg az 1,4-addíció során 1,4-dibrómbut-2-én
keletkezik:
H2C=CH–CH=CH2 + Br2 → H2C–CH–CH=CH2
		
		
| |
				
Br Br
H2C=CH–CH=CH2 + Br2 → H2C–CH=CH–CH2
				
|		
|
				
Br
Br
A teljes addíció során 1,2,3,4-tetrabrómbután képződik:
H2C=CH–CH=CH2 + 2 Br2 →
→ H2C–CH–CH–CH2
| |
|
|
Br Br Br Br

			
			

Polimerizációs reakciók
A buta-1,3-dién kétféle módon is polimerizálható (1,2-típusú és 1,4-típusú polimerizáció).
A nagyobb jelentősége az 1,4-típusú polimerizációnak van, amely során szintetikus kaucsukot kapunk:
n H2C=CH–CH=CH2→

3

→

44.4. ábra: A butadién (C4H6)
atomcsoportos képlete és
molekulamodellje

[ H2C–CH=CH–CH2 ]n

Előfordulás és előállítás
A butadién a nagy reakciókészsége miatt nem
fordul elő a természetben.
Az iparban a kőolaj feldolgozásával keletkező bután dehidrogénezésével állítják elő:
H3C–CH2–CH2–CH3 →
→ H2C=CH–CH=CH2 + 2 H2
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Felhasználás
A polimerizációjában nyert polibutadiént szintetikus kaucsukká alakítják, amiből gumiabroncsokat állítanak elő.

A polimerizációja szintén többféleképpen
is lejátszódhat, azonban jelentősége az 1,4-típusú polimerizációnak van, amely során műkaucsuk keletkezik:

Az izoprén

n H2C=C–CH=CH2 → [ H2C–C=CH–CH2 ]n
|		
|
CH3		
CH3

Molekula- és halmazszerkezet
Az izoprén (C5H8) szabályos neve 2-metilbuta-1,3-dién (44.5. ábra).
CH3
C
H2C

2

1

CH2
CH

Előfordulás és felhasználás
A természetben számos származéka előfordul.
Ilyenek a terpenoidok, a karotinoidok, illetve a
szteroidok.
Ipari előállításának elsődleges célja, hogy polimerizáció útján a kaucsukhoz nagyon hasonló
szerkezetű műkaucsukot állíthassanak elő.

4

3

44.5. ábra: Az izoprén atomcsoportos
képlete és molekulamodellje
Molekulája apoláris, szilárd állapotban molekularácsot képez, amit gyenge diszperziós
kölcsönhatás tart egyben. A molekulában konjugált kettős kötés található.

A poliének
A természetben számos olyan szénhidrogén
fordul elő, amely több kettős kötést tartalmaz.
Ezeket alkapoliéneknek, vagy egyszerűen poliéneknek nevezzük. A poliének két fontosabb
csoportja a terpének és a karotinoidok.
A terpének (C5H8)n összegképletű, izo
prénvázas vegyületek. Mivel a szerkezetükben
a kettős kötések nem konjugáltan fordulnak
elő, a terpének nem színesek.
A kisebb szénatomszámú terpének jellemzően kellemes illatú folyadékok. Számos virág
(pl. a hársfavirág, 44.6. ábra) illóolaja tartozik
ebbe a csoportba, de a narancs és a citrom illatanyaga, a limonén (44.7. ábra) is terpén.

Fizikai tulajdonságok
Az izoprén egy alacsony forráspontú, színtelen folyadék. Apoláris vegyületként vízzel nem,
apoláris oldószerekkel kiválóan elegyedik.
Kémiai tulajdonságok
Égése
A kémiai tulajdonságai nagyon hasonlóak a
butadiénéhez. Égése nem tökéletes, kormozó
lánggal történik.
Addíciós és polimerizációs reakciók
Addíciós reakciói során megkülönböztetünk
részleges és teljes addíciót. A részleges addíciója a metilcsoport megjelenése miatt háromféleképpen mehet végbe: 1,2-, 3,4- és 1,4-addíció játszódik le.

44.6. ábra: A hársfavirág illóolaja egy
terpén
A kaucsuk szintén egy terpén, molekuláinak
átlagos szénatomszáma a százezret is meghaladja.
A karotinoidok molekuláiban a kettős kötések legalább egy része konjugálódik és delo
kalizálódik, emiatt színes anyagokról van szó.
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44.8. ábra: A b-karotin vonalszerkezeti képlete

44.9. ábra: A likopin vonalszerkezeti képlete
44.7. ábra: A citrom és a narancs
illatanyaga, a limonén szintén egy terpén

A karotinoidok szintén izoprénvázas vegyületek. Ide tartozik például a sárgarépa színanyaga, a b-karotin (44.8. ábra), illetve a paradicsom színanyaga, a likopin (44.9. ábra).
A nagyon sok kettős kötés jelenlétét egy
igen látványos reakcióval lehet kimutatni. Ha
brómot öntünk paradicsomlére, a részleges
addíció következtében nagyon sok színes vegyület jön létre (44.10. ábra).

44.10. ábra: A paradicsomlé és a bróm
reakciója (balra tiszta paradicsomlé, jobbra
a reakció utáni pillanat)

Tudtad?
• Európa egyik legnagyobb és legújabb butadién-, illetve polibutadién-gyártó üzeme
2015-ben Tiszaújvárosban nyílt meg.
• A kábítószerként számon tartott kannabisz
füstjében is számos illóolaj előfordul, például a limonén.

Fontosabb fogalmak:
diének, kumulált, izolált, konjugált kettős kötések, részleges és teljes addíció, szintetikus
kaucsuk, izoprén, műkaucsuk, terpének, karotinoidok

A diének és a poliének
• alkadiének: két kettős kötést tartalmazó szénhidrogének
− kumulált, izolált, konjugált kettős kötések
• buta-1,3-dién (C4H6):
− síkalakú molekula, apoláris, molekularácsos, diszperziós kölcsönhatás, konjugált kettős kötés
− színtelen, jellegzetes illatú, könnyen cseppfolyósítható gáz
− kormozó láng, részleges és teljes addíció, 1,4-típusú polimerizáció
− szintetikus kaucsuk előállítása
• izoprén (C5H8):
− színtelen, könnyen párolgó folyadék
− 1,4-típusú polimerizációjával műkaucsuk állítható elő
• poliének: több kettős kötést tartalmazó természetes szénhidrogének
− terpének és karotinoidok
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45. Az etin

Emlékszel még?
A szerkezetükben kizárólag szén- és hidrogénatomokat tartalmazó, legalább egy többszörös kötéssel rendelkező szerves vegyületeket telítetlen szénhidrogéneknek nevezzük.
A telítetlen szénhidrogénekben magasabb
a széntartalom, aminek következtében a levegőben nincs elegendő oxigén a tökéletes
égés végbemeneteléhez. Az égésük kormozó
lánggal megy végbe.
A telítetlen szénhidrogének jellemző reakciója az addíció és a polimerizáció.
Molekula- és halmazszerkezet
Két szénatom között nemcsak egyszeres és
kettős kötés alakulhat ki, de akár háromszoros
kovalens kötés is létrejöhet. A legegyszerűbb háromszoros kötést tartalmazó telítetlen szénhidrogén az etin, vagy régies nevén acetilén.
Az etin az alkinek, vagy más néven acetilén-
szénhidrogének közé tartozik. Ezekben a vegyületekben 1 darab szén-szén háromszoros
kötés alakul ki. Elnevezésük teljesen úgy történik, mint az alkéneké, csak a név -in végződést
kap. Jelentősége azonban főleg az etinnek van.

A molekulában minden kötésszög 180°-os.
A háromszoros kötésből az első a tengelyszimmetrikus szigma-kötés. A másik két kötés pi-kötés. Ezek síkszimmetrikusak és egymásra merőlegesek.
Az etin szilárd halmazállapotban molekularácsot képez, amit gyenge diszperziós kölcsönhatás tart egyben.
Fizikai tulajdonságok
Színtelen, tiszta állapotban szagtalan gáz. Olvadás- és forráspontja a kis molekulaméret, valamint a gyenge rácsösszetartó erő következtében
alacsony. A levegőnél kisebb sűrűségű, felfelé
száll. Vízben nem oldódik, azonban a benzin és
az aceton kiválóan oldja.
A nyomásállósága (más néven kompres�sziótűrése) nagyon kicsi, nyomás hatására
könnyen felrobban. Ezért a biztonságos tárolása különös odafigyelést igényel. Az acetilénnel feltöltendő gázpalackba előbb lyukacsos,
porózus szerkezetű kovaföldet tesznek, majd
azt acetonnal itatják át. Ezután kezdik el feltölteni a palackot. Mivel az acetilén kiválóan
oldódik az acetonban, igen nagy mennyiségű
etin tárolható a gázpalackban. Az acetilént
ilyen oldott formában disszugáznak (idegen
írásmóddal dissous-gáznak) nevezzük.

Az apoláris acetilénmolekula lineáris alakú
(45.1. ábra).

H

C

C

H

45.1. ábra: Az etinmolekula szerkezeti
képlete és molekulamodellje

Tudtad?
Az acetilén annyira jól oldódik acetonban, hogy
akár a szökőkútkísérletet is el lehetne végezni
vele. Sajnos ez egy elég költséges kísérlet, így
csak nagyon ritkán szokták kipróbálni.
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Kémiai tulajdonságok
A háromszoros kötés jelenléte nagy reakciókészséget eredményez. Ennek az a magyarázata, hogy a két szénatom között kialakuló második és a harmadik kötés könnyen felszakítható.
Égése
Az eddig megismert telítetlen szénhidrogénekhez hasonlóan, égése nem tökéletes, kormozó
lánggal történik.
Tiszta oxigénben viszont igen nagy hő fejlődése közben megy végbe az égés, akár 3000 °C
is elérhető általa. A fejlődő hő elegendő a legtöbb fém megolvasztásához, így ívhegesztésre
is használhatják.
2 C2H2 + 5 O2 → 4 CO2 + 2 H2O
Addíciós reakciók
Az acetilén jellemző reakciója az addíció. Ez két
lépésben mehet végbe. Az első lépésben csak
egy szén-szén kötés szakad fel a háromból,
majd a második lépésben egy újabb kötés nyílik fel. Ha elegendő reaktáns áll rendelkezésre
mindkét kötés felszakításához, teljes addícióról, ha csak az egyik kötést szakítjuk fel, részleges addícióról beszélünk.
A hidrogénaddíció nikkel-, platina- vagy
palládiumkatalizátor alkalmazása mellett játszódik le. A részleges addíció etént, a teljes addíció
etánt eredményez:
HC≡CH + H2 → H2C=CH2
				
etén
HC≡CH + 2 H2 → H3C–CH3
				
etán

A brómaddíció során a vörösbarna szín viszonylag gyorsan eltűnik. A reakció közönséges
körülmények között megy végbe (45.2. ábra).
HC≡CH + Br2 → HC=CH
				
| |
				
Br Br
			
1,2-dibrómetén
				
Br Br
				
| |
HC≡CH + 2 Br2 → HC–CH
				
| |
				
Br Br
			
1,1,2,2-tetrabrómetán
Ugyan a hidrogén-klorid-addíció is lehet teljes addíció, a részleges addíció terméke akkora
jelentőséggel bír, hogy a folyamatot ezen a ponton megállítják.
HC≡CH + HCl → H2C=CH
					 |
					
Cl
		
klóretén
		
(vinil-klorid)
A vinil-klorid polimerizációjával kapjuk a poli-
vinil-kloridot (PVC), ami az egyik legnagyobb
mennyiségben felhasznált műanyag a világon
(45.3. ábra).
A vízaddíció tömény kénsav hatására, hi
gany(II)-ionok jelenlétében játszódik le. A keletkező acetaldehid számos oxigéntartalmú szerves
vegyület előállításának alapanyaga.
		
		

HC≡CH + H2O → H3C–CH=O
etanal
(acetaldehid)

poli-(etilén-tereftalát)
(PET) 6%
egyéb
műanyagok
13%
pol

iszt
iro
6% l (PS)

poli-vinilklorid (PVC)
19%

45.2. ábra: Az etin elszínteleníti a brómos
vizet

polietilén
(PE)
37%

polipropilén
(PP)
19%

45.3. ábra: A legnagyobb mennyiségben fel
használt műanyagok Európában, 2012-ben
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Ez a vízaddíció valójában több lépésben
megy végbe. Előbb egy kis stabilitású vegyület, a vinil-alkohol (vagy más néven etenol)
keletkezik, majd egy átrendeződést követően
acetaldehid jön létre.
HC≡CH + H2O → H2C=CH
					 |
					 OH
				
vinil-alkohol
		
		
		

H2C=CH ⇌ H3C–CH=O
|
OH
etenol
etanal

Polimerizáció
Bár az etint is lehet polimerizálni, a létrejövő
anyag pillanatnyilag használhatatlannak tűnik,
ezért nem is szokták előállítani.
Sóképzés
Az acetilénben a szén- és hidrogénatomok
közötti kovalens kötés a szokásosnál is polárisabb. Ennek következtében egy igen erős
bázissal szemben gyenge savként fog viselkedni. A reakció során hidrogéngáz és egy
só típusú vegyület keletkezik. Ez utóbbi miatt
szokás sóképződési reakciónak nevezni a
folyamatot.
A cseppfolyós ammóniában oldott etin a
nátriummal nátrium-karbidot (más néven nátrium-acetilidet) képez:
HC≡CH + 2 Na → Na+ –C≡C– Na+ + H2
Érdemes azonban megjegyezni, hogy az
acetilén még a víznél is sokkal gyengébb sav.
Előfordulás
Az acetilén a nagy reakciókészsége miatt nem
fordul elő a természetben.

45.4. ábra: Az acetilént a laboratóriumban
a sójából, a kalcium-karbidból állítják elő
víz segítségével. A tiszta acetilén szagtalan,
azonban a kalcium-karbid foszfortartalmú
szennyeződései miatt az előállított gáz
kellemetlen szagú.
Felhasználás
Régebben az ipar nagy mennyiségű acetilént állított elő, ugyanis kiváló alapanyagnak tűnt más
szerves vegyületek előállításához. Így a segítségével állítottak elő benzolt, acetaldehidet, ecetsavat is. Mára ez a felhasználási terület erősen
a háttérbe szorult, ugyanis az ipar átállt az etén
felhasználására.
Napjainkban az etint a legnagyobb mennyiségben PVC-gyártásra, illetve hegesztésre használják. A tiszta oxigénben történő égése során
fejlődő hő szinte minden fém hegesztéséhez elegendő (45.5. ábra).

Előállítás
Az iparban a metán hőbontásával állítják elő.
2 CH4 → HC≡CH + 3 H2
A laboratóriumi előállítása kalcium-karbid és víz reakciójával valósul meg (45.4. ábra).
CaC2 + 2 H2O → HC≡CH + Ca(OH)2
				
kalcium				
hidroxid

45.5. ábra: Az etint hegesztésre használják
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Tudtad?
Az elektromos áram segítségével működő lámpák elterjedését megelőzően a bányászok karbidlámpákat használtak (45.6. ábra).
Felhasználásának előnye abban rejlett,
hogy nemcsak világításra, hanem a légtérben
lévő mérgező gázok jelenlétének kimutatására is alkalmas volt.
A lámpa két részből áll: alul található egy
tartály a kalcium-karbid részére. A felső tartályba öntötték a vizet. A két rész légmentesen
illeszkedik, amit egy gumigyűrű biztosít.
A víztartályon egy vízbetöltő nyílás és egy
vízcsap található. A vízcsap megnyitásával a
kalcium-karbidra csepeghet a víz. A fejlődő
acetiléngázt a lámpa csövén vezették ki, és
közvetlenül a kivezetőnyílás felett meggyújtották. Fél kilogramm kalcium-karbid nagyjából
hat órára elegendő fényt biztosított.
A nyílt láng azonban robbanást okozhat,
ezért a bányákban főként Davy-lámpát használtak, amiben a lángot fémháló vette körül,
ami meggátolta a robbanást (lásd 40.2. ábra).

45.6. ábra: A bányákban karbidlámpát
használtak

Fontosabb fogalmak:
acetilén, alkinek, disszugáz, poli-vinil-klorid,
vinil-alkohol, sóképzés

Az etin
• szerkezet: lineáris alakú, apoláris molekula, molekularács, diszperziós kölcsönhatás
• fizikai tulajdonságok: színtelen, szagtalan gáz, acetonban kiválóan oldódik (disszugáz)
• kémiai tulajdonságok:
− nagy reakciókészség
− égése kormozó lánggal történik
− addíciós reakciók: részleges és teljes
− sóképzés
• előfordulás: a természetben nem fordul elő
• előállítás:
− iparban metán hőbontásával
− laboratóriumban kalcium-karbid és víz reakciójával
• felhasználás: hegesztés, PVC-gyártás
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46. A benzol

Emlékszel még?
A szerkezetükben kizárólag szén- és hidrogénatomokat tartalmazó, legalább egy többszörös kötéssel rendelkező szerves vegyületeket telítetlen szénhidrogéneknek nevezzük.
A szénhidrogének nyílt láncú vagy gyűrűs
vegyületek.
A kötésben lévő elektronok többnyire helyhez kötöttek. Azonban bizonyos esetekben,
mint például a konjugált kettős kötések esetében, a kötő elektronpárok delokalizálódnak.
A telítetlen szénhidrogénekben magasabb
a széntartalom, aminek következtében a levegőben nincs elegendő oxigén a tökéletes
égés végbemeneteléhez. Az égésük kormozó
lánggal megy végbe.
Molekula- és halmazszerkezet
A benzol C6H6 összegképletű szénhidrogén.
A gyűrűs szerkezetű molekulájában 6 elektron
(3 kötő elektronpár) delokalizálódik (46.1. ábra).
A gyűrűsen delokalizált elektronrendszert tartalmazó vegyületeket aromás vegyületeknek
nevezzük.
A benzolmolekula síkalakú, a szénatomok körül síkháromszögben helyezkednek el az atomok.
A molekulában 120°-os kötésszögek vannak. A szénatomok közötti konjugált kettős
kötések delokalizálódnak. Ilyenkor 3 darab
pi-kötés, vagyis 6 darab elektron delokalizálódik, ún. delokalizált pi-elektronszextett kialakulása közben.
A molekulából egy hidrogént leszakítva fenilcsoportot kapunk.
A molekula elektroneloszlása szimmetrikus,
ezért apoláris. Szilárd állapotban molekularácsos
kristályt képez, amit gyenge diszperziós kölcsönhatás tart össze.

Fizikai tulajdonságok
A benzol jellegzetes oldószerillatú, színtelen folyadék. A gyenge rácsösszetartó erők miatt olvadás- és forráspontja alacsony. A víznél kisebb
sűrűségű. Azzal nem, viszont az apoláris oldószerekkel könnyen elegyedik. Kiváló apoláris oldószer.
Kémiai tulajdonságok
A szerkezete alapján arra számíthatnánk, hogy
könnyen reakcióba vihető. Ezzel szemben a reakciókészsége inkább az alkánokéhoz hasonló.
Ez a különleges sajátság az aromás jellegére vezethető vissza.
Égése
Az egyetlen olyan kémiai átalakulás, amelyben
telítetlen vegyületként viselkedik, az az égése.
Levegőn világító, kormozó lánggal ég, azonban
tiszta oxigénben az égése tökéletes:
2 C6H6 + 15 O2 → 12 CO2 + 6 H2O
H
H

H

C
C

C

C

C
C

H

H

H

46.1. ábra: A benzolmolekula szerkezeti
képlete helyhez kötött kettős kötésekkel
(balra fent), a vonalszerkezeti képlete de
lokalizált elektronokkal (jobbra fent) és a
molekulamodell delokalizált kötésekkel (lent)
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Szubsztitúciós reakciók
Addícióra csak extrém körülmények között, polimerizációra viszont egyáltalán nem képes. Ezzel
szemben a szubsztitúciós reakciói nagyjából
az alkánokéhoz hasonló sebességgel mennek
végbe.
Brómozása vaskatalizátor mellett, enyhe melegítés közben játszódik le, miközben brómbenzol keletkezik:

Előfordulás és előállítás
A benzol a természetben főként a kőszénkátrányban fordul elő.

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

C6H14 → C6H12 + H2

A nitrálása szintén szubsztitúciós reakció. A tömény salétromsav és tömény kénsav
1 : 2 térfogatarányú forró elegyét a benzolhoz
keverve nitro-benzolt eredményez. A tömény
kénsav a katalizátor szerepét tölti be a reakcióban.

Előállítása többféleképpen is megvalósulhat. Napjainkban az egyik legnépszerűbb előállítási eljárás hexánból indul ki. A dehidrogénezés első lépésével ciklohexán jön létre. Újabb
dehidrogénezéssel pedig benzolt kapunk:

C6H12 → C6H6 + 3 H2
Felhasználás és jelentőség
A benzol mérgező, rákkeltő hatású (karcinogén),
ezért a felhasználása különös odafigyelést igényel.
A vegyipar oldószerként, illetve más anyagok
előállításának alapanyagaként használja.

C6H6 + HO–NO2 → C6H5–NO2 + H2O
A termékként keletkező nitro-benzol jó
oldószer, illetve számos festék és gyógyszer
előállításának kiindulási alapanyaga.

Fontosabb fogalmak:
aromás vegyület, delokalizált pi-elektronszextett, fenilcsoport, nitrálás

Tudtad?
A benzol összegképletét már 1825-ben megállapították, azonban az első olyan szerkezeti képletet, amely a tulajdonságai többségét
igazolta, csak 1865-ben adta meg Friedrich
August Kekulé, német kémikus.
Az anekdoták szerint egy éjjel álmában kígyószerűen tekeredő szénláncokat látott. Az
egyik „kígyó” egyszer megragadta a saját farkát, és szédítő sebességgel forogni kezdett.
Állítólag így jött rá, hogy gyűrűs szerkezetű
vegyületről lehet szó.

A benzol
• szerkezet: síkalakú, gyűrűs, apoláris molekula, molekularács, diszperziós kölcsönhatás
− a szénatomok körül síkháromszög alak
− delokalizálódó elektronok + gyűrűs vegyület: aromás vegyület
− konjugált kettős kötések, delokalizált pi-elektronszextett
• fizikai tulajdonságok: színtelen, oldószerillatú, könnyen párolgó folyadék, jó apoláris oldószer
• kémiai tulajdonságok:
− szokatlanul kis reakciókészség
− kormozó láng (nem tökéletes égés)
− addíciós reakcióba igen nehezen, polimerizációs reakcióba egyáltalán nem vihető
− szubsztitúciós reakciók: brómozás és nitrálás
• előfordulás: kőszénkátrányban
• előállítás: a hexán többlépéses dehidrogénezésével
• élettani hatás: mérgező, rákkeltő hatású
• felhasználás: oldószerként és vegyipari alapanyagként
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47. Egyéb aromás
szénhidrogének

Emlékszel még?
A szerkezetükben kizárólag szén- és hidrogénatomokat tartalmazó, legalább egy többszörös kötéssel rendelkező szerves vegyületeket telítetlen szénhidrogéneknek nevezzük.
A szénhidrogéneket láncuk szerint két
csoportba soroljuk. Megkülönböztetünk nyílt
láncú és gyűrűs vegyületeket.
A gyűrűsen delokalizált elektronrendszert
tartalmazó telítetlen szénhidrogéneket aromás szénhidrogéneknek nevezzük.
Az aromás szénhidrogéneket összefoglaló néven aréneknek is nevezzük. A szerkezetükben
delokalizálódó elektronok száma – a Hückel-
szabály értelmében – összefüggésben áll a
szerkezetben kialakuló gyűrűk számával. Számuk a következő összefüggéssel adható meg:
4n + 2, ahol
n a gyűrűk száma. A benzol esetében az egy darab gyűrű miatt 6 delokalizált elektron van, míg a
kétgyűrűs naftalin a fentiek értelmében 10 delo
kalizált elektront (vagyis 5 pi-kötést) tartalmaz.

Apoláris, szilárd halmazállapotban molekularácsot képez, a molekulái között gyenge
diszperziós kölcsönhatás működik.
A metilcsoportról egy hidrogént leszakítva
kapjuk a benzilcsoportot.
A fizikai és kémiai tulajdonságai nagyban
hasonlítanak a benzoléhoz. A reakcióinak körülményeit megfelelően megválasztva, a szubsztitúciós reakciók vagy az aromás gyűrűn, vagy a
metilcsoporton mennek végbe.
Mivel a benzolnál kevésbé veszélyes, nagyon gyakran használják annak helyettesítésére.
Emellett többlépéses nitrálásával trinitrotoluol, vagyis TNT állítható elő belőle, ami egy
igen erős robbanóanyag.

A xilolok
A két metilcsoportot tartalmazó benzolszármazékból három különböző szerkezetű is van
(47.1. táblázat).
A nagy méretű metilcsoportok a para-xilol
ban (1,4-dimetilbenzolban) vannak a legtávolabb, így energetikailag az a legkedvezőbb.

A toluol

H

A legegyszerűbb benzolszármazék szabályos
neve: metilbenzol, összegképlete: C7H8.
CH3
H
H

C
C

C

C

C
C

H
H

C
C

C
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C
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CH3
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H
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H
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H3C

1,2-dimetilbenzol

1,3-dimetilbenzol

1,4-dimetilbenzol

orto-xilol

meta-xilol

para-xilol

47.1. táblázat: A xilolok szerkezeti képlete
és neve

H
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A xilolok apoláris vegyületek, amelyek szilárd halmazállapotban molekularácsban kristályosodnak, amelyekben gyenge diszperziós
kölcsönhatás működik.
Fizikai és kémiai tulajdonságaik a benzolhoz,
ill. a toluolhoz hasonlóak. Mérgező hatásúak.
Az iparban főként oldószerként használják.

A naftalin

A sztirol
A sztirol, vagy másik nevén vinilbenzol, összegképlete C8H8. Szerkezetének különlegessége,
hogy az aromás gyűrűhöz kapcsolódó oldalláncában kettős kötés található.
HC
H

H

C
C

C

C

zációjával keletkező polisztirol (PS) egy igen
nagy mennyiségben alkalmazott műanyag (pl.
habok, joghurtospoharak, szigetelőanyagok
készülnek belőle).
A polimerizáció annyira könnyen végbemegy, hogy a sztirolt hűtve kell tárolni.

A naftalin (C10H8) a legegyszerűbb kondenzált
gyűrűs aromás szénhidrogén. A két gyűrűnek két közös szénatomja van, az aromás jelleget 4 · 2 + 2 = 10 darab delokalizálódó elektron
biztosítja.

CH2

C
C

H

H

H
H

H

C
C

C

C
H

H
C
C

C

C

C
C

H

H

H

H

Molekulája apoláris, szilárd halmazállapotban molekularácsot képez, amelyet gyenge
diszperziós kölcsönhatás tart egyben.
Fizikai tulajdonságai a benzoléhoz hasonlóak, a kémiai tulajdonságai azonban jelentősen
eltérnek attól. Minden a benzolra jellemző reakciót mutat az aromás gyűrűben található szénatomok segítségével. Az oldalláncon azonban
az alkénekre jellemző addíciós és polimeri
zációs reakciók is végbemennek. A polimeri-

A naftalin molekulái apolárisak, molekularács
ban kristályosodik, amit gyenge diszperziós kölcsönhatás tart össze.
Jellegzetes illatú, fehér színű, szublimálni
képes szilárd anyag. Apoláris oldószerben jól
oldódik.
Jellemző reakciói a szubsztitúciós reakciók.
A brómszubsztitúciója már szobahőmérsékleten is végbemegy.
Festékanyagok gyártására használják.

Tudtad?

Fontosabb fogalmak:

Régebben a naftalint molyirtóként használták.
Napjainkban riasztóként a sokkal kellemesebb illatú, ám kevésbé hatékony levendulát
alkalmazzák.

arének, toluol, benzilcsoport, xilol, orto-,
meta- és para-helyzet, sztirol, vinilbenzol, polisztirol, naftalin, kondenzált gyűrűs aromás
szénhidrogén

Egyéb aromás szénhidrogének
•
•
•
•

arének
toluol (C6H5CH3): a benzolhoz hasonló tulajdonságú, nem mérgező, TNT-gyártás
xilolok [C6H4(CH3)2]: orto-, meta- és para-helyzet, oldószerként használják
sztirol [C6H5(CH=CH2)]: alkének és arének reakciói
− polisztirolt gyártanak belőle (igen jelentős műanyag)
• naftalin (C10H8): kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogén, a benzolnál könnyebben reagál
− festékanyagok gyártása
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48. A fontosabb
halogénezett
szénhidrogének
Emlékszel még?
A szerves vegyületeket az azokat felépítő atomok minősége alapján két nagy csoportba
soroljuk. Azokat a szerves vegyületeket, amelyek csak szén- és hidrogénatomokból állnak,
szénhidrogéneknek nevezzük. Ha a szerves
vegyület ezektől eltérő atomokat, vagyis heteroatomokat is tartalmaz, a heteroatomos
szerves vegyületek közé tartozik.
Ilyen heteroatom az oxigén, a kén, a nitrogén, a foszfor, illetve a halogénatomok.
A halogénatomok egyszeres kovalens kötéssel kapcsolódva vesznek részt a molekulák kialakulásában.
Egy heteroatom megjelenése a szerves vegyületben mindig egyedi tulajdonságok megjelenésével jár. A heteroatom minden esetben része
lesz az ún. funkciós csoportnak. A funkciós
csoport a szerves vegyület azon atomja vagy
atomcsoportja, amely a molekula jellemző reakcióinak lejátszódásáért felelős. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azonos funkciós csoportot
tartalmazó szerves vegyületek azonos típusú reakciókat adnak.
Elnevezés
Az eddigi szerves kémiai tanulmányaink során
már több halogéntartalmú vegyülettel találkoztunk. Ezek mindegyike valamilyen szénhidrogén szubsztitúciós vagy addíciós reakciója során keletkezett. Így már megismerkedhettünk
a szén-tetraklorid és a vinil-klorid képletével is
(48.1. táblázat).
A halogénezett szénhidrogének elnevezése nagyon hasonló az alkánok elnevezéséhez.
A megjelenő halogénatomot úgy kell kezelni,

Cl
C

Cl

H

Cl
C

Cl

C

H

Cl
CCl4

H

CH2=CH–Cl

48.1. táblázat: A szén-tetraklorid (balra)
és a vinil-klorid (jobbra) molekulamodellje,
valamint szerkezeti képlete
mintha egy oldalláncról lenne szó. Sorszámot
viszont csak akkor kap, ha a halogénatom
ugyanazon szénlánc másik szénatomjához
kapcsolódva teljesen más szerkezetű vegyülethez vezet. Így a vinil-klorid (vagy szabályos nevén klóretén) esetében nincs szükség
a számozásra, mivel a klóratom akármelyik
szénatomhoz is kapcsolódik, az mindenképpen az 1-es sorszámú szénatom lesz. Ezzel
szemben a propán klórozásával megfelelő
körülmények között 1-klórpropán (balra) és
2-klórpropán (jobbra) is előállítható:

H

Cl

H

H

C

C

C

H

H

H

1

H

H



H

Cl

H

C

C

C

H

H

H

2

H

Molekula- és halmazszerkezet
A halogéntartalmú szénhidrogénekben a halogénatomok poláris szén-halogén kovalens kötést hoznak létre.
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A halogénatomok megjelenésével – a halogénatomok számának függvényében – a teljes
molekula elektroneloszlásának szimmetriája is
megtörhet. Például klórmetán, diklórmetán és
triklórmetán kismértékű polaritást mutat, így a
szilárd halmazukat viszonylag gyenge dipólus-dipólus kölcsönhatás tartja egyben. Ezzel szemben
a tetraklórmetán (szén-tetraklorid) teljesen szimmetrikus, így apoláris molekulákkal rendelkezik,
amelyeket igen gyenge diszperziós kölcsönhatás
tart össze a szilárd halmazállapotban kialakuló
molekularácsban (48.2. táblázat).
Fizikai tulajdonságok
A halogénezett szénhidrogének az apoláris, illetve
a nagyon kissé poláris jellegük miatt vízben nem
oldódnak, viszont apoláris oldószerekben igen.

triklórmetán
(kloroform)

tetraklórmetán
(szén-tetraklorid)

Néhány fontosabb halogénezett szénhidrogén szerkezeti képletét, valamint fontosabb fizikai tulajdonságait a 48.3. táblázat tartalmazza.
Kémiai tulajdonságok
A halogénezett szénhidrogének az alkánokhoz
képest valamivel nagyobb reakciókészséggel
rendelkeznek. Különösen igaz ez a telítetlen vegyületekre.

Tudtad?
A halonnal töltött tűzoltó készülékek halogénezett szénhidrogéneket tartalmaztak. Ezek
használatát környezetvédelmi okokból betiltották. Egyedül a petrolkémiai ipar számára
engedélyezett az alkalmazásuk, amennyiben
más, hasonló oltó hatékonysággal bíró anyag
nem áll rendelkezésre.

A vegyület
másik neve

diklórmetán

48.2. táblázat: A metán klórszármazékai közül
csak a szén-tetraklorid apoláris molekulájú,
a másik három kissé poláris

Az olvadás- és forráspontjuk a megfelelő
moláris tömegű alkánokéval összemérhető.
Ez a molekularácsot összetartó gyenge másodrendű kölcsönhatásokkal magyarázható.

A vegyület
szabályos neve

klórmetán
(metil-klorid)

A halogénezett szénhidrogének többsége
éghetetlen. Emiatt használhatták régebben
néhány származékukat tűzoltásra.

triklórmetán

tetraklórmetán

klóretén

difluor-diklórmetán

tetrafluoretén

kloroform

széntetraklorid

vinil-klorid

freon-12

tetrafluoretilén

CHCl3

CCl4

C2H3Cl

CF2Cl2

C2F4

Cl

Cl

Összegképlete

Szerkezeti
képlete

C

Cl

C

H
Cl

Cl

H
C

Cl
Cl

Cl

Cl
C

H

C

H

Cl

F
C

F
F

F
C

F

F

Színe

színtelen

színtelen

színtelen

színtelen

színtelen

Szaga

kellemes,
bódító

kellemes

szagtalan

szagtalan

szagtalan

Halmazállapota

folyadék

folyadék

gáz

gáz

gáz

48.3. táblázat: Néhány fontosabb halogénezett szénhidrogén szerkezete és fizikai jellemzői
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Szubsztitúciós reakciók
Az egyik jellemző reakciójuk a szubsztitúció.
Például az etil-kloridot (klóretánt) híg nátrium
hidroxid-oldattal melegítve etil-alkohol (etanol) keletkezik.

1

			
			

hevítés

C2H5–Cl + NaOH → C2H5–OH + NaCl
Általánosságban is igaz, hogy, ha a halogénezett szénhidrogéneket enyhe melegítés
közben híg nátrium-hidroxid-oldattal reagáltatják, akkor a halogénatom OH-csoportra
(neve: hidroxilcsoport) cserélhető, ezáltal alkohol típusú vegyület keletkezik.
Eliminációs reakciók
Amennyiben ugyanezt a kísérletet tömény nátrium-hidroxid-oldattal (kb. 45–50 %-os) ismételjük meg erős hevítés mellett, etént fogunk
kapni. Ebben a reakcióban a nátrium-hidroxid
a katalizátor szerepét fogja betölteni.
CH3–CH2–Cl → H2C=CH2 + HCl
A folyamatban a jelen lévő nátrium-hidroxid miatt valójában nátrium-klorid és víz fog
keletkezni.
Az olyan szerves kémiai átalakulást, amely
során egy szerves vegyületből egy kis méretű
molekula kiszakad, miközben telítetlen vegyület jön létre, eliminációnak nevezzük.
A szubsztitúció mellett a halogénezett
szénhidrogének leginkább eliminációs reakcióban vesznek részt.
A savelimináció (vagyis hidrogén-haloge
nid-elimináció) során egy halogén- és egy hidrogénatom szakad ki a molekulából. A hidrogénatom mindig a halogénatomot tartalmazó
szénatom szomszédságában elhelyezkedő
szénatomról szakad le.
Amennyiben a hidrogénatom két különböző, szomszédos szénatomról is leszakadhat,
a Zajcev-szabály szerint arról fog leszakadni,
amelyik szénatom már eleve kevesebb hidrogénatomot tartalmazott. Így például a 2-klórbután esetében elvben but-1-én és but-2-én
is keletkezhet tömény NaOH-oldattal történő
hevítés hatására. A Zajcev-szabálynak megfelelően csak but-2-én keletkezik, mivel a 3.
szénatomon csak kettő hidrogén volt, amíg az
első 1. szénatomon három.

2

3

CH3–CH–CH2–CH3
|
Cl
2-klórbután

1

2

tömény NaOH-oldat
3

CH3–CH=CH–CH3 + HCl
but-2-én
Előfordulás
A halogénezett szénhidrogének mesterséges
vegyületek, a természetben nem fordulnak
elő.
Előállítás
Előállításuk alkánok és aromás szénhidrogének
halogénszubsztitúciójával, illetve telítetlen vegyületek halogén- vagy hidrogén-halogenid-addíciójával történik. Az előbbire példa a metán
klórozása, az utóbbira például az acetilén reakciója hidrogén-kloriddal:
		

CH4 + Cl2 → CH3Cl
metán
klórmetán

HC≡CH + HCl → H2C=CH
					 |
					 Cl
		
acetilén
klóretén
Felhasználás és jelentőség
A felhasználásuk az elmúlt évtizedek során környezetvédelmi okokból jelentősen visszaszorult. A korlátozásuk fő oka, hogy a halogénezett
szénhidrogének az ultraibolya fény hatására
nagy reakciókészségű halogénatomokat képeznek, amelyek többek között bontják a levegő felsőbb rétegeiben előforduló ózont.
A kloroformot régebben altatásra használták. Napjainkban az ipar szinte kizárólag oldószerként alkalmazza. A szén-tetrakloridot a
vegyipar oldószerként használja. A vinil-klorid
teljes mennyiségét PVC-gyártásra fordítják.
A freon típusú vegyületeket, így a freon-12-t is a
hűtőgépekben hűtőfolyadékként használták. Ma
a világ szinte összes országában tilos erre a célra
használni. A tetrafluoretilén polimerizációjával
poli(tetrafluoretilén) jön létre. A PTFE egy nagyon
jó hő- és vegyszerállósággal bíró anyag, amelyet
teflon néven hoznak forgalomba.
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Tudtad?
• Az etil-kloridot (szabályos nevén klóretánt)
sportsérülések esetén használják érzéstelenítés céljából (48.1. ábra). Segítségével a
sérülés környékét lefagyasztják, így rövid
időre megszűnik a fájdalomérzet.
• A DDT nevű anyag egy klórozott aromás
szénhidrogén (48.2. ábra). Hazánkban már
a második világháború idején alkalmazták rovarirtás céljából. 1966-ban rájöttek,
hogy katasztrofális környezeti hatásai vannak, ezért betiltották a használatát. Emellett kiderült, hogy a hasznos rovarok egy
részét is elpusztította.
• A filmekben gyakran látjuk, hogy kloroformmal átitatott zsebkendőt tartanak az
áldozat arcához, és az másodpercek alatt
magatehetetlenné válik. Az áldozat valóban elájulhat, de ehhez percekig kellene a
kloroform gőzeit folyamatosan belélegeznie. Persze ez egy film esetében nem fér
bele, ezért is csalnak egy kicsit a rendezők.

48.1. ábra: Az etil-kloridot sportsérülések
fagyasztására használják

Fontosabb fogalmak:
funkciós csoport, elimináció, Zajcev-szabály,
teflon

48.2. ábra: A DDT molekulamodellje

A fontosabb halogénezett szénhidrogének
• a funkciós csoport a kovalens kötéssel kapcsolódó halogénatom
• molekula- és halmazszerkezet:
− apoláris vagy nagyon gyengén poláris molekulájú vegyületek
− molekularács, diszperziós kölcsönhatás
• fizikai tulajdonságok: vízben nem, apoláris oldószerben jól oldódnak
• kémiai tulajdonságok:
− a többségük éghetetlen
− jellemző reakcióik: szubsztitúció és elimináció (Zajcev-szabály)
• környezetvédelmi okokból használatukat korlátozzák
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49. Az izoméria

A ciklohexán-molekulában a székkonformáció esetén az egyes ligandumok helyzete kétféle lehet: axiális vagy ekvatoriális (49.1. ábra).

Emlékszel még?
Az izomerek eltérő szerkezetű, de azonos
összegképletű molekulák.

H

H

H

H C

C
H

A szerves molekulák
szerkezete

H

A konstitúció a szerves molekulákban előforduló atomok kapcsolódási sorrendje.
A konfiguráció a szénatomhoz közvetlenül
kapcsolódó atomok, illetve atomcsoportok
térbeli elrendeződése.
Ezzel szemben a konformáció a molekula
kovalens kötéssel egymással nem kapcsolódó atomjainak, illetve atomcsoportjainak térbeli elrendeződése.
Az egyszeres kovalens kötés mentén történő elfordulással létrejövő szerkezeteket
konformereknek nevezzük (49.1. táblázat).
H

H

H

H
H

H

„nyitott” állás
(a legstabilisabb
konformáció)

HH

H
H
HH

„fedő” állás
(a legkevésbé stabilis
konformáció)

49.1. táblázat: Az etán két legjellemzőbb
konformere a C–C-tengely felől nézve

C
C
H
H

C
H

H
C

H

H

49.1. ábra: A ciklohexán szék
konformációja (zöld színű kötéssel
az axiális helyzetű, pirossal az
ekvatoriális helyzetű hidrogénatomok)
Axiális helyzetű a ligandum akkor, ha a
gyűrű szénatomja és a hozzá kapcsolódó
ligandum közötti kötés a molekula síkjára merőleges. Ezzel szemben ekvatoriális helyzetű a ligandum, ha az a gyűrű síkjával megközelítőleg azonos síkban helyezkedik el.

A konstitúciós izoméria
Az azonos összegképletű molekulák, amelyekben eltér az atomok kapcsolódási sorrendje,
egymás konstitúciós izomerjei. A konstitúciós
izoméria következménye lehet:
• eltérő fizikai tulajdonság (például olvadás- és
forráspont) (49.2. táblázat);
• eltérő kémiai tulajdonság (például a propén
addíciós és polimerizációs, míg a ciklopropán szubsztitúciós reakciókban vesz részt).
CH2

CH
H2C

CH3

H2C

CH2
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CH2
2

H3C

CH3
CH2

1

CH3

4

3

CH
2

H3C

CH3

1

n-bután

3

ja), ami nem azonos vele (49.2. ábra). Feltétele, hogy legyen a szerkezetben egy kiralitáscentrum, ami olyan szénatom, amelyhez
négy különböző ligandum kapcsolódik egyszeres kovalens kötéssel.

2-metilpropán

forráspont: –1,0 °C

forráspont: –11,7 °C

49.2. táblázat: A C4 H10 összegképletű izomerek
49.2. ábra: Az enantiomer párok

A térizoméria
Adott konstitúció mellett is lehetnek különbözőek a molekulák, ha eltérő a térszerkezetük. A különböző térszerkezetű, de azonos
konstitúciójú molekulákat sztereoizomereknek, magát a jelenséget pedig idegen szóval
sztereoizomériának nevezzük. Idetartozik a
geometriai és az optikai izoméria.
A geometria izoméria
A szénatomok közti kétszeres kovalens kötés
gátolja a kötés menti elfordulást, ezért különböző térszerkezetek alakulnak ki, ha a kettős kötésű szénatompár mindegyikéhez két-két különböző atom vagy atomcsoport kapcsolódik.
Következményei: Főleg a fizikai, ritkábban a kémiai tulajdonságokban való eltérés
(49.3. táblázat).
H3C

CH3

1

4

C
2

H

H3C

H

1

C

C

2

3

H

H

Az enantiomer pároknak fizikai és kémiai
tulajdonságuk is megegyezik. Amiben eltérést
mutatnak, az az, hogy a síkban polarizált fényt
ellentétes irányba forgatják, és eltérő a bioló
giai hatásuk.
Ha egy molekulának n darab kiralitáscentruma van, és nem szimmetrikus, akkor 2n a lehetséges konfigurációk száma. Ha szimmetrikus, akkor kevesebb konfiguráció jöhet létre.
A diasztereomerek olyan molekulák,
amelyek nem enantiomer párok (mert nem
tükörképei egymásnak), de nem is azonosak
(ugyanis fedésbe sem hozhatók). A szerkezetükben az egyik kiralitáscentrum körül azonos,
a másik körül eltérő elrendezésűek a ligandumok. A diasztereomereknek a fizikai tulajdonsága is eltérő lehet.

Tudtad?

C
3

CH3
4

cisz-but-2-én

transz-but-2-én

olvadáspont: –139 °C

olvadáspont: –106 °C

forráspont: 4 °C

forráspont: 10 °C

A kellően be nem vizsgált, 1958 és 1961 között árusított Contergan nevű gyógyszer miatt
nagyjából tizenkétezer végtaghiányos baba
született. A tragédia az enantiomer párok eltérő élettani hatására vezethető vissza.

49.3. táblázat: A but-2-ének olvadás- és
forráspontja

Fontosabb fogalmak:

Az optikai izoméria
Királisnak nevezünk egy molekulát akkor, ha
van olyan tükörképi párja (enantiomer pár-

konstitúció, konfiguráció, konformáció, axiális
és ekvatoriális helyzet, sztereoizomerek, királis szénatom, enantiomer, diasztereomer

Az izoméria
• konstitúció, konfiguráció, konformáció
• sztereoizoméria: a geometriai és az optikai izoméria
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50. Részösszefoglalás 1.

Más elnevezés
Elnevezés
(a név végződése)
Kötések a
molekulában

Homológ
sor általános
összegképlete

Konkrét példa
és összegképlete

Alkánok és
cikloalkánok

Alkének

Alkadiének

Alkinek

Aromás
szénhidrogének

paraffinok és
cikloparaffinok

olefinek

diének

acetilénszénhidrogének

arének

-án

-én

-dién

-in

nincs ilyen

csak egyszeres
kötések

az egyszeres kötések
mellett 1 db
C=C-kötés

az egyszeres kötések
mellett 2 db
C=C-kötés

az egyszeres
kötések mellett
delokalizált
elektronrendszer

nyílt láncú:
CnH2n + 2
és
gyűrűs: CnH2n

az egyszeres
kötések mellett
1 db
C≡C-kötés

CnH2n

CnH2n – 2

CnH2n – 2

nincs ilyen

etén
(C2H4)

buta-1,3-dién
(C4H6)

etin
(C2H2)

benzol
(C6H6)

konstitúciós
(n > 3)

konstitúciós
(n > 3)

geometriai
(n > 3)

geometriai
(n > 4)

konstitúciós
(n > 3)

konstitúciós
(n > 7)

optikai
(n > 5)

optikai
(n > 6)

optikai
(n > 5)

optikai
(n > 9)

metán
(CH4)
ciklohexán
(C6H12)
konstitúciós
(n > 3)

Lehetséges
izoméria

optikai
(n > 6)
a cikloalkánoknál geometriai
(n > 4)

Molekulapolaritás

apoláris

Kristályrács

molekularács

Rácsösszetartó
erő
Fizikai
tulajdonságok

Kémiai
tulajdonság,
jellemző reakció

gyenge diszperziós kölcsönhatás
A moláris tömeghez képest alacsony olvadás- és forráspont.
Apoláris oldószerben jól oldódnak, vízben nem.

tökéletes égés,
szubsztitúció,
hőbontás

nem tökéletes égés,
addíció,
polimerizáció

nem tökéletes égés,
részleges
és teljes
addíció,
polimerizáció

nem tökéletes
égés,
részleges és
teljes addíció

nem tökéletes
égés,
szubsztitúció

52

OH_KEM910TB_Kemia_9-10 II.indd 52

2021. 06. 29. 15:26:25

Példák a jellemző reakciókra
Tökéletes égés
A szénhidrogének tökéletes égése során kizárólag szén-dioxid és víz keletkezik.

H2C=CH–CH=CH2 + Br2 →

			

H2C=CH–CH=CH2 + Br2 →

C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O
Szubsztitúció
A szubsztitúció olyan szerves kémiai átalakulás,
amely során a szerves molekula egy atomja vagy
atomcsoportja kicserélődik egy másik molekula
atomjára vagy atomcsoportjára melléktermék
képződése közben.
CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr
Hőbontás
A hőbontás (krakkolás) hő hatására végbemenő
bomlási folyamat. Az átalakulás jellemzően
1000 °C felett játszódik le.
2 CH4 → C2H2 + 3 H2
C5H12 → C3H8 + C2H4
Addíció
Olyan szerves kémiai átalakulás, amely során egy
telítetlen szerves vegyület egy kis méretű molekulával egyesül, melléktermék képződése nélkül.
Az etén brómozása egy lépésbe megy végbe:
H2C=CH2 + Br2 → H2C–CH2
				
| |
				
Br Br
A termék neve 1,2-dibrómetán.
A buta-1,3-dién brómozásakor 1 mol bróm
esetén részleges addíció játszódik le, miközben kétféle termék képződik:

→ H2C–CH–CH=CH2
| |
Br Br

			
			

→ H2C–CH=CH–CH2
|
|
Br
Br

A Markovnyikov-szabály értelmében a
sav- vagy vízaddíció során a nem szimmetrikus (aszimmetrikus) alkének esetében a hidrogénatom ahhoz a kettős kötésű szénatomhoz
fog kapcsolódni, amelyhez már eleve több
hidrogénatom kapcsolódott.
H2C=CH–CH3 + HCl → H3C–CH–CH3
					 |
					 Cl
propén		
2-klórpropán
Polimerizáció
Olyan szerves kémiai átalakulás, amely során egy kis méretű telítetlen vegyület sok azonos molekulája melléktermék képződése nélkül
egyesül egymással.
n H2C=CH2 →
etilén

[ H2C–CH2 ]n
polietilén

Elimináció
Az olyan szerves kémiai átalakulást, amely
során egy szerves vegyületből egy kis méretű
molekula kiszakad, miközben telítetlen vegyület jön létre, eliminációnak nevezzük.
Savelimináció esetében, amennyiben a hidrogénatom két különböző, szomszédos szén
atomról is leszakadhat, a Zajcev-szabály szerint arról fog leszakadni, amelyik szénatom már
eleve kevesebb hidrogénatomot tartalmazott.
2-klórbután → but-2-én + HCl
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51. Az alkoholok

Emlékszel még?
A szerves vegyületeket csoportosíthatjuk a
molekuláikat felépítő atomok szerint. A kizárólag szén- és hidrogénatomokat tartalmazó
vegyületeket szénhidrogéneknek nevezzük.
Minden más szerves vegyület ún. heteroatomos vegyület. Heteroatomként leggyakrabban
oxigén-, nitrogén-, foszfor-, kén-, illetve halogénatom fordul elő a molekulákban.
A molekula azon részét, amely döntően befolyásolja a szerves vegyület fizikai és kémiai
tulajdonságait, funkciós csoportnak nevezzük.
A heteroatom minden esetben része a funk
ciós csoportnak.

Az alkoholok
Az alkoholok olyan hidroxivegyületek, amelyekben a telített szénlánchoz hidroxilcsoport (–OH)
kapcsolódik.
Elnevezés
A szabályos nevüket úgy képezzük, hogy az
adott szénhidrogén nevéhez kapcsoljuk az -ol
végződést, számmal jelölve a funkciós csoport
helyét. Az 51.1. táblázatban a propán-1-ol és a
propán-2-ol molekulamodelljeit figyelhetjük meg.
A telített, egy hidroxilcsoportot tartalmazó alkoholokat gyűjtőnéven alkanoloknak nevezzük.

propán-1-ol

propán-2-ol

51.1. táblázat: A propanolok molekulamodelljei

Kisebb szénatomszám esetén használjuk a
csoportfunkciós elnevezést is. Ilyenkor az alkilcsoport neve után illesztjük az „alkohol” szót. Ilyen
a metil-alkohol, etil-alkohol, izopropil-alkohol.
Esetenként a triviális (hétköznapi) neveket is
használjuk, utalva ezen alkoholok eredetére: borszesz (etanol, etil-alkohol), faszesz (metanol,
metil-alkohol).
Az egy hidroxilcsoportot tartalmazó alkanolok általános képlete:
CnH2n + 2O, illetve CnH2n + 1–OH.
Az egy hidroxilcsoportot tartalmazó alkoholok
homológ sora a szénhidrogének homológ sorához hasonlóan képezhető: az egymás után következő tagok egy metiléncsoportban (–CH2–) különböznek egymástól (51.2. táblázat). Megfigyelhetjük, hogy az első két képviselő esetén egyértelmű
az –OH-csoport kapcsolódása, így nem szükséges a kapcsolódás helyének megnevezése.
Csoportosítás
Az alkoholokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk:
• a szénlánc jellege szerint: telített, telítetlen, aromás;
• a –OH-csoportot tartalmazó szénatom rendűsége szerint: primer, szekunder, tercier;
• értékűségük (a –OH-csoportok száma)
szerint: egy-, két- vagy többértékű.

metanol

CH3–OH

etanol

CH3–CH2–OH

propán-1-ol

CH3–CH2–CH2–OH

bután-1-ol

CH3–CH2–CH2–CH2–OH

pentán-1-ol

CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–OH

51.2. táblázat: Az alkán-1-olok homológ sora
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Molekula- és halmazszerkezet
A hidroxilcsoport(ok) megjelenése a kis szén
atomszámú molekulákat polárissá teszi. A szénlánc növekedésével azonban a molekulák egyre
inkább apolárisak lesznek. Az alkoholok szilárd
halmazállapotban molekularácsot képeznek.
A kisebb szénatomszámúak esetében a rács
összetartó erő a hidrogénkötés.
Fizikai tulajdonságok
Néhány kivételtől eltekintve a kisebb szénatomszámú alkoholok (nagyjából 10 szénatomig) színtelen folyadékok. Olvadás- és forráspontjuk a
moláris tömeghez képest magas.
A hidroxilcsoportok számának növekedésével a forráspont ugrásszerűen nő.
A kisebb szénatomszámú alkoholok jellegzetes, kellemes illatúak, illékonyak, a hosszabb
szénláncúak kellemetlen szagúak, kevésbé illékonyak. A több hidroxilcsoportot tartalmazó alkoholok nem illékonyak, szagtalanok, többnyire
viszkózusak (sűrűn folyók).
A hidrogénkötések kialakításának lehetősége
miatt az alkoholok könnyen elegyednek vízzel.
A hidroxilcsoportok számának növekedése
tovább növeli a vízben való oldódás mértékét.
A kis szénatomszámú alkoholok esetén korlátlan elegyedés valósul meg (pl. metanol, etanol, izopropil-alkohol, glikol).
Sok esetben térfogat-kontrakció lép fel,
mivel a kis méretű alkoholmolekulák beilleszkednek a vízmolekulák asszociátumai közötti
térbe, így a rendszer össztérfogata kisebb lesz
a vártnál.
A szénatomszám növekedésével a vízoldhatóság is lényegesen csökken.
Az etanol molekuláját egy kis méretű apoláris
(CH3–CH2–) és egy poláris (–OH) molekularész alkotja. Ezek együttesen egy, a poláris és az apoláris anyagokat egyaránt jól oldó oldószerré teszik
az etanolt. Az ilyen típusú anyagokat univerzális
oldószereknek nevezzük.
A fentiek következtében az alkoholok szerves
oldószerekkel is viszonylag jól elegyednek.
Kémiai tulajdonságok
Megfelelő körülmények között könnyen reakcióba vihetők.

Égésük
Égésük tökéletes, nagy mennyiségű hő fejlődik
közben. Ezt használják ki például a borszesz
égőkben, illetve a gépjárművekbe tankolt bioeta
nolok esetében is a motor működéséhez. Az eta
nol kék színű lánggal ég.
CH3CH2OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O
ΔrH = –1236

kJ
mol

Az egyértékű alkoholok általános égési
egyenlete:
CnH2n + 1–OH + 1,5n O2 → n CO2 + (n + 1) H2O
Sav-bázis sajátságok
Az alkoholok megfelelő reakciópartnerrel szemben gyenge savként képesek viselkedni. A sav
erősségüket tökéletesen jellemzi, hogy még a
víznél is gyengébb savak, a vizes oldatuk semleges kémhatású.
A szerves vegyületek savként történő viselkedését igazolja, hogy a rendkívül erélyes
hidrogénion-elvonó hatású alkálifémekkel reagálva hidrogéngáz keletkezik. Az etanol nátriummal nátrium-etanolátot (más néven nát
rium-etoxidot, nátrium-etilátot) képez:
2 CH3CH2OH + 2 Na → 2 CH3CH2ONa + H2
A reakcióban keletkező ionos vegyület vizes oldata lúgos kémhatású.

Enyhe oxidációs reakciók
A szerves kémiában az oxidációt hidrogénelvonásként, vagyis dehidrogénezésként értelmezzük.
A primer alkoholok enyhe oxidációja során aldehidek, szekunder alkoholok esetében
ketonok keletkeznek. A tercier alkoholok csak
erélyes oxidálószer hatására oxidálódnak, miközben láncszakadás is bekövetkezik.
Az etil-alkohol enyhe oxidációját fekete színű
réz(II)-oxiddal valósítják meg. A reakcióban a
kellemetlen illatú etanal (acetaldehid) és a vörös
színű réz keletkezik (51.1. ábra):
CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O
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51.1. ábra: A fekete színű réz(II)-oxid
bevonatból az etanol hatására vörös színű
réz keletkezik (balra)
A primer alkoholok aldehiddé alakulásának általános egyenlete:
R–CH2–OH + CuO → R–CHO + Cu + H2O
A propán-2-ol enyhe oxidációja során propanon (aceton) keletkezik:

A szekunder alkoholok ketonokká alakulásának általános egyenlete:
R’–CH–R” + CuO → R’–C–R” + Cu + H2O
│			
║
OH			 O
Reakció savakkal
Az alkoholok szerves és szervetlen savakkal észtereket képeznek.
Az etil-alkohol az ecetsavval egyensúlyi reakcióban – vízelvonó szerként tömény kénsav katalizátort alkalmazva – etil-acetátot képez.
O

+

C
OH

HO

CH2

CH3

H3C

C

CH3
O

		
		
		
		

→ CH2–CH–CH2 + 3 H2O
│
│ │
O
O O
│
│ │
NO2 NO2 NO2

Vízeliminációs reakciók
Az alkoholok tömény kénsav hatására magasabb hőmérsékleten vízeliminációs reakcióban vesznek részt. A körülmények megfelelő
beállításával kétféle vegyülettípus keletkezhet.
A nem szimmetrikus alkoholokból történő vízelvonás során érvényesül a Zajcev-szabály.
Amennyiben ~130 ºC-on végezzük a vízelvonást, éterképződés játszódik le. Ilyenkor
két alkoholmolekulából történik a vízelvonás,
amit intermolekuláris vízelvonásnak nevezünk. Az etanol esetében dietil-éter keletkezik:

→ CH3CH2–O–CH2CH3 + H2O

→ CH3–C–CH3 + Cu + H2O
║
O

H3C

CH2–CH–CH2 + 3 HNO3 →
│
│ │
OH OH OH

CH3CH2OH + HOCH2CH3 →

CH3–CH–CH3 + CuO →
		 │
OH

O

		
		

+

H2O

CH2

A szervetlen savakkal történő észterképzések
közül kiemelt jelentőségű a salétromsavval való
reakció. A nitroglicerin (szabályos nevén glicerin-trinitrát) egy robbanóanyag, amelyet glicerin
és salétromsav reakciójával állítunk elő:

Ha a vízelvonást >150 ºC-on végezzük, az
alkoholmolekulán belül történik meg a vízelvonás, amit intramolekuláris vízelvonásnak
nevezünk. A folyamatban alkén keletkezik. Az
etanolból etén keletkezik:
CH2–CH2 → CH2=CH2 + H2O
│
│
H
OH
Előfordulás és előállítás
Az alkoholok a természetben kötött állapotban,
az észterek alkotójaként fordulnak elő.
Az alkoholokat, így az etanolt is, az iparban
az alkének katalitikus vízaddíciójával állítják elő:
CH2=CH2 + H2O → CH3–CH2–OH
Az etanolt bakteriális erjesztés útján is előállíthatjuk. Ilyenkor a gyümölcsökben található
glükóz alakul át:
C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2
Az erjesztés legfeljebb 16-18 j%-os alkoholos oldatot eredményez, amelyet desztillációval
töményíthetnek tiszta szesszé, ami 96 j%-os
töménységű.
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A metanol előállítása szintézisgázból történik, magasabb hőmérsékleten és nyomás
alatt, katalizátor jelenlétében:
CO + 2 H2 → CH3–OH
Felhasználás és élettani hatás
A metanol (metil-alkohol, faszesz) egy rendkívül mérgező folyadék. Kismértékben fogyasztva
vakságot, nagyobb dózisban a szervezetbe jutva
halált okozhat. Kitűnő ipari oldószer.
Az etanol (etil-alkohol, szesz, borszesz, alkohol) máj- és idegrendszeri károsodást okozó
folyadék. Élvezeti cikk formájában fogyasztják
(sör, bor, pálinka stb.), fertőtlenítő hatása miatt
a gyógyászatban használják, kiváló oldószer, és
üzemanyagként is alkalmazzák.
Az etán-1,2-diol (etilén-glikol, glikol) édeskés ízű, mérgező folyadék. Régebben gépjárművekben fagyállóként használták. Napjainkban
főként a PET rövidítéssel bíró műanyag előállítására használják.
A propán-1,2,3-triol (glicerin) egy erősen
higroszkópos, nem mérgező folyadék. A kozmetikai és a gyógyszeripar mellett a robbanóanyag-gyártásban is használják.

Tudtad?
A hagyományos, ún. „fiolás” alkoholszonda
narancssárga színű kristályos kálium-bikromátot tartalmaz. Ez az alkoholgőzök hatására
– savas közegben – zöld színű króm(III)-szulfátot képez. Így a fiolába fújva az elszíneződés
mértéke megmutatja nemcsak az alkohol fogyasztásának tényét, hanem adott léptékben
a mennyiségét is. Működése az alábbi reakción alapul:
3 CH3CH2OH + 2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4 →
→ 3 CH3COOH + 11 H2O +
+ 2 Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4
Manapság már digitális mérőműszerekkel
végzik a tesztelést. Ezekben a befújt levegő
alkoholtartalmából a műszer áramot termel a
kénsav és némi platina segítségével, amelynek mennyiségét könnyedén és nagy pontossággal meg is tudja határozni.

Fontosabb fogalmak:
hidroxivegyület, hidroxilcsoport, alkanol, borszesz, faszesz, glicerin, rendűség, értékűség, térfogatkontrakció, univerzális oldószer, enyhe oxidáció, észterképzés, inter- és intramolekuláris vízelimináció, erjesztés

Az alkoholok
•
•
•
•
•

hidroxilcsoportot tartalmazó vegyületek (hidroxivegyületek)
elnevezés: szabályos (etanol), csoportfunkciós (etil-alkohol), hétköznapi (szesz)
csoportosítás: a szénlánc jellege, a rendűség és az értékűség szerint
a kis molekulájúak polárisak, molekularácsot képeznek, közöttük hidrogénkötés alakul ki
fizikai tulajdonságok:
− a kis szénatomszámúak színtelen, illatos folyadékok, vízzel korlátlanul elegyednek,
némelyik képviselő univerzális oldószer
• kémiai tulajdonságok:
− égésük tökéletes, nagy hő fejlődik
− a víznél is gyengébb savak, nátriummal hidrogént képeznek
− enyhe oxidációval aldehidek és ketonok keletkeznek
− savakkal észtert képeznek
− vízelimináció: körülménytől függően éter- vagy alkénképzés
• előállításuk: metanol: szintézisgáz, etanol: vízaddíció és erjesztés
• felhasználásuk: metanol: oldószer, etanol: élvezeti cikk, fertőtlenítőszer, oldószer
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52. A fenol

Emlékszel még?
A gyűrűsen delokalizált elektronrendszert tartalmazó telítetlen vegyületeket aromás vegyületeknek nevezzük.
Az alkoholok telített szénatomhoz kapcsolódó hidroxilcsoportot (–OH) tartalmaznak.

A fenol
Molekula- és halmazszerkezet
A fenolok olyan hidroxivegyületek, amelyekben a hidroxilcsoport aromás gyűrűhöz kapcsolódik.
A vegyületcsoport legegyszerűbb és legfontosabb képviselője a fenol, vagy régi nevén karbolsav (52.1. ábra).
O
H
H

C
C

C

C

H
C
C

H
H

H

52.1. ábra: A fenolmolekula (C6H6O)
szerkezeti képlete és molekulamodellje
A közel síkalakú molekula aromás része
apoláris, a –OH-csoport viszont polárissá teszi a molekula egészét. Szilárd halmazállapotban molekularácsot képez, amelyet hidrogénkötések tartanak össze.
Fizikai tulajdonságok
Tiszta állapotban színtelen, jellegzetes, ragasztóhoz hasonlító szagú, tűs kristályokat képező
szilárd anyag. Levegőn állva lassan elfolyóso-

dik, miközben megbarnul. Olvadás- és forráspontja magasabb, mint a körülbelül azonos
moláris tömegű aromás szénhidrogéneké. Ez
a hidrogénkötések jelenlétével magyarázható.
Bár a molekulája kissé poláris, apoláris
szerves oldószerekben (éterekben), illetve alkoholban jól oldódik. Vízben a nagy apoláris
molekularész miatt korlátozottan oldódik. Vizes oldata opálos, tejszerű.
Kémiai tulajdonságok
Az alkoholoknál könnyebben reakcióba vihető. Már a levegő oxigénje hatására is oxidálódik. Ennek következtében barnul meg.
Sav-bázis jelleg
Vízzel szemben gyenge savként viselkedik.
Innen ered a karbolsav elnevezés is. Az oxóniumion mellett fenolátion képződik:
C6H5–OH + H2O ⇌ C6H5–O– + H3O+

Az alkoholoknál erősebb sav, így nemcsak
nátriummal, de nátrium-hidroxiddal is reakcióba lép. Mindkét esetben nátrium-fenolát
keletkezik, amely egy lúgosan hidrolizáló só.
2 C6H5–OH + 2 Na → 2 C6H5–ONa + H2

C6H5–OH + NaOH ⇌ C6H5–ONa + H2O

Bár az alkoholoknál erősebb, a szénsavnál
gyengébb sav. A nátrium-fenolát vizes oldatához szénsavoldatot adva, az a felszabaduló
fenoltól bezavarosodik:
C6H5–ONa + H2CO3 →

→ C6H5–OH + Na+ + HCO3–

A szódabikarbóna és a szóda vizes oldatából nem fejleszt szén-dioxidot, ami szintén a
gyenge savi jelleggel magyarázható.
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Előfordulás és előállítás
A természetben viszonylag ritka. A tűlevelűek
tartalmazzák kis mennyiségben, illetve előfordul a kőszénkátrányban is.
Előállítása ma már benzolból történik, de
régebben a kőszénkátrányból vonták ki.

Tudtad?

karbolsav, bakelit

• A régi hanglemezeket a magyar nyelvben
bakelitlemeznek nevezik. Ezek a hanglemezek azonban soha nem készültek bakelitből,
mert az egy olyan műanyag, amely nem alkalmas a préselésre. A hanglemezek eleinte
sellakból készültek, amely egy állati eredetű
gyanta. A technika fejlődésével a későbbi, ún.
mikrobarázdás hanglemezeket acetil-cellu
lóz–poli(-vinil-klorid) vagy PVC–poli(-vinilacetát) kopolimerekből (egynél többféle monomerből felépülő polimerekből) készültek.
• A kellemes illatú és ízű vaníliacukor és vaníliarúd ízanyaga egy fenolszármazék, a
vanillin (52.2 és 52.3. ábrák). A vanília a
kosborfélék családjába tartozik, mindös�sze három fajtáját termesztik a fűszerként
való felhasználás céljából. A világ legnagyobb vaníliatermesztője Madagaszkár, a
világ felhasználásának 80%-át fedezi.

52.2. ábra: A vanillin molekulamodellje

52.3. ábra: A vanília virága és toktermése

Felhasználás és élettani hatás
Főként a gyógyszer- (pl. acetil-szalicilsav) és
a műanyaggyártásban (pl. bakelit) használják.
Csíraölő és baktériumölő tulajdonsága miatt
régebben vasúti talpfák kezelésére, tartósítására használták.
A fenol mérgező vegyület, bőrre kerülve
nehezen gyógyuló sebet okoz.

Fontosabb fogalmak:

A fenol
•
•
•
•
•

•
•
•
•

hidroxivegyület
a hidroxilcsoport az aromás gyűrűhöz kapcsolódik
kissé poláris, molekularácsos vegyület, a rácsát hidrogénkötések tartják össze
fizikai tulajdonságok: színtelen, ragasztóhoz hasonló szagú, kristályos anyag, vízben kevésbé,
alkoholban jól oldódik
kémiai tulajdonságok:
− vízzel szemben gyenge savként viselkedik (karbolsav)
− az alkoholoknál erősebb, de a szénsavnál gyengébb sav
− nátriummal és nátrium-hidroxiddal is nátrium-fenolátot képez
− a nátrium-fenolát egy lúgosan hidrolizáló ionvegyület
− nem lép reakcióba a szénsav sóival
előfordulás: kőszénkátrányban
előállítás: benzolból
felhasználás: műanyag- és gyógyszergyártás
élettani hatás: mérgező
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53. Az éterek

Molekula- és halmazszerkezet
Attól függően, hogy a két szénhidrogén-csoport azonos vagy különböző, az éterek lehetnek
szimmetrikusak és vegyesek (53.1. táblázat).

Emlékszel még?
A szerves vegyületekben a szén- és hidrogénatomok mellett heteroatomok is előfordulhatnak. Közülük leggyakoribb az oxigén.
A konstitúciós izomereknek azonos az
összegképletük, de bennük eltérő az atomok
kapcsolódási sorrendje. A különböző vegyülettípusba tartozó anyagok is lehetnek egymás konstitúciós izomerjei. Lehet például a
konstitúciós izomerje egy cikloalkánnak egy
alkén, vagy egy diénnek egy alkin.

Az éterek az egyértékű alkoholok konstitúciós izomerjei.
Bár a szén- és oxigénatomok közötti kötés
poláris, az éterek többsége apoláris molekulákból áll. Csak a legkisebb éterek esetében
figyelhető meg kismértékű polaritás. Szilárd
halmazállapotban molekularácsot képeznek,
amelyet gyenge dipólus-dipólus, illetve diszperziós kölcsönhatás tart össze.
Fizikai tulajdonságok

Az éterek
Az éterek olyan szerves vegyületek, amelyekben
két szénatom egy oxigénatomon keresztül kapcsolódik egymással. A funkciós csoportjuk az
étercsoport.
Elnevezés
A szabályos nevükben előbb betűrendben megnevezzük az oxigénatomhoz kapcsolódó szénhidrogén-csoportokat, majd hozzáillesztjük az
„éter” végződést.
szimmetrikus
CH2
H3C

vegyes
H3C

CH2
O

CH3

CH2
O

CH3

Bár az éterek az alkoholok konstitúciós
izomerjei, fizikai tulajdonságaik sokkal inkább
a körülbelül azonos moláris tömegű alkánokéhoz hasonlítanak. Alacsony az olvadás- és
forráspontjuk, vízben nem oldódnak.
A dietil-éter színtelen, kellemes, bódító illatú,
nagyon könnyen párolgó folyadék. Vízzel nem
elegyedik. Kiváló apoláris oldószer.
Kémiai tulajdonságok
Az éterek kis reakciókészséggel bírnak, viszonylag stabilis vegyületek.
Égésük
A gáz- és folyékony halmazállapotú képviselőik
többsége gyúlékony, az étergőz a levegővel robbanóelegyet képez.
Égésük tökéletes, csak szén-dioxid és víz keletkezik:
C2H5–O–C2H5 + 6 O2 → 4 CO2 + 5 H2O

dietil-éter

etil-metil-éter

2 CH3–O–C2H5 + 9 O2 → 6 CO2 + 8 H2O

53.1. táblázat: Szimmetrikus és vegyes éterek
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Előfordulás
A természetben az éterek nem fordulnak elő.
Azonban több olyan vegyülettípus is megtalálható a környezetünkben (pl. a keményítő és a
cellulóz), amely éterkötést tartalmaz.
Előállítás
Alkoholokból történő vízelvonással ~130 ºCon, tömény kénsav mellett szimmetrikus étereket kapunk:
CH3CH2OH + HOCH2CH3 →
→ CH3CH2–O–CH2CH3 + H2O
Nagy tisztaságú vegyes éterek előállítására ez a módszer nem alkalmas, mivel az
eljárás során különböző, egymástól nehezen
elválasztható éterek keverékét kapjuk.
Vegyes és szimmetrikus éterek előállításához egyaránt használható eljárás, hogy
a beépítendő alkilcsoportot tartalmazó halogénezett szénvegyületet a megfelelő nátrium-alkanoláttal reagáltatjuk. Például az
etil-metil-éter előállításához klórmetánt nát
rium-etanoláttal reagáltatunk:
CH3–Cl + NaO–C2H5 →
→ CH3–O–C2H5 + NaCl

Felhasználás és élettani hatás
A bódító, altató hatású dietil-étert (hétköznapi
nevén étert) oldószerként használják. Régebben
altatásra is használták, azonban egészségkárosító hatása miatt erre a célra ma már nem alkalmazzák.

Tudtad?
• Az éter szó a hétköznapi életben más jelentéssel bír. Rádióhallgatás közben gyakran
elhangzanak „az éteren keresztül”, „az éter
hullámain át” kifejezések. Ez az éter egy
régebben feltételezett közeg, amely a világűrt kitölti, közvetíti az elektromágneses
hullámokat, fényt vagy éppen gravitációt.
Bár maga az éterelmélet elavult, az említett szófordulatok maradtak. Irodalmi vonatkozásban az éter a „levegőt” is jelentheti, ahogy Arany János: Álom – való című
versében is megjelenik: „Testem étherré
vált, repülni akarok…”
• Egyes nehézfémionok az emberi szervezetbe jutva nem ürülnek ki onnan, hanem
felgyűlnek. Ez komoly betegségek kiindulópontja lehet. Kutatások folynak olyan, úgynevezett koronaéterek előállítására, amelyek
közepébe adott nehézfém ionja pontosan
beleilleszkedik, ezáltal az éter segítségével
eltávolíthatóvá válik a szervezetből.

Fontosabb fogalmak:
étercsoport, szimmetrikus és vegyes éter

Az éterek
•
•
•
•
•
•
•
•

étercsoportot tartalmazó szerves vegyületek
szimmetrikus és vegyes éterek
molekularácsos vegyületek, nagyon gyengén polárisak, inkább apolárisak
fizikai tulajdonságok: az alkánokhoz hasonló fizikai tulajdonságok
− dietil-éter: színtelen, kellemes illatú, könnyen párolgó folyadék, vízzel nem elegyedik
kémiai tulajdonságok:
− égésük tökéletes, gyúlékony vegyületek
előfordulás: tisztán nem fordulnak elő, de az éterkötésű vegyületek gyakoriak
előállítás:
− szimmetrikus (alkoholok vízelvonása) és vegyes (halogénvegyület + alkohol sója)
felhasználás: a dietil-étert oldószerként használják
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54. Az aldehidek

Emlékszel még?
A szerves vegyületekben a szénatomok egyszeres és többszörös kovalens kötéseket is
képesek kialakítani.
Az etanol réz(II)-oxiddal reagálva enyhe
oxidációs reakcióban vesz részt, amely során
acetaldehid keletkezik.

Az oxovegyületek
Az oxocsoportot tartalmazó szerves vegyületeket oxovegyületeknek nevezzük (54.1. táblázat).
Az oxocsoport szénlánchoz történő kapcsolódá-

Az aldehidek
Elnevezés
A szabályos elnevezésük során az alapszénhidrogén neve után tesszük az -al végződést, miközben az alapszénhidrogénben az -án végződés
rövidül. Mivel láncvégi szénatomhoz kapcsolódik
az oxocsoport, sorszámozásra nincs szükség.

oxovegyületek

A sav magyar
neve

A sav latin
neve

Az aldehid
neve

C

hangyasav

acidum
formicum

formaldehid

ecetsav

acidum
aceticum

acetaldehid

O
oxocsoport
aldehidek

H
H3C

si helye szerint megkülönböztetjük az aldehideket (alkanalokat), illetve a ketonokat (alkanonokat). Az aldehidekben láncvégi szénatomhoz
kapcsolódik az oxocsoport, így formilcsoportot (aldehidcsoportot) képez. A ketonokban az
oxocsoport láncközi szénatomhoz kapcsolódik,
karbonilcsoportot (ketocsoportot) kialakítva.

C
O

formilcsoport
(aldehidcsoport)
az oxocsoport láncvégi
szénatomhoz
kapcsolódik

ketonok

H3C

C

CH3

54.2. táblázat: Az aldehidek régi keletű
elnevezése
Az aldehid képlete
H–CH=O

metanal
(formaldehid)

CH3–CH=O

etanal
(acetaldehid)

O
karbonilcsoport
(ketocsoport)
az oxocsoport láncközi
szénatomhoz
kapcsolódik

54.1. táblázat: Az oxovegyületek
csoportosítása és a funkciós csoportok

Az aldehid neve(i)

CH3–CH2–CH=O

propanal

CH2=CH–CH=O

propénal
(akrolein)

C6H5–CH=O

benzaldehid

54.3. táblázat: Az aldehidek néhány képviselője
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A régebb óta ismert aldehidek neveit azon
savak latin neveiből képezzük, amelyek az adott
aldehid oxidálásával állíthatók elő, az aldehid szó
hozzákapcsolásával (54.2. és 54.3. táblázatok).

Tudtad?
Az aldehid szó az alcohol dehydrogenatus
szavak összevonásából származik, jelentése:
„hidrogéntől megfosztott alkohol”.
Molekula- és halmazszerkezet
A kisebb szénatomszámú aldehidek a poláris
formilcsoport miatt dipólusosak, míg a szénatomszám növekedésével az apoláris jelleg
erősödik. A kisebb molekulák között, a szilárd
halmazállapotban kialakuló molekularácsban,
dipólus-dipólus kölcsönhatás alakul ki.
Fizikai tulajdonságok
A formaldehid és az acetaldehid standardállapotban gáz-halmazállapotú. Az acetaldehid azonban
már 21 °C-ra lehűtve cseppfolyósítható. A szénatomszám növekedésével – az egyre növekvő
apoláris jelleg miatt – az olvadás- és forráspontok
értékei egyre jobban közelítenek a közel azonos
moláris tömegű alkánokéhoz.
Az olvadás- és forráspontjuk jóval az alkoholoké alatt van, mivel nincs olyan erős
rácsösszetartó kölcsönhatás a molekulák
között, mint az alkoholok esetében. A kisebb
szénatomszámú aldehidek a szinte teljesen
apoláris étereknél magasabb olvadás- és forrásponttal rendelkeznek.

Kémiai tulajdonságok
Mivel az aldehidek oxidációs és redukciós folyamatokban is részt vehetnek, igen könnyen reakcióba vihető vegyületek. Erélyes redukálószerek.
Égésük során szén-dioxid és víz keletkezik:
2 CH3–CHO + 5 O2 → 4 CO2 + 4 H2O
Enyhe oxidációs reakciók
Az ezüsttükörpróba (vagy Tollens-próba) során
ezüst(I)-nitrát-oldathoz ammóniaoldatot csepegtetünk a kezdetben kialakuló csapadék teljes feloldódásáig. Az így kapott oldat biztosítja a próbához szükséges ezüst(I)-ion és hidroxidionok
együttes jelenlétét.
Az ezüst(I)-ion valójában [diammino-
ezüst(I)]-komplexion ([Ag(NH3)2]+) formájában
van jelen ebben az oldatban.
Ehhez a rendszerhez adjuk az aldehidet tartalmazó oldatot, majd enyhe melegítést végzünk. Az
aldehid elemi fémmé redukálja az ezüst(I)-ionokat.
A próba annyira érzékeny a formilcsoport jelenlétére, hogy annak kimutatási reakciójaként is
alkalmazzák.
A metanal metánsavvá (hangyasavvá), az etanal etánsavvá (ecetsavvá) oxidálódik (54.4. ábra):
HCHO + 2 Ag+ + 2 OH– →
→ HCOOH + 2 Ag + H2O,
CH3CHO + 2 Ag+ + 2 OH– →
→ CH3COOH + 2 Ag + H2O.
Az ezüsttükörpróba során az aldehidek karbonsavvá alakulnak:
R–CHO + 2 Ag+ + 2 OH– →

A metanal és az etanal színtelen, szúrós,
kellemetlen szagú anyagok. A molekulájukban
előforduló oxigénatom hidrogénkötést tud kialakítani a vízmolekulák hidrogénatomjával, így
viszonylag jól oldódnak vízben, különösen a formaldehid. A metanal vizes oldatát formalinnak
nevezik. A formaldehid oldódása egyben kémiai
reakció is.
Az apoláris molekularész növekedésével
csökken a vízoldhatóság, az aromás aldehidek
pedig gyakorlatilag nem oldódnak vízben.
Az aldehidek vízoldhatósága az alkoholokénál rosszabb, az éterekénél viszont jobb.

→ R–COOH + 2 Ag + H2O.

54.4. ábra: A kémcső falára lerakódó
„ezüsttükör” (a fekete színű ezüstkolloid is
pozitív próbát jelent)
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Redukciós és addíciós reakciók
Az aldehidek redukciós reakciói felfoghatók hidrogénaddícióként is. Az etanal például
etanollá alakul:
CH3–CH=O + 2 [H] → CH3–CH2–OH
Általánosságban is kijelenthető, hogy az
aldehidek redukciója során primer alkohol keletkezik:
54.5. ábra: A sikeres Fehling-próba során
vörös színű csapadék keletkezik
A másik, szintén a formilcsoport kimutatására használt oxidációs reakció a Fehling-próba.
A reakció során a réz(II)-ionok réz(I)-ionokká redukálódnak lúgos közegben.
A próba kivitelezéséhez két oldatra van szükség. A Fehling I. reagens réz(II)-szulfát-oldat, míg
a Fehling II. reagens nátrium-hidroxid és kálium-nátrium-tartarát oldatok keveréke. A Fehling
II. reagenst addig kell az első reagenshez csöpögtetni, amíg a kezdetben leváló világoskék
színű réz(II)-hidroxid-csapadék maradéktalanul
mélykék színnel fel nem oldódik.
A rendszerben ekkor a réz(II)-ionok komplexionként vannak jelen.
A pozitív próbát a vörös színű réz(I)-oxid-csapadék megjelenése jelenti (54.5. ábra):
HCHO + 2 Cu2+ + 4 OH– →
→ HCOOH + Cu2O + 2 H2O
CH3CHO + 2 Cu2+ + 4 OH– →
→ CH3COOH + Cu2O + 2 H2O
Hasonlóan az ezüsttükörpróbához, a Fehling-próba során is karbonsavvá oxidálódnak
az aldehidek:
R–CHO + 2 Cu2+ + 4 OH– →
→ R–COOH + Cu2O + 2 H2O
A Fehling-reagens enyhébb oxidációs partner, mint a Tollens-reagens. Ez leginkább azzal
szemléltethető, hogy míg a benzaldehid oxidációjára az ezüsttükörpróba alkalmas, a Fehling-próba nem.

R–CH=O + 2 [H] → R–CH2–OH
Vízzel a formaldehid addíciós reakcióba
lép, miközben instabilis metándiol keletkezik:
HCH=O + H2O ⇌ HO–CH2–OH

A metándiol molekulái vízkilépéssel paraformaldehiddé kapcsolódnak össze. A para
formaldehid az oldatból állás közben fehér
kristályok formájában kiválik.
~OH + HO–CH2–OH + HO–CH2–OH + HO~
⇅
~O–CH2–O–CH2–O~ + x H2O
Előfordulás
A formaldehid kis mennyiségben a nem tökéletes
égés termékeként fordul elő. Az acetaldehid az alkoholos erjedés köztiterméke, a vizeletben is előfordulhat alkohol fogyasztása után.
Az akrolein a zsírok és olajok égésekor keletkezik, csípős szagú.
Előállítás
Az aldehideket a megfelelő szénatomszámú alkoholok enyhe oxidációjával állítják elő. A metanalt metanolból, az etanalt etanolból:
CH3OH + CuO → HCHO + Cu + H2O
CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O
Általánosságban is elmondható, hogy az al
dehideket a primer alkoholok enyhe oxidációjával állíthatjuk elő:
R–CH2OH + CuO → R–CHO + Cu + H2O
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Felhasználás és jelentőség
A mérgező formaldehidet baktériumölő hatása miatt konzerválásra, tartósításra használják
(54.6. és 54.7. ábrák).
Az ipar a formaldehidet bakelit és fenoplasztok gyártására használja.
A szintén mérgező acetaldehidet ecetsav
gyártására, illetve műgyanták előállítására használják.
A benzaldehidet főként a gyógyszeripar
használja fel, de illatszerek gyártásához is alkalmazzák.

Tudtad?

54.6. ábra: A fa nem tökéletes égése
közben keletkező füstben formaldehid is
van, ami tartósítja a füstölt húst

A keserűmandula-olaj illatának egyik igen fontos alkotója a benzaldehid, de a sárgabarackés a cseresznyemagban is megtalálható.

Fontosabb fogalmak:
oxovegyület, oxocsoport, formilcsoport, aldehidcsoport, keton, karbonilcsoport, ketocso
port, formaldehid, acetaldehid, ezüsttükörpró
ba, Fehling-próba, paraformaldehid, bakelit

54.7. ábra: A formalin alkalmas biológiai
preparátumok tárolására is

Az aldehidek
•
•
•
•
•

oxovegyületek: oxocsoport
aldehidek: láncvégi oxocsoport (formilcsoport)
elnevezés: alapszénlánc + -al
a kisebb molekulák polárisak, a molekula növekedésével egyre inkább apolárisak
fizikai tulajdonságok:
− metanal és etanal: színtelen, kellemetlen szagú gázok, vízben jól oldódnak
− formalin
• kémiai tulajdonságok:
− égésük tökéletes
− enyhe oxidációs reakciók
− ezüsttükörpróba
− Fehling-próba
− redukció primer alkoholokká
− addíciós reakciók: paraformaldehid
− előfordulásuk: formaldehid a füstben, acetaldehid alkoholfogyasztás után a vizeletben
− előállításuk: primer alkoholok enyhe oxidációjával
− felhasználásuk: bakelitgyártás, tartósítás, műgyanta és ecetsav gyártása
• élettani hatás: a formaldehid és az acetaldehid is mérgező
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55. A ketonok

Emlékszel még?
Az oxovegyületek olyan oxigéntartalmú szerves vegyületek, amelyek felépítésében oxocsoport található. Az oxocsoport helye szerint
megkülönböztetünk aldehideket és ketonokat. Az aldehidekben (alkanalokban) az oxocsoport láncvégi szénatomhoz kapcsolódik,
a molekulájukban formilcsoport található.
A ketonokban az oxocsoport láncközi szén
atomhoz kapcsolódik. A ketonok funkciós
csoportja a karbonilcsoport (ketocsoport).
Az aldehidek jellemző reakciója az ezüsttükör- és a Fehling-próba.

A ketonok
Elnevezés
A ketonok szabályos nevét úgy képezzük, hogy
az azonos szénatomszámú szénhidrogén nevéhez az -on végződést kapcsoljuk, megjelölve az
oxocsoportot viselő szénatom sorszámát (55.1.
ábra).
A ketonok esetében alkalmazzuk a csoportfunkciós elnevezést is. Ilyenkor a karbonilcsoporthoz kapcsolódó szénhidrogéncsoportok betűrend szerinti felsorolása után a -keton utótagot

H3C
1

C
2

CH2
3

CH2

CH3
5

4

O
55.1. ábra: A pentán-2-onban is karbonil
csoport van

illesztjük. A pentán-2-on csoportfunkciós neve:
metil-propil-keton.
Egyes képviselőik esetében még használjuk
a triviális (vagyis hétköznapi) neveket is. Így
például a propán-2-on (propanon) ismertebb
neve az aceton (55.2. ábra).
Molekula- és halmazszerkezet
Az oxigén nagy elektronvonzó képessége miatt
a karbonilcsoport erősen poláris. Ennek eredménye a kis méretű ketonmolekulák erős dipólusos jellege. Szilárd halmazállapotban molekularácsot képeznek, amelyet dipólus-dipólus
kölcsönhatás tart össze.
Fizikai tulajdonságok
Az aceton színtelen, kellemes illatú, könnyen párolgó folyadék. A vízzel és a benzinnel is korlátlanul elegyedik. Univerzális oldószer.
A ketonok olvadás- és forráspontja az
azo
nos szénatomszámú aldehidekével közel
azonos, az alkoholokénál alacsonyabb, az
éterekénél viszont magasabb. A kisebb szénatomszámú ketonok folyadékok, a nagyobb
szénatomszámúak szilárdak. Vízoldhatóságuk
nagyon jó, de a szénatomszám, és ezáltal az
apoláris molekularészek növekedésével egyre
kevésbé oldódnak vízben. A nagy szénatomszámú és aromás ketonok vízoldhatatlanok.
Illatuk kellemesebb az aldehidekénél.

H3C
1

C

CH3
3

2

O
55.2. ábra: Az aceton szerkezeti képlete és
molekulamodellje
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Kémiai tulajdonságok
Az aldehidekhez képest jóval kisebb reakciókészségűek. Tökéletes égésük szén-dioxidot
és vizet eredményez. A cseppfolyós aceton és a
gőze is nagyon könnyen lángra kap:
C3H6O + 4 O2 → 3 CO2 + 3 H2O
Oxidációs reakciók
Az aldehideknél már megismert enyhe oxidációs
reakciókban nem vesznek részt, az ezüsttükörés Fehling-próbákat nem adják. Ennek oka az,
hogy a láncközi karbonilcsoport nehezebben
oxidálható, mint a láncvégi.
Erélyesebb körülmények között, például forró, tömény salétromsavval a ketonok is
oxidálhatók. Eközben azonban a karbonilcsoport melletti szén-szén kötések felszakadnak,
és karbonsavak elegye keletkezik. A hexán-3on esetében két reakció megy végbe. Az első
esetben etánsav és butánsav, míg a másodikban kizárólag propánsav keletkezik:
CH3–CH2–CO–CH2–CH2–CH3 →
→ CH3–HCOOH + HOOC–CH2–CH2–CH3
CH3–CH2–CO–CH2–CH2–CH3 →
→ CH3–CH2–COOH + HOOC–CH2–CH3
Redukciós folyamatok
Az aldehidekhez hasonlóan hidrogénezéssel
alkoholokká redukálódnak. A ketonokból szekunder alkoholok keletkeznek, így az acetonból propán-2-ol keletkezik:

CH3–CO–CH3 + 2 [H]→ CH3–CH(OH)–CH3
Előállítás
A ketonok előállíthatók szekunder alkoholokból enyhe oxidációval. Az aceton a propán-2ol enyhe oxidációja során keletkezik:
CH3–CH–CH3 + CuO →
│
OH
→ CH3–C–CH3 + Cu + H2O
		
║
			
O

		
		

Felhasználás
A ketonokat leginkább ipari szintézisekben kiindulási anyagként használják. Az aceton univerzális oldószer, régebben körömlakklemosóban
használták.

Tudtad?
Magyarországon legalább félmillió cukorbeteg van. A kialakuló cukorbetegség (diabétesz) egyik különleges jele az acetonos lehelet, illetve a vizelet acetonos illata.
Az alkoholisták lehelete szintén acetonos
szokott lenni.

Fontosabb fogalmak:
aceton, erélyes oxidáció

A ketonok
•
•
•
•

olyan oxovegyületek, amelyekben láncközi szénatomhoz kapcsolódó oxocsoport van
funkciós csoport: karbonilcsoport (ketocsoport)
elnevezésük: szabályos (propán-2-on), csoportfunkciós (dimetil-keton), triviális (aceton)
fizikai tulajdonságok:
− aceton: színtelen, kellemes illatú, könnyen párolgó folyadék, vízzel és benzinnel korlátlanul
elegyedik, univerzális oldószer
• kémiai tulajdonságok:
− égésük tökéletes
− az enyhe oxidációs reakciókat (ezüsttükör- és Fehling-próba) nem adják
− az erélyes oxidáció (forró, tömény salétromsav) láncszakadással megy végbe,
karbonsavelegyet kapunk
− redukciójuk során szekunder alkohollá alakulnak
• előállítás: szekunder alkoholokból enyhe oxidációval
• felhasználás: ipari gyártásoknál kiindulási anyagok; az aceton oldószer
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56. A karbonsavak

Emlékszel még?
Az alkoholok és a fenolok gyenge savként viselkednek.
Az aldehidek enyhe oxidációs reakcióiban
(ezüsttükör- és Fehling-próba), illetve a ketonok erélyes oxidációjával is karbonsavak keletkeznek.
Az ételek elkészítéséhez gyakran használunk ecetsavat, illetve citromsavat.

A karbonsavak
A karbonsavak olyan szerves vegyületek, amelyek molekuláiban összetett funkciós csoport, a
karboxilcsoport található (–COOH). A karboxilcsoportot egy hidroxil- és egy karbonilcsoport
alkotja, de az összetett csoport mindkettőtől különböző sajátságú (56.1. ábra).
Csoportosítás és elnevezés
A karbonsavak elnevezése során figyelembe kell
venni a csoportosításukat.

O

C
O

H

56.1. ábra: A karboxilcsoport egy karbonilés egy hidroxilcsoportból áll

A szénlánc jellege alapján megkülönböztetünk
• telített, nyílt láncú (például a sztearinsav),
• telített, gyűrűs (például a ciklohexán-karbonsav),
• telítetlen (például az olajsav), illetve
• aromás (például a benzoesav)
karbonsavakat.
Az értékűség a karbonsavakban előforduló
karboxilcsoportok számát mutatja meg. Ezek
alapján vannak
• egyértékű (vagy mono-),
• kétértékű (vagy di-), illetve
• többértékű (vagy poli-) karbonsavak.
A karbonsavak egy része az ún. szubsztituált karbonsavak közé tartozik. Ezek a karboxilcsoport mellett más funkciós csoportokat is
tartalmaznak. Ilyen például a tejsav, amelyben
a 2. szénatomon egy hidroxilcsoport található.
A szabályos elnevezés során az alapszénhidrogén nevéhez az egy funkciós csoportot tartalmazó karbonsavak esetében a -sav, míg a két
karboxilcsoportot tartalmazó savak esetében
a -disav végződést kapcsoljuk. Ennek megfelelően kapjuk a metánsav (H–COOH), az etánsav (CH3–COOH), illetve az etándisav (HOOC–
COOH) neveket.
A többértékű (három vagy annál több),
illetve gyűrűs és aromás karbonsavak nevének képzésénél a -karbonsav szót kapcsoljuk
utótagként, de ilyenkor az alapszénhidrogén
nevébe nem számítjuk bele a karboxilcsoport
szénatomját. Ilyen például a ciklohexán-karbonsav (C6H11–COOH).
A triviális nevet leginkább egyszerűbb karbonsavak esetén használjuk. Ezt annak az állatnak vagy növénynek a nevéhez kapcsoljuk, amiből származik, amiből kinyerték. A metánsavat
hangyasavnak, az etánsavat pedig ecetsavnak
nevezzük.
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Az etándisavat (vagy oxálsavat) a sóskából
nyerték ki, innen ered a triviális neve is (sóskasav).
Az 56.1. táblázat néhány fontos karbonsav
képletét és nevét tartalmazza.
Molekula- és halmazszerkezet
A karboxilcsoport megjelenése erősen polárissá
teszi a karbonsavak molekuláját. Csak a szén
atomszám jelentősebb növekedésével csökken
a polaritás. Az ún. zsírsavak (pl. palmitinsav,
sztearinsav) már apolárisak.
Szilárd halmazállapotban molekularácsot képeznek, amelyet a kisebb molekulák esetében
hidrogénkötések tartanak össze.
A hidrogénkötések olyan erősek, hogy kétkét karbonsav-molekula összekapcsolódik,
dimerizálódik (56.2. ábra).
Név
metánsav
(hangyasav)
etánsav
(ecetsav)
propánsav
(propionsav)

CH3–COOH

CH3–(CH2)3–COOH

CH2=CH2–COOH

cisz-oktadec-9-énsav
(olajsav)

C17H33–COOH

etándisav
(oxálsav)

HOOC–COOH

benzoesav

H3C

C6H5–COOH

benzol-1,4-dikarbonsav
(tereftálsav)

HOOC–C6H4–COOH

2-hidroxipropánsav
(tejsav)

CH3–CH(OH)–COOH

56.1. táblázat: Néhány fontos karbonsav

O
C

C
H

O

CH3

O

56.2. ábra: Az ecetsav-molekulák
dimerizációja

CH3–(CH2)14–COOH
CH3–(CH2)16–COOH

H

O

CH3–CH2–COOH

pentánsav
(valeriánsav)

propénsav
(akrilsav)

A karbonsavak kettős tulajdonságú molekulák. A kisebb molekulák esetén a karboxilcsoport erősen poláris jellege érvényesül, ami a
vízoldhatóságukban is meglátszik. A metánsav
és etánsav vízzel minden arányban elegyíthető.
Az értékűség növekedésével a vízoldhatóság
is növelhető. Az apoláris molekularész növekedésével azonban az apoláris jelleg megerősödik, ezáltal a vízoldhatóság csökken. Ezzel egy
időben erősödik az apoláris oldószerekben való
oldhatóság mértéke.

H–COOH

CH3–(CH2)2–COOH

oktadekánsav
(sztearinsav)

Olvadás- és forráspontjuk a dimerizáció
miatt magasabb, mint a velük majdnem azonos moláris tömegű alkoholoké.

Képlet

butánsav
(vajsav)

hexadekánsav
(palmitinsav)

Fizikai tulajdonságok
A kisebb szénatomszámú karbonsavak kellemetlen, szúrós, olykor undorító szagú folyadékok.
A dikarbonsavak és aromás karbonsavak többnyire szagtalan, szilárd anyagok.

A sav képlete
és neve

A savmaradékionok képlete
és neve

Az acilcsoport
képlete
és neve

H–COOH
metánsav
(hangyasav)

H–COO–
metanoátion
(formiátion)

H–CO–
metanoil(formil-)

CH3–COOH
etánsav
(ecetsav)

CH3–COO–
etanoátion
(acetátion)

CH3–CO–
etanoil
(acetil-)

OOC–COO–

–OC–CO–

oxalátion

oxalil-

C6H5–COO–
benzoátion

C6H5–CO–
benzoil-

HOOC–COOH
etándisav
(oxálsav)
C6H5–COOH
benzoesav

–

56.2. táblázat: Karbonsavak savmaradékionjai
és acilcsoportjai
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Kémiai tulajdonságok
A karbonsavak nagy reakciókészségű anyagok.
Sav-bázis sajátságok
A karboxilcsoportban levő O–H kötés erősen poláris, így hidrogénion leadására alkalmasak. Ezért
vízzel szemben gyenge savként viselkednek:
R–COOH + H2O ⇌ R–COO– + H3O+

Reakció fémekkel
A karbonsavak a reakcióképes fémekkel hidrogént fejlesztenek:
2 CH3–COOH + 2 Na → 2 CH3–COONa + H2

Redoxifolyamatok
A karbonsavak erélyes redukciója, hidrogénezése primer alkoholokat eredményez:
R–COOH + 4 [H] → R–CH2–OH + H2O

Ecetsavból acetátion keletkezik:

CH3–COOH + H2O ⇌ CH3–COO– + H3O+

Minden nem szubsztituált szerves sav
gyenge savként viselkedik. A legnagyobb savállandóval a hangyasav rendelkezik.
A folyamatban keletkező savmaradékion általános neve: alkanoát (56.2. táblázat).
A karbonsavak esetében nemcsak a sav
ma
ra
dékionnak, hanem az ún. acilcsoportoknak is nagy jelentőségük van. Ezek a
karbonsavakból úgy vezethetők le, hogy a karbonsav-molekulából elvesszük a hidroxilcsoportot. Az alkánsavak acilcsoportjának szabályos neve: alkanoil.
Bázisokkal reagálva sót képeznek:
R–COOH + NaOH ⇌ R–COONa + H2O

A hangyasav brómmal való reakciója során redukálószerként viselkedik:
HCOOH + Br2 → 2 HBr + CO2
A hangyasav különleges tulajdonsága még,
hogy redukáló hatása miatt adja az ezüsttükörpróbát. Ez azt jelenti, hogy a formaldehid
enyhe oxidációja valójában két lépésben játszódik le. A folyamatban felszabaduló széndioxid-gáz miatt valódi ezüsttükör nem képződik, csak ezüstszemcsék keletkeznek, amit
fekete szín jelez (54.1. ábra).
HCOOH + 2 Ag+ + 2 OH– →
→ CO2 + 2 Ag + 2 H2O
Észterképződési reakciók
A karbonsavak kiemelkedően fontos reakciója
az alkoholokkal való észterképződési reakció:

Ecetsav esetén a keletkező só a nátrium-etanoát, vagy más néven nátrium-acetát:

R’–COOH + HO–CH2–R” ⇌

CH3–COOH + NaOH ⇌ CH3–COONa + H2O

Az ecetsav és etil-alkohol reakciójából etil-
acetát keletkezik.

Az acetátion lúgosan hidrolizál:

⇌ R’–COO–CH2–R” + H2O
O

O

CH3–COO– + H2O ⇌ CH3–COOH + OH–

A karbonsavak a szénsav sóiból szén-dioxidgázt szabadítanak fel, mivel erősebb savak, mint
a szénsav:
CH3–COOH + NaHCO3 →
→ CH3–COONa + CO2 + H2O
2 CH3–COOH + Na2CO3 →
→ 2 CH3–COONa + CO2 + H2O
A fentiek értelmében a karbonsavak a fenoloknál is erősebb savak.

H3C

+

C
OH

HO

CH2

CH3

H3C

C

CH3
O

+

H2O

CH2

Előfordulás
A természetben tiszta állapotban is, de zsírok és
olajok alkotójaként is előfordulnak.
A hangyasav a hangyák és méhek méregváladékában, illetve a csalánban fordul elő. Az
ecetsav acetilcsoport formában a sejtek anyagcseréjében jelenik meg.
A vajsav a verejték, illetve az avas vaj kellemetlen illatáért felelős. Az oxálsav a sóskában és a spenótban van jelen.
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A palmitinsav, sztearinsav és olajsav a zsírok
és olajok építőegységei.
Előállítás
A karbonsavak előállítása többféle eljárással is
megvalósítható. A leggyakrabban alkoholok több
lépésben történő oxidációjával, aldehidek enyhe
oxidációjával vagy a ketonok erélyes oxidáció
jával történik az előállítás. Az ecetsavat főleg
etil-alkoholból állítják elő. Az első oxidációs lépésben acetaldehid, a másodikban pedig ecetsav keletkezik.
Felhasználás és élettani hatás
A karbonsavak felhasználása igen széles körű.
Az ecetsavat az ételízesítésen és tartósításon
túl, a festék- és gyógyszeripar használja. A hangyasav a bőrcserzés egyik adaléka, de gyapjúfestéskor, textíliák impregnálásakor is használják. A palmitinsav és sztearinsav nátrium- és
káliumsói a szappangyártás anyagait képezik.
A karbonsavak tömény vizes oldata maró hatású.

Tudtad?
• A tejsav a tejcukor, illetve egyéb cukrok lebomlásakor keletkezik az izmokban, de keletkezik még savanyú káposzta, kovászos
uborka erjedésekor is.
• Ha a tiszta ecetsav hőmérséklete 17 ºC alá
süllyed, a jéghez hasonló kristályokká dermed. Innen kapta a „jégecet” nevet.
• A benzoesav nátriumsója, a nátrium-benzoát igen gyakran használt tartósítószer,
ami azonban rákkeltő.

Fontosabb fogalmak:
karboxilcsoport, zsírsavak, dimer, alkanoát
ion, acilcsoport, észterképződés

A karbonsavak
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

összetett funkciós csoport: karboxilcsoport
csoportosításuk: szénlánc, értékűség és szubsztituáltság szerint
elnevezés: szabályos név (etánsav) és triviális név (ecetsav)
a kisebb molekulák polárisak, molekularácsosak, hidrogénkötések, dimerizáció
a nagyobb molekulák apolárisak
fizikai tulajdonságok:
− a kisebbek színtelen, kellemetlen szagú folyadékok, vízzel korlátlanul/jól elegyednek
− a nagyobbak egyre inkább apolárisak, ezért vízben egyre kevésbé oldódnak
− az olvadás- és forráspontjuk a dimerizáció miatt magas
kémiai tulajdonságok:
− vízzel szemben gyenge savként viselkednek
− reagálnak nátriummal, nátrium-hidroxiddal és nátrium-hidrogén-karbonáttal is
− a fenoloknál erősebb, a hidrogén-kloridnál gyengébb savak
(a hangyasav a homológ sor legerősebb tagja)
− savmaradékion: alkanoátion (lúgosan hidrolizál)
− erélyes redukciójuk primer alkoholokat eredményez
− hangyasav adja az ezüsttükörpróbát, redukálja a brómot
− észterképződés: reakció alkoholokkal
előállítás: alkoholból, aldehidből oxidációval
előfordulás: a természetben tiszta állapotban, illetve zsírokban és olajokban is
felhasználás: tartósítás, gyógyszeripar (ecetsav), bőrcserzés (hangyasav)
élettani hatás: tömény vizes oldatuk maró hatású
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57. Az észterek

Emlékszel még?
Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezetében egyszerű (hidroxil-, éter-, formil-,
karbonil-) és összetett (karboxil-) funkciós
csoportok fordulnak elő.
Az oxigénatom megjelenése a molekulában változatos fizikai és kémiai tulajdonságok
megjelenéséhez vezet. Így az alkoholok és a
karbonsavak olvadás- és forráspontja magas,
és megfelelő körülmények között savként viselkednek, az aldehidek kiváló redukálószerek, az éterek viszont inkább a szénhidrogénekhez hasonló tulajdonságokat mutatnak.
Az alkoholok és a karbonsavak reakciója
során észterek képződnek.

Az észterek
Az észterek olyan szerves vegyületek, amelyek
egy hidroxivegyület (leggyakrabban alkohol) és
valamilyen (szerves vagy szervetlen) sav között
lejátszódó vízkilépéssel járó, egyensúlyi reak
cióban keletkeznek.
Csoportosítás
Annak figyelembevételével, hogy az acilcsoport szerves vagy szervetlen savból származik, megkülönböztetünk karbonsavésztereket
és szervetlensav-észtereket.

lák igen kismértékű polaritását eredményezi.
A polaritás a közel azonos molerális tömegű
aldehidekhez, illetve ketonokhoz viszonyítva is
gyengébb. Szilárd halmazukban molekularácsot
képeznek, amelyet a legtöbb esetben diszper
ziós kölcsönhatás tart egyben.
Elnevezés
A szabályos nevük megadása úgy történik, hogy
az alkohol szénhidrogéncsoportjának nevéhez
kapcsoljuk a sav savmaradékionjának nevét
(57.1. táblázat).
Fontos megjegyezni, hogy az elnevezés
megtévesztő, ugyanis az észterek nem ionvegyületek.
Fizikai tulajdonságok
A gyenge másodrendű kölcsönhatások miatt az
olvadás- és forráspontjuk számottevően alacsonyabb a velük közel azonos szénatomszámú alkoholokénál és karbonsavakénál.
A kis és közepes szénatomszámú alkoholok
és hasonló karbonsavak által képzett észterek vízben rosszul oldódó, annál kisebb sűrűségű, kellemes, gyümölcsillatú folyadékok. Ez utóbbi miatt ezeket az észtereket gyümölcsésztereknek
nevezzük. Apoláris oldószerekben jól oldódnak.
A nagy és páros szénatomszámú, telített karbonsavak és hasonló alkoholok között lejátszódó észterképződési reakcióban keletkeznek a
természetes viaszok. A viaszok zsíros tapintású,
fehér színű, vízoldhatatlan amorf anyagok. Olvadásponttal nem, csak lágyulási tartománnyal
rendelkeznek.

A karbonsavészterek
Molekula- és halmazszerkezet
A karbonsavészterek funkciós csoportja egy
összetett funkciós csoport, amely egy karbonil- és egy étercsoportból épül fel (57.1. ábra).
Az észtercsoport megjelenése csak a moleku-

O

C
O

C

57.1. ábra: Az észter
csoport szerkezete
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O

Tudtad?

C

H3C

O

CH3

metil-acetát
(metil-etanoát)
ecetsavból acetátvagy etanoát-

A közkedvelt gyertyaalapanyag, a méhviasz is
egy észtert tartalmaz (57.2. és 57.3. ábrák). Ez
az anyag a miricil-palmitát, amely a méz mellett a méhek másik varázslatos adománya.

metil-alkoholból
metil-

O

C

H

CH3

O

CH2

etil-formiát
(etil-metanoát)
hangyasavból formiátvagy metanoát-

etil-alkoholból
etilO

C

H3C

CH3

O

57.2. ábra: A méhviasz keletkezési helye

CH2

etil-acetát
(etil-etanoát)
ecetsavból acetátvagy etanoát-

etil-alkoholból
etil-

57.1. táblázat: A legkisebb szénatomszámú
észterek elnevezése

Tudtad?
Az alma illatát főleg a metil-butanoát, az ana
nászét az etil-butanoát, a körtéét az izopentil-butanoát, míg a banánét a butil-acetát adja.
Kémiai tulajdonságok
Az észterek viszonylag nehezen lépnek reakcióba. Mint minden oxigéntartalmú szerves vegyület, az észterek égése is tökéletes. Az etil-acetát
égéséből szén-dioxid és víz keletkezik:
CH3–COO–CH2–CH3 + 5 O2 →

57.3. ábra: A méhviaszból gyertyát is
készítenek
CH3–COO–CH2–CH3 + H2O ⇌

⇌ CH3–COOH + CH3–CH2–OH

Általánosan felírva az észterhidrolízis egyenletét:

→ 4 CO2 + 4 H2O

R’–COO–R” + H2O ⇌ R’–COOH + R”–OH
észter
víz
karbonsav alkohol

Reakció vízzel
A karbonsavészterek vízzel történő kölcsönhatását észterhidrolízisnek nevezzük. A folyamatban alkohol és karbonsav keletkezik. Az etil-acetátból ecetsav és etil-alkohol elegye keletkezik:

Reakció lúggal
Amennyiben az észterhidrolízis lúgos közegben
történik, lúgos hidrolízisről, más néven elszappanosításról beszélünk. Az egyirányú reakcióban a karbonsav sót képez, miközben alkohol
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keletkezik. Az etil-acetátból nátrium-acetát és
etil-alkohol keletkezik:
CH3–COO–CH2–CH3 + NaOH →
→ CH3–COONa + CH3–CH2–OH

Általánosan felírva az elszappanosítás
egyenletét:
R’–COO–R” + NaOH ⇌
⇌ R’–COONa + R”–OH

A palmitinsavból és sztearinsavból kialakuló
észterek nátrium- vagy kálium-hidroxiddal történő lúgos hidrolízise során palmitátokat, illetve
sztearátokat kapunk. Ezeket a nátrium-, illetve
káliumsókat szappanoknak nevezzük.
Előfordulás
Számos észter található meg a természetben.
A gyümölcsészterek a különböző gyümölcsökben fordulnak elő. Több gyümölcs felületét is
viaszos bevonat védi. Ez szintén különböző észtereket tartalmaz.
A glicerin palmitinsavval, szterarinsavval, illetve olajsavval alkotott észterei a zsírokban és
olajokban fordulnak elő.
Előállítás
A karbonsavészterek előállítása során egy hidroxivegyület (általában egy alkohol) lép reakcióba
egy karbonsavval egyensúlyra vezető folyamatban. Az etil-acetát előállítása során az ecetsavat
etil-alkohollal reagáltatjuk tömény kénsav jelenlétében:
CH3–COOH + HO–CH2–CH3 ⇌
⇌ CH3–COO–CH2–CH3 + H2O

Általánosan felírva az észterképződés
egyenletét:
R’–COOH + HO–R” ⇌ R’–COO–R” + H2O
karbonsav alkohol
észter
víz
Felhasználás
A gyümölcsésztereket, vagyis a gyümölcsök illatanyagait élelmiszeripari esszenciaként, illetve
kozmetikai alapanyagként és gyertyák készítésére használják. Az etil-acetátot oldószerként is
használják.

A szervetlensavészterek
A szervetlensav-észterek egy hidroxivegyület
és egy szervetlen oxosav vízkilépéses reakciójának termékei. A szervetlen oxosav lehet
salétromsav, kénsav, foszforsav. Ezeknek
megfelelően a képződő termékek lehetnek nitrátészterek, szulfátészterek és foszfátészterek.
A szervetlensav-észterek elnevezése hasonló a karbonsavészterekéhez: az alkohol
szénhidrogéncsoportjának nevéhez kapcsoljuk a szervetlen sav savmaradékionjának nevét (57.2. táblázat).
CH3–O–NO2
metil-nitrát
salétromsavból
nitrát-

metil-alkoholból
metil-

C2H5–O–SO3H
etil-hidrogén-szulfát
kénsavból
hidrogén-szulfát-

etil-alkoholból
etil-

C3H7–O–PO3H2
propil-dihidrogén-foszfát
foszforsavból
dihidrogén-foszfát-

propil-alkoholból
propil-

57.2. táblázat: A szervetlensav-észterek
elnevezése
Fontosabb képviselők, felhasználás
és jelentőség
A nitrátészterek alkoholok és salétromsav reakciójával keletkeznek. A legismertebb képviselőjük a glicerin-trinitrát, ami az Alfred Nobel
által kifejlesztett dinamit hatóanyaga (57.4. és
57.5. ábrák). Bomlása közben, vagyis a robbanása során nagy térfogatú gázelegy fejlődik.
A jelentősebb szulfátészterek hosszú szén
láncú alkoholok és kénsav reakciójával állíthatók elő. Kiváló mosószerek, amelyek mosóhatása nagyban hasonlít a szappanokéra, de ezek
vizes oldata semleges kémhatású.
A foszfátészterek a foszforsav alkoholokkal képzett mono-, di- és triészterei, az
élő sejtek felépítésében játszanak szerepet.
A legjelentősebbek a foszfatidok. Ilyen foszfatid a tojássárgájában és a sejtekben egyaránt megtalálható lecitin.
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57.4. ábra: Alfred Bernhard Nobel
(1833–1896) oldotta meg a nitroglicerin
biztonságos kezelését

57.5. ábra: A dinamitot főként a
bányászatban kőzetfejtésre használják

Tudtad?
A foszfoglicerideknek szerepe van a sejtmembránok kialakításában. A kialakuló kettősrétegben a poláris (fej) része kifelé és befelé, a vizes közeg felé fordul (hidrofil rész),
közöttük az apoláris (farok) részek egymás
felé fordulva víztaszító (hidrofób rész) réteget
képeznek (57.6. ábra).

P O L Á R I S

APOLÁRIS
P O L Á R I S

Fontosabb fogalmak:
karbonsavészterek, észtercsoport, gyümölcs
észterek, viaszok, észterhidrolízis, elszappanosítás, szappan, szervetlensav-észterek, nitrátészterek, foszfátészterek, szulfátészterek

57.6. ábra: A foszfoglicerid kettősréteg

Az észterek
• csoportosításuk: karbonsavészterek és szervetlensav-észterek
• karbonsavészterek: gyümölcsészterek, viaszok, zsírok és olajok
− elnevezés: hidroxivegyület szénhidrogéncsoportjának neve + a sav savmaradékionjának
neve (pl. etil-acetát)
− csak a legkisebb molekulák rendelkeznek minimális polaritással
− fizikai jellemzőik:
− alacsony olvadás- és forráspont, vízben nem oldódnak
− kémiai jellemzőik: észterhidrolízis, lúgos hidrolízis (elszappanosítás)
− előállítás: hidroxivegyület + karbonsav egyensúlyi reakciójával (tömény kénsav)
− felhasználás: esszencia, szappangyártás
• a szervetlensav-észterek fontosabb képviselői:
− glicerin-trinitrát, a robbanóanyag
− szulfátészterek mint mosószerek
− foszfátészterek mint sejtépítők, foszfatidok, lecitin
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58. Részösszefoglalás 2.

Fizikai tulajdonságok
A szerves
vegyület
típusa
alkán

Konkrét
példa
CH3–CH2–CH2–CH3

M
 g 
 mol 



Forráspont
(ºC)

Vízoldhatóság

A szilárd halmazában
ható másodrendű
kölcsönhatások

58

–1,0

nem
oldódik

diszperziós
kölcsönhatás

60

7,4

rosszul
oldódik

gyenge dipólus-dipólus
kölcsönhatás

60

32,0

közepesen
elegyedik

gyenge dipólus-dipólus
kölcsönhatás

58

49,0

közepesen
elegyedik

dipólus-dipólus
kölcsönhatás

58

56,3

korlátlanul
elegyedik

dipólus-dipólus
kölcsönhatás

60

97,0

korlátlanul
elegyedik

hidrogénkötés

60

118,1

korlátlanul
elegyedik

hidrogénkötés
(dimerképzés)

(n-bután)
éter

CH3–CH2–O–CH3
(etil-metil-éter)

észter

HCOO–CH3
(metil-formiát)

aldehid

CH3–CH2–HC=O
(propanal)

keton

alkohol

CH3–C–CH3
║
O
(aceton)
CH3–CH2–CH2–OH
(propán-1-ol)

karbonsav

CH3–COOH
(ecetsav)

• A forráspont és vízoldhatóság függ:
− a molekulák méretétől és alakjától
− a nagyobb molekula apolárisabb, ezért kevésbé jól oldódik vízben
− a molekulában levő funkciós csoportok minőségétől
− minél polárisabb részt jelent a funkciós csoport, annál jobb a vízoldhatóság
− az anyagi rendszert összetartó kölcsönhatásoktól
− a hidrogénkötésre képesek forráspontja a legmagasabb, és vízoldhatósága a legjobb
− a diszperziós kölcsönhatásúak forráspontja a legalacsonyabb, és vízoldhatósága a legros�szabb
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Kémiai tulajdonságok
Savi jelleg
• A legkisebb szénatomszámú képviselők vizes oldatának kémhatása:
metanol

fenol

formaldehid

aceton

hangyasav

semleges

gyengén savas

semleges

semleges

savas

• Reakció savként:
+ Na

+ NaOH

+ NaHCO3

alkoholok

+

–

–

fenolok

+

+

–

karbonsavak

+

+

+

• A saverősség változása:
alkoholok

víz

fenolok

szénsav

karbonsavak

a saverősség nő

Oxidációjuk és redukciójuk
enyhe oxidáció
(+CuO)
primer
alkohol

aldehid

redukció
(+[H])

enyhe oxidáció
(ezüsttükör- és Fehlingpróba)

redukció (+[H])
erélyes oxidáció

szekunder
alkohol

tercier
alkohol

erélyes oxidáció
(láncszakadás)
enyhe oxidáció
(+CuO)
redukció (+[H])

karbonsav
erélyes oxidáció
(láncszakadás)

keton

erélyes oxidáció
(láncszakadás)
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59. Az aminok

Emlékszel még?
A szerves vegyületekben a szén- és hidrogénatomokon kívül heteroatomok is részt vehetnek. Ilyen például a nitrogénatom, ami a
szénatomokhoz egyszeres, kétszeres és háromszoros kötéssel is kapcsolódhat. A heteroatomok minden esetben a funkciós csoport
részét képezik.
Az alkoholok rendűsége azt jelenti, hogy
a hidroxilcsoport hányadrendű szénatomhoz
kapcsolódik.
Az aminok olyan nitrogéntartalmú szerves vegyületek, amelyekben az ammóniamolekula egy
vagy több hidrogénatomját szénhidrogéncsoportra cseréljük (59.1. táblázat).

Az aminok rendűségét az alkoholokétól
eltérően kell értelmezni. A primer aminok nitrogénatomja egy, a szekunder aminok nitrogénatomja kettő, míg a tercier aminok nitrogénje
három szénatomhoz kapcsolódik, vagyis az
aminok rendűségét a nitrogénatom rendűsége
adja meg.
Elnevezés, molekula- és halmazszerkezet
Az aminok elnevezése során a szénhidrogéncsoport(ok) nevéhez kapcsoljuk az -amin végződést (59.2. táblázat).
Az amin
rendűsége
primer

A funkciós csoport
szerkezete

H3C

NH2

metil-amin
primer

A funkciós
csoport
neve

Az amin szerkezeti képlete
és neve

Az amin
rendűsége

H3C

CH2

NH2

etil-amin
NH2

R
amino-

N

H

primer
primer
fenil-amin (anilin)

H
R1
imino-

N

R2

szekunder
szekunder

H3C

NH

CH3

dimetil-amin

H
R1
nitrilo-

N

R2
tercier

R3

59.1. táblázat: Az aminok funkciós csoportjai
és rendűsége

tercier

H3C

N

CH3

CH3

trimetil-amin

59.2. táblázat: Néhány fontosabb amin
szerkezeti képlete és neve
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Az aminok értékűsége a molekulában található funkciós csoportok számát jelenti. Így
az egyértékű aminok egy aminocsoportot tartalmaznak.
A nyílt láncú, telített, egyértékű aminok (alkilaminok) általános képlete: CnH2n + 1NH2.
A kis szénatomszámú primer és szekunder
aminok a funkciós csoportban található nitrogénatom miatt polárisak. A szilárd halmazukat
hidrogénkötések tartják össze.
A metil- és etil-amin poláris molekula, a szilárd halmazállapotban kialakuló molekularácsot
hidrogénkötések tartják össze.
A tercier aminok csak nagyon kis mértékben polárisak. A nitrogénatomokhoz nem
kapcsolódik hidrogénatom, ezért hidrogénkötések nem alakulhatnak ki. A molekulákat
csak nagyon gyenge dipólus-dipólus kölcsönhatás tartja össze.
Fizikai tulajdonságok
A metil- és etil-amin színtelen, ammóniára emlékeztető szagú gázok. Olvadás- és forráspontjuk
valamivel alacsonyabb, mint a metil- és etil-alkoholé. Vízoldhatóságuk jó, de ez is gyengébb,
mint a megfelelő szénatomszámú alkoholoké.
A kis szénatomszámú primer és szekunder
aminok ammóniára emlékeztető szagú gázok.
A nagyobb szénatomszám primer és szekunder aminok undorító szagú folyadékok. Az olvadás- és forráspontjuk az alkánokéhoz képest
magasabb, de a megfelelő szénatomszámú
alkoholokénál valamivel alacsonyabb. A vízoldhatóság a szénatomszám, így a szénláncok
hosszának növekedésével párhuzamosan fokozatosan csökken. A vízoldhatóságuk a hidrogénkötés-kialakítási képességük eredménye.
Az oldhatóságuk valamivel kisebb mértékű,
mint az azonos szénatomszámú alkoholoké.
A tercier aminok olvadás- és forráspontja,
illetve vízoldhatósága a hasonló moláris tömegű alkánokéhoz, illetve éterekéhez hasonló.
Az anilin egy színtelen, vízben rosszul oldódó folyadék.
Kémiai tulajdonságok
Az aminok reakciókészsége valamivel kisebb,
mint a megfelelő szénatomszámú alkoholoké.

Sav-bázis reakciók
Az aminok vízzel szemben gyenge bázisként
viselkednek. A metil-amin vízzel metil-ammónium-iont és hidroxidiont képez:
CH3–NH2 + H2O ⇌ CH3–NH3+ + OH–

Általánosan felírva:

R–NH2 + H2O ⇌ R–NH3+ + OH–

Az anilin vizes oldata semleges kémhatású, vízzel szemben nem viselkedik bázisként.
Erős savakkal sókat képeznek. A metil-amin
hidrogén-kloriddal lejátszódó reakciója során
metil-ammónium-klorid keletkezik:
CH3–NH2 + HCl → CH3–NH3Cl

Általánosan felírva:

R–NH2 + HCl → R–NH3Cl

Az anilin anilínium-klorid képződése közben reagál:
C6H5–NH2 + HCl → C6H5–NH3Cl

Karbonsavakkal reagálva karbonsavamidokat (más néven amidokat) képeznek, de
nagyon ritkán alkalmazzák az aminokat erre a
célra. A metil-amin ecetsavval való reakciója
során N-metil-acetamid keletkezik:
CH3–COOH + H2N–CH3 →
→ CH3–CO–NH–CH3 + H2O
Előfordulás
Az aminok a természetben tiszta állapotban viszonylag ritkán fordulnak elő. Főként fehérjék
lebomlása során keletkeznek.
Kötött állapotban azonban igen gyakoriak.
Felhasználás és biológiai jelentőség
Az aminok felhasználása igen széles körű.
A hexán-1,6-diamin [H2N–(CH2)6–NH2] a nejlongyártás alapanyaga. Az anilint jelentős
mennyiségben használják festékek előállítására. Más aminokat pedig a gyógyszergyártás
során használnak fel.
Az aminok többsége mérgező, származékaik (pl. fehérjék) azonban kiemelt jelentőséggel bírnak.
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Tudtad?
• Tudósok igazolták, hogy amikor boldog szerelmesek vagyunk, a szervezetünkben egy, a
boldogságérzetért felelős amin, a 2-feniletilamin, illetve származékaik, a dopamin és a
norefedrin mennyisége megnő (59.1. ábra).
Ugyan a csokoládé is tartalmaz 2-feniletilamint, a sok csokoládé fogyasztása eredményeképpen még senki nem lesz szerelmes. A táplálék útján bevitt 2-feniletil-amint
ugyanis nagyon rosszul hasznosítja a szervezet.
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CH
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59.1. ábra: A 2-feniletil-amin (felső),
a dopamin (középső) és a norefedrin (alsó)
szerkezeti képlete
• Az orvostudomány fejlődésének eredményeképpen napjainkban számos enzimhiányos
betegséget felismerünk. Ilyen betegségről
van szó, amikor egy embernek a fehérjedús
táplálék elfogyasztása után halszaga van. Ők
tehát egy enzimhiányos betegségben szenvednek, a belőlük áradó kellemetlen szagot
a trimetil-amin okozza. A halszagot azért
érezzük, mert a nem friss halak húsának
bomlása, illetve rothadása során is ugyanaz
a trimetil-amin képződik. A trimetil-amin adja
a halpiacok jellegzetes, sokak által undorítónak nevezett szagát.
• A kétértékű aminok molekulájában két aminocsoport található. A tetemek bomlása közben számos kellemetlen szagú és rendkívül
mérgező kétértékű amin keletkezik. Ilyen vegyület a putreszcin (bután-1,4-diamin) és a
kadaverin (pentán-1,5-diamin). Ezek a kétér-

tékű aminok hullamérgek néven ismertek, de
sok helyen egyenesen a „halálszagú” jelzőt
illesztik rájuk.
• A dohánylevelekben található nikotin, illetve a kávébabból és tealevelekből kinyerhető koffein szintén aminszármazékok (59.2.
ábra).
A nikotin egy erős méreg, amely a szervezetben függőséget okoz. Nevét Jean Nicot
de Villemain francia diplomatáról kapta, aki
a 16. században hozzájárult a tubákolás elterjedéséhez a francia királyi udvarban.
A koffein a kávébabban, a tealevelekben, a
kóladióban, de kis mennyiségben még a kakaóbabban is előfordul. Élénkítő hatású, enyhíti a fáradtság tüneteit, fokozza a munkaképességet. Függőséget okoz. 300 mg fölötti
fogyasztás esetén (ez kb. 3-4 adag kávénak
felel meg) kézremegést, erős szívdobogást,
a fejben vértolulást idéz elő. Magas vérnyomást, ritmuszavart, szorongást, pánikrohamot provokálhat, migrént, illetve gyomor
égést okozhat.
• Vannak olyan aminszármazékok, amelyeket
megfelelő adagolásban gyógyszerként lehet használni (pl. morfin), tartós fogyasztásuk azonban függőséget okoz.
A morfint erős fájdalomcsillapítóként használják. A 20. század elején Kabay János
gyógyszerész dolgozta ki a mákszalmából és
száraz mákgubóból történő morfingyártást
(59.3. ábra). Eljárásával az addig értéktelen
mákszalmából olyan mennyiségben lehetett morfint előállítani, hogy nemcsak a hazai igényeket tudták vele kielégíteni, hanem
még exportra is jutott. Kabay szülőhelyén,
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59.2. ábra: A nikotin (balra) és a koffein
(jobbra) szerkezeti képlete
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Tiszavasváriban (akkori nevén: Bűdszentmihályon) egy gyógyszergyárat (Alkaloida Vegyészeti Gyár) hoztak létre a morfin
mákszalmából történő előállítására. Kabay
1936. január 29-én, mindössze 39 éves korában a sérvműtétje során egy orvosi műhiba következtében kialakult szepszisben,
nagy fájdalmak között vesztette életét.
• Morfinból számos kábítószert állítottak
elő. Ilyen például a heroin.

Fontosabb fogalmak:
nitrogéntartalmú szerves vegyületek, aminocsoport, iminocsoport, nitrilocsoport, anilin,
az aminok rendűsége

59.3. ábra: Kabay János (1896–1936),
a morfingyártás atyja

Az aminok
•
•
•
•
•
•
•

nitrogéntartalmú szerves vegyületek
amino-, imino- és nitrilocsoport
primer, szekunder és tercier aminok
elnevezés: szénhidrogéncsoport + -amin (pl. metil-amin)
primer és szekunder aminok: polárisak, hidrogénkötés
tercier aminok: nagyon gyengén polárisak, gyenge dipólus-dipólus kölcsönhatás
fizikai tulajdonságok:
− metil-amin:
− színtelen, ammóniára emlékeztető illatú gáz
− olvadás- és forráspontja magas, vízben jól oldódik
− kis szénatomszámú primer és szekunder aminok:
− színtelen, ammóniára emlékeztetű szagú gázok
− vízoldhatóságuk az alkánokénál jobb, az alkoholokénál rosszabb
− olvadás- és forráspontjuk az alkánokénál nagyobb, az alkoholokénál kisebb
− nagyobb szénatomszámú primer és szekunder aminok:
− színtelen, undorító szagú folyadékok
− vízoldhatóságuk a szénatomszám növekedésével csökken
− olvadás- és forráspontjuk az alkánokénál nagyobb, az alkoholokénál kisebb
− tercier aminok:
− az alkánokéhoz hasonló olvadás- és forráspont
− inkább az apoláris oldószerekben oldódnak
• kémiai tulajdonságok:
− vízzel szemben gyenge bázisként viselkednek (az anilin nem)
− erős savakkal sókat képeznek (pl. metil-aminból metil-ammónium-klorid)
• előfordulás: fehérjék lebomlásának közelében
• felhasználás: festékek, nejlon, gyógyszerek előállítása
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60. Az amidok

Emlékszel még?
A szerves vegyületek felépítésében hetero
atomok is részt vehetnek, főként halogén-,
oxigén-, nitrogén-, kén- és foszforatomok.
Az aminok rendűsége azt jelenti, hogy egy
nitrogénatomhoz hány szénatom kapcsolódik
közvetlenül.

C

C

60.1. ábra: A síkalakú amidcsoport
szerkezetének kétféle jelölése

O
H

Molekula- és halmazszerkezet
A formamid és az acetamid poláris vegyületek.
Szilárd halmazállapotban molekularácsot alkot-

O

C

H3C

C

NH2

NH2

60.2. ábra: A formamid (balra) és az
acetamid (jobbra) szerkezeti képlete

NH2

Elnevezés
Az amidok két legegyszerűbb képviselője a metánamid (formamid) és az etánamid (acetamid)
(60.2. ábra).
A primer amidok elnevezése során a szénhidrogén nevéhez az -amid végződést kapcsoljuk. Például propánamid, butánamid.
Az egyik különleges szerkezetű primer
amid a karbamid (60.3. ábra).
A szekunder és tercier amidok elnevezése
során a névben azt is jelölni kell, hogy a nitrogénatomhoz milyen szénhidrogéncsoport
kapcsolódik (60.1. táblázat).

N

N

A savamidok vagy más néven amidok olyan nitrogéntartalmú szerves vegyületek, amelyekben
amidcsoport (karbonilcsoporthoz kapcsolódó
nitrogénatom) található (60.1. ábra).
Az amidcsoporton belül delokalizáció valósul meg, amelyben a nitrogénatom nemkötő
elektronpárja, valamint a szén- és oxigénatomok közötti pi-kötés vesznek részt.
Az aminokhoz hasonlóan a rendűség az
amidok esetében is nitrogénatom rendűségét
jelenti.

O

O
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C
NH2

60.3. ábra: A karbamid szerkezeti képlete
O
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N-metil-acetamid

N,N-dimetil-acetamid

szekunder amid

tercier amid

60.1. táblázat: A szekunder és tercier
amidok elnevezése
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nak, amelyet a karbonsavakhoz hasonlóan erős
hidrogénkötés tart össze.
A kis méretű primer és szekunder amidok
poláris, hidrogénkötéssel kapcsolódó molekulák.
A tercier amidok sokkal kevésbé polárisak,
a molekuláikat szilárd halmazukban dipólusdipólus kölcsönhatás tartja össze.
Fizikai tulajdonságok
A formamid cseppfolyós, az etánamid szilárd halmazállapotú, kiváló vízoldhatóságú vegyületek.
A primer és szekunder amidok szilárdak
(kivéve az említett metánamid), olvadás- és
forráspontjuk a hidrogénkötések miatt magas. A kisebb szénatomszámúak – szintén a
hidrogénkötések miatt – vízben jól oldódnak.
A karbamid vízben jól oldódó, fehér színű
szilárd anyag.
A tercier amidok közül a kisebbek folyékonyak és vízben oldódnak. Az olvadás- és forráspontjuk alacsonyabb, mint a primer és szekunder amidok esetében.
Kémiai tulajdonságok
Mivel a nitrogénatom nemkötő elektronpárja
delokalizálódik, nem képesek hidrogénion megkötésére, vagyis nem nitrogénbázisok. Megfelelő reakciópartner esetén az oxigénatom képes
proton megkötésére, gyenge oxigénbázisok.
Igen erős hatásra a primer és szekunder
amidok gyenge savként viselkedhetek.
A vizes oldatuk semleges kémhatású.
Savban főzve savas hidrolízis játszódik le,
miközben karbonsav és ammónium-klorid,

vagy a megfelelő amin sója keletkezik. Például az N-metil-acetamid esetében ecetsav és
metil-ammónium-klorid jön létre:
CH3–CO–NH–CH3 + HCl + H2O →
→ CH3–COOH + CH3–NH3Cl
Előfordulás, előállítás, felhasználás
Az amidcsoportos vegyületek a természetben
nagyon gyakoriak. Ilyenek például a fehérjék,
nukleinsavak, koffein, penicillin, B12-vitamin.
A karbamid a vizeletben fordul elő.
Az amidok előállítása karbonsavészterek
és ammónia, illetve amin reakciójával történik.
Az amidokat felhasználják műanyagok
(poliamidok), illetve gyógyszerek előállítására.
A karbamidot műtrágyázásra használják.

Tudtad?
A karbamidot mesterségesen először 1828ban, Friedrich Wöhler német vegyésznek sikerült előállítania. Wöhler szervetlen vegyületek felhasználásával szerves anyagot állított
elő, így a kísérletével megcáfolta a vis vitalis
(életerő) elméletet.

Fontosabb fogalmak:
amidcsoport, az amidok rendűsége, forma
mid, acetamid, karbamid

Az amidok
•
•
•
•
•
•
•
•

karbonilcsoporthoz kapcsolódó nitrogénatomot tartalmazó vegyületek
amidcsoport: delokalizáció
formamid és acetamid: poláris, molekularácsos vegyületek, hidrogénkötés
fizikai tulajdonságok:
− a formamid cseppfolyós, az acetamid szilárd, vízben jól oldódnak
kémiai tulajdonságok:
− vizes oldatuk semleges
− savval főzve hidrolizálnak
előfordulás: fehérjék, nukleinsavak, vitaminok szerkezetében
előállítás: karbonsavészterek + NH3/amin
felhasználás: műanyag- és gyógyszergyártásra, a karbamidot műtrágyázásra
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61. A nitrogéntartalmú
heterociklusos
vegyületek
Emlékszel még?
Az aromás vegyületek gyűrűsen delokalizált
elektronrendszert tartalmaznak. A Hückelszabály (4n + 2, ahol n az aromás gyűrűk
száma) segítségével kiszámítható, hogy a

pi-elektronrendszer hány delokalizált elektront tartalmaz.
Az aromás vegyületek jellemző reakciója a
szubsztitúció.

A szerves vegyületekben a nitrogénatom az
aromás gyűrűbe is be tud épülni. Az ilyen vegyületeket nitrogéntartalmú heterociklusos
vagy más néven nitrogéntartalmú heteroaromás vegyületeknek nevezzük.

Szilárd halmazállapotban molekularácsot
képez, a molekulák között dipólus-dipólus kölcsönhatás alakul ki.

A piridin (C5H5N)
Molekula- és halmazszerkezet
A piridin aromás gyűrűjének delokalizált elektronrendszere kialakításához minden szénatom
és a nitrogénatom is 1-1 elektront ad a közösbe. Így a benzolhoz hasonlóan 6 elektron de
lokalizálódik.
A nitrogén nagyobb elektronegativitása miatt
a delokalizált elektronrendszer torzul, a nitrogénen elektronfelesleg alakul ki, a molekula poláris
lesz (61.1. ábra). A nitrogénatom lesz a poláris
molekula negatív pólusa, míg a vele szemben
lévő szénatomon elektronhiány alakul ki.

HC
HC

CH

N

Fizikai tulajdonságok
Színtelen, jellegzetes, kellemetlen szagú folyadék. A forráspontja magasabb, mint a benzolé,
ami a poláris jellegéből fakad.
Bár tiszta állapotában hidrogénkötést nem
képes kialakítani, a hidrogénkötés akceptora
tud lenni, ezért a vízzel korlátlanul elegyedik.
Kémiai tulajdonságok
Sav-bázis sajátságok
A nitrogénatom nemkötő elektronpárja hidro
géniont tud megkötni, így vízzel szemben gyenge bázisként viselkedik, miközben piridíniumés hidroxidion keletkezik:
C5H5N + H2O ⇌ C5H5NH+ + OH–

A sósavval piridínium-klorid keletkezik, ami
egy savasan hidrolizáló só:

CH
CH

61.1. ábra: A piridinmolekula szerkezeti
képlete

C5H5N + HCl ⇌ C5H5NH+ + Cl–

Szubsztitúciós reakció
A brómmal való szubsztitúciója a benzolénál
sokkal lassabban megy végbe. Vaskatalizátor
és melegítés mellett kizárólag 3-brómpiridin
keletkezik:
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CH
CH
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HC
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+ HBr

A nitrogéntartalmú heteroaromás vegyületek szénatomjainak a számozása meglehetősen különleges, ugyanis az 1-es sorszámot a
nitrogénatom kapja.
A delokalizált elektronrendszerben a szénatomok közül a két meta-helyzetben (3. szén
atom) lévő szénatomon csökken le legkevésbé
az elektronfelhő sűrűsége. Ezért kapcsolódik a
szubsztitúció során pont ahhoz a szénatomhoz
a brómatom.
Előfordulás és felhasználás
A piridin tiszta állapotban a természetben nem
fordul elő. Kötött állapotban vitaminok és különböző alkaloidok felépítésében vesz részt. Régebben az alkohol denaturálására használták.

A pirimidin (C 4H4N2)
Molekula- és halmazszerkezet
A pirimidinmolekulában a két nitrogénatom
1,3-helyzetben található (61.2. ábra). A delokalizált pi-elektronszextett kialakításához a szénatomok és a két nitrogénatom is 1-1 elektront
biztosít.
A két nitrogénatom torzítja a delokalizált
elektronrendszert: a nitrogénatomokon némi
elektrontöbblet, a szénatomokon elektronhiány
alakul ki. A nitrogénatomokon kialakuló elektrontöbblet viszont jóval kisebb, mint ami a piridin nitrogénatomján kialakul, mivel a pirimidin
két nitrogénatomja csak négy szénatomon tud
elektronhiányt kialakítani. Ezért a molekula kevésbé lesz poláris, mint a piridin.

Szilárd halmazállapotban molekularácsot
képez, amelyet gyenge dipólus-dipólus kölcsönhatás tart össze.
Fizikai tulajdonságok
Színtelen, jellegzetes, kellemetlen illatú folyadék. A forráspontja magasabb, mint a benzolé
és a piridiné, ami a poláris jellegéből fakad.
Bár tiszta állapotában hidrogénkötést a pirimidin sem képes kialakítani, a hidrogénkötés
akceptora tud lenni. A kisebb mértékű polaritása miatt a vízzel viszonylag jól elegyedik.
Kémiai tulajdonságok
A vízzel szemben bázisként viselkedik. A piridinnél azonban gyengébb bázis, mivel a két nitrogénatomon csak kisebb elektrontöbblet van,
mint a piridin egy darab nitrogénatomján.
Előfordulás
Tiszta állapotban a pirimidin nem fordul elő.
Fontos építőegysége azonban a nukleinsavaknak, vitaminoknak és alkaloidoknak.

A pirrol (C 4H5N)
A pirrolmolekula egy öttagú gyűrűt tartalmaz.
A négy szénatom 1-1 elektronnal járul hozzá a
delokalizált elektronrendszer kialakulásához.
A nitrogénatom nemkötő elektronpárja szintén
delokalizálódni fog, így összesen hat elektron
vesz részt a delokalizált elektronrendszer kialakításában (61.3. ábra).
A pirrolmolekula felépítésében részt vevő
nitrogénatom két elektronját is közössé teszi.
Így bár a nitrogénatom elektronegativitása nagyobb, mégis ezen az atomon fog elektronhiány
kialakulni, míg a szénatomokon elektrontöbblet
lesz. Ennek megfelelően a nitrogénatom lesz a
molekula pozitív pólusa.

CH

HC
HC

CH

N

N
CH

CH

HC

CH
+

N
H

61.2. ábra: A pirimidinmolekula szerkezeti
képlete

61.3. ábra: A pirrolmolekula szerkezeti
képlete
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Szilárd halmazállapotban molekularácsot
képez, amelyet dipólus-dipólus kölcsönhatás
tart össze.
Fizikai tulajdonságok
Kloroformra emlékeztető illatú, színtelen, illékony folyadék. A poláris jellege miatt a benzolnál magasabb, de a piridinnél alacsonyabb
forráspontú. A vízzel viszont nem elegyedik,
mert nem képes a vízmolekulák hidrogénkötései közé beépülni.

Az imidazol (C3H4N2)
Molekula- és halmazszerkezet
Az öttagú gyűrűben részt vevő három szénatom
és a pirimidinszerű nitrogénatom 1-1 elektront
adnak a delokalizált elektronrendszerbe. A pirrolszerű nitrogénatom nemkötő elektronpárja
szintén delokalizálódni fog, így az aromás de
lokalizált elektronrendszert hat elektron alkotja
(61.4. ábra).

Sav-bázis sajátságok
A nitrogénatomon nincs nemkötő elektronpár,
így nem képes hidrogénion megkötésére, nem
viselkedhet bázisként. Megfelelő reakciópartnerrel szemben a nitrogénatomhoz kapcsolódó
hidrogént leadja, nagyon gyenge savként viselkedik. Még a víznél is gyengébb sav.
Káliummal pirrol-kálium keletkezik, miközben hidrogéngáz fejlődik:
2 C4H4NH + 2 K → 2 C4H4NK + H2
Szubsztitúciós reakciók
Mivel a szénatomokon nagyobb az elektronsűrűség, mint a benzol szénatomjain, a benzolhoz képest sokkal könnyebben megy a brómszubsztitúciója. Már közönséges körülmények
között, katalizátor alkalmazása nélkül is egyből
2,3,4,5-tetrabrómpirrollá alakul.
Br
CH

4

CH
N
H

+

4 Br2

C
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Br

3

C

CH

HC

CH

CH

Kémiai tulajdonságok

2

C

C
N

Br

+

4 HBr

H

N

N

H

CH

61.4. ábra: Az imidazolmolekula szerkezeti
képlete
A poláris molekula negatív pólusa a pirimidinszerű nitrogénatom, míg a pozitív pólusa a
pirrolszerű nitrogénatom.
Szilárd halmazállapotban molekularácsot
képez. A molekulákat hidrogénkötések tartják
össze, ahol a pirrolszerű nitrogén hidrogénjét
a pirimidinszerű nitrogénatom fogja vonzani
(61.5. ábra).
CH
N

CH

+
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+
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61.5. ábra: Az imidazolmolekulák
a hidrogénkötéseik által láncszerűen
kapcsolódnak össze

A reakció során a bróm vörösbarna színe
eltűnik.

Fizikai tulajdonságok
Szagtalan, szilárd halmazállapotú anyag.
A benzolnál sokkal magasabb a forráspontja.
Vízben jól oldódik a hidrogénkötések miatt.

Előfordulás
Tiszta állapotban a természetben nem fordul
elő. Részt vesz a klorofill, a hemoglobin, valamint a B12-vitamin felépítésében.

Kémiai tulajdonságok
Amfoter sajátságú anyag, a piridinnél erősebb
bázisként, a pirrolnál erősebb savként viselkedik. A vizes oldata gyengén lúgos kémhatású.
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Előfordulás és felhasználás
Az enzimek, illetve a fehérjék alkotórészeként
fordul elő a természetben. A gyógyszergyártásban használják.

A purin (C5H4N4)
A purin két kondenzált gyűrűt és 10 delokalizált elektront tartalmazó molekulákból áll.
A szerkezetében egy pirimidin- és egy imidazolmolekula kapcsolódik össze (61.6. ábra).
CH
N

C

HC

C

N
CH

N

N
H

61.6. ábra: A purinmolekula
A poláris molekula szilárd halmazában kialakuló molekularácsot hidrogénkötések tartják össze.
Kötött állapotban előfordul a nukleinsavakban, illetve számos alkaloidban.

Tudtad?
• A piridin hánytató hatású, mérgező vegyület, amely a férfiaknál impotenciát okoz.
• Nem csak a nitrogénatom képes beépülni
az aromás gyűrűbe. A C4H4O összegképletű furán egy öttagú gyűrűt tartalmazó vegyület. Megtalálható a fenyő- és a bükkfakátrányban.
Az 1,4-dioxin (C4H4O2) hattagú aromás

vegyület. A két oxigénatom egymáshoz
képest para-helyzetben helyezkedik el.
Származékai (pl. a poliklór-dibenzodioxin)
igen erősen környezetszennyező, illetve
mérgező hatású vegyületek. A zsírszövetben fölhalmozódik, felezési ideje kb.10 év.
A legsúlyosabb dioxinszennyezés a vietnámi háború során történt. Ekkor a lombkoronát pusztító Agent Orange vegyszerrel
együtt a gyártása során keletkezett dioxint
is kipermetezték.

Fontosabb fogalmak:
heteroaromás vegyületek, piridin, pirimidin,
pirrol, imidazol, purin

A nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek
• a heteroatom beépül az aromás gyűrűbe
• piridin:
− a nitrogénatomon van a negatív pólus, 6 delokalizált elektron
− gyenge bázisként viselkedik
− brómmal 3-brómpiridint képez (a benzolnál nehezebb szubsztitúció)
• pirimidin:
− a két nitrogénatomon van a negatív pólus, 6 delokalizált elektron
− a piridinnél gyengébb bázis
• pirrol:
− a nitrogénatom a molekula pozitív pólusa, 6 delokalizált elektron
− gyenge savként viselkedik
− a benzolnál könnyebb szubsztitúció, 2,3,4,5-tetrabrómpirrol keletkezik
• imidazol:
− pirimidinszerű és pirrolszerű nitrogénatom, 6 delokalizált elektron
− amfoter vegyület
• purin:
− pirimidin és imidazol molekulák kapcsolódnak össze, 10 delokalizált elektron
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62. Részösszefoglalás 3.

A nitrogéntartalmú szerves vegyületek
etil-amin

acetamid

piridin

pirrol
CH

O

Szerkezeti képlet

H3C

CH2

NH2

H3C

C
NH2

HC
HC

CH

N

CH
CH

imidazol

CH

HC

CH

CH
N

CH
N

N
CH

H

H

Polaritás

poláris

poláris

Rácstípus szilárd
halmazállapotban
Rácsösszetartó erő
Halmazállapot
(25 °C, 0,1 MPa)

poláris

poláris

poláris

molekularács
hidrogénkötés

dipólus-dipólus kölcsönhatás

hidrogénkötés

gáz

szilárd

cseppfolyós

cseppfolyós

szilárd

Olvadásés forráspont

alkánoknál
magasabb,
az
alkoholoknál
alacsonyabb

a karbon
savaknál
magasabb

a benzolnál
magasabb

a benzolnál
magasabb,
a piridinnél
alacsonyabb

a benzolnál
sokkal
magasabb

Vízoldhatóság

jól oldódik

kiválóan
oldódik

korlátlanul
elegyednek

nem
elegyednek

jól oldódik

gyenge bázis

gyenge sav

gyenge bázis

gyenge sav

amfoter

lúgos

semleges

lúgos

Sav-bázis jelleg
Vizes oldat
kémhatása
Brómszubsztitúciója

gyengén
lúgos

a benzolnál
nehezebben
megy

a benzolnál
könnyebben
megy
nem fordul
elő a
természetben

Előfordulás
tiszta állapotban

fehérjék
lebomlásakor
keletkezik

nem fordul
elő a
természetben

nem fordul
elő a
természetben

Előfordulás
kötött állapotban

amino
savakban

fehérjékben

vitaminokban, alkaloidokban

nem fordul
elő a
természetben

enzimekben,
klorofillban,
nukleinsavakhemoglobinban
ban
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alkánok
(paraffinok)

cikloalkánok
(cikloparaffinok)

telített

alkének
(olefinek)

szénhidrogének

alkinek

telítetlen

alkoholok

fenolok

éterek

karbonsavak

ketonok

oxovegyületek

észterek

összetett funkciós
csoportos vegyületek

heteroatomos szerves
vegyületek

oxigéntartalmú
vegyületek

aldehidek

egyszerű funkciós
csoportos vegyületek

hidroxivegyületek

aromás
szénhidrogének

halogéntartalmú
vegyületek

szerves
vegyületek

A szén egyszerűbb szerves vegyületeinek csoportosítása

aminok

amidok

nitrogéntartalmú
vegyületek

heteroaromások

-
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63. A lipidek

Emlékszel még?
A karotinoidok izoprénegységek összekapcsolódásával létrejött polién típusú vegyületek:
szénláncuk sok kétszeres kötést tartalmaz.
Ezek a kettős kötések egyszeres kötésekkel
váltakozva helyezkednek el, konjugált kötésrendszert alakítva ki. Az ebben részt vevő
elektronjaik már a látható fény energiájával
gerjeszthetők, így színes vegyületek.
A glicerinnek nagy szénatomszámú karbonsavakkal képzett észterei a zsírok és az
olajok.
Az életműködések kémiai alapjainak vizsgálatához ismernünk kell a lipideket. Ebbe a
vegyületcsoportba kémiailag eltérő, oldódási
tulajdonságaikban azonban nagyon hasonló
vegyületek tartoznak. A lipidek a sejtek felépítésében részt vevő, főként apoláris oldószerekben jól oldódó vegyületek.
A lipidek egyik csoportját a korábban már
megismert karotinoidok képezik (63.1. ábra).

A lipidek egy másik csoportjának, a szteroidoknak az alap
molekulája egy telített,
gyűrűs szénhidrogén, a gonán (63.2. ábra).
A szteránváz három darab hattagú és egy öttagú gyűrű összekapcsolódásával jön létre.
Szteránvázas vegyület a koleszterin, amely a
szervezetünkben termelődik, illetve a táplálékkal is felvehetjük (63.3. ábra). Vérvizsgálatok
során mérik a vér koleszterinszintjét is. Fontos szerepe van a többi szteránvázas vegyület
képzésében és a D-vitamin szintézisében is.
A szteroid hormonok többek között a szénhid
rát-anyagcserére, a másodlagos nemi jellegek
kialakítására és az izmok növekedésre hatnak.
Szteroid hormonok elsősorban a mellékve
sekéregben és az ivarmirigyekben termelődnek. Hatással vannak többek között a szénhidrát-anyagcserére, a másodlagos nemi jellegek
kialakítására és az izmok növekedésére is.
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63.2. ábra: A gonán szerkezeti képlete

63.1. ábra: Karotinoidokban gazdag
zöldségek és gyümölcsök

63.3. ábra: A koleszterinmolekula
molekulamodelljében is megfigyelhető
a szteránváz
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Szintén a lipidekhez tartoznak a zsírok és az
olajok, amelyek a glicerin nagy szénatomszámú
karbonsavakkal alkotott észterei.
A zsírok felépítésében a glicerinhez kapcsolódva főleg telített zsírsavak (például a palmitinsav és
a sztearinsav) vesznek részt (63.4. ábra). Közönséges körülmények között szilárd halmazállapotúak. Olvadásponttal nem, csak lágyulásponttal
rendelkeznek. Vízben nem, apoláris oldószerben
(páldául benzinben) azonban kiválóan oldódnak.
Lúgokkal főzve szappanok állíthatók elő belőlük.
Leggyakrabban állati eredetűek (kivéve például a
kókuszzsír), kinyerésük olvasztással történik.

Szintén a glicerin észterei a foszfatidok.
Molekuláikban a glicerin két hidroxilcsoportját
nagy szénatomszámú zsírsav észteresíti, míg
a harmadik –OH-csoportot egy foszforsav.
A molekula foszforsavas részlete hidrofil
(vizet kedvelő), míg a zsírsavak felőli része hidrofób (vizet taszító) sajátságú. Ez a kettősség
(amfipatikus molekula) teszi alkalmassá a
foszfatidokat arra, hogy belőlük épüljenek fel a
biológiai membránok, határolóhártyák. Hidrofób részeikkel az elkülönülést, hidrofil csoportjaikkal az összeköttetést képesek biztosítani a
sejt és környezete között (63.6. ábra).

CH2–OOC–(CH2)14–CH3
│
CH–OOC–(CH2)14–CH3
│
CH2–OOC–(CH2)14–CH3

		
		

63.4. ábra: A glicerin-tripalmitát képlete
Az olajok molekuláinak felépítésében nagy
szénatomszámú, telítetlen karbonsavak (pl. az
olajsav) is részt vesznek (63.5. ábra).
CH2–OOC–(CH2)7–HC=CH–(CH2)7–CH3
│
CH–OOC–(CH2)7–HC=CH–(CH2)7–CH3
│
CH2–OOC–(CH2)7–HC=CH–(CH2)7–CH3

63.5. ábra: A glicerin-trioleát képlete

Közönséges körülmények között folyékony
halmazállapotúak, vízzel nem, apoláris oldószerekkel viszonylag könnyen elegyednek. Az olajokat lúggal főzve a megfelelő karbonsav sója és
glicerin keletkeznek. A kettős kötések jelenléte
miatt a vörösbarna színű brómos vizet addíciós
reakció közben elszíntelenítik. A leggyakrabban
növényi eredetűek (kivéve a halmájolaj), a kinyerésük sajtolással történik.
Az élő szervezetben mint energiatároló molekulák, hőszigetelő anyagok, illetve bizonyos
vitaminok oldószereiként jelentősek.

63.6. ábra: A kettős foszfatidréteg: rózsa
szín gömbbel a hidrofil, piros nyúlványokkal a hidrofób részek vannak. ábrázolva,
kék színnel a membránfehérjék láthatók

Tudtad?
Létezik a szervezetre káros hatású koleszterin is (ún. LDL-koleszterin), amely az artériák
falában képes lerakódni, szűkítve ezzel az ér
átmérőjét, és csökkentve rugalmasságukat.

Fontosabb fogalmak:
lipidek, zsírok, olajok, foszfatidok, hidrofil,
hidrofób, amfipatikus

Lipidek
• eltérő vegyületcsoportokba tartozó, hasonló oldódási tulajdonságú, biokémiai szempontból jelentős vegyületek
• főbb képviselőik:
− karotinoidok, szteroidok, zsírok, olajok és foszfatidok
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64. Az aminosavak

Emlékszel még?
Az aminocsoport (–NH2) az aminok jellemző
funkciós csoportja. Az aminok egy része képes hidrogénkötések kialakítására, jó vízoldékonysággal rendelkezik, vízzel és savakkal
szemben bázisként viselkedhet.
A karboxilcsoport (–COOH) a karbonsavak
jellemző funkciós csoportja. Szerkezetükből
következően a karbonsavak szintén képesek
hidrogénkötések kialakítására, és kis szén
atomszám esetén akár korlátlanul oldódhatnak vízben. A karbonsavak a vízzel szemben
savként viselkednek.

Az aminosavak
Molekula- és halmazszerkezet
Az aminosavak olyan szerves vegyületek, amelyek felépítésében legalább egy amino- és leg
alább egy karboxilcsoport megfigyelhető.
Egy szénlánchoz ezek a funkciós csoportok
többféle helyzetben is kapcsolódhatnak, így az
aminosavak nagyon változatos vegyületcsoportot alkotnak. Kiemelkedően jelentősek azonban
közülük azok, amelyekben ugyanahhoz a szén
atomhoz kapcsolódik az amino- és a karboxilcsoport is. Az ilyen szénatomot a-helyzetű
szénatomnak, míg az ezt tartalmazó aminosavakat a-aminosavaknak nevezzük. Gyakorlati
jelentőségüket az adja, hogy az élő szervezet
fontos vegyületei, a fehérjék ilyen aminosavakból épülnek fel.
Az a-aminosavak szerkezetében az a-szén
atomhoz az amino- és a karboxilcsoport mellett
mindig kapcsolódik egy hidrogénatom és egy
oldallánc (64.1. ábra).

H

H
N
H

α

C
R

O
C
O

H

64.1. ábra: Az a-aminosavak általános
képlete, benne az a-helyzetű szénatomhoz
kapcsolódó amino- és a karboxilcsoporttal,
valamint az R-oldallánccal
Az általános képlet alapján megfigyelhető,
hogy ha az oldallánc nem egy H-atom, akkor
az a-szénatom királis. Ebben az esetben optikai izoméria lép fel, és a molekula enantiomer
párral rendelkezik. A földi élővilágban csak az
L-aminosavak (azonos enantiomerek) fordulnak elő.
Az a-aminosavak molekuláiban az eltérés az oldalláncaikban van. A csoportosításuk az oldalláncaik jellege alapján történik. Megkülönböztetünk
• apoláris oldalláncú,
• poláris oldalláncú
− semleges,
− enyhén savas,
− enyhén bázikus,
− erősebben savas vagy
− erősebben bázikus
aminosavakat. A fehérjék 20 különböző a-aminosavból épülnek fel (64.2. ábra).
Közönséges körülmények között valamen�nyi aminosav szilárd halmazállapotú. Ha összehasonlítjuk a legegyszerűbb aminosav (a glicin,
H2N–CH2–COOH) olvadáspontját a hasonló moláris tömegű karbonsav (a propánsav) és a szintén hasonló moláris tömegű amin (n-butil-amin)
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AMINOSAVAK

leucin

glicin

izoleucin

alanin

valin

aszparaginsav

triptofán

metionin

prolin

fenilalanin

glutaminsav

hisztidin

arginin

lizin

treonin

szerin

glutamin

aszparagin

APOLÁRIS

cisztein

SAVAS

tirozin

BÁZIKUS

POLÁRIS

64.2. ábra: A fehérjeeredetű aminosavak
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olvadáspontjával, akkor óriási eltérést tapasztalhatunk (64.1. táblázat). A glicin olvadáspontja
kiugróan magas a másik két vegyülethez képest.
Ilyen magas olvadáspontértéket ennyire kis moláris tömeg esetén csak akkor mérhetünk, ha a
rácsösszetartó erő erős elsőrendű kémiai kötés.
Molekulák között azonban kizárólag másodrendű
kötések alakulhatnak ki, vagyis itt másról van szó.
A glicin szerkezetében savas (–COOH) és bázikus (–NH2) karakterű csoport is megtalálható,
amelyek között molekulán belül is megvalósulhat a H+-átmenet:
H2N–CH2–COOH ⇌ +H3N–CH2–COO–

Olyan különleges kémiai részecske jön ezáltal
létre, ahol egy részecskén belül találunk valódi
egyszeresen negatív, illetve egyszeresen pozitív
töltésű csoportot is. Az ilyen részecskéket iker
ionoknak nevezzük. A glicin és a többi aminosav
szilárd halmazállapotban (illetve vizes oldatban)
ikerionos szerkezettel fordul elő, és ionrácsban
kristályosodik, amit ionkötés tart össze.
Fizikai tulajdonságok
A glicin (aminoecetsav, glikokoll) fehér színű,
enyhén édeskés ízű, vízben jól oldódó kristályos
anyag.

Moláris tömeg
 g 

 mol 



glicin

75

292

propánsav

74

–20,4

n-butil-amin

73

–49

64.1. táblázat: A glicin olvadáspontja kiugróan
magas
Reakció savakkal és lúgokkal
A glicin – a többi aminosavhoz hasonlóan – amfoter sajátságú, savoldatokban H+-ion felvételére, míg lúgoldatokban H+-ion leadására képes.
Savoldatban a glicin ikerionjának karboxilátionja protonálódik:
H3N–CH2–COO– + H+ ⇌ +H3N–CH2–COOH

+

Általánosságban felírható az aminosavak
savakkal szemben végbemenő reakciója:
H3N–CHR–COO– + H+ ⇌
⇌ +H3N–CHR–COOH

+

A glicin sósavval történő reakciójában glicin-hidro-klorid képződik:
H3N–CH2–COO– + HCl ⇌
⇌ +H3N–CH2–COOH + Cl–

+

Kémiai tulajdonságok
A glicin vizes oldata enyhén savas kémhatású.
Ez azzal magyarázható, hogy erősebb sav,
mint bázis
 mol  . –3 mol
 mol 
10
˃ Kb = 2,5 . 10–10
.

 Ks =3 4,5
3 
3
dm
 dm 
 dm 
A 64.2. ábrán a piros és a kék mezőben
látható aminosavak oldalláncai befolyásolják
vizes oldatuk kémhatását. Az aszpariginsav
és glutaminsav oldalláncaiban megjelenő karboxilcsoport vízzel szemben H+-ion leadására
képes, ezzel növelve az oldat savasságát. A kék
mezőben látható aminosavak oldalláncaiban
megtalálható további bázikus karakterű nitrogénatom a víztől H+-iont képes átvenni. Ezen
aminosavak vizes oldata lúgos kémhatású.
A zöld mezőben. ábrázolt aminosavak alkoholos hidroxilcsoportjai nem befolyásolják
a vizes oldat kémhatását, mint ahogyan az
amidcsoportok sem. A tirozin fenolos hidroxilcsoportja kismértékű savasságot okoz.
A semleges oldalláncú aminosavak vizes
oldatainak kémhatása a glicinhez hasonlóan
értelmezhető.

Olvadáspont
(°C)

Lúgoldatban a glicin ikerionos szerkezetében található ammóniumion protont ad le:
H3N–CH2–COO– + OH– ⇌
⇌ H2N–CH2–COO– + H2O

+

Általánosságban felírható az aminosavak
lúgokkal szemben végbemenő reakciója:
H3N–CHR–COO– + OH– ⇌
⇌ H2N–CHR–COO– + H2O

+

A glicin nátrium-hidroxiddal való reakciója
során a glicin nátriumsója keletkezik:
H3N–CH2–COO– + NaOH ⇌
⇌ H2N–CH2–COONa + H2O

+

A peptidképződés
Az aminosavak vízkilépés közben képesek egymással összekapcsolódni (64.3. ábra).
A kialakuló peptidkötés az amidkötéshez
hasonló, de itt a nitrogénhez mindig kapcsolódik
hidrogénatom is.
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PEPTIDKÖTÉS
Tudtad?
karboxilcsoport

aminocsoport

oldallánc

oldallánc

peptidkötés
oldallánc

oldallánc

64.3. ábra: A peptidkötés kialakulása két
aminosav összekapcsolódása során
Az amidkötéshez hasonlóan a peptidkötés
is síkalkatú, benne delokalizált elektronrendszer alakul ki. Az oxigénatom nemkötő elektronpárjai, a pi-kötés elektronjai, valamint a
nitrogénatom nemkötő elektronpárja delokalizálódik. Így a peptidkötésben lévő nitrogén
atom sem bázikus jellegű.
Két aminosav összekapcsolódásával dipep
tid jön létre. Így például két glicinmolekula ös�szekapcsolódásával diglicin keletkezik:
H2N–CH2–COOH + H2N–CH2–COOH ⇌
⇌ H2N–CH2–CONH–CH2–COOH + H2O

A dipeptidben megfigyelhetjük az amino- és
a karboxilcsoportot is, így a dipeptidhez újabb
aminosavak kapcsolódhatnak.

• Szervezetünkben nem csak a-aminosavak
vannak jelen. A b-alanin a KoA szállító molekula felépítője, a b-amino-vajsav ingerületátvivő anyag.
• A metionin és a cisztein nevű aminosavak felépítésében a kénatom is részt vesz.
Ezért tapasztalhatjuk, hogy a fehérjék
bomlásakor kellemetlen illatú kén-hidrogén
szabadul fel (pl. záptojás).
• Vannak olyan a-aminosavak, amelyeket
a szervezetünk nem tud előállítani, csak
táplálékainkból juthatunk hozzájuk. Ezeket
esszenciális aminosavaknak nevezzük.
Felnőttek esetében 8, gyermekek esetében
10 ilyen aminosav van. Elsősorban állati
eredetű táplálékok segítségével vehetjük
fel ezeket. A vegetariánus, illetve a vegán
táplálkozást folytatók számára különösen
oda kell figyelni ezen aminosavak megfelelő mennyiségű felvételére.
• A glutaminsav nátriumsója, a nátrium-glu
tamát (E621) „ízfokozó” (umami íz). Húskészítmények, konzervek adalékanyaga.
Egyes embereknél nátrium-glutamát-érzékenység alakul ki.

Fontosabb fogalmak:
aminosav, a-aminosavak, glicin, ikerion, pep
tidkötés, dipeptid

Az aminosavak
• amino- és karboxilcsoportot tartalmazó szerves vegyületek
• kiemelt jelentőségűek az a-aminosavak
− a természetben 20-féle aminosav fordul elő a fehérjék felépítésében
− oldallánc szerint megkülönböztetünk apoláris és poláris (semleges, savas, bázikus)
oldalláncúakat
− ikerionokat képeznek, ionrácsban kristályosodnak, amit ionkötés tart össze
− legegyszerűbb képviselőjük a glicin
• amfoter sajátságúak
− reakció savakkal: a karboxilátion protonálódik
− reakció lúgokkal: az ammóniumion adja le a protont
• az aminosavak összekapcsolódásával peptidkötés alakul ki
− két aminosav összekapcsolódásával dipeptid jön létre
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65. A fehérjék

Emlékszel még?
Az egészséges táplálkozás alapja a megfelelő
összetételű táplálék bevitele. Fehérjében gazdag táplálékaink a tejtermékek, a húskészítmények és a hüvelyesek. Megfelelő mennyiségű fehérjebevitellel elsősorban azt tesszük
lehetővé, hogy szervezetünk felépítse saját
fehérjéit, működjön az anyagszállítás, rendben menjenek az anyagcsere-folyamataink,
jól működjön az immunrendszerünk, illetve a
hormonrendszerünk.
A fehérjék gyakran kolloid rendszereket
alakítanak ki. A kolloid részecskék 1–1000 nm
közötti mérettartományba esnek. Az ettől nagyobb méretű részecskék már heterogén vagy
durva diszperz rendszereket hoznak létre.
A konformáció meghatározásakor a szénatomhoz közvetlenül nem kapcsolódó atomok, atomcsoportok egymáshoz viszonyított
térbeli elrendeződését vizsgáljuk.
Egy óriásmolekula térszerkezetének kialakításában jelentős szerepet játszanak az erősebb, elsőrendű kémiai kötések és a gyengébb, másodrendű kölcsönhatások is.
Az aminosavak összekapcsolódásával
peptidek jönnek létre, amelyeket peptidkötések tartanak egyben.

totta, hogy a fehérjékhez tartozik, majd az
1950-es évek elején Frederick Sanger angol
biokémikus meghatározta az inzulin nevű fehérje aminosavsorrendjét. Sanger ezzel bizonyította, hogy a fehérjéknek jól meghatározott
aminosavsorrendjük van, és bármelyik aminosav után bármelyik másik aminosav kapcsolódhat. Felfedezéséért 1958-ban kémiai
Nobel-díjat kapott.
Azóta óriási fejlődésen ment át a fehérjék szerkezetének, tulajdonságainak kutatása, amelyben
jelentős fordulópont volt az örökítőanyag és a fehérjék szerkezete közötti kapcsolat feltárása.

Tudtad?
Az inzulin két peptidlánca összesen 51 darab
aminosavat tartalmaz. A kéntartalmú aminosavak közötti diszulfidhidak kapcsolják össze
a láncokat (65.1. ábra).

A fehérjék szerkezete
A fehérjéket Jöns Jakob Berzelius svéd vegyész már 1838-ban proteineknek, vagyis elsődleges fontosságú vegyületeknek nevezte, de
valójában ekkor még nagyon keveset lehetett
tudni ezekről az anyagokról.
1926-ban James Batcheller Sumner amerikai vegyész az ureáz enzimről bebizonyí-

A-lánc

B-lánc

65.1. ábra: Az emberi inzulin 51
aminosavból felépülő molekulája

98

OH_KEM910TB_Kemia_9-10 II.indd 98

2021. 06. 29. 15:27:02

Az inzulin szerkezetének meghatározása
hatalmas lépést jelentett mesterséges előállítása és egyben a cukorbeteg emberek életminőségének javítása terén. Ez a példa jól mutatja, hogy mennyire szoros kapcsolat lehet
az emberek hétköznapjai és a kutatólaboratóriumok világa között.
Az aminosavak tehát nemcsak kettesével
kapcsolódhatnak össze dipeptideket kialakítva,
hanem akár több száz aminosav összekapcsolódásával óriásmolekulák is létrejöhetnek.
A néhány (általában harmincnál kevesebb)
aminosav összekapcsolódásával létrejövő makromolekulákat peptideknek nevezzük. Ha ennél
is több aminosav kapcsolódik össze, akkor már
polipeptid jön létre, amely megfelelő térszerkezetet kialakítva biológiailag aktív molekulát, fehérjét alakít ki.
A fehérjék egy része kizárólag aminosavakból
épül fel. Ezeket egyszerű fehérjének (proteinnek)
nevezzük. Vannak azonban olyan fehérjék is, amelyek aminosavakon kívül más összetevőket is tartalmaznak (szerves vagy szervetlen részeket). Ezeket összetett fehérjének (proteidnek) nevezzük.
A fehérjék elsődleges szerkezete
A fehérjék szerkezetének kialakításában döntő tényező, hogy milyen aminosavak milyen sorrendben összekapcsolódva hozzák létre a polipep
tidláncot. Az aminosavak kapcsolódási sorrendjét
(aminosav-szekvencia) a fehérjék elsődleges
szerkezetének nevezzük.
Ha kizárólag az elsődleges szerkezet alapján lehetne megkülönböztetni a fehérjéket,
akkor is óriási számú különböző fehérjéről beszélhetnénk. A 20 különböző fehérjefelépítő
a-aminosav felhasználásával ugyanis 2030 db,
vagyis 1,074 · 1039 db, 30 aminosavat tartalmazó fehérjét lehet összeállítani. Mivel ennél
rövidebb és hosszabb peptidláncok is vannak,
így a lehetséges fehérjék száma közelít a végtelenhez.
A fehérjék másodlagos szerkezete
A polipeptidlánc a peptidkötés körül nem foroghat el a kialakult delokalizáció miatt (síkalkatú
csoport), az a-helyzetű C-atom körül azonban
elfordulhat.
Így elvileg végtelen számban jöhetnének
létre konformerek, azonban az oldalláncok
nagysága és töltése jelentősen csökkenti a le-

65.2. ábra: Az a-hélix-szerkezet és egy
kinagyított részlete

65.3. ábra: A b-redőzött struktúra
hetőségek számát. A természetben egy adott
fehérje csak egy vagy néhány biológiailag aktív konformációban fordulhat elő.
Ha a polipeptidlánc rövidebb-hosszabb szakaszain vizsgáljuk a térszerkezetet, akkor kétféle
szerkezettel találkozhatunk: a-hélix vagy b-redőzött struktúra alakulhat ki. Ezt nevezzük a fehérjék másodlagos szerkezetének.
A spirális a-hélix-struktúrában az egymás
alatt elhelyezkedő peptidkötések között hidrogénkötések alakulhatnak ki, ezek stabilizálják a
szerkezetet (65.2. ábra).
A b-redőzött-struktúra egy szétnyitott legyezőhöz hasonlít, vagy amikor kártyalapokból egyszerű „várat” építünk (65.3. ábra).
Az egymással párhuzamosan futó polipeptidláncok peptidkötései között kialakuló
hidrogénkötések stabilizálják a szerkezetet.
A fehérjék harmadlagos szerkezete
A fehérjék harmadlagos szerkezetének vizsgálatához a polipeptidlánc teljes hosszában megfigyeljük a másodlagos szerkezet alakulását.
Vannak láncok, amelyek az első aminosavtól
az utolsóig tisztán a-hélix vagy tisztán b-redőzött
szerkezetet alakítanak ki. Az ilyen fehérjéket fibril99
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láris fehérjéknek nevezzük. Szálas szerkezetűek, vízben oldhatatlanok, a szervezetben elsősorban szerkezeti feladatokat látnak el (65.4. ábra).
Ha a polipeptidláncban helikális és redőzött
struktúrák egyaránt vannak, rendezetlen szakaszokkal kiegészülve, akkor globuláris fehérjéről
beszélünk. A globuláris fehérjék vízben kolloidálisan oldódnak. Az enzimek, hormonok, immunglobulinok ilyen harmadlagos szerkezettel
rendelkeznek (65.5. ábra).

65.4. ábra: A hajban és körömben
előforduló keratin egy fibrilláris fehérje

A fehérjék negyedleges szerkezete
Vannak olyan fehérjék, amelyek felépítésében
több polipeptidlánc is részt vesz. Ezek egymáshoz viszonyított térbeli elrendeződését
nevezzük a fehérje negyedleges szerkezetének. Például a vérben az oxigén szállítását
végző hemoglobin-molekula 4 polipeptidláncból épül össze, amelyek egymáshoz képest
meghatározott helyzetben vannak (65.6. ábra).

65.5. ábra: Egy globuláris fehérje szerkezete

65.6. ábra: A hemoglobin negyedleges
szerkezete

A fehérjék reakciói
A fehérjék térszerkezetének kialakításában a kovalens kötés, az ionkötés (töltéssel rendelkező
oldalláncok között), illetve a másodrendű kötések is szerepet játszanak. Ha ezek a kapcsolatok
sérülnek, a fehérje térszerkezete megváltozik és
a biológiai szerepét nem tudja betölteni, akkor a
fehérje denaturálódik. Ha ennek következtében
a kolloid állapot is megszűnik, durva diszperz
rendszer jön létre, akkor koagulációról beszélünk. Ez lehet visszafordítható változás, vagyis
reverzibilis koaguláció, illetve visszafordíthatatlan, irreverzibilis koaguláció.
Ha a fehérjét hőhatásnak tesszük ki, irreverzibilis koaguláció történik. Ez játszódik le akár
egy tükörtojás elkészítésénél is a tojásfehérjével.

Ha fehérjeoldathoz nehézfémsó oldatát (pl.
ólom(II)-nitrát-oldatot) öntünk, hasonló változást
tapasztalunk. Fehér csapadék válik le, amely
további víz hozzáadásával sem változik. A nehézfémsók is irreverzibilis koagulációt okoznak.
Sósavat adva a fehérjeoldathoz, szintén kicsapódik a fehérje, és hígítás hatására sem tapasztalunk változást. Az erős savak is irreverzibilis
koagulációt okoznak. Erős lúgok hatására a fehérje szerkezete roncsolódik. Ezen alapul a szerves vegyületek nitrogéntartalmának kimutatása
is. A folyamat ebben az esetben is irreverzibilis.
Az etil-alkohol vízelvonó hatású. Ha alkoholt
adunk egy fehérjeoldathoz, kicsapódást tapasztalunk. A fehérje hidrátburkát az alkohol elvonja,
így a molekulák összetapadva kicsapódnak az
oldatból. Ha azonban vizet adunk a rendszerhez,
ismét visszaáll a kolloid állapot, a koaguláció reverzibilis. Hasonló változás következik be konyhasó hatására is. Ha könnyűfémsókat adagolunk a fehérjeoldathoz, azok is csak a hidrátburok
elvonásával érnek el koagulációt, amit azonban
víz hozzáadásával helyreállíthatunk, vagyis a
koaguláció reverzibilis.
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Tudtad?

65.7. ábra: A fehérjeporok fogyasztása
vesekárosodást okozhat
Egyszerű kísérletek segítségével bizonyíthatjuk, hogy egy oldat fehérjét tartalmaz. Ha a vizsgálandó oldathoz tömény salétromsavat öntünk,
a fehérje kicsapódása mellett sárga színváltozás
is látható. Az aromás oldalláncú aminosavak nitrálódnak a folyamatban, ez okozza a sárga színt.
(Hígabb salétromsav esetén enyhe melegítés
hatására jelenik meg a színváltozás.) A reakciót
xantoprotein-próbának nevezzük.
Az aromás oldalláncú aminosavat nem tartalmazó fehérjéket is kimutathatjuk a biuretpróbával. Ilyenkor a vizsgálandó oldatot először nátrium-hidroxid-oldattal meglúgosítjuk, majd néhány
csepp réz(II)-szulfát-oldatot csöpögtetünk hozzá.
Összerázás hatására ibolya színváltozást tapasztalunk. Már tripeptidek is kimutathatók ezzel a reakcióval, illetve a karbamid is.

• A rendszeresen sportolók számára gyakran
javasolják fehérjeporok fogyasztását (65.7.
ábra). Ha ellenőrzött helyről, jó minőségű
készítményt választunk, akkor ez valóban
segítségünkre lehet az izomtömeg növelésében, akár egy étkezés kiváltásában. Oda
kell azonban figyelni az ajánlott napi bevitelre: a túlzott mennyiségű fehérjebevitel a
vesét megterheli, vesekárosodást okozhat.
• Hazánkban az egyik leggyakoribb ételallergia a tejfehérje-allergia. Főleg a gyermekeknél jelentkezik. Tünetei a csalánkiütés,
az ekcéma, a hasi fájdalom, az asztma.
• A glutén (más néven sikér) a búzában, árpában, rozsban található fehérje (65.8. ábra).
Ha a glutén lebontása zavart szenved a szervezetben, a vékonybélben gyulladásos tünetek alakulnak ki, a bélbolyhok pusztulnak,
zavart szenved a tápanyagok felszívódása.
Állandó hasmenés, puffadás, fáradékonyság jelentkezhet. Vérvizsgálat segítségével
kimutatható a gluténérzékenység.

Fontosabb fogalmak:
protein, proteid, elsődleges, másodlagos,
harmadlagos és negyedleges szerkezet, denaturáció, reverzibilis és irreverzibilis koaguláció, xantoprotein-próba, biuretpróba

65.8. ábra: A gluténérzékenyek sikérmentes
ételeket fogyaszthatnak

A fehérjék
•
•
•
•
•
•
•

elsődleges szerkezet: aminosav-szekvencia
másodlagos szerkezet: a-hélix vagy b-redőzött struktúra
harmadlagos szerkezet: fibrilláris vagy globuláris fehérje
negyedleges szerkezet: csak bizonyos fehérjékre jellemző
irreverzibilis koaguláció: hő, erős sav, lúg, nehézfémsók hatására
reverzibilis koaguláció: könnyűfémsók, alkohol hatására
kimutatás: xantoprotein-reakció, biuretpróba
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66. A szénhidrátok
csoportosítása
Általános összegképlet: Cn(H2O)m, ahol
n és m értéke szinte minden esetben megegyezik.

Emlékszel még?
A szerves vegyületekben a szénatom az oxigénatomhoz egyszeres vagy kétszeres kötéssel kapcsolódhat. A szerves oxigéntartalmú
vegyületek egy részében egyszerű funkciós
csoportok találhatók, mint a hidroxil- (–OH),
az éter- (–O–), illetve az oxocsoport (=O).

A szénhidrátok
A szénhidrátok olyan szén-, hidrogén- és oxi
génatomot tartalmazó polihidroxi-vegyületek,
amelyekben a hidrogén- és oxigénatomok számaránya a vízhez hasonlóan 2 : 1.
Egyszerű szénhidrátok

Fontosabb
képviselők

A szénhidrát elnevezés és az összegképletük
alapján arra következtethetnénk, hogy a szén
hidrátjairól van szó. De ezek a vegyületek nem
hidrátok, mivel az O-atomok kovalens kötéssel
kapcsolódnak a C-atomokhoz.
A szabályos nevük: szacharidok.
A vegyületekben előforduló jellemző funkciós csoportok: hidroxil- (nyílt láncú és gyűrűs
formában egyaránt), oxo- (csak a nyílt láncú formában), illetve étercsoport (csak a gyűrűs formában).
A 66.1. táblázat a szénhidrátok csoportosítását és fontosabb jellemzőit tartalmazza.

Összetett szénhidrátok

Monoszacharidok

Diszacharidok

Poliszacharidok

glükóz (szőlőcukor), fruktóz
(gyümölcscukor), ribóz

maltóz (malátacukor), cellobióz, szacharóz (répacukor)

keményítő,
cellulóz

Előfordulás

Általános
jellemzők

66.1. ábra: A szőlőcukor
szinte minden
gyümölcsben előfordul

66.2. ábra: A szacharóz
a cukorrépában
fordul elő

fehér színűek, szilárd halmazállapotúak, édes ízűek,
vízben jól oldódnak, savas
hidrolízissel nem bonthatók
más szénhidrátra

fehér színűek, szilárd halmazállapotúak, édes ízűek,
vízben jól oldódnak, savas
hidrolízissel két monoszacharidra bonthatók

66.3. ábra: A gyapot
nagy mennyiségű
cellulózt tartalmaz
fehér színűek, szilárd halmazállapotúak, nem édes ízűek, vízben nem vagy rosszul oldódnak, savas hidrolízissel több
monoszacharidra bonthatók

66.1. táblázat: A szénhidrátok csoportosítása, fontosabb képviselők, előfordulásuk (66.1., 66.2.
és 66.3. ábrák), általános jellemzőik
102

OH_KEM910TB_Kemia_9-10 II.indd 102

2021. 06. 29. 15:27:07

A monoszacharidok
csoportosítása
A monoszacharidok nyílt láncú formában polihidroxi-oxovegyületek, gyűrűs formában viszont
oxocsoport helyett étercsoportot tartalmaznak.
A nyílt láncú monoszacharidok csoportosítása történhet az oxocsoport helyzete szerint.
Az aldózok olyan monoszacharidok, amelyek nyílt láncú formában láncvégi oxocsoportot,
azaz formilcsoportot (aldehidcsoportot) tartalmaznak (66.4. ábra).
A ketózok olyan monoszacharidok, amelyek nyílt láncú formában láncközi oxocsoportot,
azaz karbonilcsoportot (ketocsoportot) tartalmaznak (66.5. ábra).
A monoszacharidokat szénatomszám szerint
is csoportosítjuk (66.2. táblázat).
Szénatomszám

Monoszacharid

3

trióz

4

tetróz

5

pentóz

6

hexóz

7

heptóz

66.2. táblázat: A monoszacharidok
szénatomszám szerinti csoportosítása

Fontosabb fogalmak:
szénhidrát, szacharid, egyszerű szénhidrát,
monoszacharid, összetett szénhidrát, diszacharid, poliszacharid, aldóz, ketóz

H
O
O
H

CH
CH2

H
C
O

66.4. ábra: A glicerinaldehid egy aldóz

CH2

H
O

CH2
C

H
O

O
66.5. ábra: Az 1,3-dihidroxiaceton egy ketóz

Tudtad?
• A szénhidrátok szerepe nagyon változatos
az élővilágban. Lehetnek energiaforrások
(pl. a szőlőcukor), tartalék tápanyagok
(keményítő, glikogén), vázanyagok (kitin,
cellulóz), nukleinsavak építőkövei (ribóz,
dezoxiribóz).
• Egy átlagos felnőtt energiabevitelét nagyjából 55%-ban a szénhidrátokkal kell fedezni a WHO ajánlása szerint.

A szénhidrátok csoportosítása
• egyszerű szénhidrátok:
− monoszacharidok: savas hidrolízissel tovább nem bonthatók
• összetett szénhidrátok:
− diszacharidok: savas hidrolízissel két monoszacharidra bonthatók
− poliszacharidok: savas hidrolízissel több monoszacharidra bonthatók
• a monoszacharidok csoportosítása:
− oxocsoport helyzete szerint: aldózok és ketózok
− szénatomszám szerint: triózok, tetrózok, pentózok, hexózok, heptózok
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67. A szőlőcukor

A szőlőcukor
Emlékszel még?

A szőlőcukor tudományos neve a glükóz. Ös�szegképlete: C6H12O6.

A monoszacharidok a szénhidrátok egyik
csoportját alkotják. Ebbe a csoportba tartozik
a szőlőcukor és a gyümölcscukor is.
A monoszacharidok fehér színűek, szilárd
halmazállapotúak, édes ízűek, vízben jól oldódnak, savas hidrolízissel további szénhidrátra nem bonthatóak.
A szerves vegyületek szerkezetének vizsgálatakor a következő fogalmak jelentését ismertük meg:
• izoméria: az a jelenség, amikor a molekuláknak azonos az összegképlete, de eltérő
a szerkezetük
• konstitúció: az atomok kapcsolódási sorrendje
• konformáció: a molekulákban az egymáshoz közvetlenül nem kapcsolódó csoportok egymáshoz való térbeli helyzete
• konfiguráció: a molekulában adott atomhoz kapcsolódó csoportok egymáshoz viszonyított térbeli helyzete
• kiralitáscentrum: olyan szénatom, amelyhez négy különböző ligandum kapcsolódik
H
HO

6

CH2
5

H
4

C OH
3

OHC

H

C
H

O H
1

Szerkezet – a nyílt láncú és gyűrűs forma
A szőlőcukor olyan monoszacharid, amelynek nyílt láncú molekulájában egy darab láncvégi oxo- és öt darab hidroxilcsoport található
(67.1. ábra). Ezért a polihidroxi-oxovegyületek,
az aldohexózok csoportjába tartozik.
A szőlőcukor vizes oldatában csak nagyon kis
mennyiségben fordul elő a nyílt láncú forma, szinte teljes mennyisége gyűrűs formában van jelen.
A nyílt láncú forma átalakulása
gyűrűs formává
A nyílt láncú forma 5. szénatomjához kapcsolódó – a 67.1. ábrán kék színnel jelölt –
oxigénatom hozzákapcsolódik az 1. szénatomhoz. Étercsoport alakul ki, és a molekula
gyűrűvé záródik.
Eközben az 5. szénatomhoz kapcsolódó
hidroxilcsoport hidrogénatomja a nyílt láncú
forma oxocsoportjához kapcsolódik, és hidroxilcsoportot alakít ki az 1. szénatomon.

1
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-D-glükóz
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1

H
2

C

C
H

OH

-D-glükóz

nyílt láncú forma

67.1. ábra: A szőlőcukor nyílt láncú és gyűrűs formája
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A gyűrűs szerkezet 1. szénatomján kialakuló
hidroxilcsoportot glikozidos hidroxilcsoportnak nevezzük.
A gyűrű felnyílása után a glikozidos hidroxilcsoportból lesz a láncvégi oxocsoport, az
aldehidcsoport.

Az előzőek alapján megkülönböztetünk
a-L‑, a-D-, b-L- és b-D-glükózt.
a-D-glükóz
HO

HO

CH2
5

Izoméria
A szőlőcukor nyílt láncú és gyűrűs formája
egymás konstitúciós izomerje, mert az azonos összegképlet mellett eltér az atomok kapcsolódási sorrendje.
A szőlőcukor gyűrűs molekulájának konformációi közül legstabilabb a székkonformáció.
A székkonformáció esetén, ha egy csoport
a molekula síkjára merőleges, akkor axiális
csoportról beszélünk. Ha a csoport a molekula síkjával közel azonos síkban van, akkor
ekvatoriális csoportról van szó.
Az ekvatoriális csoportok messzebb helyezkednek el egymástól, mint az axiális csoportok, ezért akkor stabilabb a molekula, ha a
nagyobb méretű csoportok ekvatoriálisak.
A legstabilabb szőlőcukor-molekulában
minden nagy méretű csoport (a –OH-csoportok és a –CH2OH-csoport) ekvatoriális helyzetűek.
A glükóz gyűrűt alkotó szénatomjai (1–5.)
mind kiralitáscentrumok, azaz öt kiralitáscentruma van. Így 25 = 32 db térizomerje van.
A nyílt láncú glükóznak 4 darab kiralitáscentruma van, mert a 2–5. szénatomokhoz
négy különböző ligandum kapcsolódik.
A gyűrűs glükóz esetén két tükörképi pár létezik, amelyek egymással fedésbe nem hozhatók, ezért enantiomer párjai egymásnak. Ezek
közül csak az egyik fordul elő a természetben,
a D betűvel jelölt konfiguráció. A tükörképi párja, az L-glükóz nem fordul elő a természetben.
A D-glükózban a –CH2–OH-csoport ekvato
riális, az L-glükózban pedig axiális helyzetű.
A gyűrűs glükózban a 2–4. szénatomokon
elhelyezkedő hidroxilcsoportok ekvatoriális
helyzetűek.
Amennyiben a glikozidos hidroxilcsoport
ugyanolyan helyzetű, mint a –CH2–OH-csoport
(mindkettő axiális, vagy mindkettő ekvatoriális), akkor b-glükóznak nevezzük. Ha a glikozidos hidroxilcsoport és a –CH2–OH-csoport
ellentétes helyzetű (egyik axiális, a másik ekvatoriális), akkor a-glükóznak nevezzük (67.1.
táblázat).

H
C OH
OHC
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b-D-glükóz
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67.1. táblázat: Az a-D- és b-D-glükózmolekulák szerkezete és molekulamodellje
Az a-D-glükóz és a b-D-glükóz diasztereomerek.
A b-D-glükóz esetében az 1. szénatomon
a nagyobb méretű hidroxilcsoport ekvatoriális
helyzetű. Ez kedvezőbb, ezért a glükóz vizes
oldatában a ~ 67% b-D-glükóz és ~ 33% a-D-
glükóz található, a nyílt láncú forma 1% alatt
van jelen. Az a-D-glükóz és a b-D-glükóz a nyílt
láncú formán keresztül átalakulhat egymásba.
Fizikai tulajdonságok
A szőlőcukor fehér színű, szilárd anyag, vízben
jól oldódik (67.2. ábra). Melegítés hatására ké
miai reakció közben átalakul.

67.2. ábra: A szőlőcukor
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A glükóz poláris molekulájú vegyület, ezért jól
oldódik a poláris vízben. Az oldódást elősegíti,
hogy a glükóz hidrogénkötést alakíthat ki a vízmolekulákkal.
Édes ízét nagy valószínűséggel a sok hidroxilcsoportnak köszönheti.
Kémiai tulajdonságok
Karamellizáció
A glükóz melegítés hatására karamellizálódik
(67.3. ábra).
Kölcsönhatás tömény kénsavval
Ha szőlőcukorra tömény kénsavat öntünk, akkor
lyukacsos, laza szerkezetű, fekete szilárd anyag,
szén keletkezik, amit a fejlődő gázok és a vízgőz
„felfújnak” (hasonlóan a répacukor elszenesedéséhez, lásd az I. kötet 31.6. ábráját).
A tömény kénsav olyan erélyes vízelvonó
szer, hogy a szőlőcukorból is elvonja a hidrogént
és az oxigént.
Redukáló hatás
A glükóz nyílt láncú formában aldehidcsoportot
tartalmaz, ezért redukáló hatású, adja az ezüsttükör- és a Fehling-próbát (67.4. és 67.5. ábrák).
Mindkét esetben glükonsav keletkezik.
A szőlőcukor ezüsttükörpróbája során végbement reakció rendezett egyenlete:
C6H12O6 + 2 Ag+ + 2 OH– →
→ C6H12O7 + 2 Ag + H2O

67.3. ábra: A dobostorta tetején
szőlőcukorból készült barna színű
karamell található
A végbement Fehling-próba reakcióegyenlete:
C6H12O6 + 2 Cu2+ + 4 OH– →
→ C6H12O7 + Cu2O + 2 H2O
Bakteriális erjesztés
A gyümölcsökben található szőlőcukor bakteriális erjesztés közben etil-alkohollá alakítható:
C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2
Az erjesztés legfeljebb 16-18 j%-os alkoholos oldatot eredményez. Az ennél töményebb alkoholban az erjesztőbaktériumok elpusztulnak.
Észterképzés
Mind a nyílt láncú, mind a gyűrűs formája alkoholos hidroxilcsoportokat tartalmaz, ezért
karbonsavakkal észteresíthető. A legjellemzőbb az ecetsavval történő észterképzés.

67.4. ábra: A szőlő
cukor redukáló
hatású szénhidrát,
ezért adja az
ezüsttükörpróbát

67.5. ábra: A szőlő
cukor Fehlingpróbája is pozitív

Előfordulása
A szőlőcukor szabad és kötött formában is előfordul a természetben.
Szabad formában a szőlőben és más gyümölcsökben is megtalálható. A glükóz a sejtek
elsődleges energiaforrása, a vércukorszint megfelelő értéke 1 g/dm3 (5,6 mmol/dl).
Kötött állapotban a legelterjedtebb szénvegyület. Nagy mennyiségben megtalálható a keményítőben és a cellulózban.
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Tudtad?
• Emil Fischer (1852–1919) német kémikus
volt, aki „A cukrok és a purinszármazékok
vizsgálatáért” 1902-ben elnyerte a kémiai
Nobel-díjat. Ő írta le először a szőlőcukor
szerkezetét.
• Az 1. típusú cukorbetegséget az inzulinter
melés zavara okozza. A glükóz nem hasznosul a betegek szervezetében. Tünetei
lehetnek a nagy fokú szomjúság, megnövekedett vizeletmennyiség, fáradékonyság, állandó éhségérzet, súlyvesztés, az acetonos
lehelet, az acetonos vizeletszag, a glükóz
megjelenése a vizeletben. Ez utóbbit régen
az orvosok a vizelet kóstolásával határozták meg. Ezt ma már az ezüsttükörpróba is
pótolhatja.
• Az emberi szervezet sejtjeinek energiaigényét legnagyobbrészt a szőlőcukor lebontása fedezi. A teljes biológiai oxidáció részfolyamatai a glikolízis, a citromsavciklus és a
terminális oxidáció. 1 mol szőlőcukor biológiai oxidációval történő lebontásakor összesen 38 mol ATP képződik (67.6. ábra).

A szőlőcukor biológiai oxidációjának összesített egyenlete:
C6H12O6 + 6 O2 + 38 ADP + 38 P →
→ 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP
ahol a P a foszfátot jelöli.
megkötött hidrogén
(NADH2)

O2

glikolízis
szőlőcukor

citromsavciklus

piroszőlősav

2 ATP

CO2

terminális
oxidáció

36 ATP

H2O

67.6. ábra: 1 mol szőlőcukor teljes
biológiai oxidációjának vázlata

Fontosabb fogalmak:
glükóz, aldohexóz, glikozidos hidroxilcsoport, a-D-glükóz, b-D-glükóz

A szőlőcukor
• C6H12O6, monoszacharid, aldohexóz
• nyílt láncú és gyűrűs szerkezet (a-L-, a-D-, b-L- és b-D-glükóz)
• fizikai tulajdonságok:
− fehér színű, édes ízű, szilárd halmazállapotú, vízben jól oldódó anyag
• kémiai tulajdonságok:
− melegítés hatására karamellizálódik
− tömény kénsavval elszenesíthető
− redukáló hatású (pozitív ezüsttükör- és Fehling-próba)
− bakteriális erjesztés útján etil-alkohollá alakul
− észteresíthető
• előfordulás:
− tiszta állapotban: szőlőben és egyéb gyümölcsökben, a vérben
− kötött állapotban: a keményítőben és a cellulózban
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68. Egyéb
monoszacharidok
A monoszacharidok
Emlékszel még?
Az egyszerű szénhidrátokat monoszacharidoknak nevezzük. Ide tartozik például a szőlőcukor és a gyümölcscukor is.
A monoszacharidok nyílt láncú formában
polihidroxi-oxovegyületek, gyűrűs formában
azonban étercsoportot tartalmaznak, azaz
polihidroxi-éterek.
Az aldózok olyan monoszacharidok, amelyek nyílt láncú formában láncvégi oxocsoportot, formilcsoportot tartalmaznak. A ketózok
olyan monoszacharidok, amelyek nyílt láncú
formában láncközi oxocsoportot, karbonilcsoportot tartalmaznak.
A monoszacharidok csoportosítása szénatomszám szerint is történhet. Ezek szerint
megkülönböztetünk triózokat, tetrózokat,
pentózokat, hexózokat és heptózokat.
Az egyszerű szénhidrátok fehér színűek,
szilárd halmazállapotúak, édes ízűek, vízben
jól oldódnak, savas hidrolízissel további szénhidrátra nem bonthatók. A jó vízoldhatóságuk
annak köszönhető, hogy poláris molekuláik a
hidroxilcsoportokon keresztül képesek a vízzel hidrogénkötés kialakítására.

OH H
H

C
H

C
OH

H
C
O

68.1. ábra: A glicerinaldehid (C3H6O3)
szerkezeti képlete és molekulamodellje

A monoszacharidok általános összegképlete:
CnH2nOn, amelyben az n értéke 3–7 közötti.

A három szénatomos
szénhidrátok (a triózok)
A glicerinaldehid
A glicerinaldehid (2,3-dihidroxipropanal) a
legegyszerűbb aldotrióz. A molekula középső
szénatomjához négy különböző atomcsoport
kapcsolódik, így ez a szénatom kiralitáscentrum (68.1. ábra). A természetben az enantio
mer párok közül csak a D jelű fordul elő, az L
betűvel jelölt nem.
Kémiai tulajdonságok
Nyílt láncú formában aldehidcsoportot tartalmaz, ezért redukáló hatású, adja az ezüsttükör- és a Fehling-próbákat.
Jelentőség
A szénhidrátok lebontásában és szintézisében van szerepe.

H
HO

H H
C

C

C

H
OH

O

68.2. ábra: Az 1,3-dihidroxiaceton (C3H6O3)
szerkezeti képlete és molekulamodellje
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Az 1,3-dihidroxiaceton
Az 1,3-dihidroxiaceton a legegyszerűbb ke
totrióz. Nem rendelkezik kiralitáscentrummal,
akirális molekula (68.2. ábra).
Kémiai tulajdonságok
A szerkezetében nincs aldehidcsoport, ezért
nem redukáló hatású, nem adja az ezüsttükör- és a Fehling-próbákat.
Jelentőség
A szénhidrátok lebontásában és szintézisében van szerepe.

Az öt szénatomos
szénhidrátok (a pentózok)
A ribóz

jából, hidrogénatomja a 4. szénatomon lévő
hidroxilcsoportból származtatható.
A ribóz nyílt láncú formában három kiralitáscentrumot tartalmaz (2–4. szénatomok),
a gyűrűs formában a gyűrűben levő szénatomok a kiralitáscentrumok, így ebben a formában négy kiralitáscentruma van.
A természetben a tükörképi párok közül
csak a D jelű konfiguráció, a D-ribóz fordul elő.
Kémiai tulajdonságok
Nyílt láncú formában aldehidcsoportot tartalmaz, ezért redukáló hatású, így adja az ezüsttükör- és a Fehling-próbákat.
Jelentőség
A nukleinsavak hidrolízisekor pentózok keletkeznek. A D-ribóz a ribonukleinsav (RNS) építőegysége.

A 2-dezoxiribóz

A ribóz egy aldopentóz (C5H10O5). Nyílt láncú és
gyűrűs szerkezete is van (68.3. és 68.4. ábrák).
A gyűrűs forma kialakulásakor az 1. és a 4.
szénatom között éterkötés jön létre. A gyűrűben lévő oxigénatom (az étercsoport) a nyílt
láncú molekula 4. szénatomján lévő hidroxilcsoportból származik. A gyűrűs formában az
1. szénatomon lévő glikozidos hidroxilcsoport
oxigénatomja a nyílt láncú forma oxocsoport-

A 2-dezoxiribóz (vagy egyszerűen dezoxiribóz)
egy nem tipikus összetételű monoszacharid.
Az összegképlete C5H10O4 (68.5. és 68.6. ábrák). A ribóz összegképletével összehasonlítH
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68.3. ábra: A ribóz nyílt láncú szerkezete

68.5. ábra: A 2-dezoxiribóz nyílt láncú
szerkezetének képletében megfigyelhető,
hogy a 2. szénatomhoz – a ribóznál
tapasztaltakkal szemben – nem
kapcsolódik oxigénatom

68.4. ábra: A D-ribóz gyűrűs
szerkezetének képlete és
molekulamodellje
(a glikozidos hidroxilcsoport
az 1. számú szénatomhoz kapcsolódik)

68.6. ábra: A 2-dezoxi-D-ribóz
gyűrűs szerkezetének képlete és
molekulamodellje
(a glikozidos hidroxilcsoport
az 1. számú szénatomhoz kapcsolódik)

H

OH OH OH OH

C
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va az figyelhető meg, hogy a dezoxiribózban
egy oxigénatommal kevesebb van, mint a ribózban. Erre utal a dez- fosztóképző megjelenése a névben: a ribózhoz képest kevesebb.
A gyűrűs forma kialakulásakor a ribózhoz
hasonlóan az 1. és a 4. szénatom között éterkötés jön létre. A gyűrűben lévő oxigénatom
(étercsoport) a nyílt láncú molekula 4. szén
atomján lévő hidroxilcsoportból származik.
Gyűrűs formában az 1. szénatomon lévő
glikozidos hidroxilcsoport oxigénatomja a nyílt
láncú forma oxocsoportjából, hidrogénatomja
a 4. szénatomon lévő hidroxilcsoportból származtatható.
A 2-dezoxiribóz nyílt láncú formában két kira
litáscentrumot tartalmaz (3. és 4. szénatomok).
Gyűrűs formában – a 2. szénatom kivételével – a gyűrűben levő szénatomok lesznek
a kiralitáscentrumok, így ebben a formában
három kiralitáscentruma van.
A természetben a tükörképi párok közül
csak a D jelű konfiguráció, a 2-dezoxi-D-ribóz
fordul elő.
Kémiai tulajdonságok
Mivel a nyílt láncú szerkezete aldehidcsoportot tartalmaz, redukáló hatású, vagyis adja az
ezüsttükör- és a Fehling-próbákat.
Jelentőség
A dezoxiribonukleinsav, vagyis a DNS felépítésében is részt vesz, így a DNS hidrolízisekor
2-dezoxi-D-ribóz is keletkezik.

A gyűrűs forma kialakulásakor a 2. és az
5. szénatom között éterkötés alakul ki. A gyűrűben lévő oxigénatom (étercsoport) a nyílt
láncú molekula 5. szénatomján lévő hidroxilcsoportból származik.
Gyűrűs formában az 2. szénatomon lévő
glikozidos hidroxilcsoport oxigénatomja a
nyílt láncú forma oxocsoportjából, hidrogén
atomja az 5. szénatomon lévő hidroxilcsoportból származtatható.
A fruktóz nyílt láncú formában három kiralitáscentrumot tartalmaz (3–5. szénatomok).
A gyűrűs szerkezetében a gyűrűben levő szén
atomok mind kiralitáscentrumok, így ebben a
formában négy kiralitáscentruma van.
A természetben a tükörképi párok közül
kizárólag a D-fruktóz fordul elő.
Kémiai tulajdonságok
A fruktóz vizes oldatához kevés ezüst(I)-nitrát-oldatot és szükséges mennyiségű ammóniaoldatot adva, majd óvatosan melegítve, eleinte nem
tapasztalunk változást. Rövid idő elteltével azon-
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68.7. ábra: A fruktóz nyílt láncú szerkezete

A hat szénatomos
szénhidrátok (a hexózok)
A hat szénatomot tartalmazó szénhidrátok közül a legnagyobb jelentőséggel a már megismert
szőlőcukor (C6H12O6) bír.
Szintén nagy a jelentősége a gyümölcscukornak (a fruktóznak).

A gyümölcscukor
(a fruktóz)
A fruktóz összegképlete C6H12O6, vagyis a szőlőcukor konstitúciós izomerje. A nyílt láncú szerkezetében a 2. szénatomhoz kapcsolódó oxocsoport figyelhető meg, vagyis egy ketohexóz
(68.7. és 68.8. ábrák).

68.8. ábra: A b-D-fruktóz gyűrűs
szerkezetének képlete és molekulamodellje
(a glikozidos hidroxilcsoport a
2. szénatomhoz kapcsolódik)
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ban a reakció beindul, és ezüst kiválása figyelhető meg. Az ezüsttükörpróba pozitív lesz. Ez
annak tükrében meglepő különösképpen, hogy
a fruktóz egy ketóz, vagyis a nyílt láncú szerkezetében nem figyelhető meg formilcsoport.
A jelenség magyarázata az, hogy a fruktóz
lúgos közegben lassan glükózzá alakul. Ezt a
jelenséget szokás fruktóz–glükóz izomerizáció néven is emlegetni. A lúgos közeg az
ezüsttükörpróba során adott, hiszen ammóniaoldatot adunk a rendszerhez.
A végbement ezüsttükörpróba során glükonsav keletkezik:
C6H12O6 + 2 Ag+ + 2 OH– →
→ C6H12O7 + 2 Ag + H2O
Redukáló hatását Fehling-reakcióval is kimutathatjuk, hiszen az a közeg is lúgos, így
lehetővé válik az átalakulás.

Fontosabb fogalmak:
glicerinaldehid, aldotrióz, 1,3-dihidroxiaceton,
ketotrióz, ribóz, aldopentóz, dezoxiribóz, gyümölcscukor, fruktóz–glükóz izomerizáció

Előfordulás
Tiszta állapotban egyes gyümölcsök nedvében,
kötötten a répacukorban fordul elő.

A monoszacharidok
redukáló hatása
Általánosságban kijelenthető, hogy az aldózok redukáló hatásúak, így az ezüsttükörés Fehling-próbákat is adják. A végbement
egyenletek általánosan felírva:
Cn – 1H2(n – 1)On – 1CHO + 2 Ag+ + 2 OH– →
→ Cn – 1H2(n – 1)On – 1COOH + 2 Ag + H2O
Cn – 1H2(n – 1)On – 1CHO + 2 Cu2+ + 4 OH– →
→ Cn – 1H2(n – 1)On – 1COOH + Cu2O + 2 H2O
ahol n az aldóz szénatomszámát jelöli.

Tudtad?
Sok növényfajban keményítő helyett vagy keményítő mellett fruktózpolimer tartalék szénhidrát található. Ilyenek a fészkesvirágzatúak
és a fűfélék.

Egyéb monoszacharidok
• triózok
− glicerinaldehid: aldotrióz
− 1,3-dihidroxiaceton: ketotrióz
• pentózok
− ribóz: aldopentóz
− 2-dezoxiribóz: nem szabályos összetételű aldopentóz
• hexózok: a fruktóz
− ketohexóz
− a szőlőcukor konstitúciós izomerje
− a fruktóz–glükóz izomerizáció következtében redukáló hatású
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69. A diszacharidok

Emlékszel még?
A diszacharidok a szénhidrátok egyik csoportját alkotják, az összetett szénhidrátok közé
tartoznak. A diszacharidok közé tartozik a hétköznapi életben használt cukor is (69.1. ábra).
A diszacharidok fehér színűek, szilárd halmazállapotúak, vízben jól oldódnak, többnyire
édes ízűek, savas hidrolízisük során két monoszacharidra bomlanak.
A diszacharidok molekulái polárisak, szilárd
halmazállapotban molekularácsot képezek, a
rácsösszetartó erő a hidrogénkötés. A vízmolekulákkal is hidrogénkötést tudnak kialakítani,
ezért jól oldódnak a szintén poláris vízben.

69.1. ábra: Szacharóz a háztartásban:
fehér cukor, barna cukor
Az összekapcsolódó
monoszacharidok

A kialakuló
diszacharid

A diszacharidok két monoszacharid-molekulából jönnek létre vízkilépés közben:

2 db a-D-glükóz

maltóz

2 db b-D-glükóz

cellobióz

Q1–OH + HO–Q2 → Q1–O–Q2 + H2O.

a-D-glükóz + b-D-fruktóz

szacharóz

Származtatásuk

Például két hexóz összekapcsolódásával 12
szénatomot tartalmazó diszacharid keletkezik:
2 C6H12O6 → C12H22O11 + H2O.
A diszacharidokban kialakuló éterkötést
glikozidkötésnek nevezzük. Minden diszacharid kialakulására igaz, hogy legalább az
egyik monoszacharid a glikozidos hidroxilcsoportjával kapcsolódva vesz részt az éterkötés kialakításában.
A 69.1. táblázat néhány jelentősebb diszacharidot és azok építőelemeit mutatja be.

69.1. táblázat: Számos diszacharid
összegképlete C12H22O11, a szerkezetük
viszont eltérő, így egymásnak izomerjei

A maltóz (malátacukor)
A maltóz két glükózból épül fel, az összegképlete C12H22O11.
A felépítésben részt vevő a-D-glükóz-molekuláknak az első szénatomján a glikozidos
hidroxilcsoport axiális helyzetű, ezért a maltóz molekulája tört alakú lesz (69.2. és 69.3.
ábrák).
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Savas hidrolízise közben két szőlőcukormolekulára bomlik.
Előfordulása
A maltóz szabad állapotban a malátában és a
csírázó magvakban, míg kötött állapotban a keményítőben fordul elő (69.4. ábra).

69.2. ábra: A maltóz szerkezete

69.4. ábra: A maláta nagy mennyiségű
maltózt tartalmaz, innen ered a hétköznapi
neve is (malátacukor). A malátát a
sörkészítésre használják. A benne található
maltóz többlépéses bomlásával keletkezik
az alkohol.
69.3. ábra: A maltóz kialakulása során két
darab a-D-glükóz kapcsolódik össze
A gyűrűkben lévő szénatomok mindegyike
királis, így a maltóz molekulájában összesen
10 kiralitáscentrum van.
Kémiai tulajdonságok
A két a-D-glükózmolekula ún. 1,4’-glikozidkötést alakít ki. Ez azt jelenti, hogy az egyik
glükózmolekula 1. szénatomján lévő hidroxilcsoport (ez történetesen a glikozidos hidroxilcsoport) a másik glükózmolekula 4. szénatomján található hidroxilcsoportjával kapcsolódik
össze a glikozidkötés kialakulásakor.

A cellobióz
A cellobióz két glükózmolekulából épül fel, az
összegképlete szintén C12H22O11.
A felépítésben részt vevő b-D-glükózmolekuláknak az első szénatomján a glikozidos hidroxilcsoport ekvatoriális helyzetű, ezért a cellobióz molekulája egyenes alakú lesz (69.5. ábra).

Mivel a maltózmolekula egyik gyűrűjén marad egy szabad glikozidos hidroxilcsoport, nyílt
láncúvá alakulhat, amelyben formilcsoport fog
megjelenni. Ezért a maltóz redukáló diszacharid,
adja az ezüsttükör- és a Fehling-próbákat.
Az ezüsttükörpróba rendezett reakció
egyenlete:
C12H22O11 + 2 Ag+ + 2 OH– →
→ C12H22O12 + 2 Ag + H2O

69.5. ábra: A cellobióz szerkezete
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A gyűrűkben lévő szénatomok királisak,
így a cellobióz molekulájának 10 darab kiralitáscentruma van.
Kémiai tulajdonságok
A két b-D-glükózmolekula, a maltózhoz hasonlóan, 1,4’-glikozidkötést alakít ki, így az
egyik gyűrűben marad egy szabad glikozidos
hidroxilcsoport.
Mivel a cellobiózmolekula egyik gyűrűjén marad egy szabad glikozidos hidroxilcsoport, nyílt
láncúvá alakulhat, amelyben formilcsoport fog
megjelenni. Ezért a cellobióz is redukáló diszacharid, adja az ezüsttükör- és a Fehling-próbákat.
A végbement Fehling-próba rendezett reakcióegyenlete:
C12H22O11 + 2 Cu2+ + 4 OH– →

Kémiai tulajdonságok
A szacharózmolekula kialakulásakor az
a-D-glükóz- és a b-D-fruktózmolekula
1,2’-glikozidkötéssel kapcsolódik össze.
Mivel mindkét monoszacharid a glikozidos
hidroxilcsoportjával alakítja ki a glikozidkötést,
ezért a szacharózban nincs szabad glikozidos
hidroxilcsoport. Ezért a szacharóz nem redukáló
diszacharid, nem adja az ezüsttükör- és a Fehling-próbákat.
Savas hidrolízis közben glükóz és fruktóz
keletkezik.
Előfordulása
A szacharóz növényi szállítószövetben, szervekben fordul elő.
A cukorrépából vagy a cukornádból kinyert
szacharózt a háztartásban kristálycukorként, kockacukorként, porcukorként, barna cukorként, illetve kandiscukorként használjuk.

→ C12H22O12 + Cu2O + 2 H2O
Savas hidrolízise közben két szőlőcukormolekulára bomlik.
Előfordulása
A cellobióz szabad állapotban nem fordul elő.
Kötött állapotban legnagyobb mennyiségben a
cellulózban fordul elő.

A szacharóz (répacukor,
nádcukor, szukróz)

69.6. ábra: A szacharóz szerkezete

A szacharóz egy glükózból és egy fruktózból felépülő diszacharid. Az összegképlete C12H22O11,
a maltózzal és a cellobiózzal konstitúciós izomerek.
Az a-D-glükózmolekulának az első szénatomján a glikozidos hidroxilcsoport axiális
helyzetű, ezért a szacharóz molekulája tört
alakú lesz (69.6. és 69.7. ábrák).
A gyűrűkben lévő szénatomok királisak, így
a szacharóz molekulájában összesen 9 darab
kiralitáscentrum van.

69.7. ábra: A szacharóz kialakulásakor egy
a-D-glükóz- és egy b-D-fruktózmolekula
kapcsolódik össze
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Tudtad?
• A cukorgyártás folyamatának lépései: a
répát felszeletelik, a sejtjeiből a cukrot meleg vízzel kioldják, majd a cukros levet besűrítik, és belőle a cukrot kikristályosítják.
• A laktóz (más néven tejcukor) egy b-D-glükóz- és egy b-D-galaktózmolekulából kialakuló diszacharid (69.8. ábra). Összegképlete C12H22O11, vagyis a megismert
többi diszacharid konstitúciós izomerje.

69.8. ábra: A laktóz szerkezete
 b-D-galaktóz a b-D-glükózhoz hasonló moA
noszacharid azzal a különbséggel, hogy a galaktóz gyűrűs formájában a 4. szénatomhoz
kapcsolódó hidroxilcsoport axiális helyzetű.
A b-D-galaktóz és a b-D-glükóz 1,4’-glikozidkötést alakít ki, így a laktóznak van szabad glikozidos hidroxilcsoportja. A laktóz

redukáló diszacharid, azaz adja az ezüsttükör- és a Fehling-próbákat.
A laktóz a tejben és a tejtermékekben fordul elő.
• A mézben legnagyobb mennyiségben
megtalálható anyagok a monoszacharidok
(a fruktóz és a glükóz). A diszacharidok (a
szacharóz és a maltóz), illetve az oligo- és
poliszacharidok csak kisebb mennyiségben
fordulnak elő benne.
A méz színe idővel sötétedik, csökken

benne az aromák, az enzimek és az illóanyagok mennyisége, ezért célszerű frissen elfogyasztani (69.9. ábra). Ennek ellenére a méz nem romlik meg, akár még a
több száz éves leletek is fogyaszthatók.

69.9. ábra: A méz számos szénhidrátot
tartalmaz

Fontosabb fogalmak:
glikozidkötés

A diszacharidok
• összetett szénhidrátok: két monoszacharid kapcsolódásával jönnek létre
• fehér színű, szilárd halmazállapotú, édes ízű, vízben jól oldódó szilárd anyagok
• savas hidrolízisük során két monoszacharid-molekulára esnek szét
− maltóz (malátacukor, C12H22O11):
− 2 db a-D-glükózmolekula összekapcsolódásával jön létre
− redukáló hatású
− cellobióz (C12H22O11)
− 2 db b-D-glükózmolekula összekapcsolódásával jön létre
− redukáló hatású
− szacharóz (répacukor, nádcukor, C12H22O11):
− 1 db a-D-glükóz- és 1 db b-D-fruktózmolekula összekapcsolódásával jön létre
− nem redukáló hatású
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70. A poliszacharidok

Emlékszel még?
A poliszacharidok a szénhidrátok egyik csoportját alkotják, az összetett szénhidrátok
közé tartoznak. Ebbe a csoportba tartozik a
keményítő és a cellulóz (70.1. ábra).

A 70.1. táblázat a két fontosabb poliszacharid kialakulásának sorát mutatja be.
Az összekapcsolódó
mono
szacharidok

Az első lépésben kialakuló
diszacharidok

Végül kialakuló
poliszacharidok

a-D-glükóz

maltóz

keményítő

b-D-glükóz

cellobióz

cellulóz

70.1. táblázat: A keményítő és a cellulóz
a poliszacharidok közé tartoznak

A keményítő
70.1. ábra: A kukoricakeményítőt az
élelmiszeripar nagy mennyiségben
felhasználja
A poliszacharidok fehér színű, nem édes ízű,
szilárd halmazállapotú anyagok. A molekuláik
mérete miatt a vízben nem, vagy csak rosszul
oldódnak. Savas hidrolízis közben előbb diszacharidra, majd monoszacharidra bomlanak.
A poliszacharidok nagy méretű molekulái
ugyan képesek hidrogénkötést kialakítani a
vízmolekulákkal, nem alkotnak valódi oldatot.
A részecskék nagy mérete miatt kolloid vagy
heterogén rendszer alakul ki.

A keményítő glükózmolekulákból felépülő makromolekula. Összegképlete (C6H10O5)n, ahol n
értéke százas nagyságrendű.
A keményítőszemcse két részből áll. A szemcse belsejében az elágazásmentes amilózmolekulák találhatóak (70.2. ábra).
Az amilózmolekulában az a-D-glükózegységek 1,4’-glikozidkötéssel kapcsolódnak
egymáshoz. Ezt úgy is tekinthetjük, mintha
maltózmolekulák kapcsolódnának össze,
szintén 1,4’-glikozidkötéssel.

Származtatásuk
A poliszacharidok nagyon sok monoszacharid-molekula (glükózmolekula) összekapcsolódásával jönnek létre, miközben víz lép ki:
n C6H12O6 → (C6H10O5)n + n H2O

70.2. ábra: Az amilóz szerkezete
(a szögletes zárójellel jelölt rész több
százszor megismétlődik)
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Az a-D-glükózmolekulák 1. szénatomján a
hidoxilcsoport axiális helyzetű, ezért az első
lépésben kialakuló maltózmolekulák tört alakúak.
Ha sok maltóz összekapcsolódik, akkor egy
„spirál”, a hélix szerkezetű amilóz alakul ki.
A hélix szerkezetét hidrogénkötések stabilizálják. (70.3. ábra).
Az amilózmolekulák a kolloid mérettartományba eső makromolekulák.

70.5. ábra: Az amilopektin elágazó, ágasbogas szerkezete (a szürke körök itt is a
glükózegységeket jelölik)
Így egy amilopektin hártya alakul ki a belső, amilózmolekulákat tartalmazó rész körül.
Az amilózban és az amilopektinben lévő
glükózmolekulák gyűrűiben lévő szénatomok
mind királisak, ezért a keményítőnek több
száz kiralitáscentruma van.

70.3. ábra: Az amilóz hélix szerkezete (a
szürke körök a glükózegységeket jelölik)

Fizikai tulajdonságok
Fehér színű, nem édes ízű, szilárd halmazállapotú anyag. Hideg vízben nem oldódik, meleg
vízzel viszont kolloid oldatot képez (70.6. ábra).

A keményítőszemcse külső részét az amilopektin alkotja. Ezek a molekulák az amilózmolekuláktól eltérően elágazásokat is tartalmaznak
(70.4. és 70.5. ábrák).
Ezek a molekulák elágazóak, bennük az
a-D-glükóz részek nemcsak 1,4’-glikozidkötéssel kapcsolódnak egymáshoz, hanem 2025 egységenként 1,6’-glikozidkötés is kialakul
a glükózmolekulák között.
70.6. ábra: A tészta, illetve a burgonya
főzése során a keményítő egy része
kioldódik, vagyis a főzés végén leszűrt
opálos folyadék egy keményítőoldat

70.4. ábra: Az amilopektin szerkezete

A keménytőszemcsék mérete olyan nagy,
hogy hiába tudnak hidrogénkötést kialakítani
a molekula egyes részletei a vízzel, a nagy részecskeméret miatt hideg vízben heterogén
rendszer alakul ki.
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Melegítés hatására azonban az amilopektin hártya felszakad, a szemcse belsejében
lévő kolloid méretű amilózmolekulák kijutnak
a vízbe, és kolloid rendszert alkotnak.
Ha ezt a makromolekuláris kolloid rendszert lehűtjük, szol-gél átalakulás közben
egy gél állapotú anyag, a ragasztószerként is
használható csiriz keletkezik.
Kémiai tulajdonságok
A poliszacharidok nem redukáló hatásúak, így
a keményítő sem. Bár a makromolekula végén
egy szabad glikozidos hidroxilcsoport megtalálható, de ez a teljes molekula méretéhez képest
elhanyagolható, a hatása nem érvényesül.
A keményítő savas hidrolízisekor maltóz keletkezik, majd további hidrolízissel glükózmolekulákra bomlik.
A keményítő kimutatása jóddal történhet.
Keményítőre vagy keményítőtartalmú anyagra
jódoldatot (pl. Lugol-oldatot, ami kálium-jodidos
jódoldat) cseppentve kék elszíneződést tapasztalunk (70.7. ábra). (Nagyobb mennyiségű keményítő esetén a kék szín helyett inkább feketét
lehet látni.)

70.8. ábra: A jódmolekulák pont beleférnek
az amilóz hélix szerkezetébe

Előfordulás
A keményítő a tartalék tápanyag szerepét tölti
be a növényekben. Nagy mennyiségben található meg gabonákban (rizsben, búzában, kukoricában) és a belőlük készített lisztben (ezáltal a
pékárukban és tésztafélékben).
Felhasználás
Sok keményítőt használ a textil- és az élelmiszeripar, illetve a keményítőből készült csirizt
olcsó papírragasztóként használják.

A cellulóz
A cellulóz glükózmolekulákból felépülő makromolekula. Összegképlete (C6H10O5)n, ahol n értéke ezres nagyságrendű.
Szálas, „egyenes” láncú, elágazásmentes
molekulákból áll (70.9. és 70.10. ábrák).

70.9. ábra: A cellulóz szerkezete
(a szögletes zárójellel jelölt rész több
ezerszer megismétlődik)
70.7. ábra: A keményítő kimutatása jóddal
A jelenség magyarázata az, hogy a keményítőmolekula hélixszerkezetébe pont belefér
a jódmolekula (70.8. ábra). Ekkor azonban
torzul a jód elektronfelhője, ami színváltozást
eredményez.
Melegítés hatására a hélix szétzilálódik, kidiffundál a jód, így elszíntelenedik az oldat.

70.10. ábra: A cellulózmolekula „egyenes”
alakú
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A molekuláiban a b-D-glükózrészek
1,4’-glikozidkötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Ezt úgy is tekinthetjük, mintha cellobiózmolekulák kapcsolódnának össze, szintén
1,4’-glikozidkötéssel.
A b-D-glükózmolekulák 1. szénatomján a
hidroxilcsoport ekvatoriális helyzetű, ezért a
cellobióz, így a cellulózmolekulák is „egyenes” alakúak. A cellulózmolekulák között hidrogénkötések működnek.
A cellulózt alkotó glükózmolekulák gyűrűiben lévő szénatomok mind királisak, ezért a
cellulóznak több ezer kiralitáscentruma van.
Fizikai tulajdonságok
Fehér színű, nem édes ízű, szilárd halmazállapotú anyag. Vízben nem oldódik, mivel a molekulája még a keményítőmolekuláknál is sokkal
nagyobb.
Kémiai tulajdonságok
Nem redukáló hatású poliszacharid. Bár a
makromolekula végén egy szabad glikozidos
hidroxilcsoport megtalálható, de ez a teljes molekula méretéhez képest elhanyagolható, a hatása nem érvényesül.
A cellulózból savas hidrolízis közben előbb
cellobióz keletkezik, majd további hidrolízissel
glükózmolekulákra bomlik.
Előfordulása és felhasználása
A cellulóz a növényekben (például a fákban) vázpoliszacharid szerepet tölt be. A textil- és papíripar is használ olyan anyagokat, amelyekben
nagy mennyiségben cellulóz van (70.11. ábra).

70.11. ábra: A papírgyárak nagy
mennyiségű cellulózt használnak fel

Tudtad?
• A magyar bankjegypapír alapanyaga gyapot, alapszíne fehér, mérete minden címlet
esetében azonos: 154 mm × 70 mm.
• A kérődzők bendőjében számos olyan
baktériumfaj él, amelyek rendelkeznek celluláz enzimmel, és ennek következtében
képesek a cellulóz lebontására.
• A len rostjaiból készülhet ruhaanyag, de készítenek belőle festővásznat és kötelet is.

Fontosabb fogalmak:
hélix, amilóz, amilopektin

A poliszacharidok
• fehér színű, nem édes ízű, szilárd halmazállapotú anyagok, molekuláik mérete miatt a vízben
nem, vagy csak rosszul oldódnak.
− keményítő: több száz a-D-glükóz kapcsolódik össze, amilóz és amilopektin
− forró vízben kissé oldódik
− nem redukáló hatású
− jóddal kék színreakciót ad
− gabonákban, burgonyában fordul elő
− cellulóz: több ezer b-D-glükóz kapcsolódik össze
− nem redukáló hatású
− felhasználják például a papírgyártásban
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71. A nukleinsavak

Emlékszel még?
A nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek
olyan szerves vegyületek, amelyek aromás
gyűrűjében a szénatom mellett nitrogénatom
is megtalálható.
A nukleinsavak felépítésében a pirimidinnek és a purinnak van szerepe (71.1. ábra).
CH
HC
HC

CH

N

N
CH

N

C

akkor azok kisebb egységekre, azaz nukleo
tidokra bomlanak. Egy nukleotid további
hidrolízisével három molekula keletkezik: egy
nitrogénbázis, egy pentóz és egy foszforsav.
A nitrogénbázisokat purinbázisokra és
pirimidinbázisokra osztjuk (71.1. táblázat).
purinbázisok

pirimidinbázisok

adenin

citozin

N

N

C
N

NH

N

A szénhidrátok szenet, hidrogént és oxigént tartalmazó szerves vegyületek. Molekuláikban hidroxilcsoportok mellett oxo- vagy
étercsoportot tartalmaznak.
A legegyszerűbb szénhidrátok a monoszacharidok. Az öt szénatomos monoszacharidokat pentózoknak nevezzük.
A foszforsav összegképlete H3PO4. Háromértékű szervetlen sav.
A szervetlen savak hidroxivegyületekkel
alkotott vegyületei a szervetlensav-észterek.
A nukleinsavak az élő szervezet örökítőanyagai. A fehérjékhez és a poliszacharidokhoz
hasonlóan a makromolekulákhoz tartoznak.
A nukleinsavak a sejtmagban és a sejtplazmában is megtalálhatóak.
A természetben kétféle nukleinsav fordul
elő: a ribonukleinsav (RNS) és a dezoxiribonukleinsav (DNS). Ha ezeket hidrolizáljuk,

N
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guanin

H

71.1. ábra: A pirimidin és a purin
szerkezeti képlete
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71.1. táblázat: Az RNS-ben és DNS-ben
előforduló nitrogénbázisok
A ribonukleinsavban pentózként ribóz,
míg a dezoxiribonukleinsavban 2-dezoxiribóz
fordul elő (71.2. ábra).
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71.2. ábra: A ribóz és 2-dezoxiribóz
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A hidrolízis során keletkező foszforsav
egy torzult tetraéderes molekula (a szerkezeti
képletét lásd az I. kötet 34.5. ábráján).

RNS

DNS
adenin

Az egyes nukleinsavak alkotói:
• RNS: ribóz, adenin, guanin, citozin, uracil
és foszforsav,
• DNS: dezoxiribóz, adenin, guanin, citozin,
timin és foszforsav.
Egy nukleotidban a pentóz 1. szénatomjához kapcsolódik a bázis N-glikozid-kötéssel
és a pentóz 5. szénatomjához kapcsolódik a
foszforsav foszfátészterkötéssel (71.3. ábra).
NH2
N
P

O

O

N

uracil
guanin
citozin
cukorfoszfátlánc

71.4. ábra: Az RNS és a DNS szerkezete

N

O
HO

timin

N

OH

OH

71.3. ábra: Egy adenint és 2-dezoxiribózt
tartalmazó nukleotid felépítése
A nukleotidok elágazásmentesen kapcsolódnak egymáshoz a pentózok 3. szénatomján keresztül foszfátészterkötéssel a másik
nukleotid foszforsavrészletéhez. Így egy cukorfoszfátlánc alakul ki, amelyhez kapcsolódnak a bázisok.
Az RNS 80–3000 nukleotidegységből áll,
amelynek gerincét a cukorfoszfátlánc alkotja.
Ez egyszálú makromolekula (71.4. ábra).
A DNS több millió nukleotidegységből áll.
Két egymás köré csavarodott láncot, azaz
kettős hélixet alkot. A DNS szálait hidrogénkötések kapcsolják össze. A két szál komplementere egymásnak, azaz az egyik szál
bázisa egyértelműen meghatározza a másik
szálon a vele összekapcsolódó bázis minőségét. Ha az egyik szálon adenin található, akkor a párja a timin, amellyel két hidrogénkötéssel kapcsolódik. A citozin párja a guanin,
amely három hidrogénkötéssel kapcsolódik
hozzá (71.5. ábra).

71.5. ábra: Bázispárok a DNS-ben

Tudtad?
• Többféle RNS létezik: hírvivő (messenger,
mRNS), transzfer (szállító, tRNS) és riboszomális (rRNS).

Fontosabb fogalmak:
nukleinsav, ribonukleinsav, dezoxiribonukleinsav, adenin, guanin, timin, citozin, uracil,
nukleotid, bázispárok, kettős hélix

A nukleinsavak
• DNS, RNS
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72. Összefoglalás

A lipidek
Lipideknek nevezzük a sejtek felépítésében
részt vevő, főként apoláris oldószerekben jól
oldódó vegyületeket.
• karotinoidok
− izoprénegységekből álló poliének, konjugált kötésrendszert tartalmaznak
− színesek
− likopin (paradicsom), b-karotin (sárgarépa, sütőtök)
• szteroidok
− szteránváz
− koleszterin, hormonok
• zsírok, olajok
− észterek, gliceridek
• foszfatidok
− amfipatikus vegyületek
− biológiai membránok alkotói

72.1. ábra: A fehérjék térszerkezete

Az aminosavak és fehérjék
Aminosavak
• amino- és karboxilcsoportot tartalmazó vegyületek
• a-aminosavak, L-aminosavak, ikerionos szer
kezet
• csoportosítás: oldallánc szerint
• fehér, szilárd (magas olvadáspont), vízoldható ionrácsos anyagok
• amfoter tulajdonságúak
Fehérjék
• felépítés: aminosavak peptidkötésekkel ös�szekapcsolva
• fehérjék térszerkezete (72.1. ábra)
− elsődleges térszerkezet: aminosavsorrend
− másodlagos térszerkezet: a-hélix, b-redőzött
− harmadlagos térszerkezet: fibrilláris, globuláris
− negyedleges térszerkezet: több polipep
tidlánc együttes szerkezete
• fehérjék reakciói
− kicsapási reakciók (koaguláció)
− reverzibilis (visszafordítható): pl. kön�nyűfémsó hatása
− irreverzibilis (nem visszafordítható): pl.
hő hatására
− xantoprotein-reakció: salétromsav hatására sárga szín megjelenése
− biuretpróba: nátrium-hidroxid- és réz(II)-
szulfát-oldat hatására lila komplex
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A monoszacharidok
Név
Összegképlet

glicerinaldehid

1,3-dihidroxiaceton

ribóz

2-dezoxiribóz

glükóz
(szőlőcukor)

fruktóz
(gyümölcscukor)

C3H6O3

C3H6O3

C5H10O5

C5H10O4

C6H12O6

C6H12O6

Szénatomszám
szerint
Az oxocsoport
helyzete

triózok
aldotrióz

Fizikai tulajdonságok

ketotrióz

aldopentóz

aldopentóz

hexózok
aldohexóz

ketohexóz

fehér színűek, szilárd halmazállapotúak, édes ízűek, vízben jól oldódnak

Kémiai
tulajdonságok

Előfordulás

pentózok

savas hidrolízissel nem bonthatóak más szénhidrátra,
redukáló hatásúak (közben a ketózok aldózzá alakulnak)
szén
hidrátszintézisben és
-lebon
tásban

szénhidrát
szintézisben
és
-lebontásban

RNS alkotórésze

DNS alkotórésze

gyümölcsökben,
a vérben,
a di- és poliszacharidok
alkotórésze

a szacharóz
alkotórésze

A diszacharidok
Név

maltóz
(malátacukor)

cellobióz

Összegképlet
A felépítő
monoszacharidok
A két egységet
összekötő glikozidkötés
Fizikai tulajdonságok
Kémiai tulajdonságok

Savas hidrolízisének
termékei

Előfordulás

szacharóz
(répacukor, nádcukor)

C12H22O11
2 db a-D-glükóz

2 db b-D-glükóz

1. és 4’. szénatom között

a-D-glükóz és
b-D-fruktóz
1. és 2’.
szénatom között

fehér színűek, szilárd halmazállapotúak, édes ízűek, vízben jól oldódnak
savas hidrolízissel két monoszacharidra bonthatóak
redukáló hatásúak

nem redukáló hatású

a-D-glükóz, b-Dglükóz, nyílt láncú
glükóz

a-D-glükóz, b-Dglükóz, nyílt láncú
glükóz

a-D-glükóz, b-D-glükóz,
nyílt láncú glükóz, a-Dfruktóz, b-D-fruktóz,
nyílt láncú fruktóz

keményítő hidrolízisének terméke

cellulóz hidrolízisének
terméke

gyümölcsök, cukorrépa,
cukornád
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A poliszacharidok
keményítő
amilóz
Összegképlet

Térszerkezet
Fizikai
tulajdonságok

(C6H10O5)n
n értéke ezres nagyságrendű

több száz a-D-glükóz

több ezer b-D-glükóz

1. és 4’.
szénatom között

1. és 4’. szénatom között,
elágazásoknál az
1. és 6’. szénatom között

1. és 4’.
szénatom között

elágazásmentes hélix

térhálós

elágazásmentes, „egyenes” szálas szerkezet

fehér színűek, szilárd halmazállapotúak, nem édes ízűek
hideg vízben nem oldódik,
meleg vízben kolloid oldatot képez

Kémiai
tulajdonságok
Előfordulás

cellulóz

(C6H10O5)n
n értéke százas nagyságrendű

A felépítő
monoszacharidok
A monoszacharidegységeket
összekötő
glikozidkötés

amilopektin

vízben nem oldódik

savas hidrolízissel sok monoszacharidra bonthatók,
nem redukáló hatásúak
növények tartalék tápanyaga

növények vázanyaga

72.2. ábra: Az amilóz (fent) és az
amilopektin (lent) modellje
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Nukleinsavak
A nukleinsavak az élő szervezetben az örökítőanyagok szerepét töltik be. Nukleotidegységekből felépülő makromolekulák.
Nukleinsav
Felépítő egységek

Térszerkezet

ribonukleinsav (RNS)

dezoxiribonukleinsav (DNS)

80–3000 nukleotid

több millió nukleotid

elágazásmentes cukorfoszfátlánc
hozzá kapcsolódó bázisokkal

elágazásmentes kettős hélix
cukorfoszfátlánc hozzá kapcsolódó
bázisokkal
A=T, C≡G

A nukleotidok összetevői
Pentózok
Nitrogénbázisok
Foszforsav
Előfordulás

ribóz

2-dezoxiribóz

adenin, guanin, citozin, uracil

adenin, guanin, citozin, timin

foszforsav

foszforsav
sejtek örökítőanyaga
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VI. A fémek és
vegyületeik,
az elektrokémia
73. A redoxireakciók és az
oxidációs szám
74. A galvánelemek
75. A redoxireakciók iránya
76. Az elektrolízis
77. A korrózió
78. Részösszefoglalás 1.
79. A fémek általános
jellemzése
80. Az alkálifémek
és vegyületeik
81. Az alkáliföldfémek és
vegyületeik
82. Az alumínium és előállítása
83. A vas és előállítása
84. Egyéb fontos fémek
85. Részösszefoglalás 2.
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73. A redoxireakciók
és az oxidációs szám

Emlékszel még?
Az oxidáció szó az oxigén nevéből ered. Az
oxidációban részt vevő részecske oxigént
vesz fel (oxidálódik), míg az oxigént leadó
részecske a redukcióban vesz részt (redukálódik). Azt a részecskét, amely egy másik részecske oxidációját segíti elő, oxidálószernek
nevezzük. A redukálószer elősegíti a reakciópartner redukcióját.
A redoxireakciók értelmezésének három modellje:
1. az oxigén- vagy hidrogénátadás:
• oxidáció: az oxigénatom felvétele, vagy a
hidrogénatom leadása,
• redukció: az oxigénatom leadása, vagy a
hidrogénatom felvétele;
2. elektronátmenet:
• oxidáció: elektronleadás,
• redukció: elektronfelvétel;
3. oxidációsszám-változás:
• oxidáció: oxidációsszám-növekedés,
• redukció: oxidációsszám-csökkenés.

73.1. ábra: A vas és a réz(II)-szulfát-oldat
között redoxireakció játszódik le
A vas elektront adott le, vagyis oxidálódott,
míg a réz(II)-ion elektront vett fel, vagyis redukálódott.

Az oxidációs szám
Az oxidációs szám az atomok névleges vagy
az egyszerű ionok valódi töltése. Molekulák,
illetve összetett ionok esetén azt fejezi ki,
hogy mennyi lenne az atom töltése, ha a kötő
elektronpárokat a nagyobb elektronegativitású atomhoz rendelnénk (73.2. ábra).

Ha egy vasszeg réz(II)-szulfát-oldatba merül,
lassan vörösbarna színű bevonat jön létre a felületén, miközben a kék színű oldat zöld színűvé
válik (73.1. ábra).

+1

H

Mivel a szulfátionok nem vesznek részt a
reakcióban, az egyenlet ionos formában így írható fel:

O

= 2,55
= 2,20
= 3,04
= 3,44

E N(C)
E N(H)
E N(N)
E N(O)

+1
+1

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

–2

H

–3

C

H

+3

C

–3

N

+1

H

–2

C

+1

H

+1

– 2e –

H

Fe + Cu2+→ Fe2++ Cu

+1

H

73.2. ábra: Az oxidációs számok az
N-metil-acetamid molekulájában (a piros
nyilak jelölik az elektroneltolódás irányát)

+ 2e–
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Az oxidációs szám jelölésének szabályai:
• a vegyjel fölé írjuk,
• a 0-s és az 1-es számokat is kiírjuk,
• az előjelet a számjegy elé írjuk.
Az oxidációs számot sok esetben a szerkezeti képlet ismerete nélkül is megállapíthatjuk, ha tudjuk, hogy
• az elemek oxidációs száma nulla,
• a vegyületekben az oxidációs számok ös�szege mindig nulla,
• az összetett ionokban az oxidációs számok összege megegyezik az ion töltésével, és ismerjük a 73.1. táblázat tartalmát:
Atom

Jellemző oxidációs száma
a vegyületekben

H

+1 (hidridekben –1)

alkálifémek

+1

alkáliföldfémek

+2

Al

+3

Zn

+2

O

–2 (peroxidokban –1)

halogének

halogenidekben –1

73.1. táblázat: Az atomok/ionok néhány
jellemző oxidációs száma

A redoxireakciók
egyenleteinek rendezése
Először felírjuk az összes atom/ion fölé az oxi
dációs számot, és megnézzük, hogy mely részecskék esetében történt változás:
0

+1 –1

+2 –1

0

Zn + HCl → ZnCl2 + H2
Az látható, hogy a cink és a hidrogén oxidációs száma változott:

Zn: 0 → +2

(leadott 2 e–-t, oxidáció),

H: +1 → 0

(felvett 1 e–-t, redukció).

A leadott és felvett elektronok számának
meg kell egyeznie, ami jelen formában még
nem teljesül.
Mivel a reakcióban H2 keletkezik, a redukciós folyamat valójában a következő:
2 H → H2

(felvesz 2 elektront).

Ezt a kettes együtthatót a reakcióegyenletbe is átvezetjük:
Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2
Ezután a korábban tanult szabályok szerint
minden egyes atom esetében rendezzük az
egyenletet. A fenti egyenlet egyébként a 2-es
együttható beírásával már rendezetté is vált.

Tudtad?
• A fémvegyületek elnevezésében megjelenő római számok valójában az adott
fémion oxidációs számát jelölik. Például a
réz(II)-szulfát névben a II a rézion oxidációs
számát (és töltését) mutatja. Az oxidációs
számot ilyen formában csak akkor jelöljük a
névben, ha az adott fém többféle oxidációs
számmal is megjelenhet a vegyületeiben.
• Az oxidációs szám lehet nem egész szám
is. A kálium-szuperoxidban (KO2) a kálium
oxidációs száma +1, így a szuperoxid mindkét oxigénatomja –0,5-ös oxidációs számú.

Fontosabb fogalmak:
oxidáció, redukció, oxidálószer, redukálószer,
elektronátmenet, oxidációs szám

A redoxireakciók és az oxidációs szám
• a redoxireakciók értelmezésének három modellje
− oxigénátmenet, elektronátmenet, oxidációsszám-változás
• az oxidációs szám
• a redoxireakciók egyenleteinek rendezése az oxidációs számok segítségével
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74. A galvánelemek

Emlékszel még?

e– V A

Cu

A redoxireakciók lejátszódása közben elektronátmenet történik. Amelyik részecske leadja az elektront, az oxidálódik, amelyik felveszi
azt, az redukálódik.

2 Na+

sóhíd

e–

Zn

SO42–

2e–

2e–

Az elektrokémia az elektromos egyenáram és
a kémiai változások közötti kapcsolatokkal foglalkozik. A galvánelemekben a kémiai energia
elektromos energiává alakul, míg az elektrolizáló berendezésekben az elektromos energia
alakul kémiai energiává.
A galvánelemek és az elektrolizáló berendezések felépítésében elektródok és elektrolitok
vesznek részt. Az elektród az elektromos áram
be- és kivezetésére szolgáló elsőrendű vezető
és a vele érintkező elektrolit együttese. Az elektrolit ionokat tartalmazó oldat vagy olvadék, ennek megfelelően másodrendű vezető.

Cu

Cu2+
SO24–

1.
katód

Zn2+
SO24–

1. Cu2+ + 2e−  Cu
2. Zn  Zn2+ + 2 e−

Zn

2.
anód

74.1. ábra: A Daniell-elem felépítése

Tudtad?
Galvánelemet akár gyümölcsök segítségével
is lehet készíteni (74.2. ábra).

A galvánelemek
A legegyszerűbb galvánelem az ún. Daniell-elem
(74.1. ábra).
A szürke színű cinkelektród [Zn(sz)] a cink
ionokat [Zn2+(aq)] tartalmazó színtelen elektrolitba, míg a vörös színű rézelektród [Cu(sz)] a
réz(II)-ionokat [Cu2+(aq)] tartalmazó kék színű oldatba merül.
A két fémet fémes vezető köti össze a fogyasztóval vagy a feszültségmérővel. A két elektrolit ionjainak áramlását a sóhíd vagy a diafrag
ma biztosítja.
A két félcellában végbemenő folyamatok:
A(–): Zn → Zn2+ + 2 e– (oxidáció),

74.2. ábra: Akár egy lédús citrom
is segíthet az elektromos energia
előállításában

K(+): Cu2+ + 2 e– → Cu (redukció),
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a folyamat bruttó egyenlete:
Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu
A galvánelemek jelölésére a celladiagramot
használják. A Daniell-elem jelölése sóhíd alkalmazása esetén:
A(–) Zn(sz)│Zn2+(aq) ║Cu2+(aq)│Cu(sz) (+)K
Diafragma esetén:

Az elektromotoros erő a standardpoten
ciálok ismeretében a következő összefüggéssel számítható:
EMF = e°(katód) – e°(anód)
Az összekapcsolt két elektród közül a kisebb standardpotenciálú az anód.
A Daniell-elem esetében az elektromotoros erő értéke:
EMF = e°(Cu2+/Cu) – e°(Zn2+/Zn)

A(–) Zn(sz)│Zn2+(aq) ⸽Cu2+(aq)│Cu(sz) (+)K

EMF = 0,34 V – (–0,76 V) = 1,10 V

A Daniell-elemben lejátszódó kémiai reakciók
eredményeként elektromos energia fog képződni.

A galvánelemeknek két nagy csoportjuk van:
• A primer elemek mindössze egyszer használhatók. Ilyenek a szárazelemek és a tüzelőanyag-elemek is.
• A szekunder elemek (más néven akkumulátorok) újratölthetők. A lemerülést követően
elektromos feszültséget kapcsolunk rájuk, és
ismét használhatóvá válnak. Ilyenek az ólom
akkumulátor, a lítiumion-akkumulátor vagy a
nikkel-kadmium akkumulátor is.

Az elektródpotenciál
A galvánelem egyik fontos jellemzője az elektromotoros erő (EMF). Ez az a legnagyobb feszültség, amelyet akkor mérünk, ha a galván
elemen nem folyik át áram. Mértékegysége a
volt (V). Az elektromotoros erő segítségével
számszerűsíteni is tudjuk az anyagok redukáló- és oxidálóképességét.
A viszonyítási alap a standard hidrogén
elektród. A standard szó arra utal, hogy a gázmol
elektród 25 °C hőmérsékletű, 1,0
kondm3
centrációjú elektrolittal (sósavval) érintkezik.
Ennek az elektródnak az elektródpotenciálját
megállapodás szerint 0,00 V-nak vesszük.
Ha egy másik elektródot ezzel az elektróddal kapcsolunk össze, akkor a mért elektromotoros erő a vizsgált anyag elektródpotenciálja
(e). Ha a vizsgált elektród 25 °C hőmérsékletű,
mol
1,0
koncentrációjú elektrolittal érintkedm3
zik, akkor a standardpotenciált kapjuk (e°),
amelynek mértékegysége a volt (V). Ennek értéke táblázatból kiolvasható.

Tudtad?
A boltokban kapható zenélő bili működése
azon az elven alapszik, hogy az alján lévő két
fémvéget vizelet lepi el, elektromos vezetés
jön létre. Erre azért van lehetőség, mert a vizelet ionokat tartalmaz, így másodrendű vezetőként viselkedik, vezeti az elektromos áramot.

Fontosabb fogalmak:
galvánelem, Daniell-elem, elektród, anód, katód,
elektrolit, félreakció, bruttó reakció, elektromotoros erő, standard hidrogénelektród, standardpotenciál, tüzelőanyagelemek, akkumulátorok

A galvánelemek
• elektródok (anód és katód) és elektrolitok (ionokat tartalmazó oldatok)
• Daniell-elem:
− anódos és katódos félreakció, bruttó reakció
− A(–) Zn(sz)│Zn2+(aq) ║Cu2+(aq)│Cu(sz) (+)K
• standard elektródpotenciál (e°, V)
• elektromotoros erő (EMF, V)
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75. A redoxireakciók
iránya

Emlékszel még?
A víz és a híg savak eltérő módon viselkednek a különböző fémekkel szemben. A víz
reagál a nátriummal, de nem lép reakcióba a
nátriumnál kisebb reakcióképességű cinkkel
és rézzel. A sósav és a híg kénsav a cink és
a vas hatására egyaránt pezsegni fog, míg a
kevésbé reakcióképes rézzel nem lépnek reakcióba.
A standardpotenciál a 25,0 °C hőmérséklemol
tű, 1,0
koncentrációjú elektrolittal érintdm3
kező elektród és a standard hidrogénelektród
között mért potenciálkülönbség.
Ha a fémeket sorba állítjuk a reakciókészségük
alapján, akkor megkapjuk a fémek redukálósorát, vagy más néven jellemerősségi sorát (75.1.
ábra). A leggyakrabban csökkenő reakciókészségek szerint történik a sorrendbe állítás.
K Ca Na Mg Al Zn Fe Pb H 2 Cu Ag Au
a reakciókészség növekedésének iránya

75.1. ábra: A fémek redukáló sora

előtt csak negatív, míg a H2 után csak pozitív
standardpotenciálú fémek vannak. Ráadásul
a fémek növekvő standardpotenciál-értékek
szerint szerepelnek a sorban.
A fémeknek a redukálósorban elfoglalt helye
alapján következtethetünk arra, hogy a fémek
hogyan viselkednek savakkal vagy vízzel szemben, illetve el tudjuk dönteni, hogy adott fém
mely fémionokkal képes reakcióba lépni:
• a fém reagál híg savakkal, amennyiben a redukálósorban a H2 előtt áll,
• a megtisztított felületű fém reagál a vízzel, ha
a redukálósorban a cink előtt áll,
• az elemi fém reagál annak a fémnek az ionjával,
amely a jellemerősségi sorban mögötte van.
A standardpotenciálok figyelembevételével ugyanez a felsorolás a következőképpen
néz ki:
• a híg savak reagálnak a negatív standardpotenciálú fémekkel,
• a megtisztított felületű fém reagál a vízzel,
ha a standard elektródpotenciálja kisebb,
mint –0,83 V,
• a kisebb standardpotenciálú fém redukált
formája redukálni képes a nagyobb standardpotenciálú fém oxidált formáját.
Így például a redukálósor alapján azt látjuk,
hogy a cink reagál a réz(II)-ionokkal, azonban a
réz nem képes átalakítani a cinkionokat:
Zn(sz) + Cu2+(aq) → Zn2+(aq) + Cu(sz),

Érdekesség, hogy bár az elnevezés szerint ez
a sorozat a fémek redukálósora, abban a hidrogén is megjelenik. A csökkenő jellemerősségi
sorban a hidrogén után találhatóak azok a fémek, amelyek sem vízből, sem híg savakból nem
képesek hidrogéngázt fejleszteni.

A lejátszódó reakcióban az elektront leadó
cink oxidálódik (vagyis redukáló hatású), míg az
elektront felvevő réz(II)-ion redukálódik (vagyis
oxidáló hatású).

Ha kikeressük a redukálósorban szereplő
fémek standard elektródpotenciálját, azt figyelhetjük meg, hogy a redukáló sorban a H2

A kémiai változás során a kisebb standard
potenciálú elemi cink redukálja a nagyobb
standardpotenciálú réz oxidált formáját (ionját).

Zn2+(aq) + Cu(sz) → nincs reakció.
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A standardpotenciál alkalmas arra is, hogy
általános megállapításokat tegyünk a nemfémek oxidálóképességével kapcsolatban.
A klórgáz a kálium-bromidból és a kálium-
jodidból elemi brómot, illetve jódot szabadít
fel (75.2. ábra):
Cl2 + 2 KBr → 2 KCl + Br2
Cl2 + 2 KI → 2 KCl + I2
Fordítva azonban nem játszódik le egyik
folyamat sem. Vagyis az elemi brómot hiába
öntjük a kálium-kloridra, abból klórgáz nem fog
fejlődni.
Általánosságban kijelenthető, hogy a nagyobb standardpotenciálú halogénelemek oxi
dálni képesek a kisebb standardpotenciálú
halogénelemek redukált formáját (a halogenideket). Így a következő folyamatok mindegyike lejátszódhat, viszont az ellenkező irányban
egyik folyamat sem megy:
F2 + 2 Cl– → 2 F– + Cl2
F2 + 2 Br– → 2 F– + Br2
F2 + 2 I– → 2 F– + I2
Cl2 + 2 Br– → 2 Cl– + Br2
Cl2 + 2 I– → 2 Cl– + I2
Br2 + 2 I– → 2 Br– + I2

Fontosabb fogalmak:
a fémek redukálósora

75.2. ábra: A klór oxidálja a jodidionokat

Tudtad?
Bizonyos esetekben a fémek redukálósorában elfoglalt hely (vagyis a standardpotenciál-
érték) sem garancia arra, hogy a reakció le fog
játszódni.
Például az ólom a hidrogén előtt áll a jel
lemerősségi sorban (negatív standardpotenciálú), mégsem reagál sem a híg sósavval,
sem a híg kénsavval. Ennek az az oka, hogy
mindkét esetben a sav hatására olyan bevonat képződik a fém felületén, ami megakadályozza a fém további átalakulását.
A vas a fémek redukálósorában elfoglalt
helye (a standardpotenciálja) alapján nem lép
reakcióba a vízzel. Azonban a vörösen izzó
vas hőmérsékletén megváltozik a helyzet, lejátszódik a reakció:
3 Fe + 4 H2O → Fe3O4 + 4 H2

A redoxireakciók iránya
• a fémek redukálósora
− a hidrogén előtt álló fémek (a negatív standardpotenciálúak) reagálnak a híg savakkal
− a cink előtt álló fémek (a –0,83 V-nál kisebb standardpotenciálúak) reagálnak a híg savakkal
és a vízzel is
− a sorban előrébb álló (a kisebb standardpotenciálú) fémek reagálnak a mögöttük elhelyezkedő (nagyobb standardpotenciálú) fémek ionjaival
• a nagyobb standardpotenciálú halogénelemek oxidálják a kisebb standardpotenciálú halogén
elemek ionjait
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76. Az elektrolízis

Emlékszel még?
Az oxidáció elektronleadást, míg a redukció
elektronfelvételt jelent. A két részfolyamat csak
egyszerre játszódhat le: ha egy részecske oxidálódik, akkor egy másik részecske redukálódni fog.
Anódnak nevezzük azt az elektródot, amelyiken az oxidáció játszódik le, míg a katód az
az elektród, amelyiken a redukció megy végbe.
Az elektrolit ionokat tartalmazó oldat vagy
olvadék.

Ezek elektron felvételével, tehát redukció útján
színtelen, szagtalan hidrogéngázzá alakulnak:
2 H+ + 2 e– → H2
A redukció a katódon játszódik le, amely
az elektrolizáló berendezés negatív töltésű
elektródja (76.1. ábra).
Az előbbiek alapján láthatjuk, hogy az anód
és katód töltése ellentétes a galvánelemeknél
megismerttel (76.1. táblázat).
Szintén eltérés figyelhető meg a két berendezés esetén az elektródok viselkedésében. A galvánelemekben az elektródok részt vesznek a kémiai változásokban, míg az elektrolizálócellában

Az elektrolízis
Az elektrolízis során a berendezésben elektromos egyenáram hatására kémiai reakció megy
végbe. Ilyenkor az elektromos energia kémiai
energiává alakul.
anód

Ha a sósavba két grafitelektródot merítünk és
azokra külső áramforrást kapcsolunk, azt figyelhetjük meg, hogy elektródok felületén buborékok jelennek meg. Egy idő után a pozitív töltésű
elektród környékén szúrós szag érezhető.
Az áramforrás hatására az egyik grafitelektród
pozitív, a másik negatív töltésű lesz. A pozitív töltésű elektród körül összegyűlnek a negatív töltésű kloridionok, vagyis az anionok. Ezek elektronleadás, tehát oxidáció következtében szúrós
szagú klórgázzá alakulnak:

kloridionok

hidrogénionok
sósav

76.1. ábra: A sósav elektrolízise során
a kloridionok oxidálódnak, a hidrogénionok
redukálódnak

anód
(oxidáció)

katód
(redukció)

Galvánelem

–

+

Elektrolizáló
berendezés

+

–

2 Cl– → Cl2 + 2 e–.
Mivel az oxidáció minden elektrokémiai cellában az anódon játszódik le, ebből az következik,
hogy a pozitív töltésű elektród az elektrolizáló
berendezés anódja lesz.
A negatív töltésű elektród köré gyűlnek a pozitív töltésű hidrogénionok, vagyis a kationok.

katód

76.1. táblázat: Az elektródok töltése a kétféle
elektrokémiai cellában
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leggyakrabban mindössze a töltés továbbítását
végzik. Az átalakulásokban aktív szerepet nem
játszó elektródokat indifferens elektródoknak
nevezzük. Ilyen a grafitból, illetve a platinából készült elektród.
Ha a nátrium-szulfát-oldatba merítjük a
két grafitelektródot, akkor az alkalmazott feszültség hatására szintén mindkét elektródon
gázfejlődés tapasztalható. A végbemenő félreakciók:
A(+): H2O → 0,5 O2 + 2 e– + 2 H+
K(–): 2 H2O + 2 e– → H2 + 2 OH–
Mint látjuk, sem a nátrium-, sem a szulfát
io
nok nem vesznek részt az átalakulásban,
helyettük anódos és katódos vízbontás játszódik le.
Általánosságban kijelenthető, hogy az indif
ferens elektródokon, közönséges körülmények
között, a vizes oldatból a e° < –0,83 V-ú fémek
ionjai nem képesek leválni. Helyettük minden
esetben katódos vízbontás játszódik le.
Ilyen körülmények mellett az összetett an
ionok szintén képtelenek leválni. Ehelyett anó
dos vízbontás megy végbe.
A fejlődő hidrogén- és oxigéngázok térfogataránya a reakcióegyenleteknek megfelelően 2 : 1 (76.2. ábra).
A nátrium-szulfát-oldat az elektrolízis közben lassan vizet veszít, vagyis töményedik,
szemben a sósavval, amely fokozatosan hígul.

76.3. ábra: A rézgálicoldat elektrolízise
során a katódon rézbevonat képződik,
az anódon pedig pezsgés látható

A réz(II)-szulfát-oldat elektrolízise során a
katódszén felületén vörösbarna bevonat képződik, míg a pozitív töltésű elektródon gázfejlődés tapasztalható (76.3. ábra):
A(+): H2O → 0,5 O2 + 2 e– + 2 H+
K(–): Cu2+ + 2 e– → Cu
A folyamat közben az oldat kékes színe fokozatosan halványodni fog. A réz(II)-ionok teljes átalakulását követően az oldatban csak az
át nem alakult szulfátionok, illetve az anódon
keletkezett hidrogénionok lesznek jelen, tehát
az oldat az elektrolízis közben fokozatosan
kénsavoldattá alakul.
A konyhasó vizes oldatát grafitelektródok
között elektrolizálva mindkét elektródon pezsgés látható, kis idő elteltével az anód körül
szúrós szag érezhető:
A(+): 2 Cl– → Cl2 + 2 e–
K(–): 2 H2O + 2 e– → H2 + 2 OH–

76.2. ábra: A nátrium-szulfát-oldat
elektrolízise során végbemenő vízbontás
eredményeként kétszer akkora térfogatú
hidrogéngáz keletkezik, mint oxigéngáz

Az oldatban a kloridionok elfogyásának
pillanatában kizárólag a le nem vált nátrium
ionok, illetve a katódos vízbontás során keletkezett hidroxidionok lesznek jelen. A nátrium-
klorid-oldat elektrolízise során nagy tisztaságú
hidrogén- és klórgáz, valamint nátrium-hidro
xid-oldat keletkezik.
Amennyiben a konyhasóoldatot grafitanód
és higanykatód mellett elektrolizáljuk, ak-
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grafitanód
klórgáz

a hígult
sóoldat
elvezetése

a tömény
sóoldat
betáplálása

ionok
ionok

a higany
betáplálása

az amalgám
elvezetése

második szakasza (76.5. ábra). Az elektrolízis
során grafitelektródokat alkalmaznak. Nagyon
fontos, hogy az anód nagy tisztaságú grafitból készüljön, mert a felületén keletkező oxigéngáz elreagál a széntartalommal. Ha a grafit
szennyezett (leginkább vasszennyeződés szokott előfordulni), akkor vas-oxidok is keletkeznek, amelyek a cseppfolyós alumíniumba kerülve rontják annak minőségét.
A lejátszódott folyamatok:

higanykatód

76.4. ábra: A nátrium-klorid-oldat
higanykatódos elektrolízise

grafittömb
anód

grafitbélés
katód

A(+): 6 O2– → 3 O2 + 12 e–
K(–): 4 Al3+ + 12 e– → 4 Al

Az elektrolízis
mennyiségi törvényei
Az elektrolízis egy időben elhúzódó átalakulás. Minél hosszabb ideig zajlik a folyamat, illetve minél nagyobb töltésmennyiség halad át
az elektrolizáló berendezésen, annál nagyobb
mennyiségű anyag képes leválni.

acélköpeny

olvadt
csapolóalumínium-oxid
nyílás
és kriolit
olvadt
alumínium

76.5. ábra: A timföld olvadékelektrolízise
kor a katódon a nátriumionok le tudnak válni
(76.4. ábra). A keletkező nátrium a higannyal
amalgámot (ötvözetet) képez.
A(+): 2 Cl– → Cl2 + 2 e–
K(Hg, –): 2 Na+ + 2 e– → 2 Na
Az elektrolízis nemcsak oldatok, de ionvegyületek olvadékai esetében is lejátszódik.
A nátrium-klorid olvadékának elektrolízise
során cseppfolyós nátrium, illetve klórgáz
képződik:
A(+): 2 Cl– → Cl2 + 2 e–
K(–): 2 Na+ + 2 e– → 2 Na
Az olvadékelektrolízisek közül az egyik
legnagyobb jelentőséggel a timföld olvadék
elektrolízise bír, amely az alumíniumgyártás

Faraday I. törvénye szerint minél nagyobb
az elektrolizálócellán áthaladt töltés mennyisége, annál nagyobb a levált anyag tömege:
m=k·Q
ahol az m a levált anyag tömege (g), Q az áthaladt töltés mennyisége (coulomb, C), míg a k
g
egy, az anyagi minőségtől függő állandó   .
C
Faraday II. törvénye szerint az elektrolizáló berendezésen áthaladó töltésmennyiség arányos
a cserélt elektronok anyagmennyiségével.
1 mol elektron töltése 96 500 C (pontos értéke 96 485,3329 C). Ezt a mennyiséget 1 F-
nak (ejtsd: ’fárád’), míg a számot Faraday-állandónak nevezzük:
F = 96 500

C
mol

Az áthaladt töltésmennyiség ennek megfelelően:
Q=n·F
ahol az n a cserélt elektronok anyagmennyisége.
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A töltésmennyiség az alkalmazott áram
erősséggel (amper, A), illetve az elektrolízis
időtartamával is egyenesen arányos (másodperc, s), így felírható a
Q=I·t

A moláris tömegek segítségével a levált
cink tömege:
g
= 1,219 g,
mol

m(Zn) = 0,0187 mol · 65,37
míg a keletkezett jód tömege

összefüggés.
Mintafeladat
Számítsd ki, hogy mekkora tömegű cink és
hány g jód válik le a nagy mennyiségű cink-
jodid-oldat elektrolízise során a grafit
elektródokon, ha az elektrolízis 20 percig
tart 3 A áramerősség mellett! A keletkező
termékek visszaoldódásától tekints el!
Az első lépésben kiszámítjuk az elektrolizálócellán áthaladt töltés mennyiségét:
Q = I · t = 3 A · 1200 s = 3600 C.
Ebből kiszámítható, hogy mekkora anyagmennyiségű elektron haladt át az elektródokon:
n( e ) 

Q

F

3600 C
 0,0373 mol.
C
96 500
mol

Ezután felírjuk az elektrolízis részfolyamatait:

m(I2) = 0,0187 mol · 253,8

g
= 4,734 g.
mol

Tudtad?
• Az ember szervezetében nagy mennyiségű
elektrolit van. Emiatt egy áramütés közben
oldatelektrolízis játszódhat le. Ezt nevezzük az elektromos áram vegyi hatásának.
Az erekben ennek hatására gázbuborékok
képződnek, ami embóliához vezethet.
• Az akkumulátorok újratöltése során tulajdonképpen elektrolízis játszódik le. Az
akkumulátor elektromotoros erejénél nagyobb feszültséget kapcsolva a berendezésre, az elektrolizálócellaként kezd el
működni.
Az ólomakkumulátor töltésekor is vízbontás játszódik le, ezért a töltés előtt desztillált vizet kell az akkumulátorba tölteni.

A(+): 2 I– → I2 + 2 e–
K(–): Zn2+ + 2 e– → Zn

Fontosabb fogalmak:

Az egyenletek alapján látható, hogy:
2 mol e– …

1 mol Zn …

1 mol I2

0,0373 mol e– …0,0187 mol Zn …0,0187 mol I2

elektrolízis, oldatelektrolízis, olvadékelektrolízis, indifferens elektród, higanykatód, Faraday-törvények

Az elektrolízis
• elektrolizáló berendezés: 2 elektród, 1 elektrolit, vezetékek, áramforrás
− HCl-oldat elektrolízise: anódon (+) klórgáz, katódon (–) hidrogéngáz keletkezik, hígul az oldat
− Na2SO4-oldat elektrolízise: vízbontás mindkét elektródon, töményedik az oldat
− CuSO4-oldat elektrolízise: kénsavvá alakul az oldat
− NaCl-oldat elektrolízise (grafitelektródok): NaOH-oldattá alakul az oldat
− NaCl-oldat elektrolízise (higanykatód): nátrium válik le
− timföld olvadékelektrolízise
• a Faraday-törvények, a Faraday-állandó
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77. A korrózió

Emlékszel még?
A levegő oxigén- és páratartalma reakcióba lép a nagyobb reakcióképességű (kisebb
standardpotenciálú) fémekkel.
Korróziónak nevezzük azt a fémek felületéről
kiinduló, a fém belseje felé hatoló kedvezőtlen
kémiai változást, amely a környezeti hatásokra
megy végbe.
A korrózió következtében a nedves levegőn
tárolt vas felületén vörösbarna színű rozsda
(lásd 79.1. ábra), a réz- és bronztárgyak felületén kékeszöld patina (lásd 79.2. ábra) képződik.
A világosszürke színű ezüst felületén a szulfidos gyógyvizek hatására fekete színű ezüst(I)szulfid-réteg alakul ki.
A fémek korrózióra való hajlamát a reakciókészség, illetve a felületi réteg állapota és tulajdonsága befolyásolják. Amennyiben a felületen
összefüggő, kis reakciókészségű oxidréteg alakul ki, a fém ellenáll a korróziónak. Ilyen fém a
cink.
A korrózió elleni védekezésnek két fajtáját különböztetjük meg, a passzív és az aktív korró
zióvédelmet.
A passzív korrózióvédelem során a védendő fém felszínén olyan bevonatot alakítunk
ki, amely a bevonat megsérüléséig megvédi a
fémet. A bevonat lehet festék, lakk, zománc,
műanyag, de akár olyan fém is, amelyik a védendő fémnél kevésbé könnyen lép reakcióba.
Például a konzervek doboza olyan vasból készül, amelynek a felületét ónnal vonták be (77.1.
ábra). Az így kapott bádogot fehérbádognak
nevezzük. A doboz mindaddig ellenáll a korróziónak, amíg az ónréteg meg nem sérül. Azonban
ha a felületet megkarcoljuk, például egy késsel
vagy villával, akkor a rozsda képződése igen
gyorsan végbemegy.

77.1. ábra: Az ónbevonatú konzervdoboz
mindaddig ellenáll a korróziónak, amíg az
ónbevonat sértetlen

Az ónréteg megsérülésével a nedvesség
hatására helyi galvánelem jön létre. A vas
standardpotenciálja kisebb, mint az óné, így a
vas lesz a galvánelem negatív pólusa. Ennek
megfelelően az elemi vas oxidálódni fog, aminek következtében a rozsdaképződés nagyon
gyorsan megy végbe.
Passzív korrózióvédelem az eloxálás is,
amely során a fém felületén elektrolízissel vastag, tömör oxidréteget hozunk létre. Így szokták
még inkább korrózióállóvá tenni az alumíniumot.
Az aktív korrózióvédelem során a védendő
fémre felvitt bevonat abban az esetben is védeni fogja a fémet, ha a bevonat sérül. A bevonat
olyan fém, amely a védendő fémnél reakcióképesebb. Például a vas esetében ilyen bevonatot
képez a cink (régies nevén horgany). A cinkbevonatú vaslemezt horganyzott bádognak nevezik, és például ereszek és csatornák készítésére használják (77.2. ábra).
A cinkbevonat sérülése után a nedvesség
(esővíz) hatására helyi galvánelem alakul ki.
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Tudtad?
• A pénzérmék napjainkban korrózióálló ötvözetekből készülnek. Régebben azonban
olyan érmék is készültek, amelyek viszonylag rövid idő alatt elkezdtek korrodálódni
(77.4. ábra).
77.2. ábra: Az ereszcsatornák gyakran
készülnek horganyzott bádogból
Mivel a két fém (a cink és a vas) közül a vas a
nagyobb standardpotenciálú fém, a cink lesz
az anód, így az fog oxidálódni, megvédve ezáltal a katódként viselkedő vasat.
Szintén az aktív korrózióvédelem egyik formája a galvanizálással történő védelem. Ha
a védendő fémet elektrolízis során katódként
használjuk, a felületére az elektrolitból fémbevonat válik ki. Galvanizálással készülnek például
a különböző krómbevonatú acéltárgyak is. Ez a
bevonat nemcsak védi a korróziótól, de díszíti is
az acéltárgyat (77.3. ábra).
Tartós korrózióvédelem érhető el korrózióálló ötvözetek készítésével.

77.4. ábra: Egy 1982-ben
készített, már javában
korrodálódott 2 Ft-os
érme
• Indiában található egy 7 méter magas, 6
tonna súlyú ősi vasoszlop, amely a világ
egyik első kohászati alkotása. A Kuvval-ulIslam mecset udvarán álló oszlop egyike
a hindu kultúra legrejtélyesebb műemlékeinek, hiszen bár több mint 1500 éves, még
nem kezdett el korrodálódni. A szokatlanul
jó korrózióállósága úgy tűnik, hogy a magas foszfortartalomnak köszönhető, ami a
kifejezetten száraz helyi időjárással párosulva elősegíti a vas oxidokból és foszfátokból álló szilárd védőrétegének kialakulását.

Fontosabb fogalmak:
77.3. ábra: A csap
telepek krómozása is
galvanizálással készül

korrózió, rozsda, patina, passzív korrózióvédelem, eloxálás, aktív korrózióvédelem, galvanizálás, korrózióálló ötvözetek

A korrózió
• korrózió
• korrózióvédelem:
− passzív:
− addig véd, amíg ép a bevonat (pl. fehérbádog)
− idetartozik az eloxálás is
− aktív:
− akkor is véd, ha megsérül a bevonat (pl. horganyzott bádog)
− idetartozik a galvanizálás is
− korrózióálló ötvözetek
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78. Részösszefoglalás 1.

A galvánelem és az elektrolizáló berendezés
Galváncella

Elektrolizálócella

önként végbemenő

csak a megfelelő mennyiségű
energia hatására végbemenő

kémiai energiából
elektromos energia

elektromos energiából
kémiai energia

Az elektródok száma

2

2

Az elektródok típusa

általában fém-, ritkán gázelektród

indifferens elektródok (pl. grafit,
platina) vagy pl. Hg-elektród

katód

anód

redukció

oxidáció

anód

katód

oxidáció

redukció

általában 2

1

sóhíd/diafragma,
vezetékek, fogyasztó

vezetékek, áramforrás

A folyamat jellege

A pozitív töltésű elektród neve
A pozitív töltésű elektródon
végbemenő folyamat
A negatív töltésű elektród neve
A negatív töltésű elektródon
végbemenő folyamat
Az elektrolitok száma
Egyéb része a cellának

• Daniell-elem
− celladiagram: A(–) Zn(sz)│Zn2+(aq) ║Cu2+(aq)│Cu(sz) (+)K
• standard elektródpotenciál (e°):
− viszonyított érték
− a viszonyítási alap a standard hidrogénelektród (standardpotenciálja 0,00 V)
mol
− 25 °C-os, 1,0
koncentrációjú oldatba merül az elektród
dm3
− mértékegysége: V
• elektromotoros erő [EMF = e°(katód) – e°(anód)]
• elemek és akkumulátorok
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A redoxireakciók iránya
• befolyásolja a fémek redukálósorában történő elhelyezkedés (vagyis a standardpotenciál-érték)
K

Ca

Na

Mg

Al

Zn

Fe

Pb

H2

reagál híg savakkal
tiszta felület esetén reagál vízzel

K

Ca

Na

Mg

Ag

Au

nem reagál híg savakkal
nem reagál vízzel

Al

Cu

Zn

Fe

Pb

nem reagál vízzel

H2

Cu

Ag

Au

e° < 0,00 V

e° > 0,00 V

reagál híg savakkal

nem reagál híg savakkal

e° < –0,83 V

–0,83 V < e° < 0,00 V

e° > 0,00 V

tiszta felület esetén reagál vízzel

nem reagál vízzel

nem reagál vízzel

• a nagyobb reakciókészségű fém reagálni képes a kisebb reakcióképességű fém ionjával
− a kisebb standardpotenciálú elem redukált formája redukálni képes a nagyobb standardpotenciálú elem oxidált formáját
• a nagyobb standardpotenciálú halogénelem oxidálni képes a kisebb standardpotenciálú halogén
elem redukált formáját (halogenidionját)

A korrózió
• korrózió: a környezeti hatásokra bekövetkező káros oxidációs folyamat
• korrózióvédelem:
− passzív védelem
− aktív védelem
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79. A fémek
általános jellemzése

Emlékszel még?
A fémes elemek a periódusos rendszer bór–
polónium-vonalától balra helyezkednek el.
A legfontosabb fémcsoportok az alkálifémek,
az alkáliföldfémek, a földfémek, az átmenetifémek és a ritkaföldfémek.
A fémek tulajdonságai a fémrács szerkezetével, illetve a fémes kötéssel magyarázhatók.
Ilyen a szürke színük (kivétel a vörös színű réz
és a sárga színű arany), a szilárd halmazállapotuk (kivétel a cseppfolyós higany), a vezetőképességük vagy a megmunkálhatóságuk,
korrózióállóságuk.
A fémek csoportosíthatók a sűrűség alapján (könnyű- és nehézfémek), amely tulajdonságuk a felhasználásukkal, élettani hatásukkal
is kapcsolatban áll.
Ipari előállításuk az érceikből történik.
Elektronszerkezet
A fémek külső héja kevés elektront tartalmaz.
A 79.1. táblázat a fontosabb fémcsoportok vegyértékhéjainak elektronszerkezetét tartalmazza.
Helyük a
periódusos
rendszerben

A vegyértékhéj
elektronszerkezete

alkálifémek

1. csoport

ns1

alkáliföldfémek

2. csoport

ns

a rézcsoport
elemei

11. csoport

ns1 (n – 1)d10

a cinkcsoport
elemei

12. csoport

ns2 (n – 1)d10

földfémek

13. csoport

ns2 np1

A fémcsoport
neve

Az elektronegativitás és az ionok
képződése
A fémeket kis elektronvonzó képesség és ioni
zációs energia jellemzi. Ennek megfelelően
könnyen alakulnak pozitív töltésű ionokká. A lítium, a nátrium, a magnézium és az alumínium
nemesgáz-szerkezetű ionná alakul.
Azonban a nagyobb fématomok ionjai az
esetek többségében nem nemesgáz-szerkezetűek.
Az első (fő)csoport fémei egy elektron leadásával alakulnak kationná, míg a második (fő)csoport elemei két elektront adhatnak le:
Na → Na+ + e–
Mg → Mg2+ + 2 e–
Egyes fémek többféle ionná is alakulhatnak. Például a vas kétszeres és háromszoros
pozitív töltésű ionokat is képezhet, amelyek
közül a vas(III)-ion a stabilisabb. Ennek oka
az, hogy a háromszoros pozitív töltésű ionnak
egyenletesebb az elektroneloszlása a 3d-alhéján.
Fe

→

[Ar] 4s 3d
2

6

Fe2+ + 2 e–
[Ar] 3d6

Fe2+ → Fe3+ + e–
[Ar] 3d6

[Ar] 3d5

2

79.1. táblázat: A fontosabb fémcsoportok

Kötések
Az elemi fémek kristályrácsában fémes kötés a
rácsösszetartó erő. Kialakulásához a külső héjon
található kisszámú elektron delokalizálódik.
A fémvegyületek halmazának nagy többségében ionkötés alakul ki. Az ionvegyületekben a
fémek kationként szerepelnek.
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létre, heves reakció, akár tűztünemény figyelhető meg. Például a vas „elég” klórgázban:

A fémek nagyon ritkán kovalens kötést
is kialakítanak. Ilyenkor a közepes elektro
negativitású fém alakít vegyületet nemfémes
elemmel. Például az ezüst, az alumínium, az
ólom vagy az ón néhány vegyülete esetében
inkább kovalens jellegűnek tekinthetjük az
atomok között kialakuló kötéseket. Példaként
a vízben rosszul oldódó ezüst(I)-halogenidek
(AgCl, AgBr, AgI) emelhetők ki.

2 Fe + 3 Cl2 → 2 FeCl3
Hasonlóan látványos az alumínium és a jód
víz hatására lezajló reakciója:
2 Al + 3 I2 → 2 AlI3
A fémek redukálósora
Az egyes fémek különböző reakciókészséggel
rendelkeznek (79.2. táblázat). Vannak olyanok,
amelyek a vízből és a híg savakból is hidrogéngázt fejlesztenek, mások csak a híg savakból
képesek erre. Azonban olyan fémekre is találunk
példát, amelyek egyik reakcióra sem képesek.
A fémekre jellemző továbbá, hogy a reakcióképesebb képviselőik reagálnak a kevésbé reakcióképes fémek ionjaival.
Ha a fémeket sorba állítjuk a reakciókészségük alapján, akkor megkapjuk a fémek redukálósorát (jellemerősségi sorát) (lásd 75.1. ábra).
A leggyakrabban csökkenő reakciókészségek
szerint történik a sorrendbe állítás.
Érdekesség, hogy bár az elnevezés szerint ez
a sorozat a fémek redukálósora, abban a hid-

Kémiai tulajdonságok
Megfelelő körülmények között a fémek számos
reakcióban részt vesznek. Minden reakciójukban redukálószerként vesznek részt.
Reakció nemfémekkel
A fémek többsége fém-oxidok képződése közben reagál az oxigénnel. Nagyon látványos például a magnézium égése, amelyet vakító fény
kísér:
2 Mg + O2 → 2 MgO
A fémek közvetlenül képesek reakcióba lépni
a halogénelemekkel. Ezek a reakciók gyakran
rendkívül látványosak: színes anyagok jönnek

Reagens

K és Na

Mg

Al

e° < –0,83 V

Zn

Fe

– 0,83 V < e° < 0 V

Cu és Ag
e° > 0 V

sósav

H2-gázt fejlesztenek

nem
reagálnak

híg
H2SO4-oldat

H2-gázt fejlesztenek

nem
reagálnak

tömény
H2SO4-oldat

SO2-gázt fejlesztenek

~30 w%-os
HNO3-oldat
tömény
HNO3-oldat

passziválódik
(védő
oxidréteg)

SO2-gázt
fejleszt

passziválódik
(védő
oxidréteg)

SO2-gázt
fejlesztenek

passziválódik
(védő
oxidréteg)

főleg
NO2-gázt
fejlesztenek

főként NO-gázt fejlesztenek

főleg NO2-gázt fejlesztenek

víz

H2-gázt
fejlesztenek

forró
vízből
H2-gázt
fejleszt

NaOH-oldat

H2-gázt
fejlesztenek

nem reagál

passziválódik
(védő
oxidréteg)

főleg
NO2-gázt
fejleszt

a védő oxidréteg
eltávolítása
után H2-gázt
fejleszt
oldódnak,
H2-gázt fejlesztenek

nem reagálnak

nem reagálnak

79.2. táblázat: Néhány jelentősebb fém reakciókészsége
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rogén is megjelenik. A csökkenő jellemerősségi
sorban a hidrogén után találhatóak azok a fémek, amelyek sem vízből, sem híg savakból nem
képesek hidrogéngázt fejleszteni.
Ha kikeressük a redukálósorban szereplő
fémek standard elektródpotenciálját, azt figyelhetjük meg, hogy a redukálósorban a H2
előtt csak negatív, míg a H2 után csak pozitív
standardpotenciálú fémek vannak. Ráadásul
a fémek növekvő standardpotenciál-értékek
szerint szerepelnek a sorban.
A fémek redukálósorban elfoglalt helye alapján tehát arra következtethetünk, hogy a fémek
hogyan viselkednek savakkal vagy vízzel szemben, illetve el tudjuk dönteni, hogy adott fém
mely fémionokkal képes reakcióba lépni.
Így például a redukálósor alapján látjuk, hogy
a cink reagál az ezüst(I)-ionokkal, azonban az
ezüst nem képes átalakítani a cinkionokat:
Zn(sz) + 2 Ag+(aq) → Zn2+(aq) + 2 Ag(sz)
Zn2+(aq) + Ag(sz) → nincs reakció
A lejátszódó reakcióban az elektront leadó
cink oxidálódik (vagyis redukáló hatású), míg az
elektront felvevő ezüst(I)-ion redukálódik (vagyis
oxidáló hatású).
A fémek korróziója
A fémek felületén a külső környezet hatására redoxireakció játszódhat le. A levegő páratartalma
és oxigéntartalma reagálhat a fémmel.
A legnagyobb mennyiségben használt fém a
vas. Felületén a levegőn rozsda alakul ki, ami
egy vas-oxi-hidroxi-vegyület (79.1. ábra).
A réz felületén a levegő nedvesség- és
szén-dioxid-tartalma hatására patina keletkezik.
Ez a bázisos réz(II)-karbonát bevonat zöldesre
színezi a fém felületét (79.2. ábra).
Az alumínium és a cink felületén védő oxidréteg alakul ki levegőn, ami a további korróziót megakadályozza. Az ezüst megfeketedik a levegőn, a

oxigén

vas

víz

levegőben lévő kéntartalmú szennyezőanyagok
hatására szulfidréteg alakul ki rajta. Az arany és a
platina felülete nem változik levegőn.
Előfordulás
A fémek a természetben főleg vegyületeik formájában fordulnak elő, ritkán elemi állapotban.
Az arany meddőkőzet kíséretében, elemi állapotban fordul elő. Kinyerése fizikai elválasztási
módszerekkel lehetséges.
Előállítás
A fémtartalmú ásványok egy részéből gazdaságosan kinyerhetők a fémek. Ezekben a fémek
kationként fordulnak elő, így elektronfelvétellel,
redukcióval lehet elemi állapotúvá alakítani őket.
Az ércből kinyert vegyületet először általában
fém-oxiddá alakítják, majd redukálószer segítségével nyerik ki belőle a fémet:
érc → fém-oxid → fém
A redukció megvalósulhat szén (például a
vasgyártás), hidrogén (például a volfrám előállítása) és alumínium által (például króm előállítása
termitreakcióval), illetve elektrokémiai redukciót
is alkalmaznak (például a nátrium és az alumínium előállítása).
Felhasználás
A fémeket igen széleskörűen használják. Használati tárgyak, gépek, berendezések, járművek
készülnek fémekből.
A fémekből más fémekkel, esetleg nemfémes
elemekkel ötvözetet készíthetünk.
Az ötvözeteket csoportokba sorolhatjuk:
a szilárd oldat típusú ötvözetekben az ötvözőanyag részecskéi vagy az alapfém rácsközötti
terébe épülnek be (rácsközi ötvözet), vagy az
alapfém atomjait helyettesítik néhány rácspontban (helyettesítési ötvözet). Rácsközi ötvözet
akkor jöhet létre, ha az alapfém és az ötvöző

rozsda

79.1. ábra: A vasból készül csavar felületét
lassan rozsda vonja be

79.2. ábra: A budai Vár tetejét is patina
vonja be
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elem atommérete jelentősen eltérő. Helyettesítési ötvözetnél viszont az atomméretek hasonlóak. A szilárd oldat típusú ötvözetek keményebbek, ridegebbek az alkotó fémeknél, általában
saválló, hőálló, nem korrodálódó anyagok.
Vegyület típusú ötvözetről beszélünk, ha a
fémek (esetleg fém és nemfém) között meghatározott arányú elegyedés jön létre. Például ilyen
a vas-karbid (Fe3C) és több arany-réz ötvözet.
Eutektikus ötvözetekben az alapfém és az
ötvözőanyag mikrokristályai egymás mellett helyezkednek el. Az ilyen ötvözetek alacsony olvadáspontúak, például forrasztóón.

Tudtad?
• Mitől színes a színesfém? Nem a színe
miatt! Az ipar számára minden fém ebbe
a kategóriába tartozik a vason kívül. Tehát
az alumínium vagy az ólom is színesfém,
pedig nem is színes.
• Nagyon régen ólomból készültek a vízvezetékek, mert az ólom könnyen hajlítható,
jól megmunkálható fém (79.3. ábra).

 iderült azonban, hogy az ivóvízben kis
K
mennyiségben mindig jelen lévő szénsav
kismértékben oldja az ólmot, így az bekerülhet az ivóvízbe és a szervezetünkbe.
Ezért javasolt lecserélni ezeket a vízvezetékeket.
• A fémek között is vannak olyanok, amelyeknek többféle allotrop módosulata is van.
Ilyen például az ón (Sn). Az ónból díszes
serlegeket, kupákat készítettek, amelyeket
ma múzeumokban láthatunk kiállítva. Ónból
készülnek az orgonasípok is. Ha tartósan
lecsökken a hőmérséklet, akkor a fehérón
átalakul szürkeónná, ami az alacsonyabb
(13 °C alatti) hőmérsékleten stabilabb módosulat, és a tárgy elporlad. A folyamat felgyorsul, ha fehérón tárgy érintkezik szürkeónnal. A jelenséget ónpestisnek hívják.

79.4. ábra: Régen ónból kupákat is
készítettek

79.3. ábra: A régi, ólomból készült
vízvezetékeket nagyon fontos
lecserélni!

Fontosabb fogalmak:
a fémek redukálósora, rozsda, patina, ötvözetek

A fémek általános jellemzése
• fémrács, benne fémes kötés
• szürke színűek, szilárdak, vezetik az áramot, változó a megmunkálhatóságuk, vannak könnyű(pl. Na, K, Mg, Al) és nehézfémek (pl. Cu, Ag, Au, Hg, Sn, Pb)
• reagálnak nemfémekkel, híg savakkal (a negatív e°-ú fémek), híg oxidáló savakkal (pl. Na, Al, Zn,
Fe, Cu), tömény oxidáló savakkal (pl. Na, Zn, Pb, Cu), vízzel (a –0,83 V-nál kisebb e°-ú fémek),
és néhányan lúgokkal (pl. Al, Sn, Zn)
• korrózióállóság
• a természetben elemi állapotban ritkák, redukcióval állítják elő ércekből
• ötvözetek
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80. Az alkálifémek
és vegyületeik

Emlékszel még?
Az alkálifémek a periódusos rendszer első
(fő)
csoportjának elemei. Legismertebb képviselőik a nátrium és a kálium. Fémrácsban
kristályosodnak, közönséges körülmények
között szilárd halmazállapotú, szürke színű
anyagok. Jó elektromos és hővezető képességgel rendelkeznek.
A legnegatívabb standardpotenciálú fémek, ez is azt mutatja, hogy könnyen adnak le
elektront. Emiatt a természetben csak vegyületek formájában fordulnak elő.

Az alkálifémek
Az atomi és halmazjellemzők
Az első és a második (fő)csoport fémeit az
s-mező fémeinek is szokták nevezni, mivel
az utolsó elektronjuk mindig az s alhéjra épül
be. Az alkálifémek vegyérték-elektronhéjának szerkezete: ns1.
Kisebb alkálifématomok esetében az egyetlen vegyértékelektron közelebb van az atommaghoz, így annak vonzó hatása erősebben hat
rá, ezért nehezebb leszakítani. A nagyobb rendszámú atom vegyértékelektronját kevésbé vonzza az atommag, azt könnyebb leszakítani.
A csoportban a rendszám növekedésével nő
az atomok és a belőle képződő kationok mérete, ellenben csökken az elektronegativitás és az
ionizációs energia.
Tércentrált kockarácsban kristályosodnak.
Fizikai tulajdonságok
Világos, ezüstös szürke színű, szilárd halmazállapotú anyagok. Az olvadás- és forráspontjuk a

fémekhez képest alacsony, a keménységük kicsi. Olyan puhák, hogy késsel vághatók. A kön�nyűfémek közé tartoznak, a Li, Na, K sűrűsége
még a vízénél is kisebb.
Kémiai tulajdonságok
Lángfestés
A vegyértékelektronjuk már kis mennyiségű energia hatására is gerjeszthető. Emiatt a gázlángba
kerülve azt jellemző színnel megfestik (lásd I. kötet 3.6. ábra). A lítium bíbor, a nátrium sárga, a
kálium fakóibolya, a rubídium rubinvörös, míg a
cézium kék színűre festi a színtelen gázlángot.
Tárolás
Rendkívül reakcióképes fémek, erélyes redukálószerek. Az alkálifémeket levegőtől elzártan
(petróleum alatt) kell tárolni, mert képesek a levegő oxigéntartalmával, illetve nedvességtartalmával is reakcióba lépni.
Égésük
Oxigénnel való reakciójuk során lítium-oxid, nátrium-peroxid, illetve kálium-szuperoxid keletkezik:
4 Li + O2 → 2 Li2O
2 Na + O2 → Na2O2
K + O2 → KO2
Ezekben a vegyületekben a fém oxidá
ciós száma +1, az oxigéné viszont változó: az
oxidban –2, a peroxidban –1, míg a szuper
oxidban –0,5.
Reakció más nemfémekkel
Halogénelemekkel is közvetlenül reakcióba
lépnek. Az olvadt nátriumot klórgázba merítve
tűztünemény közben fehér színű nátrium-klorid
keletkezik:
2 Na + Cl2 → 2 NaCl
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A kénnel reakcióba lépve szulfidokat hoznak
létre:
2 Na + S → Na2S
Olyan erélyes redukálószerek, hogy még
a hidrogént is képesek redukálni, sószerű
hidrideket állítva elő:
2 Na + H2 → 2 NaH
Reakció vízzel
Vízzel hidrogéngáz fejlődése közben reagálnak,
ami a reakció közben fejlődő hő mennyiségétől
függően akár lángra is lobbanhat. Erre a káliumtól
kezdődően számíthatunk, a rubídium és a cézium
már robbanásszerű hevességgel reagál a vízzel.
2 K + 2 H2O → 2 KOH + H2

Előfordulás és előállítás
A természetben az alkálifémek csak vegyületek
formájában fordulnak elő.
Ezekben +1 az oxidációs számuk, így elemi állapotba redukcióval hozhatók.
Előállításukhoz elektrokémiai redukciót alkalmaznak. Általában kloridjaik olvadékelektrolízisével állítják elő ezeket a fémeket.
Felhasználás és élettani hatás
Az alkálifémeket főként redukálószerként, illetve
ötvözőelemként alkalmazzák.
Élettani hatásuk is kiemelkedő, a nátrium-kálium ionpumpa teszi lehetővé az ideg- és izomsejtek működését (nyugalmi potenciál kialakítása). A nátriumion vérnyomásnövelő, a káliumion
vérnyomáscsökkentő hatású.

A reakciók során lúgos kémhatású alkálifém-hidroxid-oldatok keletkeznek (80.1. ábra).

Az alkálifém-vegyületek

Reakció savakkal és lúgokkal
Híg savoldatokban hidrogéngáz fejlődése közben oldódnak.

Vegyületeik általában jól oldódnak vízben. Többnyire fehér színűek, vizes oldatban színtelenek.
Kivételt képeznek a színes anionokkal alkotott
vegyületeik, pl. KMnO4 (kálium-permanganát,
hipermangán) vagy K2Cr2O7 (kálium-bikromát).

2 Na + 2 HCl → 2 NaCl + H2
Lúgokban is feloldhatók, miközben az oldat
víztartalmával reagálnak el. Ha például nátriumot
dobunk nátrium-hidroxid-oldatba, akkor az oldat
töményedik. A nátrium az oldószerrel elreagálva
NaOH-ot hoz létre:
2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2

80.1. ábra: A nátrium és a kálium vízzel
lejátszódó reakciója közül a káliumé
az intenzívebb, esetében a fejlődő hő
elegendő a hidrogéngáz öngyulladásához

„Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz
engem?
Úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót! –
felelte a kicsi királykisasszony.”
Benedek Elek A só című meséjéből vett idézet talán mindenki számára ismerős, és bizonyítja, hogy milyen nagy szerepe van az emberek
életében a sónak.
Só, konyhasó, kősó, halit. Minden név ugyanazt az egy anyagot takarja, a nátrium-kloridot
(NaCl). Fehér színű, szilárd, vízben jól oldódó
ionvegyület, magas olvadáspontú, nagy keménységű anyag. Ételízesítésre, tartósításra
használjuk, de télen utak sózására is, aminél
mára már számos környezetkímélőbb megoldást
is ismerünk. Az iparban klórgáz és nátrium-hidroxid előállítására is használják.
A só az üledékes kőzetek közé tartozik, bányásszák. Közelünkben Parajdon és Tordán (Erdély), illetve Wieliczkában (Lengyelország) található híres sóbánya (80.2. ábra).
Gyakran tengervíz lepárlásával állítanak elő
sót. Ezt nevezik tengeri sónak, tisztított formájában emberi fogyasztásra alkalmas (80.3. ábra).

147

OH_KEM910TB_Kemia_9-10 II.indd 147

2021. 06. 29. 15:27:33

80.2. ábra: A parajdi sóbánya hatalmas
tereiben légzőszervi betegségekkel küzdők
is gyógyulhatnak
A nátrium-karbonát (Na2CO3 · 10 H2O, szóda,
sziksó) szintén a természetben előforduló nátriumvegyület. Fehér színű szilárd anyag, levegőn
állva a kristályvíztartalmának egy részét elveszíti.
Vízben jól oldódik, vizes oldata lúgos kémhatású. Az ipar nagy tömegben állítja elő. Üveg- és
szappangyártáshoz, illetve más nátriumtartalmú
vegyületek előállításához használják. Élelmiszer
ipari adalékanyagként is találkozhatunk vele
(E500i), mivel savszabályozó, térfogatnövelő,
csomósodást gátló anyag. Az Alföld jellegzetes
szikes legelőin „kivirágzik”, kikristályosodik a ta
laj felső rétegében, így a terület mezőgazdasági
művelésre alkalmatlanná válik, csak néhány növény bírja a magas Na+-koncentrációt (80.4. ábra).

80.3. ábra: A tengervíz lepárlásával tengeri
sót állítanak elő
Savak, például sósav hatására is szén-di
oxid-gáz szabadul fel belőle:
NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2
Azért is javasolják a gyomorégés (savtúltengés) kezelésére, mert képes a gyomorsavat
megkötni természetes anyagok keletkezése
közben.
A nátrium-hidroxid (lúgkő, marónátron, NaOH)
szintén fehér színű, szilárd halmazállapotú, vízben jól oldódó vegyület. Nagy keménységű
anyag, pasztillák, pelyhek formájában hozzák
forgalomba. A természetben nem fordul elő. Az
erős bázisok közé tartozik, vízben szétesik nátriumionra és hidroxidionra. Erősen higroszkópos
anyag: a levegő nedvességtartalmát megköti,
szabad levegőn állva pasztillái összetapadnak.
A levegő szén-dioxid-tartalmának hatására elkarbonátosodik:
2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

80.4. ábra: A sóballa (Suaeda maritima)
a szikes területeket kedveli
A szódabikarbóna (NaHCO3) fehér színű, szilárd halmazállapotú, vízben jól oldódó vegyület,
vizes oldata enyhén lúgos kémhatású. Szintén
élelmiszeripari adalékanyag (E500ii), sütőporok
alapanyagaként használják, mivel hő hatására
gázképződés közben elbomlik:
2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O(g) + CO2(g)

A papír- és textiliparban, illetve az alumínium
gyártás során és szappanfőzésnél is nagy men�nyiségben használják. Laboratóriumban az egyik
leggyakrabban alkalmazott lúg. Rendkívül maró
hatású, a bőrön fájdalmas, nehezen gyógyuló
sebet okoz. Szembe kerülve vakságot okozhat.
A nátrium-szulfát (glaubersó, Na2SO4) természetes ásványvizekben is előforduló vegyület.
Hashajtó hatása van. Ivókúra formájában szokták alkalmazni a glaubersós gyógyvizeket.
A nátrium-foszfát (trisó, Na3PO4) vízlágyító
szerként használatos ionvegyület. A vízben oldott Ca2+- és Mg2+-ionokat csapadékká alakítja.
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A trisóhoz hasonlóan a nátrium-karbonát is oldhatatlan csapadékot képez a víz kalcium- és
magnézium ionjaival. Ezért mindkét anyag vízlágyító hatású.
A kálium-klorid (kálisó, KCl) az egyik legismertebb káliumtartalmú műtrágya.
A kálium-karbonát (hamuzsír, szalajka,
K2CO3) az üveggyártás, vászonfehérítés, bőrcserzés nélkülözhetetlen vegyi anyaga volt.
Fahamuból állították elő, és nagy kereslet volt
iránta Ausztria és Németország részéről is, ami
tetemes mennyiségű erdőterület kiirtását okozta
Magyarországon.
A kálium-hidroxid (kálilúg, KOH) a nátrium-
hidroxidhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező
vegyület. Szintén higroszkópos, levegőn elfolyósodik, és szén-dioxid hatására karbonátosodik.
Vizes oldata erősen maró hatású.
A
kálium-permanganát
(hipermangán,
KMnO4) sötétlila kristályos anyag. Vízben jól oldódik, vizes oldata fertőtlenítő hatású. Redoxireakciókban erélyes oxidálószerként viselkedik.

Tudtad?
• A feldolgozott élelmiszereink gyakran túl
nagy mennyiségű konyhasót tartalmaznak,
amely hozzájárul a magasvérnyomás-betegség kialakulásához. Egyes kutatások
azonban ezt a tényt nem támasztják alá.
• A szódabikarbónát és a szódát ismét felfedezték mint környezetbarát tisztítószert.
A forgalmazók szerint felhasználható zsír-,
kávé- és teafoltok eltávolítására, edényés sütőtisztításra, leégett ételmaradékok
eltávolítására, csempe, mosdó, WC tisztítására. Érdemes azonban ezeket kellő kritikával szemlélni, mert zsíroldáshoz lúgos
kémhatásuk miatt alkalmasak lehetnek
ezek a vegyületek, de vízkő eltávolítására
biztosan nem tudjuk használni (pedig erre
is javasolják!), hiszen azt csak savak segítségével oldhatjuk fel.

Fontosabb fogalmak:
s-mező fémei, hidrid, lángfestés, konyhasó, szóda, sziksó, szódabikarbóna, nátronlúg, lúgkő, glaubersó, trisó, kálisó, hamuzsír, kálilúg, hipermangán

Az alkálifémek és vegyületeik
• az alkálifémek:
− 1. csoport fémei: lítium, nátrium, kálium, rubídium, cézium, francium
• 1 db vegyértékelektron, ns1, kis elektronegativitás és ionizációs energia
• fizikai tulajdonságok: ezüstszürke, puha, könnyűfémek, jó elektromos vezetők
• kémiai tulajdonságok:
− reakció nemfémes elemekkel (O2, Cl2, S, H2)
− reakció vegyületekkel (híg savakból, vízből és lúgokból hidrogént fejlesztenek)
• a természetben csak vegyületeik fordulnak elő, olvadékelektrolízissel állítják elő
• felhasználás: ötvözőelemként és redukálószerként
• élettani jelentőségük: nátrium-kálium pumpa, vérnyomás-szabályozó szerep
• a legfontosabb nátriumvegyületek
− konyhasó, szóda, szódabikarbóna, lúgkő, glaubersó, trisó
• a legfontosabb káliumvegyületek
− kálisó, hamuzsír, kálilúg, hipermangán
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81. Az alkáliföldfémek
és vegyületeik

Emlékszel még?
Az alkáliföldfémek a periódusos rendszer második (fő)csoportjába tartoznak, két vegyértékelektronjuk van. Ezek leadásával nemesgáz-szerkezetű, kétszeresen pozitív töltésű
ionokat tudnak létrehozni. Negatív standardpotenciálú fémek.
Vegyületeik közül több is nagy mennyiségben található meg a természetben, például hegységalkotó kőzeteink a mészkő és
a dolomit. A kalcium vegyületei fontos szerepet töltenek be szervezetünk felépítésében,
normális működésében. Az építőipar is nagy
tömegben használja fel a kalcium vegyületeit.

Az alkáliföldfémek
Az atomi jellemzők
A 2. csoport elemeinek két vegyértékelektronja
van.
A vegyértékhéjuk elektronszerkezete: ns2.
Az atomok mérete – a nagyobb magvonzás miatt – kicsit kisebb, mint az 1. (fő)csoport
azonos periódusában lévő atomoké. Az elektro
negativitásuk és ionizációs energiájuk kicsi, de
valamivel nagyobb, mint az alkálifémeké. Kétszeresen pozitív töltésű, nemesgáz-szerkezetű
ionokat képezhetnek, amelyek létrehozásához
viszont már több energiára van szükség, mint
amennyi az alkálifémek esetén kellett.
Fizikai tulajdonságok
Világosszürke színű, szilárd halmazállapotú
anyagok, viszonylag alacsony olvadás- és forráspont jellemzi az alkáliföldfémeket (81.1. ábra).
Könnyűfémek, de mindegyik csoportbeli fém sűrűsége nagyobb a vízénél.

81.1. ábra: A magnézium világosszürke
színű fém
Fémrácsuk típusa eltérő, ez hatással van
megmunkálhatóságukra is.
Kémiai tulajdonságok
Erélyes redukálószerek, könnyen reakcióba
lépnek, bár az alkálifémekhez képest kisebb a
reakciókészségük. Vegyértékelektronjaik nehezebben gerjeszthetők: a berillium és a magnézium nem festik a lángot. A kalcium téglavörös, a
stroncium vörös, a bárium fakózöld színű lángfestést eredményez.
Tárolás
A csoportban a magnézium alatt elhelyezkedő
fémeket levegőtől elzártan kell tárolni, mert oxigénnel érintkezve lassan eloxidálódnak.
Reakció nemfémekkel
Az oxigénnel könnyen egyesülnek, miközben a
megfelelő oxidok keletkeznek.
2 Ca + O2 → 2 CaO
A magnézium égése rendkívül látványos, vakító fényjelenség közben megy végbe (lásd I. kötet 28.4. ábra).
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A bárium peroxid típusú vegyület képződése közben reagál oxigénnel:
Ba + O2 → BaO2
Halogénekkel is reakcióba lépnek. A kalcium a brómmal kalcium-bromidot képez:
Ca + Br2 → CaBr2
Reakció szén-dioxiddal
A magnézium olyan erélyes redukálószer, hogy
égését szén-dioxid-gázban is folytatja:
2 Mg + CO2 → 2 MgO + C
Reakció vízzel
Vízzel hidrogéngáz fejlődése közben lépnek reakcióba. A kalcium és a víz reakciója közel sem
olyan heves, mint a kálium vízzel való reakciója,
akár kémcsőben is elvégezhető. Fenolftalein indikátort adva a képződött oldathoz, rózsaszínnel
jelzi a lúgos kémhatás kialakulását.
Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2
A magnézium szobahőmérsékleten nem lép
reakcióba a vízzel, de melegítés hatására (forró
vízben) beindul az átalakulás. Fenolftalein indikátort adva a rendszerhez csak az oldódó magnézium közelében jelenik meg halvány rózsaszín
színváltozás. A létrejött vizes oldat csak kismértékben lúgos.
Mg + 2 H2O → Mg(OH)2 + H2
Ha összehasonlítjuk a Na, a K, a Mg és a Ca
esetében a vízzel való reakciókat, akkor megállapíthatjuk, hogy az első (fő)csoport fémei hevesebben reagálnak vízzel, mint az alkáliföldfémek.
A csoportokban pedig a rendszám növekedésével párhuzamosan nő a reakciókészség. Ez az
ionizációs energia és az elektronegativitás periodikus változásával magyarázható.
Reakció savakkal és lúgokkal
Híg savoldatokban hidrogéngáz keletkezése
közben oldódnak.

Lúgoldatokkal, pontosabban azok víztartalmával reakcióba lépnek:
Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2
A magnézium viszont nem oldható fel lúgoldatokban, vagyis nem reagál NaOH-oldattal, mivel a felületén hidroxidcsapadék képződik, ami a
további oldódást megakadályozza.
Előfordulás és előállítás
Nagy reakciókészségük miatt a természetben
csak vegyületek formájában fordulnak elő.
Vegyületeikben kationként fordulnak elő,
ezért redukcióval állíthatunk elő belőlük elemi
állapotú fémet. Mivel nagy reakciókészségű fémek, ezért elsősorban kloridjaik olvadékelektrolízisével állíthatók elő.
Felhasználás és élettani hatás
Leginkább ötvözőelemként, illetve a pirotechnikában (pl. tűzijátékok készítésére) használják
ezeket a fémeket.
Élettani hatásuk is nagyon jelentős: a kalciumion a szervezetünkben legnagyobb tömegben
jelen lévő fémion, apatit formájában csontjaink
alkotórésze. Magnéziumion van a klorofillban, és
számos enzim felépítésében is részt vesz. A berillium és a bárium vegyületeinek nagy része mérgező.

Az alkáliföldfém-vegyületek
A vegyületeik fehér színű, szilárd anyagok. Víz
oldhatóságuk változó.
A kalcium-karbonát (mészkő, márvány, CaCO3)
hegységalkotó vegyület (pl. a Bükk alapkőzete),
de a vízkő is nagyrészt ebből áll. Fehér, szen�nyezett állapotban szürkés színű, vízben rosszul
oldódó vegyület. Savakban CO2-gáz fejlődése
közben oldódik. Hevítve hőbomlást szenved, ez
a mészégetés folyamata:
CaCO3 → CaO + CO2
A keletkező kalcium-oxid (égetett mész,
CaO) vízzel exoterm folyamatban egyesül, ez a
mészoltás folyamata:

Negatív standardpotenciálúak az alkáliföld
fémek is, így képesek a H+-iont redukálni.

CaO + H2O → Ca(OH)2

Ca + 2 HCl → CaCl2 + H2

A keletkező termék a kalcium-hidroxid (oltott
mész, Ca(OH)2). Ennek híg vizes oldata a meszes
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víz, amelyet laboratóriumban szén-dioxid-gáz kimutatására használnak. A szén-dioxid hatására
ugyanis zavarossá válik, amit a fehér csapadékként képződő kalcium-karbonát okoz:
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Hasonló jelenség figyelhető meg akkor is,
amikor az építkezéseken vakolnak, vagy kime
szelnek egy helyiséget. Így „köt meg” a mésztartalom, miközben felveszi a szén-dioxidot és
elkarbonátosodik.
Előfordulhat, hogy a meszes vízbe túl hosszan,
nagy mennyiségű szén-dioxidot vezetünk. Ekkor is megfigyelhetjük a kezdeti csapadékképződést, de a csapadék kis idő múlva feloldódik.
A jelenség magyarázata az, hogy a híg oldatban lévő összes Ca(OH)2 elkarbonátosodik,
majd a még mindig áramló szén-dioxid a vízzel
reagál el, és szénsav keletkezik. A szénsav viszont oldja a mészkövet:
CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2

Ez a jelenség zajlik le a mészkőhegységeinkben is: a csapadékvíz szénsavtartalma lassan
kioldja a mészkövet, így barlangok képződhetnek. A keletkező kalcium-hidrogén-karbonát
bomlékony vegyület, a nyomás és a hőmérséklet
változásának hatására visszaalakul mészkővé.
A barlangokban így alakulhatnak ki a cseppkövek (81.2. ábra):
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O+ CO2
Szervezetünk kalciumtartalma nagyrészt kal
cium-foszfát [Ca3(PO4)2] formájában, csontjainkban található meg. Fehér színű, szilárd halmazállapotú anyag, vízben nem, de savakban oldódik.
Csontlisztként hozzák forgalomba, állati tápokhoz adagolhatják, illetve műtrágyaként alkalmazzák. A savas gyökérzónában lassan oldódva képes felszívódni. Környezetbarát foszforműtrágya.
A kalcium-szulfát (gipsz, alabástrom, máriaüveg,
CaSO4 · 2 H2O) kihevítve részben elveszíti kristályvíztartalmát, és égetett gipsz (CaSO4 · 0,5 H2O)
keletkezik belőle. Ehhez kevés vizet keverve, vis�szaveszi kristályvíztartalmát, közben megnő a térfogata. Képes a legapróbb repedéseket, formákat
is kitölteni, ezért használhatjuk gipszformák készítéséhez, javíthatjuk a fal repedéseit. Az egészségügyben rögzítőkötések készítésére használják, a
rendőrség szakemberei sokáig alkalmazták nyomok rögzítésére (pl. talplenyomat) (81.3. ábra).
A magnézium-karbonát (MgCO3) vegyes sót
képez a kalcium-karbonáttal. Ez a dolomit
(CaCO3 · MgCO3), ami szintén hegységalkotó
kőzet.
A magnézium-szulfát (keserűsó, MgSO4) a
glaubersóhoz hasonlóan hashajtó hatású, szintén előfordul gyógyvizekben.

81.2. ábra: Az óriás cseppkövek, mint
például az aggteleki Baradla-barlangban
látható Csillagvizsgáló nevű cseppkő,
kialakulása több százezer évig tart

81.3. ábra: A gipszet az egészségügyben a
törött végtagok rögzítésére használják
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A vízkeménység
A vízben oldódó kalcium- és magnéziumsók
okozzák a vízkeménységet. A víz összes keménysége két részből áll: a változó keménységet a Ca(HCO3)2– és a Mg(HCO3)2-tartalom
okozza. Forralás hatására ezek a vegyületek elbomlanak, és vízben rosszul oldódó karbonátok
formájában kiválnak a vízből. Így lecsökken az
oldott kalcium- és magnéziumsók mennyisége a
vízben, és lágyabb lesz a víz.
A többi, vízben oldódó kalcium- és magnéziumvegyület adja a víz állandó keménységét.
A kemény víz a háztartásokban és az iparban
egyaránt gondokat okozhat: vízkő válik ki a csaptelepeken, kávéfőzőkben, mosógépekben stb.
A vízkőlerakódás eltömítheti a csővezetékeket,
csőtörést okozhat. A kialakult vízkő eltávolítására
csak a savas kémhatású tisztítószerek alkalmasak, ezek képesek feloldani a lerakódott, főleg
CaCO3-tartalmú anyagot. Érdemes citromsavas
vagy ecetsavas tisztítószert választani, ezek környezetkímélő hatásúak.
A vízkő kialakulása megelőzhető vízlágyítószerek vagy berendezések alkalmazásával.
Régebben elsősorban vegyszeres vízlágyítást
alkalmaztak. Leggyakrabban a trisót (Na3PO4)
használták ilyen célokra. A kemény vízhez ke-

verve foszfátcsapadékot alakított ki a Ca2+- és
Mg2+-ionokkal:
3 Ca2+(aq) + 2 PO43–(aq) → Ca3(PO4)2(sz).
Környezetkímélőbb megoldás a mosószerhez adagolt mosószóda, illetve az ioncserélő
gyanták alkalmazása. Ez utóbbiak a felületükön
megkötik a keménységet okozó ionokat, és helyettük keménységet nem okozó ionokat juttatnak a vízbe. Alkalmazásukkal akár ionmentes
vizet is előállíthatunk.

Tudtad?
A cseppkövek növekedése rendkívül lassú
folyamat. Több tényező is befolyásolja: a felszínre hulló csapadék mennyisége, a hőmér
séklet, a barlang feletti növényzet stb. Szakemberek véleménye szerint a cseppkövek
át
lagosan 0,2 mm-t növekednek évente,
vagyis 100 év kell ahhoz, hogy 2 cm-t növekedjen egy cseppkő.
A világ egyik legnagyobb cseppköve, a
Baradla-barlangban található Csillagvizsgáló,
mintegy 25 m magas, közel 1000 tonna súlyú,
a korát mintegy 800 ezer évre becsülik.

Fontosabb fogalmak:
mészkő, márvány, mészégetés, égetett mész, mészoltás, oltott mész, meszes víz, csontliszt, gipsz,
égetett gipsz, dolomit, keserűsó, vízkő, kemény víz, lágy víz, összkeménység, változó vízkeménység, állandó vízkeménység, vízlágyítás, ioncserélő gyanták, ioncserélt víz

Az alkáliföldfémek és vegyületeik
• az alkáliföldfémek:
− a 2. csoport elemei: berillium, magnézium, kalcium, stroncium, bárium, rádium
− a vegyértékhéj elektronszerkezete: ns2, kis elektronegativitás és ionizációs energia
− fizikai tulajdonságok: világosszürke, változó megmunkálhatóságú szilárd anyagok
− kémiai tulajdonságok: redukálószerek
− reagálnak oxigénnel, halogénekkel, vízzel, savakkal, egyesek lúgokkal is
− ötvözőelemek, Ca2+: csontok felépítése, Mg2+: klorofill és enzimek, Ba2+: mérgező
• vegyületeik: CaCO3, CaO, Ca(OH)2, Ca(HCO3)2, Ca3(PO4)2, CaSO4, CaCO3 · MgCO3
• vízkeménység (összkeménység: változó és állandó) és vízlágyítási eljárások
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82. Az alumínium
és előállítása

Emlékszel még?
Az alumínium a periódusos rendszer harmadik periódusában, a 13. csoportban található
elem. Három vegyértékelektronja van.
A híg savakkal a reakcióképes fémek hidrogéngázt fejlesztenek, a tömény oxidáló savak viszont a vasat és az alumíniumot pas�sziválják.
A fémek előállítása redukcióval történik.
Ez történhet szénnel, hidrogénnel, elektromos
árammal vagy egy erélyesebb redukálószerként viselkedő fémmel.

Az alumínium
Az atomi és halmazjellemzők
Az alumínium a földkéreg 8,8 w%-át adja. Ezzel
a harmadik leggyakoribb elem és (tömegét tekintve) a leggyakoribb fém a földkéregben.
Az alumínium a p-mező féme. A vegyértékhéjának elektronszerkezete: 3s2 3p1.
Az elektronegativitása és ionizációs energiája
is nagyobb, mint az alkálifémeknek és alkáliföldfémeknek.
Lapon középpontos kockarácsban kristályosodik.
Fizikai tulajdonságok
Közönséges körülmények között világosszürke
(ezüstfehér) színű, szilárd halmazállapotú anyag
(82.1. ábra). Olvadáspontja viszonylag alacsony.
Sűrűsége kicsi, a könnyűfémek közé tartozik.
Rendkívül jól megmunkálható, nyújtható, hengerelhető.

82.1. ábra: Finom eloszlású alumíniumpor
Kémiai tulajdonságok
Jó redukálószer. A felületét védő oxidréteg vonja
be. Az oxidréteg eltávolítása után nagyon kön�nyen átalakul.
Reakció nemfémekkel
Oxigénnel reagálva alumínium-oxidot képez:
4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3
Ez a reakció közönséges körülmények között
is végbemegy, a levegő oxigéntartalma eloxidálja az alumínium felületét. A kialakuló oxidréteg
tömör védőbevonatot alkot, amely megakadályozza az alumínium további korrózióját.
Reakcióba lép halogénelemekkel. Nagyon
látványos a jóddal való reakciója (lásd I. kötet
26.4. ábráját). A keletkező alumínium-jodid fehér
színű, szilárd anyag, de gyakran elszíneződik a
szublimáló jód hatására.
2 Al + 3 I2 → 2 AlI3
Reakció vízzel
Az oxidréteg megvédi az alumíniumot a vízzel
szemben is: csak akkor oldható fel az alumínium
vízben, ha a felületéről eltávolítjuk a védő oxidré-
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teget. Ezt mechanikus (dörzsöléssel) vagy vegyi
(például HgCl2-oldat segítségével) úton tehetjük
meg. A higany(II)-kloriddal kezelt alumínium
hidrogéngáz fejlődése közben oldódik vízben:
2 Al + 6 H2O → 2 Al(OH)3 + 3 H2
Reakció savakkal és lúgokkal
Az alumínium az amfoter fémek közé tartozik,
híg savakban és lúgokban egyaránt oldódik. Sósavból hidrogéngázt fejleszt:
2 Al + 6 HCl→ 2 AlCl3 + 3 H2
Nátrium-hidroxid-oldat feleslegében az
alumínium komplex képződése közben feloldódik, miközben hidrogéngáz fejlődik:
Al + NaOH + 3 H2O→ Na[Al(OH)4] + 1,5 H2
Tömény oxidáló savak hatására az alumínium felületén lévő oxidréteg megvastagszik, ami
megakadályozza a fém oldódását, a fém passziválódik. Az alumínium így nem oldódik sem tömény kénsavban, sem tömény salétromsavban.
Eloxálás
Az alumínium felületén a korrózióvédelem céljából elektrokémiai úton is kialakítható a megvastagodott védő oxidréteg. Ezt a folyamatot
eloxálásnak nevezzük.
Termitreakció
Az alumínium jó redukáló hatását a termitreakcióval is bizonyíthatjuk. Vas(III)-oxiddal összekeverve, megfelelő hőmérsékletet biztosítva az

82.2. ábra: Az alumíniumtermit rendkívül
heves reakció

alumínium redukálja a vas(III)-ionokat, elemi vas
képződése közben (82.2. és 82.3. ábrák). A lejátszódó reakció egyenlete:
Fe2O3 + 2 Al → Al2O3 + 2 Fe
A termitreakció más fém-oxidokkal is végbemegy, például króm(III)-oxiddal:
Cr2O3 + 2 Al → Al2O3 + 2 Cr
Előfordulás
Az alumínium a földkéregben nagy tömegben
fordul elő. Az agyagásványok, a szilikátok, a
bauxit, a korund, a kriolit stb. mind tartalmaznak
alumíniumot. Gazdaságosan a bauxit nevű ércből nyerhető ki.
Felhasználás
Az alumínium felhasználása széles körű, a vas
után az ipar számára a legfontosabb fém. Fő felhasználási területei a gépipar, építőipar, belső
építészet, élelmiszeripar. Nagy mennyiségben
készülnek belőle italok tárolásához dobozok, kávékapszulák. Ezek visszagyűjtés után teljes egészében újrahasznosíthatók. A visszagyűjtött, ledarált alumínium újbóli megolvasztása az eredeti
alumíniumgyártáshoz képest csak mintegy 5%-os
energiafelhasználással jár. Így az alumíniumot környezetbarát csomagolóanyagnak lehet tekinteni.
Az alumínium ötvözetei is elterjedtek: például űrhajók, repülőgépek, helikopterek szerkezetének építéséhez használják az alumínium lítiummal alkotott ötvözetét. Tipikus ötvözőelemei
még a Cu, Mn, Mg, Si és a Zn.

82.3. ábra: A termitreakciót használják
a vasúti sínek hegesztésére is
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Az alumíniumgyártás
A bauxitból történő előállítás két lépésből áll.
Először a bauxitból kinyerik az alumíniumtartalmú
vegyületeket, és kémiailag tiszta alumínium-oxiddá alakítják (timföld). A második szakaszban olvadékelektrolízissel jutnak tiszta alumíniumhoz.
bauxit → timföld → alumínium
A bauxit az alumíniumot leginkább oxidos formában tartalmazza. Az alumínium-oxid mellett jelentős mennyiségű vas(III)-oxidot, szilícium-dioxidot, titán- és mangánvegyületeket, illetve egyéb
anyagokat is tartalmaz (82.4. ábra). Az alumíniumgyártás első lépéseként a bauxitot megfelelő
szemcseméretűre aprítják, majd tömény nátrium-hidroxid-oldat segítségével kioldják belőle
az alumíniumtartalmú részeket.
Al2O3 + 2 NaOH + 3 H2O → 2 Na[Al(OH)4]
A bauxitból visszamaradó, lúgban nem oldódó rész a vörösiszap. Ezt eltávolítják a rendszerből, és egy víztiszta oldatot kapnak.
A visszamaradó oldat komplex formában
tartalmazza az alumíniumot.
Ebből az oldatból Al(OH)3-os beoltás során
alumínium-hidroxid-csapadékot nyernek ki.
Na[Al(OH)4] → Al(OH)3 + NaOH
Az alumínium-hidroxid (timföldhidrát) fehér
színű, pelyhes csapadék formájában válik le.
A leváló csapadékot csőkemencében magas
hőmérsékletre hevítik, kalcinálják. Ennek hatá-

82.4. ábra: Az alumíniumgyártás kiindulási
érce a bauxit, amelynek vörös színét a
benne található vas(III)-vegyületek okozzák

sára vizet veszít, és tiszta alumínium-oxid, timföld keletkezik belőle.
2 Al(OH)3 → Al2O3 + 3 H2O
A timföld előállításával befejeződik az alumíniumgyártás első szakasza. A melléktermékként
keletkező vörösiszapot tárolóban helyezik el, a
maradék, felhígult lúgot visszanyerik, töményítik,
és újból felhasználják a bauxit oldására.
A második szakasz a timföld elektrolízise. Ehhez
olvadékká kell alakítani a timföldet, ami nagyon
energiaigényes lépés. A timföld olvadáspontja
2000 °C felett van. A költségek és az energiafelhasználás csökkentése, valamint az olvadék vezetőképessége növelése érdekében a timföldet
kb. 5-10 w% kriolittal (Na3AlF6) keverik össze.
Az így nyert keverék már ~1000 °C-on olvadékká
alakul és elektrolizálható.
Az elektrolízist hatalmas elektrolizáló kádakban végzik (82.5. ábra). Grafitelektródokat alkalmaznak, amelyek az elektrolízis hőmérsékletén
izzanak. A lejátszódó reakciók:
Katód: 4 Al3+ + 12 e– → 4 Al
Anód: 6 O2– → 3 O2 + 12 e–
A fejlődő oxigéngáz az anódszénnel képes
reakcióba lépni ezen a hőmérsékleten, így széndioxid-gáz képződik. Az elektrolízis során törekednek arra, hogy a szén-dioxid eltávozzon a
rendszerből, de előfordul, hogy a folyamatban
így is képződik szén-monoxid:
CO2 + C → 2 CO

82.5. ábra: A timföld olvadékelektrolízise
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A katódon leváló olvadt alumíniumot vákuum
üstbe szívják. Az ilyen módon kinyert alumínium
99%-os tisztaságú.

Az alumíniumvegyületek
Az alumínium vegyületei közül jelentős az Al2O3
és az Al(OH)3. Mindkettő fehér, szilárd anyag, vízben nem, de savakban és lúgokban egyaránt feloldódnak, vagyis amfoter sajátságú vegyületek.
Al2O3 + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2O
Al2O3 + 2 NaOH + 3 H2O → 2 Na[Al(OH)4]
Al(OH)3 + 3 HCl → AlCl3 + 3 H2O
Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]
Az alumínium-oxidot a tulajdonságai miatt az
atomrácsos szerkezetű oxidok közé soroljuk.

Tudtad?
• Az alumíniumion nagyobb koncentrációban
mérgező, különösen vesebetegek számára
lehet veszélyes. Lerakódhat a csontokban,
de idegrendszeri elváltozásokat is okozhat.
Egyes kutatások az Alzheimer-kór kialakulásával is kapcsolatba hozták a szervezetbe kerülő Al3+-ionokat.
• Az alumínium természetben megtalálható
számos vegyülete drágakövek, féldrágakövek felépítője: a zafír vas- és titán-oxiddal,
a rubin pedig króm-oxiddal szennyezett
Al2O3. A topáz króm-oxiddal és vas-oxiddal szennyezett alumínium-szilikát.
• 2010. október 4-én a MAL Zrt. tulajdoná
ban lévő vörösiszap-tározó fala átszakadt,
és mintegy 1 millió m3 zagy öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely településeket. A katasztrófa tíz emberéletet
követelt, teljes településrészek váltak lakhatatlanná.

Fontosabb fogalmak:
termitreakció, bauxit, vörösiszap, timföld, timföldhidrát, kriolit

Az alumínium és előállítása
• az alumínium:
− három vegyértékelektron, az elektronegativitás és az ionizációs energia nagyobb, mint
az alkálifémeké és az alkáliföldfémeké
− fizikai tulajdonságok: világosszürke színű, jól megmunkálható fém, alacsony olvadáspont
− kémiai tulajdonságok: reagál nemfémekkel (O2, I2), amfoter fém, védő oxidréteg
− előfordulás: a leggyakoribb fém, csak vegyületekben fordul elő
− felhasználás: fontos szerkezeti anyag
• az alumíniumgyártás:
− timföld előállítása bauxitból: kioldás, beoltás, kalcinálás
− timföld elektrolízise: olvadékelektrolízis, kriolit, grafitelektród
− vörös iszap
• fontosabb alumíniumvegyületek:
− alumínium-oxid és alumínium-hidroxid: amfoter vegyületek
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83. A vas és előállítása

Emlékszel még?
A vas a periódusos rendszer negyedik periódusában, a nyolcadik mellékcsoportban (a 8.
csoportban) található. A negatív standardpotenciálú fémek közé tartozik, híg savoldatban
hidrogéngáz fejlődése közben oldódik. Az ipar
számára a vas a legfontosabb, a legnagyobb
tömegben felhasznált fém. Alacsonyabb hőmérsékleten rosszul, magas hőmérsékleten
jól megmunkálható. Levegőn állva felülete
korrodálódik az oxigén és a levegő nedvességtartalmának hatására. A vas korrózióját
rozsdásodásnak nevezzük. A rozsda porózus
szerkezetű, kialakulása a fém felületéről indul,
de a fém belsejében is folytatódik, így akár az
egész tárgy átalakulhat. Tulajdonságai ekkor
megváltoznak, alkalmatlanná válik eredeti fel
adata betöltésére. Ezért kell a rozsdásodástól
védeni a vasat, akár olyan egyszerű módon is,
hogy lefestjük megfelelő festékkel.
A természetben többféle érce is előfordul,
főleg oxidjaiból állítják elő, szenes redukcióval.
Az ipari felhasználás mellett az élő szervezetben is fontos szerepet játszik.

A vas
Az atomi és halmazjellemzők
A d-mező eleme, vegyértékhéjának elektronszerkezete: 4s2 3d6. Standardállapotban tércentrált kockarácsos, azonban vörösen izzó
állapotában lapcentrált kockarácsos.
Fizikai tulajdonságok
Szürke színű, szilárd halmazállapotú anyag. Olvadáspontja magas, de kis mennyiségű szénszennyezés hatására is már jelentősen csökken.
g
Sűrűsége 7,8
, nehézfém. Közönséges köcm3

83.1. ábra: Az izzó vas könnyen
megmunkálható
rülmények között rosszul, azonban izzó állapotban jól megmunkálható (83.1. ábra).
Mágneses erőtér hatására maga a vas is
mágnessé válik: a mágnessel érintkező vastárgy
mágnesként képes vonzani más vastárgyakat.
A mágneses erőtér megszüntetése után is rövid
ideig még mágnesként viselkedik a vas. Ezt nevezzük ferromágneses tulajdonságnak.
Kémiai tulajdonságok
Közepes reakciókészségű fém.
A reakciókészséget meghatározza a negatív
standardpotenciál-érték és a nem túl kicsi
elektronegativitás.
Reakció nemfémekkel
Oxigénnel reagálva vörösesbarna színű vas(III)-
oxid keletkezik belőle:
4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3
A felhevített vasreszelék szikrázva ég el klórgázban, vörösesbarna színű füst [vas(III)-klorid]
képződése közben:
2 Fe + 3 Cl2 → 2 FeCl3
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Vas- és kénpor keveréke melegítés hatására
heves exoterm reakcióban egyesül:

Ismertebb vasércek: a hematit (Fe2O3), magnetit
(FeO · Fe2O3), limonit, sziderit stb. (83.2. ábra).

Fe + S → FeS

Előállítás
Laboratóriumi körülmények között alumíniumtermit reakcióval állítható elő. Az iparban a
nyersvas előállítása a nagyolvasztóban történik.

A keletkező vas(II)-szulfid fekete színű, szilárd
halmazállapotú anyag, laboratóriumban kénhidrogén előállítására használják.
Reakció savakkal
A vas oldódik sósavban, híg kénsavban és híg
salétromsavban is.
Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2
Ha a kénsav és a salétromsav nagyon híg oldatait alkalmazzuk, akkor ezekben az esetekben
is hidrogéngáz fejlődését tapasztalhatjuk, de
mellette képződhet kén-dioxid, illetve nitrogén-
monoxid is.
A keletkező, Fe2+(aq)-ionokat tartalmazó oldat világoszöld színű. Levegőn állva tovább
oxidálódik, besárgul az oldat a stabilisabb
Fe3+(aq)-ionok képződése miatt.
Tömény oxidáló savakban a vas az alumíniumhoz hasonlóan passziválódik. Felületén
tömör védő oxidréteg alakul ki, ami megakadályozza további oldódását.
Egyéb kémiai tulajdonságok
Vízzel csak izzó állapotban képes reakcióba
lépni a vas, ekkor gázfejlődés közben hevesen
bontja.
Lúgokkal nem lép reakcióba, hidroxidjai
csapadékok, ez akadályozza oldódását.
A vas nedves levegőn rozsdásodik, ilyenkor
laza, szivacsos szerkezetű vas(III)-oxi-hidroxid
[FeO(OH)] keletkezik.

Felhasználás és biológiai jelentőség
A vas a legelterjedtebben használt fém. Nyersvasból öntvényeket, acélból különböző alkatrészeket, gépeket, épületelemeket, hidakat, közlekedési eszközöket stb. gyártanak.
Élettani hatása is jelentős. Az emberi szervezet mintegy 3-4 grammnyi vasat tartalmaz. Ennek legnagyobb része a hemoglobin felépítésében vesz részt, de enzimek alkotórésze is lehet.
A hemoglobin fontos szerepet játszik a légzési
gázok szállításában. A vas szervezetünk vasraktáraiban: a májban, a lépben, a csontvelőben tárolódik. Vastartalmú táplálékokkal juthat szervezetünkbe. Felszívódása összetett folyamat, más
ionok jelenléte befolyásolja. Vashiány esetén vérszegénység alakul ki.
A növények számára is fontos a vas: a klorofill képződését vastartalmú enzimek segítik.

A vas- és acélgyártás
A vas ipari előállításához használt szilárd anyagokat (vasérc, koksz, mészkő) a nagyolvasztóba
(kohóba) adagolják (83.3. ábra).
hulladékgázok

Előfordulás
A természetben – a meteoritokban történő előfordulást leszámítva – csak vegyületeiben fordul
elő. Érceiből szenes redukcióval állítható elő.

vasérc, mészkő
és koksz

levegő
felmelegítése

nagyolvasztó

porszűrő
forró, száraz
levegő
adagolása
folyékony
vas

salak

vas

83.2. ábra: Hematitkristály

83.3. ábra: A nagyolvasztó felépítése
és működése
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A vasérc redukciójához magas hőmérséklet
szükséges. Ezt úgy érik el, hogy forró, oxigénnel
dúsított levegőt fúvatnak a szilárd anyagokra.
Ennek hatására a koksz egy része izzani és égni
kezd, ami további hőt termel:
C + O2 → CO2
A forró levegő és a szén égéséből származó
hő hatására a vasérc is felhevül, és elreagál a
szénnel (közvetlen redukció):
Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3 CO
A szén-monoxid szintén redukáló hatású, így
reakcióba léphet a vas(III)-oxiddal (közvetett redukció):
Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2
A vasgyártás során tehát a szén (koksz) és
a szén-monoxid is redukálószerként viselkedik.
A folyamatban a mészkő a leggyakrabban
használt salakképző anyag. Feladata, hogy a
vasérccel együtt érkező szennyező anyagokkal
elreagáljon, azokat megkösse. A mészkő a kohóban kialakuló magas (>1200 °C) hőmérsékleten
elbomlik:
CaCO3 → CaO + CO2
A keletkező kalcium-oxid reagál a vasérc
mellett szennyeződésként jelen lévő szilícium-
dioxiddal:
CaO + SiO2 → CaSiO3
A keletkező kohósalak az olvadt nyersvas tetején úszik. Ez megakadályozza a nyersvas vis�szaoxidálódását.
A kohászok a kohó alján lévő nyíláson keresztül csapolják le a nyersvasat (83.4. ábra).
A nyersvasnak viszonylag magas a széntartalma. Emiatt rideg, nem kovácsolható. Kisebb
mennyiségéből öntvények készülnek, nagyobb
részéből acélt állítanak elő.
A vasgyártás mellékterméke a kohósalak, amit
útépítésnél, cement- és téglagyártásnál hasznosíthatnak.
A kohóból távozó magas hőmérsékletű gázokat (torokgáz: N2, O2, CO, CO2 stb.) a levegő
előmelegítésére használják.

83.4. ábra: A kohászok a nagykohó alján
lévő nyíláson keresztül csapolják le az
olvadt nyersvasat
Az acélgyártás során a nyersvas széntartalmát
1,7 w% alá kell csökkenteni. Korábban ezt rozsdás ócskavas és oxidos vasérc nyersvashoz
történő adagolásával, felhevítésével érték el. Az
oxidok eloxidálták a nyersvas széntartalmát, így
állítottak elő acélt (Siemens–Martin-féle eljárás).
Ilyen kemencékkel találkozhattunk a Diósgyőri
Acélművekben (DAM) is.
Ezt azonban olcsóbb, egyszerűbb és hatékonyabb eljárások alkalmazása kiszorította. Az
LD-konverterekben a megolvasztott nyersvas
felületére tiszta oxigént fúvatnak, ezzel égetik ki
2500-3000 °C hőmérsékleten a nyersvas széntartalmát.
Az acélgyártás során gyakran ötvözőelemeket is adagolnak az acélhoz, így javítva tulajdonságait. Például a rozsdamentes acél krómot és
nikkelt tartalmaz ötvözőelemként.

A kobalt és a nikkel
A vascsoport további elemei a kobalt és
a nikkel. Tulajdonságaik nagyon hasonlítanak a vas tulajdonságaihoz. Jelentős eltérés
azonban, hogy ezeknek a fémeknek a felületét védő oxidréteg fedi, nem korrodálódnak.
További eltérés, hogy amíg a vas esetében a
Fe3+-ion, a másik két fém esetében a Co2+‑, illetve a Ni2+-ion a stabilisabb. A Ni2+(aq)-ionok
almazöld színűek, a Co2+(aq)-ionok vörösesrózsaszínűek, míg a nem hidratált Co2+-ionok
kék színűek.
A kobaltionok színváltozását víz kimutatására lehet használni (kobaltpapír).
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Tudtad?
• Az emberiség már mintegy ötezer éve ismeri és használja a vasat. Kezdetben a
meteoritokkal földre érkező vassal találkozhattak, majd jóval később már faszénnel hevített vasércből az ember maga is
képes volt előállítani (83.5. ábra).

83.5. ábra: Argentínában többtonnás
vastartalmú meteoritokat is találtak

• Az Eiffel-torony egy híres vasszerkezet,
amely Franciaországban, Párizsban található. Nevét Gustave Eiffel mérnökről kapta, akinek a vállalata tervezte és építette a
tornyot az 1889-es világkiállítás bejáratának
szánva. A torony a világ egyik legismertebb
építménye, amely összetéveszthetetlen
jelképévé vált mind Párizsnak, mind Franciaországnak. Budapesten a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetét is Gustave Eiffel
mérnöki irodája tervezte.
• A damaszkuszi acélról rengeteg legenda
terjengett a középkori Európában, hiszen
kivételes tulajdonságaik az itteni kardok
fölé emelték. Az egyik legismertebb történet szerint a keresztes hadjáratok során
Oroszlánszívű Richárd és Szaladin, mint
szemben álló felek, megpróbálták meg
győzni a másikat, hogy az ő fegyverük a
különb. Richárd kétkezi kardjával egy acélbuzogányt hasított ketté, Szaladin egy selyemkendőt dobott a levegőbe, és a lehulló
kendő alá tartva kardját, az a saját súlyától kettévált. Hasonló jelenetet láthatunk a
Több mint testőr című filmben is.

Fontosabb fogalmak:
ferromágneses sajátság, passziválódás, rozsda, hemoglobin, vasgyártás, nagyolvasztó, közvetlen
redukció, közvetett redukció, salakképző anyag, kohósalak, nyersvas, öntöttvas, acél, acélgyártás,
kobalt, nikkel

A vas és előállítása
• 4. periódus, 8. csoport eleme
• fizikai tulajdonságok: szürke színű, nehezen megmunkálható, ferromágneses, szilárd
• kémiai tulajdonságok:
− reakciója nemfémes elemekkel (O2, Cl2, S)
− reakciója savakkal: híg savakkal reagál, a tömény oxidáló savak passziválják
− vízzel csak izzó állapotban reagál
− lúgokkal nem reagál
− rozsdásodik
• felhasználás: a legnagyobb mennyiségben használt fém, szerkezeti anyag
• élettani hatás: hemoglobin, enzimek
• a vas- és acélgyártás: ércből redukcióval nyersvas (nagykohó), a C-tartalom csökkentése
• kobalt és nikkel
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84. Egyéb fontos fémek

Emlékszel még?
A fémes kötés kialakításában a fématomok
külső héján lévő elektronjaik vesznek részt.
A fémek fémrácsban kristályosodnak, közönséges körülmények között vezetik a hőt és
az elektromosságot.
A fémek egy része a korrózióval szemben
ellenálló, mások könnyen korrodálódnak.

A cink

Kénnel melegítés hatására, heves reakcióban, cink-szulfid képződése közben egyesül:
Zn + S → ZnS
Reakció savakkal és lúgokkal
Híg savakban hidrogéngáz fejlődése közben oldódik:
Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2
A cink tömény oxidáló savakban is feloldódik, de akkor már – a sav oxidáló hatása miatt –
nem hidrogéngáz fejlődik.
Például tömény salétromsavból nitrogén-
dioxid-gáz képződik:

Az atomi és halmazjellemzők
A periódusos rendszer 12. csoportjának (II. B
mellékcsoportjának) eleme.
Három elektronhéja telített, a 4. héján két
elektron van. Ezt a két elektront leadva képez
ionvegyületeket. Vegyületeiben +2-es oxidációs számmal fordul elő.
Fizikai tulajdonságok
Közönséges körülmények között szürke színű,
szilárd halmazállapotú anyag, viszonylag alacsony az olvadáspontja. Nagy sűrűsége miatt a
nehézfémek közé tartozik. Szobahőmérsékleten
rideg, melegítés hatására (100–150 °C-on) azonban már jól nyújtható, hengerelhető.
Kémiai tulajdonságok
Közepes elektronegativitású, negatív stan
dardpotenciálú, reakcióképes fém.
Képes reakcióba lépni nemfémes elemekkel.
A brómos vizet közönséges körülmények között is elszínteleníti, cink-bromid keletkezik:
Zn + Br2 → ZnBr2

Zn + 4 HNO3 → Zn(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O
Amfoter sajátságú fém, lúgokban is oldódik. Reakciója nátrium-hidroxid-oldattal
nátrium-[tetrahidroxido-cinkát(II)]-ot eredményez:
Zn + 2 NaOH + 2 H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2
A keletkező Zn2+-ion vizes közegben színtelen.
Előfordulás és előállítás
A természetben csak vegyületeiben fordul elő.
Egyik legfontosabb érce a szfalerit (ZnS). Ebből
előbb pörköléssel ZnO-ot állítanak elő, majd szenes redukcióval nyerik ki belőle a cinket. Nagy
tisztaságú cinket elektrokémiai redukcióval gyártanak.
Felhasználás és élettani hatás
Levegőn a cink felületén védő oxidréteg alakul
ki, ami a további korróziót megakadályozza.
Ezért lehet például ereszcsatornát készíteni cinkkel bevont vaslemezből (horganyzott bádog).
A cink ötvözőanyagként is jelentős, rézzel alkotott ötvözete például a sárgaréz.
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A cink egy mérgező nehézfém, de kis men�nyiségben nélkülözhetetlen az élőlények számára. Az inzulin nevű hormon egyik alkotóeleme,
számos enzim felépítésében is részt vesz. Hiá
nyában súlyos zavar léphet fel a növekedési,
csontképződési folyamatokban, nőhet a vér koleszterinszintje, csökkenhet a szellemi teljesítőképesség. Megfelelő mennyiségű cinkbevitellel
még az öregedési folyamatok is lassíthatók.

A higany
Fizikai tulajdonságok
A II. B mellékcsoporthoz (12. csoporthoz) tartozó higany szürke színű, közönséges körülmények között folyékony halmazállapotú nehézfém (84.1. ábra). Szilárd halmazállapotban
rideg, törékeny.

Tömény, oxidáló hatású savakban oldódik. Például tömény kénsavval higany(II)-szulfát keletkezik:
Hg + 2 H2SO4 → HgSO4 + SO2 + 2 H2O
Előfordulás, előállítás, felhasználás,
élettani hatás
A természetben vegyületek formájában fordul
elő. Ilyen például a cinnabarit (HgS), amelynek pörkölésével előállítható a higany:
HgS + O2 → Hg + SO2
A higany más fémekkel ötvöződik, amalgámot képez. A fogorvosok mintegy száz éven
át alkalmaztak amalgámos fogtöméseket.
Higanyt használtak a hőmérők készítéséhez is, ugyanis hőmérséklet-változás hatására a higany térfogata egyenletesen változik.
A forgalomba hozataluk háttérbe szorult, mivel
ha ezek az üvegeszközök eltörtek, szétgurult
a higanytartalmuk. A higany gőze (és a higany
vegyületei is) erősen mérgező, így veszélyes
volt a hőmérőkben történő alkalmazása.

A rézcsoport elemei
84.1. ábra: A higany a legnagyobb
sűrűségű folyadék
Kémiai tulajdonságok
Elektronegativitása viszonylag nagy, stan
dardpotenciálja pozitív. Vegyületeiben +1 és
+2 lehet az oxidációs száma, de a +2-es a
stabilisabb.
Oxigénnel közvetlenül nem lép reakcióba,
mert a reakció hőmérsékletén a narancssárga
színű higany(II)-oxid elbomlik:
2 HgO → 2 Hg + O2
Régebben oxigéngáz laboratóriumi előállítására is felhasználták ezt a reakciót.
Kénnel lassan higany(II)-szulfid képződése közben reagál:
Hg + S → HgS
Vízzel, híg savoldatokkal, lúgoldattal
nem lép reakcióba. Levegőn nem változik,
nem korrodálódik.

Az atomi és halmazjellemzők
Az I. B mellékcsoport (11. csoport) elemei a réz,
az ezüst és az arany.
Különleges elektronszerkezetük miatt legkülső héjukon csak egy elektron van. Vegyértékhéjuk elektronszerkezete: ns1 (n–1)d10.
Lapcentrált kockarácsban kristályosodnak.
Elektronegativitásuk nagy, a csoportban a
rendszám növekedésével nő! Vegyületeikben
mindhárman előfordulhatnak +1-es oxidá
ciós számmal, de ez csak az ezüst esetén a
legstabilisabb állapot. A réznek stabilisabb a
+2-es, az aranynak a +3-as oxidációs számú
állapota.
Fizikai tulajdonságok
A réz vörös, az ezüst világosszürke („ezüstfehér”), az arany sárga színű, szilárd halmazállapotú nehézfémek (84.2. ábra). Rendkívül jó a megmunkálhatóságuk. Az összes fém közül a legjobb
elektromos vezetőképességgel rendelkeznek.
A Cu2+(aq) kék, a Cu2+ fehér, az Ag+(aq) színtelen, míg az Au3+(aq) sárga színű.
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Kémiai tulajdonságok
A réz félnemes, az ezüst és az arany nemesfém. A legnehezebben reakcióba vihető fémek
közé tartoznak.
Oxigénnel csak a réz képes reakcióba lépni.
Vörös színű rézdrótot lángba tartva fekete színű
réz(II)-oxid keletkezik:
2 Cu + O2 → 2 CuO
Az ezüst oxidja a keletkezés hőmérsékletén elbomlik, az arany nem is reagál az oxigénnel.
Sem vízben, sem híg savakban, sem lúgoldatokban nem oldódnak.
Ennek a magyarázata, hogy pozitív standardpotenciálú fémek.
Oxidáló savakban csak a réz és az ezüst oldódik.
Forró, tömény kénsavban:
Cu + 2 H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2 H2O
2 Ag + 2 H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2 H2O
A salétromsav 30 w%-os oldatában a réz és
az ezüst főleg NO-gáz fejlődése közben oldódik:
3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
3 Ag + 4 HNO3 → 3 AgNO3 + NO + 2 H2O
Ha 60 w%-os, vagy annál töményebb salétromsavat alkalmazunk az oldásukhoz, akkor főleg
vörösesbarna NO2-gáz fejlődését tapasztaljuk:
Cu + 4 HNO3 → Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O
Ag + 2 HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

84.2. ábra: A réz vörös, az ezüst szürke,
az arany sárga színű

A réz – oxigén jelenlétében – réz(II)-acetát
képződése közben ecetsavban is képes oldódni:
2 Cu + 4 CH3COOH + O2 →
→ 2 (CH3COO)2Cu + 2 H2O
Az arany csak királyvízben oldódik, ami a
tömény sósav és a tömény salétromsav 3 : 1 térfogatarányú keveréke.
Korrózióállóság
Levegőn az arany felülete nem változik. Az ezüst
befeketedik a levegőben lévő kéntartalmú szen�nyező gázok hatására kialakuló ezüst(I)-szulfidtól.
A réz felületén bázikus réz(II)-karbonát-bevonat
alakul ki, amitől kékeszöldre színeződik (patina).
Előfordulás, előállítás, felhasználás,
élettani hatás
A természetben elemi állapotban is előfordulnak,
de a rézre és az ezüstre a vegyületek formájában
történő előfordulás a jellemzőbb.
A rezet szulfidos érceiből állítják elő. Az ezüstöt
érceiből lúggal előbb komplexszé alakítják, majd
cinkkel redukálják az előállítás során. Az aranyat
a meddő kőzettől fizikai módszerekkel (aranymosás) vagy cianidos kioldással választják el.
Felhasználásukat meghatározza rendkívül jó
megmunkálhatóságuk és kiváló vezetőképességük. Mindhárom fémet használják dísztárgyak,
ékszerek készítéséhez. Az arany rendkívül puha,
ezért ékszerkészítéshez gyakran ötvözeteit használják. Akár rézzel és ezüsttel is ötvözhetik.
Nehézfémek, így ionjaik mérgező hatásúak.
Fontosabb vegyületeik
A rézgálic (CuSO4 · 5 H2O) kék színű szilárd
anyag. Hevítés hatására a rézgálic elveszíti kristályvíztartalmát és kifehéredik. A kihevített réz(II)-
szulfát erős vízelvonó szer. Oltott mésszel kevert
vizes oldata a bordói lé, amit permetezőszerként
használnak.
A réz és az ezüst vegyületeivel a szerves kémiában találkozhatunk. Az ún. Fehling-próba
során, a reagensek összeöntésekor világoskék
színű Cu(OH)2-csapadék leválása tapasztalható,
amely NaOH-feleslegében nem oldható fel.
A réz(II)-hidroxid-csapadék ammóniával
mélykék színű [tetraammino-réz(II)]-komplex
képződése közben reagál:
Cu(OH)2 + 4 NH3 → [Cu(NH3)4]2+ + 2 OH–
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A Cu+-iont vagy +1 oxidációs számú rezet tartalmazó vegyületek ritkák, de a Fehling-reakció végterméke ilyen vörös színű réz(I)-oxid
(Cu2O).
Alkoholok oxidálására használhatunk fekete
színű réz(II)-oxidot (CuO).
Az ezüsttükörpróba elvégzéséhez reagenst kell
készítenünk ezüst(I)-nitrát-oldatból. Az ezüst(I)-
nitrát (lápisz, pokolkő, AgNO3) fehér, kristályos
anyag, vizes oldata színtelen.
Ammóniaoldat hatására az oldatából fehér
ezüst(I)-hidroxid-csapadék válik le, amely
fény hatására gyorsan barnul, miközben
ezüst(I)-oxiddá alakul:
Ag+ + OH– → AgOH
2 AgOH → Ag2O + H2O
Ammóniaoldat feleslegében a csapadékok
színtelen [diammino-ezüst(I)]-komplexion kép
ződése közben oldódnak:
AgOH + 2 NH3 → [Ag(NH3)2]+ + OH–
Ag2O + 4 NH3 + H2O → 2 [Ag(NH3)2]+ + 2 OH–

Tudtad?
• Az ékszerkészítéshez használt ötvözetek
aranytartalmát a karátszám segítségével adjuk meg. A tiszta arany 24 karátos. Ettől kisebb karátszám kisebb aranytartalmat jelöl.
• Az eltört lázmérőből szétgurult higanyt kénporral célszerű beszórni, mert a keletkező
HgS szilárd anyag, nem párolog, így kisebb
a mérgezés veszélye. Ha kénpor nincs otthon, kéntartalmú sebhintőport is alkalmazhatunk helyette.
• Az alkimisták a „bölcsek kövé”-nek segítségével higanyból szerettek volna aranyat előállítani. Többen állították, hogy sikerült is az
átalakítást megvalósítani. Valójában ez csak
az atommag protonszámának megváltoztatásával sikerülhet, amihez a kémiai reakciókban felszabaduló energia nem elegendő.
• Magyarország egyik legnagyobb, vízi élővilágát érintő katasztrófája 2000 telén következett be, amikor egy romániai aranybánya
cianid- és nehézfémtartalmú szennyvize a
Tiszát is beszennyezte. A rendkívül mérgező anyagok koncentrációja 180-szorosan
haladta meg a megengedett határértékeket,
hatalmas pusztítást végezve az élővilágban.

Fontosabb fogalmak:
szfalerit, horganyzott bádog, sárgaréz, cinnabarit, amalgám, nemesfém, királyvíz, patina, rézgálic,
bordói lé, lápisz, pokolkő

Egyéb fontos fémek
• a cink:
− szürke színű nehézfém, reagál nemfémekkel, amfoter, fontos ötvözőelem
• a higany:
− cseppfolyós nehézfém, nehéz reakcióba vinni, fontos ötvözőelem (amalgámok)
• a réz, az ezüst és az arany:
− réz: vörös, ezüst: világosszürke, arany: sárga
− nehézfémek, jó elektromos vezetők
− nehezen vihetők reakcióba, leginkább a réz reagál
• legfontosabb vegyületeik:
− szfalerit, cinnabarit, rézgálic, lápisz
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85. Részösszefoglalás 2.

A fémek általános jellemzői
• a periódusos rendszerben a bór–polóniumvonaltól balra helyezkednek el
• kevés számú elektron van a külső héjukon
• fémrácsban kristályosodnak, amelyet fémes
kötés tart össze
• fémrács típusai:
− lapon középpontos kockarács (pl. Ca, Al,
Cu, Ag, Au)
− térben középpontos kockarács (pl. Na, K, Fe)
− hatszöges rács (pl. Mg, Zn)
• általában jól megmunkálhatók
• a legjobban megmunkálható fémek lapon középpontos kockarácsban kristályosodnak
• jól vezetik a hőt és az elektromosságot
• vezetőképességük függ:
− az anyagi minőségtől
− a hőmérséklettől
• általában szürke színűek, kivétel: Cu (vörös),
Au (sárga)
• sűrűségük alapján két csoportra oszthatjuk
g
a fémeket: könnyűfémek (5
-nél kisebb)
cm3
g
és nehézfémek (5
-nél nagyobb)
cm3
• legtöbbjük oxigénnel, kénnel is reagál
• halogénekkel közvetlenül reakcióba lépnek
• savakban, vízben, lúgokban való oldódásukban nagy eltérést mutatnak
• levegőn állva
− felületük nem változik (Au, Pt)
− védő oxidréteg alakul ki rajta (pl. Al, Zn)
− korrodálódik (pl. Ca, Fe, Cu)
− a természetben többnyire vegyületek formájában fordulnak elő (kivétel: Au)
• vegyületeikben pozitív oxidációs számúak

• vegyületeikből redukcióval állíthatók elő
− szenes redukció (pl. vasgyártás)
− elektrokémiai redukció (pl. alumíniumgyártás)
− termitreakció (pl. Cr)
− hidrogénes redukció (pl. W)
• felhasználásuk széles körű:
− eszközök
− berendezések
− alkatrészek
− tartószerkezetek
− villanyvezetékek
− ékszerek stb.
• élettani hatásuk: ionjuk lehet mérgező (pl.
Pb), de vannak kis mennyiségben létfontosságúak is (pl. Na, K, Fe, Ca, Zn)

A fémek előállítása
• az ércből a fémet előbb oxid formában vonják ki
• majd a fémet redukcióval állítják elő a vegyületekből
érc → fém-oxid → fém

Alumíniumgyártás
• 1. szakasz:
− bauxit → Na[Al(OH)4] → Al(OH)3 → Al2O3
(timföld)
− melléktermék: vörösiszap
• 2. szakasz:
− Al2O3 → Al (elektrokémiai redukció (olvadékelektrolízis))
− melléktermék: CO, CO2
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A vas- és acélgyártás
• Szükséges anyagok: vasérc, koksz, salakképző anyag (mészkő), forró, oxigénben dúsított levegő
• Redukciós lépések:
− közvetlen redukció: Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3 CO
− közvetett redukció: Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2
• Képződő melléktermékek: CO, CO2, CaSiO3
• Termék:
nyersvas (magas széntartalom, rideg)
↓
acél ˂ 1,7 w% széntartalom, jól megmunkálható, ötvözőelemek bekeverése

Fémek reakciói savakkal, vízzel és lúgokkal
e° < 0 V

e° > 0 V

reakcióképes fémek

nem reakcióképes fémek

HCl-oldat
(híg, tömény)

H2-gáz fejlődése közben
kivéve: Pb (mert a kloridja csapadék)

nem oldódnak

híg
H2SO4-oldat

H2-gáz fejlődése közben
kivéve: Pb, Ca, Ba (mert szulfátjuk csapadék)

nem oldódnak

tömény
H2SO4-oldat

SO2-gáz fejlődése közben
kivéve: Pb, Ca, Ba (mert szulfátjuk csapadék)
kivéve: Al, Fe, Co, Ni (mert passziválódnak)

SO2-gáz fejlődése közben
kivéve: Au, Pt (nagy e°)

főleg NO-gáz fejlődése közben

főleg NO-gáz fejlődése közben
kivéve: Au, Pt, Hg (nagy e°)

főleg NO2-gáz fejlődése közben
kivéve: Al, Fe, Co, Ni (mert passziválódnak)

főleg NO2-gáz fejlődése közben
kivéve: Au, Pt (nagy e°)

H2-gáz fejlődése közben oldódnak,
ha e° < – 0,83 V és nincs védő oxidréteg
Megjegyzés: Az Al védő oxidrétegét eltávolítva
megy a reakció

nem oldódnak

Reagens

híg HNO3-oldat
(1 : 1, ~30 w%)
tömény HNO3-oldat
(~ 63-65 w%)

víz

NaOH-oldat
(NaOH-dal vagy
vízzel reagál a fém)

•

H2-gáz fejlődése közben oldódnak
azok a fémek, amelyek vízben oldódnak
• negatív standardpotenciálú fémek
+ van stabilis hidroxido-komplexe:
Al, Zn, (Sn, Pb)
Megjegyzés: A Mg nem oldódik.

nem oldódnak

Megjegyzések
• Zn + 2 NaOH + 2 H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2
• Al + NaOH + 3 H2O → Na[Al(OH)4] + 1,5 H2
• Az ólom szén-dioxid-tartalmú vízben, vagyis szénsavban oldódik, miközben Pb(HCO3)2 képződik.
• A e° < 0 V fémek H2-fejlődése közben oldódnak ecetsavban (CH3COOH), de oxigén jelenlétében a
Cu is képes reagálni: 2 CH3COOH + Cu + 0,5 O2 → (CH3COO)2Cu + H2O
• Az Au és a Pt királyvízben oldható csak fel, ami a tömény sósav és tömény salétromsav 3 : 1 térfogatarányú keveréke.
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86. Az építőanyagok
kémiája

Emlékszel még?
Az ember a nyersanyag-feldolgozási technológiák fejlődésének eredményeképpen egyre
stabilisabb épületeket készíthetett (86.1. ábra).
A kémiának igen komoly és jelentős szerep jutott az építkezéshez szükséges különféle nyersanyagok (ásványok, kőzetek, ércek)
osztályozásában, feldolgozásában, átalakításában. Korunkban ezen anyagok átalakítása
nagyon összetett feladat, hiszen az átalakítás
mellett az azt kísérő melléktermékek képződését és kezelését is a környezeti tényezőknek megfelelően el kell végezni. Ezen túl tudatosan egyre többen választanak építendő
házaikhoz környezetkímélő, jó minőségű építő- és szigetelőanyagokat.
A mészkő, az égetett mész, az oltott mész,
a cement, a beton, az üveg mind a mai napig
az egyik legjelentősebb mennyiségben igényelt alapanyag az építőiparban. Ezek mellett
nagy mennyiségű szigetelőanyagra is szükség
van a kőzetgyapottól, a polisztirolhabon keresztül a poliuretánhabig (86.2. ábra).

A mészkőalapú
építőanyagok
A mészkő kb. 90 w%-ban kalcium-karbonátot
(CaCO3) tartalmazó üledékes kőzet. Színe a kőzet
kalcium-karbonát-mennyiségének függvényében
változik, magas karbonáttartalom esetén fehér,
majd ennek csökkenésével, vas(III)-ion-tartalom
mal vöröses, agyagszennyezéssel szürke változat
is megtalálható.
Az építészeti felhasználásra alkalmas mészkő hazánkban leginkább Sóskút és Fertőrákos
térségében lelhető fel, de nagy mennyiségben

86.1. ábra: Az épületek evolúciója a termé
szettudományos ismeretek gyarapodásával
párhuzamosan valósult meg

86.2. ábra: Az építőanyagok széles
spektruma
megtalálható az aggteleki karszthegységekben is.
Vízben nem, de szénsavban lassan oldódik. Ez
a folyamat eredményezi a cseppkőképződést is:
CaCO3 + H2CO3 ⇌ Ca(HCO3)2

A szervetlen savak szén-dioxid-fejlődés mellett oldják:
CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + H2O + CO2
Ez a reakció egyben a karbonátásványok kimutatási reakciója is.
Hevítéskor kb. 1000 ºC-on bomlik, égetett
mész és szén-dioxid képződik:
CaCO3 → CaO + CO2
A reakciót sok éven át mészégető boksákban végezték (86.3. ábra). A mészkődarabokat
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86.3. ábra: A mészégető boksa
egy süllyesztett kemencébe körkörösen rakták
be, majd napokon keresztül fadarabokkal tüzelve hevítették ki.
A mészégetés terméke az égetett mész
(CaO). Tiszta állapotban fehér színű, szilárd
anyag. Vízzel lúgot képez. Korrozív hatása miatt
védőfelszerelés (védőálarc, gumikesztyű) szükséges a vele való munkához. Porát belélegezni
nem szabad! Vízzel való reakciója, a mészoltás
erősen exoterm, amelynek során oltott mész keletkezik:
CaO + H2O → Ca(OH)2
Az oltott mész (Ca(OH)2) fehér, vízben ros�szul oldódó szilárd anyag. Vízzel együtt egy fehér szuszpenziót képez, ez a mésztej. A szilárd
anyag leülepedése után az oldat tisztája leönthető, ezt nevezzük meszes víznek, ami egy híg
kalcium-hidroxid-oldat.

86.5. ábra: Vasbeton oszlopok

hozzáadására az összetevők összekapcsolódnak, megszilárdulnak.
Az építkezésekhez elengedhetetlenül fontos a beton. A beton elkészítéséhez alapvető
anyag a kb. 70 w% homok vagy kőzúzalék,
kb. 15 w% cement és kb. 15 w% víz.
Még tartósabb és erősebb építőelem állítható elő, ha a betonba acélhuzalokból álló
szerkezetet helyezünk, ez a vasbeton. A beton és vasbeton a legelterjedtebb építőanyag
a világon, egyszerűsége és olcsó előállíthatósága miatt. Vasbetonból összerakható építészeti elemek, oszlopok, de teljes ház vázszerkezete is készülhet (86.5. és 86.6. ábrák).

A gipszalapú építőanyagok

A mésztejet egy másik építőipari alapanyag, a habarcs vagy malter készítéséhez
használják (86.4. ábra). A habarcs összetevői:
víz, oltott mész, folyami homok és cement.
A cement fő összetevője kiizzított mészkő
és agyag. Kötőanyag, amely segítségével, víz

Az épületszerkezet felépítését követően a vakolási folyamat következik. A modern építészet nagyon praktikus vívmánya világszerte a
száraz vakolás. A száraz vakolás alapanyaga
a gipszkarton, amely gipszből és kartonpapírból készül (86.7. ábra).

86.4. ábra: A habarcs köti össze a téglákat

86.6. ábra: Vasbeton épületszerkezet
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Szigetelőanyagok

A különböző méretű és vastagságú gipszkarton lemezeket a fal anyagától függően ragasztással vagy csavarozással könnyen és
gyorsan lehet felhelyezni, így a vakolás időtartama jelentősen csökken.

Az épületek vázszerkezetének felépítése és
vakolása mellett az épület szigetelését is
szükséges megvalósítani. Egy épület fűtése,
illetve hűtése költséges, emiatt kulcsfontosságú a jó minőségű szigetelés alkalmazása.
A természetes eredetű szigetelőanyagokra
példa a parafa (86.8. ábra). Az egyik legjobb
minőségű szigetelőanyag az üveggyapot,
amely rugalmas üvegszálakból álló, levegős
szerkezetű, kis sűrűségű hő- és hangszigetelő anyag (86.9. ábra). A másik kiváló, gyakran használt szigetelőanyag a kőzetgyapot,
amelynek alapanyaga megolvasztott, bányászott kőzet. A kőzetgyapot kiváló hang- és
hőszigetelő, tűzállóság tekintetében is tökéletes választás, viszont letöredező szálai allergiás tüneteket okozhatnak, ezért kezelése
óvatosságot igényel.
Az üveggyapot és a kőzetgyapot anyagköltsége igen magas, viszont a szálaik közötti
levegőnek köszönhetően kiváló szigetelők.
Népszerű szigetelőanyagok a polisztirol (PS) és a poliuretán (PUR) is (86.10. és
86.11. ábrák).

86.8. ábra: A parafa burkolat természetes
eredetű szigetelés

86.10. ábra: A polisztirol szigetelés

86.9. ábra: Az üveggyapot szigetelés

86.11. ábra: A poliuretán szigetelés

86.7. ábra: Gipszkarton lemezek
A gipsz (CaSO4 · 2 H2O) kőzetalkotó ásvány,
színe a fehértől a sárgáson át a barnáig változik. A kristályvizét részlegesen elvesztett formája
1
(égetett gipsz: CaSO4 ·
H O) vízzel keverve
2 2
rövid idő alatt ismét megszilárdul.
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A polisztirol különböző vastagságú lapok
formájában ragasztással kerül fel a falakra,
majd gipsszel glettelik és simítják.
A PUR-szigetelés legújabb technológiai alkalmazása abban nyilvánul meg, hogy
nem előre kiszerelt lapok, tömbök formájában használják fel, hanem levegőn szilárduló
habként szórják a kívánt helyre. Égése során
mérgező gázok keletkeznek, az égésgátlóként hozzáadott halogenid egészségkárosító
hatású. A fal páratartalmának eltávozását is
gátolja.

A nyílászárók
Az épületek falainak felépítését, vakolását,
szigetelését a nyílászárók beépítése előzi
meg. Az építés elengedhetetlen kellékei az ajtók, ablakok, amelyek mára nagyon korszerű,
kiváló szigetelésű kellékekké váltak.
A műanyag vagy fakeretű nyílászárók többrétegű üveggel vannak ellátva. Az üveg amorf

szilárd anyag, fő összetevője a kvarchomok,
illetve a szilikát. Az alapüveg gyártása ös�szeolvasztott homok, szóda, mészkő, bórsav
megszilárdult keverékéből történik. Színe a
beleolvasztott fém-oxidokkal, adalékokkal változtatható. Jó szigetelő tulajdonságai miatt alkalmas nyílászárók készítéséhez (86.12. ábra).

Egyéb anyagok
Az említett építőanyagok, szigetelőanyagok
és üveg mellett meg kell említenünk az építkezések során felhasznált fémötvözeteket
is. A fontosabb ötvözetek egyike a vasbeton
szerkezetekhez felhasznált acél, amely vas és
szén ötvözete. Legalább ilyen fontos a cink
és réz ötvözeteként előállított, jó elektromos
tulajdonságai miatt használt sárgaréz is. Hasonlóan népszerű ötvözet az építéstechno
lógiákban, a szerkezeti adottságai miatt erős
dúralumínium vagy a könnyen megmunkálható, jó korrózióállóságáról ismeretes bronz is.

Tudtad?
• A tardosi bányában található egy hússzínű
mészkő, amit „magyar márvány” néven
emlegetnek.
• Az üveg nem csak építkezések elengedhetetlen anyaga. Az olaszországi Murano szigete régóta híres üvegfújó technikájáról, gyönyörű színes üveg ékszereiről, dísztárgyairól,
amelyeket napjainkban is vásárolni lehet.

Fontosabb fogalmak:
86.12. ábra: A légkamrás ablak
keresztmetszete

mészkő, habarcs, cement, beton, vasbeton,
gipszkarton, parafa, üveggyapot, kőzetgyapot, polisztirol, poliuretán, üveg

Az építőanyagok kémiája
•
•
•
•

a mészkőalapú építőanyagok
a gipszalapú építőanyagok
a szigetelés anyagai
egyéb építőanyagok
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87. A növényvédő szerek
és a műtrágya

Emlékszel még?
A pétisó az egyik leggyakrabban alkalmazott
hazai gyártású műtrágya. Igazán hatékonnyá
azonban csak akkor válik a műtrágyázás, ha
megfelelő arányban juttatjuk a talajba a nitrogén mellett a foszfort és a káliumot is.
A 19. század óta a Föld népessége korábban
nem látott mértékben növekszik. A talaj az
egyik legfontosabb természeti erőforrásunk.
A termőföldek termékenysége azonban sok
helyen romlik.
A termőterületekkel való okos gazdálkodásban szem előtt kell tartani az emberi közösségek és a tájak életközösségeinek igényeit és lehetőségeit is.
A megfelelő mennyiségű és minőségű
egészséges élelmiszerek előállításához fel
kell használni a tájban élő közösségek hagyományos tudását, valamint a tudomány
és technika által nyújtott új lehetőségeket is.
Ennek megfelelően növényvédő szereket és
műtrágyákat is alkalmazhatunk a kártevők és
növénybetegségek elleni védekezés, illetve a
talaj minőségének megőrzése céljából.
Az említett növényvédelem célja, hogy a
meglevő termést jó hatékonysággal megőrizze. Ez csak úgy érhető el, ha összetett módon
kerül végrehajtásra, az ún. integrált növényvédelem keretében. Például a termesztések
helyszínét úgy választják ki, hogy az ökoszisztéma ne sérüljön (a védett állatok élettere,
táplálkozási szokásai, szaporodási területei a
lehetőségekhez mérten minél kevésbé változzanak).
A növényvédő szerek, más néven peszticidek kijuttatásának módjai, ideje, körülményei mind szakértelmet, összehangolt munkát

igényelnek, gondoljunk például a méhek védelmére a permetezések során. A permetezés adott hatóanyag-tartalmú oldat kijuttatása szétporlasztott oldat formájában.
Nem szabad elmennünk amellett, hogy a
növényvédő szerek alkalmazása számos veszély forrása. Több szer rákkeltő és/vagy mutagén hatású, könnyen akkumulálódik az élő
szervezetben. Emiatt is rendkívül fontos, hogy
a szerek csomagolásán található kezelésre,
tárolásra, kiszórásra vonatkozó biztonsági
előírásokat maradéktalanul tartsuk be.
A gombabetegségek ellen, mint például a
lisztharmat és a peronoszpóra, fungicidekkel
(gombaölő szerekkel) védekezünk. Hosszú idő
óta a rézgálic vizes oldatának és a mésztejnek
a meghatározott arányú keverékét, az úgynevezett bordói levet használják (87.1. ábra).

87.1. ábra: A bordói lé levélre tapadását
segíti a mésztej
Károkat tud okozni egy termőföldön, ha a
kultúrnövény mellett nagy mennyiségű gyom
terjed el. A gyom gyors növekedésű, olykor
ebből adódóan elnyomja a kultúrnövényt, elvonja tőle a vizet, a napfényt, a tápanyagokat.
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A gyomok irtását herbicidek (gyomirtó szerek) kipermetezésével végzik.
A gyomok mellett rendszeres védekezést
kell folytatni a különféle rovar kártevők ellen.
Az inszekticidek (rovarirtó szerek) többféle
hatásmechanizmusúak.
Nagy károkat képesek okozni a gabonafélék termesztésénél a mezei rágcsálók (mezei
egér, güzü, hörcsög, ürge). Az ellenük használt
peszticidek a rodenticidek (rágcsálóirtók).
Az említett vegyszerek kijuttatása jellegüktől függően néhány nap vagy két-három hét
elteltével többszöri megismétlést igényel.
A termény mennyiségének növekedésére
a növényvédő szerek használata mellett a talaj kellő mennyiségű és minőségű ásványi és
nyomelem jelenléte is elengedhetetlen.
Ahol a termőtalaj ásványi- és nyomelemtartalmát szerves trágyázással, komposztálással
nem tudják teljesen pótolni, ott a műtrágyák
használata is indokolt. A növények megfelelő növekedése, virágzása és terméshozama a
nitrogén, foszfor és kálium megfelelő arányú
bevitelekor növelhető kellőképpen. A modern
műtrágyák széles választékának az egyik legfontosabb képviselői az NPK-műtrágyák (87.1.
táblázat).
nitrogén

N

16 w%

foszfor

P

27 w%

kálium

K

7 w%

kén

S

6 w%

cink

Zn

0,1 w%

87.1. táblázat: Az NPK 16:27:7 műtrágya
nevében a számok a három fő komponens
tömegszázalékát jelölik

Ideális esetben a termőföld összetételének
vizsgálata után választanak olyan összetételű
műtrágyát, amilyenre az adott földterületnek
szüksége van. A szakszerűtlen műtrágyahasználat a talaj termőképességének romlásához vezethet, például savasodik, a túlzott
mennyiségben kiszórt nitrogén- és foszforvegyületekkel pedig a talajvíz szennyeződhet.
Hazánk nagyon kedvelt műtrágyatípusa a
pétisó. A pétisó hatóanyaga az ammónium-nitrát (NH4NO3), amit ammóniából és salétromsavból állítanak elő:
NH3 + HNO3 → NH4NO3
Ez kiváló nitrogénforrás ugyan, de tiszta állapotában túlzott használata savanyítja a talajt,
másrészt tiszta állapotban robbanásveszélyes.
A hatóanyagot mészkőporral keverve granulálják apró golyócskákká. Az említett hátrányokat a
jelen lévő kalcium-karbonát csökkenti.

Tudtad?
Sok ember távolságtartó a „vegyszeres zöldségekkel és gyümölcsökkel”, mondván, nem
egészségesek. Vannak olyan biofarmok, amelyek nagyon szigorú ellenőrzés mellett működhetnek olyan specifikus zöldség-, gabona- és
gyümölcsfajtákkal, amelyek rezisztensek számos betegséggel szemben. Ezen termékek
azonban igen magas áron szerezhetők be.

Fontosabb fogalmak:
integrált növényvédelem, peszticid, fungicid,
bordói lé, herbicid, inszekticid, rodenticid,
NPK-műtrágya, pétisó

A növényvédő szerek és a műtrágya
• integrált növényvédelem
• peszticidek alkalmazása (gyom, rovar, rágcsáló, gombabetegség ellen)
• műtrágyák, NPK-műtrágya, pétisó
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88. A kőolaj
feldolgozása

Emlékszel még?
Az energiaforrásokat két nagy csoportba soroljuk: megújuló és nem megújuló energiaforrásokra.
A megújuló energiaforrások köré már új
iparág épült az elmúlt néhány évben: a nap-,
szél- és vízenergia, valamint a biomasszából
eredeztethető energia egyaránt a figyelem középpontjába került.
Iparágaink jelentősebb energiaigényét
azonban még mindig a nem megújuló energiaforrásokból fedezzük. A szén, kőolaj és földgáz feldolgozása több évtizedes múltra tekint
vissza. A benzin, a dízelolaj, a repülőgép-hajtóanyagként használt kerozin és még számtalan szénhidrogén-származék előállítása, desztillációja és finomítása a kőolajipar feladatai
közé tartozik (88.1. ábra).

különböző mennyiségű oldott gáz- és szilárd
halmazállapotú szénhidrogéneket is tartalmaz.
Hazánkban a kőolajipar, ezen belül a petrolkémia többnyire import kőolaj feldolgozásával foglalkozik, mivel a hazai kőolaj-kitermelés az igények mindössze kb. 10%-át fedezi (a
földgáz-kitermelésünk az ország szükségleteinek mindösszesen 25%-át).
Kőolajmezőink a Balaton délnyugati körzetében (Nagylengyel, Kiscsehi, Sávoly, Lovászi), Szeged, Dorozsma körzetében, illetve
Eger körzetében (Demjén) találhatóak.
Számos ország jelentős kőolajtartalékkal
rendelkezik (88.1. táblázat).
Ország

Milliárd hordó

Venezuela

300,9

Szaúd-Arábia

266,5

Kanada

169,7

Irán

158,4

Irak

142,5

88.1. táblázat: Néhány ország 2019-ben
becsült kőolajtartaléka

88.1. ábra: A kőolaj-feldolgozás
helyszíne, a finomító

A földgáz és kőolaj nagy mennyiségű, nagyon
régen elpusztult tengeri élőlények oxigén nélküli
elbomlásának végeredményei.
A földgáz többnyire metánt, illetve kisebb
mennyiségben telített, gáz-halmazállapotú szénhidrogéneket tartalmaz.
A kőolaj főként cseppfolyós telített és aromás
szénhidrogénekből áll, de lelőhelyétől függően

A kőolajat kitermelés után előkezelik, majd
a nyersolajat felmelegítve a lepárlótoronyban
frakcionált desztillációval (szakaszos lepárlással) párlatokra (frakciókra) választják szét (88.2.
ábra és 88.2. táblázat).
A frakciók közül a benzin kiemelkedő jelentőségű. Minősége az összetételének változtatásával befolyásolható. Minőségét az oktánszámmal jellemezzük. A tapasztalat azt mutatja, hogy
a benzin kompressziótűrése annál jobb, minél
több benne az elágazó láncú szénhidrogén,
azaz minél nagyobb az izooktán aránya.
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A frakció
neve

Szénatomszáma

Lepárlási
hőmérséklet

benzin

C5−C10

50–80 °C

petróleum

C11−C12

150–250 °C

repülőgépek, rakéták, traktorok üzemanyaga

gázolaj

C13−C20

200–350 °C

gépkocsik, mozdonyok, hajók, teherautók üzemanyaga, háztartásban tüzelőolaj

Közvetlen felhasználás
motorbenzin, oldószer, sebbenzin

88.2. táblázat: A kőolajlepárlás néhány fontosabb frakciója

gáz

nyersolajtartály

benzin
petróleum
gázolaj

forró
gőz

csőkemence

kenőolaj

bitumen

88.2. ábra: A kőolajlepárló berendezés és
termékei

Az oktánszám értéke megegyezik egy olyan
izooktán–n-heptán-elegy térfogatszázalékban
kifejezett izooktán-tartalmával, amelynek robbanási sajátosságai a vizsgált benzinével azonosak
(88.3. ábra).
Az oktánszámot lehet emelni aromás vegyületek hozzáadásával, amit az alapbenzinből kinyerhető alkánok és cikloalkánok dehidrogénezésével oldanak meg. Ez az eljárás a
benzinreformálás.
A nyersbenzinből további kéntelenítéssel, finomítással petrolétert, sebbenzint, adalékok hozzákeverésével motorbenzint állítanak elő. A kivonható fontosabb szénhidrogéneket a műanyag- és
gyógyszeripar alapszintéziseihez használják.

Tudtad?
• Régebben a benzin oktánszámát a tetra
etil-plumbán [Pb(C2H5)4] katalizátor hozzá
adásával növelték. Ezt azonban környezetszennyező, egészségkárosító égésterméke
miatt betiltották.
• 2020. januárjától a benzinkutakon az E5-ös
jelzésű 95-ös benzint E10-re módosították.
Ez azt jelenti, hogy az eddiginél kétszer nagyobb mennyiségű ólommentes biokomponens található benne.

88.3. ábra: Az izooktán- (balra) és
a n-heptán- (jobbra) molekulák
molekulamodellje

Fontosabb fogalmak:
frakcionált desztilláció, oktánszám, benzin,
benzinreformálás, dízelolaj, petróleum

A kőolaj feldolgozása
• a földgáz és kőolaj eredete, előfordulása hazánkban, a világ olajtartalékai
• a kőolaj frakcionált desztillációja és frakciói
− nyersbenzin, kerozin, petróleum, dízelolaj, háztartási fűtőolaj, kenőolaj, aszfalt
• oktánszám és benzinreformálás
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89. A műanyagok

Emlékszel még?
A mindennapi életünk az elmúlt évtizedekben
rendkívüli módon felgyorsult. Napról napra
újabbnál újabb, az életünket megkönnyítő találmányok látnak napvilágot.
Vitán felül áll, hogy a műanyagok megjelenése és nagyon gyors elterjedése jelentős
könnyebbséget hozott az életünkbe. Az üveget leváltó, sokkal könnyebb ásványvizes palack, a tejtermékek, üdítők részben műanyag,
részben kartonpapír csomagolása legalább
olyan komfortossá teszi az életünket, mint a
zárható műanyag zacskó vagy a műanyagokból készült könnyű futócipő.
Hosszasan sorolhatnánk a bennünket körülvevő, életünk részét képező műanyag termékeket. Megjelenésük a praktikusság, az olcsó előállíthatóság, a sokoldalúság és a kielégíthetetlen
piaci igény miatt szükségszerű volt. Elterjedésükkel azonban egy új, nagyon komoly probléma is felmerült: a műanyag nagy előnye az
időtállósága, de ez a hátránya is, ugyanis a természetbe kikerülő műanyaghulladék is időtálló.
A műanyagok olyan makromolekulák, amelyeket
kisebb molekulák összekapcsolásával építenek
fel, vagy a természetben található makromolekulák átalakításával állítanak elő. Csoportosításuk többféle szempont szerint történhet:
• a feldolgozás szempontjából:
− termoplasztikusak (hőre lágyulók),
− termoreaktívak (hőre keményedők);
• a kiindulási anyag szempontjából:
− természetes alapanyagúak,
− mesterséges alapanyagúak.
A mesterséges alapanyagú műanyagok:
• előállításuk módja szerint lehetnek:
− polimerizációs műanyagok,
− polikondenzációs műanyagok;

• összetételük szerint lehetnek:
− szerves polimerek,
− szervetlen polimerek;
• a termék térbeli szerkezete szerint:
− láncpolimerek,
− térhálósak.

A termoplasztikus
műanyagok
Az idesorolható műanyagok hő hatására meglágyulnak, illetve megolvadnak. Szerkezetüket
tekintve többnyire fonalasak (89.1. ábra). A fonál
alakú molekulák elmozdulhatnak ugyan egymás
mellett (képlékennyé válnak), de kémiai összetételük nem változik meg.
TERMOPLASZTIKUS
(HŐRE LÁGYULÓ)
erős kapcsolat
a polimerláncokban

monomer
Gyenge intermolekuláris
kölcsönhatások a
polimerláncok között.

TERMOREAKTÍV
(HŐRE KEMÉNYEDŐ)
erős
térhálós kötés

monomer
Erős kovalens kötések a
polimerláncok között.

Nincsenek a láncok között
összekapcsolódások.

89.1. ábra: A termoplasztikus és
termoreaktív műanyagok szerkezete
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A termoreaktív műanyagok
Ezek az alaktartó műanyagok hő hatására nem
válnak képlékenyekké, hanem bomlanak. Szerkezetük térhálós.

A természetes alapanyagú
műanyagok
A természetben megtalálható makromolekulák
módosításával többféle műanyag is előállítható.
Ezek egyik csoportját képezik a cellulózalapú
műanyagok, így a cellulóz-észterek és a viszkóz.
A cellulóz-észterek egyik fontos képviselője
a tűzveszélyes cellulóz-nitrát (CN). Előállítása
során a cellulóz alkoholos hidroxilcsoportjait salétromsavval észteresítik. A cellulóz-nitrát lágyításával nyerik a celluloidot (89.2. ábra).
Amennyiben ecetsavat használnak az észterezéshez, a keletkező termék a cellulóz-acetát (CA). Ez az anyag sokkal biztonságosabb,
mint a cellulóz-nitrát.
A viszkóz regenerált cellulóz, amelyet a cellulóz feloldásával, majd kicsapásával készíte-

89.4. ábra: Műszaruból készült fésűk

89.5. ábra: A kaucsukfa tejnedvének
csapolása

kén

szulfidhíd

hevítés

89.6. ábra: A gumit vulkanizálással nyerik

89.2. ábra: A pingponglabda is celluloidból
készül

89.3. ábra: Celofánba csomagolt virágok

nek. Ezt használják a celofán és cellux alapanyagaként, akárcsak a műselyemhez is (89.3. ábra).
A természetes alapú műanyagok egy másik
csoportjába a fehérjealapú műanyagok tartoznak. Ezek egyik fontos képviselője a tejfehérjéből (kazeinből) előállított műszaru, amelyből
gombokat, fésűket készítenek (89.4. ábra).
A kaucsukalapú műanyagok szintén természetes alapanyagú műanyagok. A csoport
legfontosabb képviselője a gumi. A kaucsukot
a Dél-Amerikában honos kaucsukfából nyerik
(89.5. ábra).
A kaucsukot kb. 4 w% kénporral hevítve, a
vulkanizálás során nyerik a gumit. A gumi térhálós szerkezete a rugalmasság okozója. A felépítésében részt vevő, kettős kötéseket tartalmazó
szénhidrogénláncokat kénhidak (szulfidhidak)
kötik össze (89.6. ábra).
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Ha a kéntartalmat kb. 30 w%-ra növelik,
a hevítés során keménygumit, úgynevezett
ebonitot kapnak. Az ebonit keménységének
oka, hogy a térhálós szerkezet esetében sokkal sűrűbben alakulnak ki a szulfidhidak, ami
már a rugalmasság elvesztésével jár.

A mesterséges alapú
műanyagok
A mesterséges alapú műanyagok kiindulási vegyületeit a vegyipar állítja elő kőolajból és földgázból. Ezek a kis méretű molekulák lesznek a
monomerek, összekapcsolódásukkal kapjuk a
makromolekulájú polimert.
A mesterséges műanyagok két módon készíthetők: polimerizációval és polikondenzációval.
Polimerizációval (vagy más néven poliaddícióval) előállítható műanyagok például a polietilén, a polipropilén, a műgumi, a poli-vinil-klorid, a
teflon, a polisztirol, illetve a plexi. A polimerizáció
lényege, hogy a kettős kötést tartalmazó molekularész kötései felszakadnak, majd a monomerek láncszerűen összekapcsolódnak. Az összekapcsolódó monomerek számát n-nel jelöljük.
Polietilén (PE) hőre lágyuló műanyag. Háromféle típusát különböztetjük meg (HDPE, MDPE és
LDPE) (lásd a 42. Az etén című leckében).
A kiindulási anyag az etén (etilén), amelyet
megfelelő katalizátor mellett polimerizálnak:
n H2C=CH2 →

[ H2C–CH2 ]n

Fóliák és egyéb csomagolóanyagok készítésére használják.
A polipropilén (PP) szintén termoplasztikus műanyag. Kiindulási anyaga a propén:
		
		

n H2C=CH →
|
CH3

[ H2C–CH ]n
|
CH3

Felhasználják műanyag csövek, lemezek,
nagyobb igénybevételű tárgyak, nyílászárók
gyártásához.
A szintetikus kaucsuk főként buta-1,3-dién katalitikus polimerizációjával jön létre:
n H2C=CH–CH=CH2→
→

[ H2C–CH=CH–CH2 ]n

Újabban sztirolt is hozzákevernek, így egy
úgynevezett kopolimer jön létre. Az így létrejött műgumit gumiabroncsgyártásra használják.
A poli-vinil-korid (PVC) az egyik legnagyobb
mennyiségben használt hőre lágyuló műanyag a
világon (lásd 45.3. ábra). Égésével hidrogén-klorid- és klórgáz is keletkezik. Az előállításához
előbb az etin hidrogén-klorid-addícióját valósítják meg, majd ezután következik a katalitikus
polimerizáció:
		

n H2C=CH →
|
Cl

[ H2C–CH ]n
|
Cl

Csöveket, palackokat, szigetelőanyagokat,
illetve nyílászárókat készítenek belőle.
A teflon [poli(tetrafluoretilén), PTFE] egy jó sav-,
lúg- és hőállóságú műanyag. A kiindulási alapanyaga az 1,1,2,2-tetrafluoretilén. Felhasználják
háztartási és ipari edények bevonataként.
A polisztirol (PS) hő- és hangszigetelő habok készítéséhez használható termoplasztikus műanyag.
Az előállítása a sztirolból valósul meg:
		
		

n H2C=CH →
|
C6H5

[ H2C–CH ]n
|
C6H5

A plexi [poli(metil-metakrilát), PMMA] üvegszerű, átlátszó műanyag. Az üveg helyettesítésére használják.
A polikondenzációs műanyagok két vagy
több különböző funkciós csoporttal rendelkező
molekula váltakozó összekapcsolódásával jönnek létre, vízkilépés mellett. Az egyik legjelentősebb polikondenzációs műanyag a nejlon,
amely a hexándisav és a hexán-1,6-diamin segítségével állítható elő:
n HOOC–(CH2)4–COOH +
+ n H2N–(CH2)4–NH2
↓
[ OC–(CH2)4–CO–NH–(CH2)4–NH ]n +
+ H2O

A keletkező poliamid nagy szakítószilárd
ságú, termoplasztikus láncpolimer, kiválóan
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alkalmas ruházati termékek, kötelek, illetve vitorlavászon készítésére.
A karbonsavak és alkoholok polikondenzá
ciós reakciójával poliésztereket kapunk. Ilyen
műanyagra példa a poli(etilén-tereftalát) (terilén, PET), amit tereftálsav (benzol-1,4-dikarbonsav) és glikol (etán-1,2-diol) reakciójával
állítanak elő:

Tudtad?
A kukoricakeményítőből előállított, biológiai
úton lebomló műanyag, a politejsav (PLA) a
háromdimenziós (3D) nyomtatáshoz is használatos műanyag (89.7. ábra).

n HOOC–C6H4–COOH+ n HO–(CH2)2–OH
↓
[ OC–C6H4–COO–(CH2)2–O ]n + H2O
Ez a poliészter típusú termék termoplasztikus láncpolimer, jó kopásállóságú és mechanikai szilárdságú. Ásványvizes és üdítőitalos
palackok készítésére használják. A világ 4. legnagyobb mennyiségben használt műanyaga.
A polikondenzációs műanyagok csoportjába sorolhatjuk még az aldehidek és aminok
kapcsolódásából származó térhálós aminoplasztokat, illetve a fenolok és aldehidek
reakcióinak térhálós, termoreaktív termékeit, a
fenoplasztokat. Ez utóbbi fontos képviselője
a bakelit, amely a fenol és a formaldehid reakciójának jó elektromos szigetelő tulajdonságú,
térhálós, hőre keményedő terméke.

89.7. ábra: A 3D nyomtatás során
gyakran politejsavat használnak

Fontosabb fogalmak:
hőre lágyuló, hőre keményedő, polimerizáció,
polikondenzáció, celluloid, viszkóz, műszaru, ebonit, nejlon, poliamid, poliészter, aminoplaszt, fenoplaszt

A műanyagok
Csoportosításuk:
• feldolgozás szerint:
− hőre lágyuló és
− hőre keményedő
• kiindulási anyaguk szerint:
− természetes és
− mesterséges:
− előállítás szerint:
− polimerizáció (PE, PP, műgumi, PVC, teflon, PS, plexi)
− polikondenzáció (nejlon, PET, bakelit)
− térbeli szerkezet szerint:
− láncpolimerek
− térhálós polimerek
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90. Élelmiszereink
és összetevőik

Emlékszel még?
A szénhidrátok, a lipidek (zsírok, olajok, foszfolipidek, szteroidok, karotinoidok) és a fehérjék
mind a szerves vegyületek közé tartoznak. Főleg
szén-, hidrogén-, oxigén- és nitrogénatomokból
épülnek fel, és különböző szerepet töltenek be
szervezetünkben. A szénhidrátok főleg gyorsan hasznosítható, illetve raktározható energiához juttatják az élőlényeket. A zsírok és olajok
energiaforrásaink, de hőszigetelő, mechanikai
védő szerepet is betöltenek. A zsírban oldódó
vitaminok felszívódását, raktározását is segítik. A lipidek közül a foszfolipidek a biológiai
membránokat építik fel. A szteroidok közé tartozik számos hormonunk. Karotinoidok nélkül

elképzelhetetlen a fotoszintézis folyamata vagy
az emberi látás. A fehérjék szerepe rendkívül
sokrétű. Minden sejt felépítésében részt vesznek. Enzimként katalizálják az élőlényekben
lejátszódó biokémiai reakciókat. Számos hormonunk is aminosavakból épül fel (adrenalin, inzulin). Az izomszövet, a haj, a köröm felépülése
fehérjék nélkül elképzelhetetlen.
Ezeket a vegyületeket vagy építőköveiket élelmiszereinknek tartalmazniuk kell, mint
ahogy azokat az ásványokat, fémionokat is,
amelyek nélkül ezek a szerves vegyületek nem
lennének képesek ellátni feladatukat.

„Az vagy, amit megeszel.” Ludwig Andreas
Feuerbach német filozófus és antropológus
gondolata örök érvényű. A szervezetünkbe
bejuttatott anyagokat hasznosítjuk: ezekből
építjük fel saját testünket. Nem mindegy tehát,
hogy mit és milyen mennyiségben tartalmaznak az élelmiszereink.
Minden olyan növényi, állati (beleértve a
mikroorganizmusokat is) vagy ásványi eredetű anyagot, amely változatlan, előkészített
vagy feldolgozott állapotban emberi fogyasztásra alkalmas, élelmiszernek nevezünk.
Ezek szerint nem minősülnek élelmiszernek a gyógyszerek vagy a gyógyhatású készítmények.

(mikroelemek), valamint különböző alkaloidok,
amelyeknek különleges hatásaik vannak.

Élelmiszereinket csoportosíthatjuk eredetük
alapján. Megkülönböztetünk növényi eredetű és állati eredetű élelmiszereket. A növényi
eredetű élelmiszerek legfontosabb, az emberi
szervezet számára hasznos tápanyagai a szénhidrátok, élelmi rostok, fehérjék, zsírsavak (főleg esszenciális), vitaminok, ásványi anyagok

Táplálkozásunkban a zöldségek fogyasztásának szinte alig van korlátja (90.1. ábra). Igen
magas táplálkozás-élettani értékük van: gazdagok vízben oldódó vitaminokban, ásványi
anyagokban, élelmi rostokban (vízben oldódó

90.1. ábra: A zöldségfélék és gyümölcsök
kiemelkedő jelentőségű élelmiszerek
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és nem oldódó rostok), ugyanakkor általában
alacsony az energiatartalmuk.
A gyümölcsök fogyasztása szintén nagyon
fontos. Magas ásványianyag-, vitamin- és jelentős rosttartalom jellemzi a gyümölcsöket.
Szénhidráttartalmuk ugyan gyakran nagy,
ennek felszívódása a szervezetünkbe ugyanakkor a magas rosttartalomnak köszönhetően
egyenletesebb. Igen magas C-vitamin-tartalmú például a citrusfélék mellett a csipkebogyó vagy a fekete bodza.
A gabonafélék (cereáliák) ősidők óta jelentős
szerepet töltenek be táplálkozásunkban. Fontos szénhidrát-, ásványianyag-, vitamin- és
élelmirost-források. Hazánkban főleg búzát,
rozst, árpát, kukoricát és zabot termesztenek.
A búzából lisztet készítenek, aminek kiőrlési százaléka határozza meg a liszt színét és
táplálkozásélettani besorolását is. Minél teljesebb a kiőrlés, annál több a lisztben az értékes
anyag. A korpa igen gazdag rostban, és csökkenti a vér lipidszintjét is. Jelentősebb fehérjéi
a gliadin és a glutein. Megtalálhatóak benne a
B1-, B2-, B3- és B5-vitaminok. Ásványi anyagai
a vas, a mangán, a cink, a nátrium és a foszfor.
A zab több fehérjét és kevesebb rostot
tartalmaz, mint a búza. Zabpehelyként fogyasztjuk leginkább. Fehérjéire jellemző, hogy
sok esszenciális aminosavat tartalmaznak.
Zsírsavösszetétele is igen kedvező, 40%-ban
tartalmaz telítetlen linolsavat. Megtalálhatóak
benne a B1-, B2-, B3-, B5- és E-vitaminok. Kedvező az ásványianyag-tartalma is (90.2. ábra).
A fűszernövények hatóanyag-tartalmuknál
fogva sajátosan kellemes ízt, illatot, esetleg

90.2. ábra: A zab fontos szerepet játszik
az egészséges táplálkozásban

színt és tartósságot kölcsönöznek az élelmiszereknek, ételeknek. Ilyenek például a
babérlevél, a bazsalikom, a majoránna stb.
Az állati eredetű élelmiszereink legfontosabb
tápanyagai a fehérjék, a zsírok, a zsírban oldódó vitaminok, illetve az ásványi anyagok.
Az állati eredetű fehérjék teljes értékű fehérjék, ami azt jelenti, hogy tartalmazzák az
összes olyan aminosavat, amelyet szervezetünk nem képes felépíteni, csak táplálékkal
juthatunk hozzá.
A hús számos élelmiszer fő alkotóeleme (például kolbászfélék, felvágottak és más húskészítmények) (90.3. ábra). Ezek összetétele
és a húskészítmények energiatartalma attól
függ, hogy mennyi sovány húst és mennyi
zsírszövetet dolgoznak fel. Ezt is ellenőrizhetjük a húskészítmény csomagolásán.
A hús és húskészítmények többsége B-vitaminban gazdag. A B12-vitamin szinte kizárólag állati eredetű élelmiszerekben fordul elő.
A D-, E-, K- és A-vitaminok az állati zsiradékban oldva vannak jelen, és a szükséges men�nyiség – élelmiszerből – gyakorlatilag csak
hústermékek és egyéb állati eredetű élelmiszerek fogyasztásával fedezhető.
A baromfihúsok fehérjéinek aminosav-ös�szetétele kimondottan kedvező, vitamin- és
ásványianyag-tartalmuk, valamint alacsony
zsírtartalmuk miatt fontos részét képezik az
egészséges táplálkozásnak.
A halak húsa magasabb víztartalmú (emiatt
könnyebben romlanak meg), fehérjetartalmuk
és zsírsavösszetételük kimondottan kedvező.
Főleg a tengeri halak gazdagok többszörösen
telítetlen zsírsavakban.

90.3. ábra: A húsfélék is fontosak a
kiegyensúlyozott táplálkozásban
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Tudtad?
Örök vita tárgyát képezi, hogy mikor táplálkozunk egészségesen. Igazuk van-e azoknak,
akik egyáltalán nem fogyasztanak állati eredetű élelmiszereket, vagy inkább azok táplálkoznak helyesen, akik húst, tojást, tejtermékeket
is esznek? A csak növényi eredetű táplálékok
fogyasztása – számos előnyös élettani hatása
mellett – nagyon sok szempontból aggályos is.
A vegetáriánus és vegán étrendet gondosan
meg kell tervezni, mert ez az étkezési forma
hiányállapotok kialakulásához vezethet.
Az élelmiszerek gyakran tartalmaznak különböző adalékanyagokat, amelyeket az ös�szetevőket tartalmazó címkén E-számokkal
szokás jelölni (90.4. ábra). Ezek olyan természetes vagy mesterséges anyagok, amelyeket
élelmiszerként önmagában nem fogyasztanak, alapanyagként nem használnak, hanem
az élelmiszerhez az előkészítés, a kezelés, a
feldolgozás, a csomagolás, a szállítás vagy a
tárolás folyamán adnak hozzá. Adalékanyagokat azért adnak az élelmiszerekhez, hogy
azok érzékszervi, kémiai, fizikai és mikrobiológiai tulajdonságait kedvezően befolyásolják.
Érdemes az élelmiszerek összetevőiről meg
győződni vásárlás előtt. Ma már választhatunk
adalékanyagoktól mentes élelmiszereket is.
Ha egy élelmiszert nem azonnali fogyasztásra szánunk, akkor tartósítani kell, különben
egy idő után emberi fogyasztásra alkalmatlanná válik. A fény, a magasabb hőmérséklet,
a levegő pára- és oxigéntartalma átalakulást
idézhet elő az élelmiszerekben. Nem megfelelő tárolás esetén penészgombák, kórokozó
baktériumok telepedhetnek meg és szaporodhatnak el bennük.
Az élelmiszerek tartósítására többféle módszer létezik. Gyakran találkozhatunk az UHT
jelöléssel például tejesdobozokon. A rövidítés
jelentése: ultramagas hőmérsékleten kezelt.
Hasonló eljárás a pasztőrözés is. Mindkét eljárás elpusztítja a mikroorganizmusokat. Szintén
tartósító eljárás a sterilezés, amikor UV-fén�nyel vagy gyenge ionizáló sugárzással kezelik
az élelmiszert.
Hűtéssel vagy fagyasztással is tartósíthatjuk élelmiszereinket. Fagyasztás után figyelni

90.4. ábra: Sokan tartanak attól, hogy túl
sok adalékanyag kerül a szervezetükbe
kell arra, hogy a kiolvasztott terméket azonnal
használjuk fel, mert gyors szaporodásnak indulhatnak benne a mikrobák.
Hagyományos eljárás az élelmiszerek víztartalmának csökkentése, például az aszalás. Ezt főként gyümölcsök tartósítására alkalmazzák. Ennek speciális formája a liofilizálás
(fagyasztva szárítás). A levesporok, tejporok
stb. készülnek így.
Vegyszerekkel is lehet tartósítani. A gyakoribb tartósítószerek az ecetsav, a szalicilsav
és a nátrium-benzoát. Ezek túlzott alkalmazása
egészségügyi problémákat okozhat, érdemes
az élelmiszerek címkéjén a felhasznált tartósítószert is ellenőrizni.
Hippokratész a következőket mondja: „Táplálékod legyen az orvosságod, orvosság legyen
a táplálékod.”
Vannak olyan élelmiszereink, amelyeknek
jelentős szerepük van a szív- és érrendszeri, a
daganatos, az emésztőszervi és a csontbetegségek megelőzésében. Ezeket funkcionális
élelmiszereknek nevezzük. A növényi eredetű
táplálékok közül ilyen többek között a zab, a
szója, a lenmag, a paradicsom, a fokhagyma,
a brokkoli, a citrusfélék, az áfonya, a tea, a bor
és a szőlő. Az állati eredetű táplálékok közül a
hal és a tejtermékek (különösen a fermentáltak)
egészségvédő hatása kiemelkedő.
Egy egészséges felnőtt számára nagyon sok
élelmiszer szolgálhatja az egészsége fenntartását. Egy beteg ember esetében ez már nem
így van. Vannak olyan betegségek, amelyeknél bizonyos élelmiszerek már nem tekinthetők hasznosnak. Például a baromfihúsok
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fogyasztása kimondottan jó fehérjeforrást jelent egy egészséges ember számára, de egy
vesebeteg állapota súlyosbodhat a magas
fehérjebeviteltől. Az ételallergiában szenvedőknél hasonló a helyzet. Ha az allergiát kiváltó anyag a szervezetükbe kerül, akár sokkos
állapotot is előidézhet. Az allergizáló komponenseket emiatt is kell feltüntetni az élelmiszerek címkéin (90.5. ábra).

glutén

hal

szezámmag diófélék

mustár

szója

kagylófélék

tej

rákfélék

tojás

zeller

mogyorófélék

csillagfürtfélék

Tudtad?
Az Amerikai Rákkezelési Intézet (Cancer Treatment Institutes of America) vizsgálta a daganatmegelőzésben szerepet játszó élelmiszereket. Ezen a listán első helyen áll a brokkoli
(90.6. ábra). Ezen hatásáért a brokkoli szulforafán-tartalma a felelős. (A brokkoli csírája
még gazdagabb ebben a vegyületben.) Hatására olyan enzimek termelődése fokozódik,
amellyel semlegesítik a szervezetet érő rákkeltő hatásokat (dr. Paul Talalay, Johns Hopkins
University). Ezen anyag mellett jelentős men�nyiségű E-, B1-, B2-, B5- és C-vitamin is megtalálható benne. Javasolt 2-3 perces párolás
után fogyasztani a brokkolit, mert értékes ös�szetevői hő hatására elbomlanak!

szulfit

90.5. ábra: Az ételekben előforduló
allergének jelölése

Fontosabb fogalmak:
élelmiszer, adalékanyag, tartósítószer, liofilizálás, UHT, pasztörizálás, funkcionális élelmiszer, ételallergia

90.6. ábra: A brokkoli fogyasztása
nagyon egészséges

Élelmiszereink és összetevőik
• Élelmiszereink lehetnek:
− állati eredetűek
− növényi eredetűek
• tartalmazhatnak adalékanyagokat is
• tartósítással hosszabbíthatjuk meg felhasználhatóságukat
• védhetik egészségünket: funkcionális élelmiszerek
• ételallergia esetén kellemetlen tüneteket okozhatnak
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91. Gyógyszerek, drogok,
doppingszerek

Emlékszel még?
Az etanol és a metanol csak laboratóriumi körülmények között különböztethető meg egymástól. Ez azért veszélyes, mert a nem kellő
módon felügyelt, az etanol előállítását célzó
pálinkafőzés során a keletkező metanol is a
termékbe kerül. Ez már viszonylag kis men�nyiségben vakságot, nagyobb mennyiségben
halált okoz.
A megfelelő hígításban fogyasztott etanol ugyan nem eredményez a metanoléhoz
hasonló súlyos tüneteket, de befolyásolja az
idegrendszer működését, rontja a mozgáskoordinációt. Függőséget okozhat, alkoholizmus alakulhat ki.

Gyógyszerek
A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv meghatározása szerint gyógyszer minden olyan anyag,
amit az élő szervezet befolyásolására gyógyászati céllal alkalmazunk, vagy a betegség
megállapítása céljából az élő szervezetbe juttatunk. Gyógyászati célnak tekintjük a betegség megelőzését is.
Az ókortól kezdődően vannak bizonyítékaink arra, hogy már ismertek és alkalmaztak
gyógyászati céllal különböző anyagokat. Később a szerves kémia fejlődésével párhuzamosan a gyógyászati célra szánt anyagok előállítása is jelentős fejlődésen ment keresztül.
A gyógyszerek rendkívül sokféle szempont
alapján csoportosíthatók. Itt most egyetlen
szempontot választottunk ki: a hatásuk szerint csoportosíthatók:
• központi idegrendszerre ható, pl. érzéstelenítő-, altató-, nyugtató-, izgatószerek;

• vegetatív idegrendszerre, izmokra ható, pl.
helyi érzéstelenítők, görcsoldók;
• vérkeringésre, légzésre ható, pl. vérnyomás-szabályozók, értágítók, érszűkítők,
köhögéscsillapítók;
• vérképző szervekre, vérre ható, pl. vérpótlók, vérzéscsillapítók, alvadásgátlók;
• emésztésre ható, pl. epehajtók, emésztést
elősegítők;
• anyagcserére ható, pl. vitaminok, hormonok, fogamzásgátlók, cukorbetegség kezelésére szolgáló készítmények;
• bőrgyógyászati szerek;
• kórokozókra ható gyógyszerek, pl. antibiotikumok, fertőtlenítőszerek;
• daganatos betegségekre ható gyógyszerek, pl. citosztatikumok.
A gyógyszerek a szervezetünkbe kerülve
felszívódnak, kifejtik hatásukat, miközben át
alakulnak és lebomlanak, majd kiürülnek a
szervezetünkből.
Akár vényköteles (orvos által receptre felírt),
akár vény nélkül vásárolható gyógyszert veszünk be, nagyon fontos, hogy mindig olvassuk el előtte a betegtájékoztatót. Ez tartalmazza, hogy
• milyen típusú az adott gyógyszer, és milyen betegségek esetén alkalmazható,
• milyen betegségek, illetve érzékenységek
esetén nem javallott a szedése,
• mit kell tudni a gyógyszer szedése előtt,
• hogyan kell szedni,
• milyen lehetséges mellékhatások alakulhatnak ki,
• hogyan kell tárolni az adott gyógyszert.
Európai felmérések szerint a járóbetegek
mintegy 20%-a tapasztal valamilyen nem kívánt mellékhatást gyógyszerszedés esetén.
Ezekről kezelőorvosunkat azonnal tájékoztatni kell, és ő dönt arról, hogy folytathatjuk-e
a gyógyszer szedését vagy sem.
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lyamataira. Ez a meghatározás magába foglalja a legális drogokat is (alkohol, nikotin,
koffein stb.). Ezzel szemben a kábítószerek
illegális drogok. Azokat a szereket soroljuk
ide, amelyek használatát törvényileg tiltják.

91.1. ábra: Nagyon fontos, hogy
gyógyszert csak gyógyszertárban
vásároljunk
Ha valaki nem szorul állandó gyógyszeres kezelésre, nem szenved krónikus betegségben, akkor is szüksége lehet gyógyszerre
bizonyos élethelyzetekben. Érdemes otthonunkban tartani láz- és fájdalomcsillapító,
görcsoldó, hasfogó, hashajtó, gyulladáscsökkentő készítményeket, apróbb sérülések fertőtlenítéséhez fertőtlenítőszert, ragtapaszt. Mindig ellenőrizzük ezek lejárati idejét.
A lejárt szavatossági idejű gyógyszerek veszélyes hulladékok, patikákban leadhatók.
Külföldre történő utazás előtt mindig érdemes tájékozódni arról, hogy milyen gyógyszereket érdemes magunkkal vinni, nincs-e
szükség esetleg védőoltás beadására. Ebben
segítségünkre lehet körzeti orvosunk, vagy
gyógyszerészhez is fordulhatunk.
A hamisított, ellenőrizetlen forrásból származó gyógyszerek fogyasztása súlyos kockázatokkal jár (91.1. ábra).

Tudatmódosító szerek
Már az ókorban is feljegyeztek és használtak
olyan készítményeket, amelyek tudatmódosító hatásúak. Az ópium, a hasis, a mandragóra már ekkor is ismert anyagok voltak.
Ezeket bódító hatásuk miatt alkalmazták különböző, nagy fájdalommal járó beavatkozások során.
A drog szó holland eredetű, jelentése fűszer, természetes eredetű gyógyhatású anyag.
Minden olyan anyagot drognak nevezünk,
amely a központi idegrendszerre hatva hangulati, gondolkodásbeli változásokat okoz, és
hatása káros lehet a szervezet testi-lelki fo-

Legális drognak tekinthető a kávé (91.2. ábra).
Koffeintartalma hat az agyra, csökkenti a
fáradtságérzetünket. Serkenti az adrenalin
termelését szervezetünkben, ettől hevesebben dobog a szív, emelkedik a vérnyomás,
felgyorsul az anyagcsere. A mérsékelt koffeinfogyasztás napi 130–300 mg-ot jelent, míg
a koffein túladagolásáról a napi 600 mg feletti fogyasztásnál beszélhetünk. A koffein
megtalálható a különböző energia- és sportitalokban, egyes gyógyszerekben, kávéban,
teában, csokoládéban, valamint a guaranát
tartalmazó italokban is. A koffein nagy dózisban idegességet, ingerlékenységet, álmatlanságot okoz. Rendszeres fogyasztása enyhe
függőséget okoz.

91.2. ábra: A mértékkel fogyasztott
kávénak kedvező hatásai vannak
Az energiaitalok nagy dózisban tartalmaznak cukrot, koffeint és más legális stimuláló
anyagokat. Koffeintartalmuk 80–550 mg (!)
közötti. A csomagolásukon kötelező figyelmeztető szöveget is elhelyezni, amely a túlzott
bevitel kockázatára inti a fogyasztót. Emellett
a gyártónak jelölnie kell a napi fogyasztásra
javasolt adagok számát is.
Legális drognak tekinthető az alkohol.
Rendszeres fogyasztása függőséget okozhat.
Az alkohol minden szervünkre hat. Károsítja
az idegrendszert, a májat, növeli egyes rákfajták kialakulásának kockázatát, a stroke (agyi
érkatasztrófa) esélyét.
A dohányzás révén a nikotin az egyik
leggyakrabban használt legális drog. Nagyon
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könnyen hozzászokhatunk fogyasztásához.
Számos, egyébként megelőzhető betegség
okozója lehet, a tüdőrákos megbetegedések
mintegy 90%-áért a dohányzás felel. Terhesség esetén a dohányzás vetélést okozhat, illetve a dohányzó anyák gyermeke általában
kisebb súllyal születik. A másodlagos füst
felnőtteknél tüdőrákhoz, gyermekeknél légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.
A marihuána (közismert nevén „fű”) az egyik
leggyakrabban használt illegális drog, amelyet a Cannabis sativa nevű kender szárított
részeiből állítanak elő (91.3. ábra).

91.3. ábra: A vadkender (Cannabis sativa)
Rövid távon eufóriát, érzékelési zavarokat,
emlékezetromlást okoz, nehezíti a gondolkodást és a problémamegoldást. A világszerte
használt pszichoaktív szerek között a cannabis népszerűségét tekintve a negyedik helyen
áll (az első három helyet a nikotin, a koffein
és az alkohol foglalják el – ebben a sorrendben). A növény levelein és virágaiban található gyantás anyagból készítik a hasist, amely
a kender típusától és az elkészítés módjától
függően zöld, barna vagy fekete színű kis
préselt lapok vagy gumószerű „kockák” alakjában jut el a fogyasztókhoz. Hatóanyaga a
THC (tetrahidrokannabinol). Hatása pár percen belül kialakul, és 2-3 órán át tart. Felgyorsult szívverés, véreres, piros szem, a szemek
és az orrjáratok enyhe szárazsága jellemző.
Torokirritáció és köhögés, továbbá gyakori
vizelési inger jelentkezhet. Pszichikai hatásai
egyénenként változhatnak, gyakran vált ki
boldogságérzetet, de van, aki szorongó, feszült állapotba kerül a szertől.
A speed stimuláló hatású anyag, hatóanyaga az amfetamin. Teljesítményfokozó hatását
először egyetemisták vették észre. Nehezen

ürül ki a szervezetből, kiürülése után lehangoltság, depresszió jelentkezik.
A kokain a kokacserje szárított leveléből
nyert kivonat. A kokain és származékai (elsősorban a crack) bírnak a heroin mellett a legnagyobb addiktív potenciállal (azaz a leggyorsabban vezethetnek függőséghez).
Az LSD egy élősködő gombafajból kivont
erősen hallucinogén hatású anyag.
Mákszalmából nyerik ki az ópiumot, és abból állítják elő a heroint. Általában fehér vagy
barna por alakjában, vagy fekete ragacsos
anyagként fordul elő. Befecskendezik, beszívják vagy elszívják. Rövid távon eufóriát és
zavaros gondolkodást eredményez, később
éber és álmatag szakaszok váltják egymást.
A heroin rontja a légzésfunkciót, így akár halálos is lehet.
A dizájnerdrog kifejezést azokra a szerekre használjuk, amelyek molekuláris szerkezetükben az illegális drogokra hasonlítanak,
így azokhoz hasonló hatásokat idéznek elő,
viszont nem szerepelnek a tiltólistákon (pl.
„herbál ex”). Ezek a szerek azért is veszélyesek, mert nem lehet tudni, mit tartalmaznak,
és mivel ezek új vegyületek, az emberi szervezetre, pszichére gyakorolt hatásuk is ismeretlen. Nem ismerjük sem a rövid, sem a hosszú
távú kockázataikat.

A doppingszerek
A teljesítményfokozás a sport, a testépítés területén is illegális. A győzni akarás, a nagyobb
izomtömeg elérése érdekében akár a saját
egészségüket is feláldozzák emberek, vagy a
sportolókét a versenyben érdekeltek. Ez leg

91.4. ábra: Számos sportoló a saját
egészségét is veszélyezteti a győzelemért
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gyakrabban doppingszerek alkalmazásával valósul meg (91.4. ábra). Az anabolikus
szteroidok a férfi nemi hormonokhoz hasonló
hatású szteroidok. Az 1930-as évektől kezdve képes a gyógyszeripar mesterségesen is
előállítani ilyen típusú vegyületeket. Megfelelő
fehérjebevitel és fizikai terhelés mellett jelentős izomnövekedés érhető el segítségükkel.
Ugyanakkor férfiaknál jelentősen növeli a
prosztatarák kialakulásának kockázatát, valamint impotenciát okoz. Nők esetében a férfias
izomzat kialakulása mellett erős szőrnövekedés, terméketlenség alakulhat ki.
Amfetamint használnak azok, akik gyorsaságot és kitartást igénylő sportokban eredményesebben akarnak – tisztességtelen eszközt
alkalmazva – teljesíteni. Alkalmazása végletes
kimerüléshez vezethet.
Eritropoetin (EPO) alkalmazásával növelhető a vörösvérsejtek száma a vérben, így
javítható a szervek oxigénellátottsága. Mellékhatásként a trombózishajlam növekedése,
vérnyomás-emelkedés alakulhat ki.
Az ellenőrző szervek szakemberei „versenyt futnak” a drogok és doppingszerek előállítóival, mindannyiunk egészsége és biztonsága érdekében.

Fontosabb fogalmak:
gyógyszer, tudatmódosító szerek, drog, dizájnerdrog, anabolikus szteroid, doppingszerek

Tudtad?
• Napjainkban a gyógyszerkutatás rendkívül
összetett tevékenység (91.5. ábra). Egy-egy
gyógyszertermék kidolgozásában mintegy
200 szakterület vesz részt, a folyamat mintegy 10 évet vesz igénybe. Szakértők véleménye szerint a ma ismert mintegy 30 ezer
kórképből csak 12 ezer kezelhető gyógyszerekkel. Ez jelentős motivációt biztosít
még ma is új készítmények felfedezéséhez.

91.5. ábra: A gyógyszerkutatás a
legtöbb esetben szigorú biztonsági
előírások betartása mellett történik
• A klasszikus dopping módszerei mellett
megjelent a géndopping, ami az egészséges sportolók teljesítményének fokozására szolgál. A géndopping elméletben
azt jelentheti, hogy egy olyan idegen gént
vagy DNS-darabot juttatnak be a szervezetbe egy vírustranszferrel/vektorral, amely
fokozza az izomnövelő hormonok vagy
a vörösvértestek termelődését. A többi
doppinghoz hasonlóan ez is szigorúan tilos.

Gyógyszerek, drogok, doppingszerek
• gyógyszerek
• drogok:
− legális drogok
− illegális drogok
• doppingszerek
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92. Veszélyes anyagok,
mérgek, mérgezések

Emlékszel még?
A laboratóriumi munka során nagyon sok veszélyes vagy mérgező anyaggal dolgozunk.
Ezek jelölésére használjuk a veszélyességi
jeleket, amelyekkel már a kémiatanulmányaid
legelején megismerkedhettél. Veszélyességi
jel (piktogram) jelöli, ha egy anyag robbanásveszélyes, gyúlékony, maró hatású, mérgező
stb. Számos, a háztartásban használt vegyszer is besorolható ezekbe a kategóriákba.

A veszélyes anyagok olyan gáz-, folyékony
vagy szilárd halmazállapotú anyagok, amelyek az emberek biztonságát, egészségét veszélyeztetik. Veszélyes anyagokkal találkozhatunk laboratóriumokban, munkahelyeken.
A laboratóriumokban, illetve a munkahelyeken
munkavédelmi szabályokat határoznak meg.
Ezek betartása jelentősen csökkenti a balesetveszélyt, a mérgezések lehetőségét.
Jelentős mennyiségű veszélyes anyag
vesz körül bennünket a háztartásokban is.
A háztartásokban használt vegyi anyagok
gyártói kötelesek az általuk gyártott veszélyes anyagok és keverékek címkéin felhívni a
felhasználók figyelmét a termék biztonságos
használatára, valamint a nem megfelelő használat esetén fellépő egészségügyi kockázatra.
A gyártók bizonyos vegyszereket kötelesek
gyerekbiztos zárral is ellátni. Az azonban,
hogy elolvassuk-e és betartjuk-e ezeket az
előírásokat, már rajtunk, felhasználókon múlik.
A háztartásokban a következő veszélyes
anyagok szoktak előfordulni:
• mosó- és általános tisztítószerek,
• mosógélkapszulák, mosógélpárnák,
• folteltávolítók,
• WC-tabletták, WC-illatosítók,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fehérítő- és fertőtlenítőszerek,
vízkőoldók (savas),
lefolyótisztítók, hideg zsíroldók,
benzin, grillgyújtó folyadék,
festékmarók, rozsdaoldók, hígítók,
szélvédőmosó folyadék, fagyálló,
körömlakklemosó,
rágcsáló- és rovarirtó szerek,
növényvédő szerek,
műtrágyák,
illóolajok,
elemek és akkumulátorok,
gyógyszerek stb.

A veszélyes anyagok egy része mérgezést
okozhat, más anyagok lángra kapnak, ha
közelükben nyílt lánggal dolgozunk, vagy gőzeik robbanásveszélyesek. Vannak rákkeltő (karcinogén) anyagok, amelyek hosszabb
távon veszélyeztetik egészségünket. Sok veszélyes anyag okoz nyálkahártya-irritációt az
orrban, szemben stb.
A gyúlékony anyagok (grillfolyadék, benzin,
lámpaolaj, aceton) nem szakszerű használata
súlyos égési sérüléseket okozhat.
A háztartásban előforduló anyagok a legnagyobb veszélyt a kisgyermekek számára jelentik (92.1. ábra). Nem véletlenül szerepel

92.1. ábra: A sok színes flakon vonzó
lehet a gyermekek számára
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jelenthet, más szabályozás érvényes például
az USA-ban, és más az Európai Unióban.
Paracelsus (1493–1541) svájci orvos, alkimista gondolatai azonban ma is érvényesek:
„Minden anyag méreg… csak az adag az,
amely nem teszi mérgezővé.”

92.2. ábra: Az illóolajok is veszélyesek
lehetnek, ha nem rendeltetésszerűen
használjuk azokat
szinte minden termék útmutatójában: Gyermekek elől, kérjük, gondosan zárja el! Évente
több száz háztartási vegyi áruval kapcsolatos
mérgezés fordul elő gyermekek körében, aminek 60%-a az 1–4 éves korosztályt érinti.
Különösen nagy veszélyt jelentenek a mosógélkapszulák vagy -párnák. Ezek rendkívül koncentráltan tartalmaznak vegyi anyagokat, amelyek akár a nyál hatására is könnyen
kifolynak a kapszulából. Ha ilyenbe kóstolnak
a gyerekek, akkor orvosi segítséget kell kérni,
amit követően többnapos kórházi kezelésre,
ellátásra lehet szükség.
A klórgázmérgezés elsősorban felnőtteknél fordul elő. Ha hipót tartalmazó tisztítószert
savas vízkőoldóval összeöntünk, szúrós szagú, a nyálkahártyát maró klórgáz keletkezik.
Belégzése nem múló köhögést, nehézlégzést,
rosszullétet okozhat. Már a mérgezés első
tüneteinek megjelenése esetén orvoshoz kell
fordulni, mert pár nap elteltével akár tüdőgyulladás, tüdővizenyő is kialakulhat.
Az illóolajokra nem szoktunk veszélyes
anyagként gondolni (92.2. ábra). 15 ml illóolaj
egy adagban történő elfogyasztása végzetes
lehet: rendkívül irritáló, vese-, tüdő-, agy- és
gyomornyálkahártya-károsító hatású. Lenyelve nagyon mérgező például a menta és az
eukaliptusz illóolaja. Lenyelést követően hányás, hasfájás, hasmenés, görcsök, felületes
légzés, szapora szívverés, ájulás következhet
be. Ha bármilyen tünetet észlelünk, azonnal
orvoshoz kell fordulni!
Nem könnyű meghatározni, hogy mit tekintünk méregnek. Az általános definíció szerint
azt a vegyületet tekintjük méregnek, amelynek
viszonylag kis, egyszeri adagja is halált okozhat. Ez az „adag” azonban eltérő mennyiséget

Akut (vagy heveny) mérgezésről akkor
beszélünk, ha egy élőlény csak egyszer, vagy
csak rövid ideig érintkezett a mérgező anyaggal, és mérgezés alakul ki benne. Ez bekövetkezhet véletlenül (pl. egy üzemi balesetben),
de akár szándékos cselekedet során is (öngyilkossági vagy gyilkossági szándékkal).
Krónikus (vagy idült) mérgezés a méreggel való hosszú távú, ismételt vagy folyamatos kontaktus során alakulhat ki. Itt a tünetek
nem jelentkeznek azonnal vagy az anyaggal
való minden egyes érintkezéskor. Az élőlény
fokozatosan, vagy csak hosszú lappangási
idő után betegszik meg. Leggyakrabban olyan
anyagoknál fordul elő, amelyek felhalmozódnak a szervezetben, mint például az ólom
vagy a higany.
A méreganyagok többféle módon kerülhetnek a szervezetünkbe. A gáz-halmazállapotú
mérgező anyagokat belélegezzük, így a légutakon, a tüdőn keresztül jutnak be. Ilyen a
szén-monoxid vagy a klór.
A zsírban oldódó mérgező anyagok akár
a bőrön át felszívódva is bejuthatnak szervezetünkbe, mint például a fehérfoszfor vagy a
bróm.
Gyakori, hogy a méreg a tápcsatornán
keresztül jut a szervezetünkbe. Időnként
mérgező anyagok kerülhetnek szervezetünkbe az elfogyasztott táplálékkal is. Sokan szívesen fogyasztanak gombából készült ételeket. A gombák sejtfala gazdag kitinben, ami
az emberi szervezet számára nem emészthető. Ha lefekvés előtt fogyasztunk gombát, ez
megterheli a tápcsatornánkat, de nem mérgez
meg bennünket. Ha azonban nem ellenőrzött
helyről szereztük be a gombát (a piacokon
csak erre engedéllyel rendelkező személyek
bevizsgált gombái árusíthatók), esetleg saját
magunk gyűjtöttük azt (felszínes ismereteinkre
hagyatkozva), annak komoly mérgezés lehet
a vége. A gyilkos galóca a karcsú csiperkével vagy a fehér tarlógombával könnyen ös�szetéveszthető, és amíg ez utóbbiak ehetők,
addig a gyilkos galóca halálosan mérgező

191

OH_KEM910TB_Kemia_9-10 II.indd 191

2021. 06. 29. 15:28:01

Táplálékkal is kerülhetnek a szervezetünkbe penészgombák. Ezek közül több méreganyagot is termel, amelyek a tápcsatornában
gyulladásos tüneteket alakíthatnak ki, károsítva ezzel a májat, a vesét, de mutagének és
karcinogének is lehetnek. Számos gombafaj az
egészséges szervezetben is előfordul, azonban ha a szervezet legyengül, az egyensúly
megbomlik, akkor kórokozóvá válhatnak.

92.3. ábra: A gyilkos galóca mérgező
gomba
gomba (92.3. ábra). A mérgezés gyomorban és belekben jelentkező fájdalmas tünetei
csak a fogyasztást követően 6–24 óra múlva
jelentkeznek. Ekkorra a méreganyagok már
felszívódnak a szervezetben. A gyilkos galóca
méreganyaga elpusztítja a máj sejtjeit, és vesekárosodást is okoz.
A gomba és a gombából készült ételek
hűtve is csak nagyon rövid ideig tárolhatók.
Ha több nap elteltével fogyasztjuk el a gombából készült ételt, ételmérgezést kaphatunk.
Ez ehető gombák nem megfelelő tárolásakor
is bekövetkezik.
Vannak szemmel szinte nem is látható
gombák, amelyek szintén súlyos mérgezést
okozhatnak. Párás levegőjű, nem megfelelően
szellőztetett lakásokban előfordul a falak penészedése. A falakon megtelepedő penészgombák elsősorban légúti tüneteket okozhatnak: orrfolyás, orrdugulás, köhögés, súlyosabb
esetben asztma (92.4. ábra) alakulhat ki.

92.5. ábra: A rosszul tárolt kenyér
felületén penész alakul ki
A szobanövények, illetve a kerti dísznövények is termelhetnek méreganyagokat:
• a tiszafa magja és levele szívelégtelenséget
okoz,
• a leander egyetlen levelének elfogyasztása
is halálos lehet kisgyermekek esetében,
• a buzogányvirág levelét elfogyasztva fulladás következhet be,
• a liliom főleg a macskákra veszélyes,
• a hortenzia cianidokat tartalmaz.
Hosszasan lehetne még sorolni a növényi
mérgeket, azonban az állati mérgek sem elhanyagolhatók. A mérges kígyók méregmirigyük váladékát speciális fogaik segítségével

92.4. ábra: A lakásban elszaporodó
penész légúti megbetegedéseket okozhat

92.6. ábra: A kígyómérgek lehetnek
idegmérgek, sejtmérgek, vérmérgek,
illetve izomelhalást okozó mérgek
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juttatják áldozatukba (92.6. ábra). A kígyómérgek lehetnek vérmérgek, idegmérgek, sejtmérgek, izomelhalást okozó mérgek. Mintegy
180-200 olyan mérges kígyót ismerünk, amely
az emberre is veszélyes. A nyílméregbékák
bőrváladéka erős mérget tartalmaz, amelyet
egyes dél-amerikai indián törzsek használtak
vadászathoz.

Mérgezés esetén
ingyenesen hívható
zöldszám:
06 80 201 199

A bejelentkező ügyeletes akut mérgezésekkel kapcsolatban ad információt. Gyermeket, felnőttet vagy állatot érintő mérgezés
esetén is hívható a szám. Az ügyeletes segít
eldönteni, hogy szükség van-e mentőt hívni
az érintetthez.

Tudtad?
• A nyílméregbékák mérge az ismert legmérgezőbb természetes anyagok egyike.
• A 19. századi Angliában egyre többen
díszítették otthonaikat feltűnő mintázatú
tapétákkal. A tapéták élénk színű festékanyagainak készítéséhez mérgező arzént
használtak. Érthetetlen, hogy miért engedték ennek az anyagnak a használatát,
holott akkoriban már pontosan ismerték
mérgező tulajdonságát. A tapétagyári dolgozók és a tapétázott lakásban élők is folyamatos mérgezésnek voltak kitéve.
	
Napóleon Szent Ilona-szigetén töltött
száműzetése során is ilyen tapétával borított szobában élt. Boncolásakor ki is mutatták szervezetében az arzént, de nem lehetett bizonyítani, hogy ez okozta halálát.
Az arzénes festékek használatát az 1850es években tiltották be.
• Magyarország egyes területein az ivóvizek
természetes arzéntartalma viszonylag magas, folyamatos erőfeszítéseket kell tennünk csökkentése érdekében.

Fontosabb fogalmak:
veszélyes anyagok, mérgek, akut mérgezés, krónikus mérgezés

Veszélyes anyagok, mérgek, mérgezések
•
•
•
•

veszélyes anyagok a háztartásban: különösen veszélyeztetettek a gyermekek
mérgező anyagok
mérgezések fajtái: akut és krónikus
növényi és állati mérgek
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93. Mosó-, tisztítóés fertőtlenítőszerek

Emlékszel még?
Az emberiség már mintegy kétezer éve ismeri
és használja a szappant. A szappant zsiradékok lúgos hidrolízisével állították elő. Ehhez hamuzsírt (K2CO3) vagy szódát (Na2CO3)
használtak. Az így kapott szappan nagy szénatomszámú karbonsavak nátrium- vagy ká
liumsója.
A mosószerek olyan anyagok, amelyek összetételüknél fogva eltávolítják a textíliákról a szen�nyeződéseket anélkül, hogy azt károsítanák.
A legrégebben használt mosószer a szappan.
Mivel a vizes oldata lúgos kémhatású, ezért a
gyapjúból és selyemből készült ruhaneműk tisztítására nem alkalmas.

A szappanok
A szappanok amfipatikus részecskékből állnak:
hosszú szénláncuk apoláris (hidrofób) sajátságú,
míg karboxilcsoportjuk H+-leadásával ionos jellegűvé válik (hidrofil).
Vízbe juttatva a szappant, az először vékony
filmréteget alakít ki a víz felszínén, ionos csoportja a vízmolekulákkal alakít ki kölcsönhatásokat,
míg apoláris szénláncai a vízből kinyúlnak, egymáshoz kötődnek diszperziós kölcsönhatással.
További szappanrészecskéket a vízbe juttatva
micellák alakulnak ki, amelyek apró, gömbszerű képződmények. A gömbök felületén találjuk
a hidrofil ionos csoportot, a gömb belsejében a
hidrofób apoláris láncokat.
A szappan részecskéi képesek a vízben nem
oldódó szennyeződéseket a szövetek felületéről eltávolítani. A szappanok apoláris szénlánca
kölcsönhatásba lép a szennyeződés részecskéivel, és mechanikai hatásra (a víz áramlása vagy
dörzsölés) leválik a szennyeződés a felületről.

93.1. ábra: A kettős tulajdonságú
szappanrészecskék az apoláris
láncvégükkel körbeveszik a szennyeződést,
majd ismét micellává alakulnak, így
nagyobb a vízoldhatóságuk
A szennyeződés a micella belsejébe kerül (93.1.
ábra).
Szappanrészecskék eközben megtelepednek a ruhaszövet felületén is, megakadályozva
ezzel a szennyeződés visszatapadását.
A szappanos víz egy asszociációs kolloid,
a micellák mérete 1–1000 nm közötti. A vizes
oldat lúgos kémhatású, amely számos textília
szappanos mosását lehetetlenné teszi.

A szintetikus mosószerek
Ma már leginkább szintetikus mosószereket alkalmaznak (bár ismét reneszánszukat élik a házi
főzésű szappanok). Ezek a mesterségesen előállított vegyületek – a szappanhoz hasonló – felületaktív anyagokat tartalmaznak. Ezek szerkezete alapján csoportosíthatjuk a mosószereket,
így lehetnek:
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• anionos,
• kationos és
• nem ionos szintetikus mosószerek.
A tisztító hatást okozó felületaktív anyagokon
kívül számos egyéb összetevőjük van. Tartalmaznak:
• vízlágyítót (trisó, szóda, nátrium-szilikát stb.),
mivel a kemény vízben a felületaktív anyagok
nem tudják hatásukat kifejteni,
• fehérítőszereket, amelyek lehetnek oxidatív
fehérítők (atomos oxigén keletkezésével tisztítanak) vagy optikai fehérítők (nem tisztítanak, csak látszólagos fehérséget adnak),
• korróziógátló anyagokat (a mosógépek fém
alkatrészeit védik),
• habzásgátló anyagot (az automata mosógépekben problémákat okozhat a nagymértékű
habképződés),
• szürkülést gátló anyagokat,
• enzimeket (a szerves szennyeződések lebontását végzik),
• illatanyagokat (friss illatot biztosítanak, de allergiát is kiválthatnak!),
• töltőanyagokat (mosóporokban térfogatnöve
lő, csomósodást gátló hatásuk van).
Az összetevők közül több környezetkárosító
hatású is akad.

A mosószerekhez hasonlóan tartalmaznak
felületaktív anyagokat, fehérítőszereket, enzimeket, vízlágyítót, illatanyagokat, színezéket.
A konyhai tisztítószerek (zsíroldók) általában
lúgos, míg a fürdőszobaiak (vízkőoldók) savas
kémhatásúak. Ezek közül is választhatunk környezetbarát termékeket, például citromsavat
vagy ecetsavat tartalmazó tisztítószereket.
A fertőtlenítőszerek baktérium-, gombaés vírusölő készítmények. Hatóanyaguk lehet
az etanol (60-70%) vagy hidrogén-peroxid, de
vannak klór- és jódtartalmú fertőtlenítőszerek is.
Gyakran a tisztítószerek egyben fertőtlenítő hatással is rendelkeznek. A túlzott és észszerűtlen
fertőtlenítés káros lehet.

Tisztító- és fertőtlenítő
szerek
A háztartások tisztán tartására különböző tisztítószereket, ápolószereket használunk. Ezek közös
elnevezése a háztartási tisztítószerek. Ilyenek
a mosogatószerek, ablaktisztítók, bútorápolók,
cipőápolók stb. Általánosságban elmondható,
hogy tisztítják, ápolják a felületeket, késleltetik az
újraszennyeződést.

Fontosabb fogalmak
szappan, szintetikus mosószer, háztartási tisztítószer, fertőtlenítőszer

Tudtad?
• Egészen a 19. századig nem lehetett az
üzletekben mosószert vásárolni. A szappanfőzés a házaknál zajlott. A textilipar fejlődése, különböző textíliák megjelenése, új
kikészítési technológiák (például fehérítés,
színezés) szükségessé tették új mosószerek fejlesztését, valamint a mosási technológiák változását. A gépipar fejlődése
lehetővé tette a mosógépek fejlesztését, az
1800-as évek második felében már Európa
nagyvárosaiban nyilvános mosodák nyíltak. Mintegy 150 évvel ezelőtt jöttek rá a
vegytisztítás lehetőségére.
• Több antibakteriális háztartási tisztítószer
alkalmazását betiltották az USA-ban. A baktériumok ellenállóvá váltak ezekkel az anyagokkal szemben, hozzászoktak a készítményekhez és elszaporodtak.
• A környezettudatos vásárlók egyre többször
választják a mosódióból készült mosószereket, vagy magát a mosódiót használják
mosáshoz. Felületaktív anyaga a szaponin,
a szappanhoz hasonló tulajdonságú vegyület. Szinte mindenféle textil mosható vele,
és öblítőt sem kell alkalmazni mellette, ez
az allergiások számára lehet fontos. A tisztító hatása azonban nem ér fel a szintetikus
mosószeréhez.

Mosó-, tisztító- és fertőtlenítőszerek
• mosószerek fajtái: szappanok és szintetikus mosószerek
• tisztítószerek: pl. zsíroldók és vízkőoldók
• fertőtlenítőszerek: a hatóanyaguk lehet etanol, hidrogén-peroxid, klór és jód
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94. Tudomány
és áltudomány

Emlékszel még?
Amikor egy új tudományos felfedezés hírét
olvassuk, mindig rácsodálkozunk a tudás hatalmára. Örülünk az újnak, mert a tudósok
munkájának gyümölcse a mi életünket is jobbá teheti, egészségünk megtartását szolgálja,
vagy éppen a világunk titkait magyarázza a kíváncsi gondolkodóknak.
De vajon minden igaz, amit a hírportálok,
illetve a média elénk tár? Tényleg olyan ügyesek azok a bizonyos „brit tudósok”, akik egyre
több újdonsággal állnak elő rövid időn belül?
Valóban képesek vagyunk önmagukat tudósnak beállító szélhámosok olyan elméleteinek
alávetni, mint például hogy „mégis lapos a
Föld” (94.1. ábra)?
„Még korunk szélhámosainak is tudósnak
kell magukat színlelni, mert különben senki
sem hinne nekik.”
(Carl Friedrich von Weizsäcker)

A természettudomány célja a természet
megértését segítő információk megszerzése,
majd ezen ismeretek gondolati rendszerének
felépítése.
Ahhoz, hogy tudományos eredménynek
mondhassunk valamit, az eredményt az általunk végzett célzott megfigyelések, mérések
sorával kell alátámasztanunk. Ha bárki megismétli a leírásunk alapján ezeket a méréseket,
ugyanazt az eredményt kell kapnia.
A 94.2. ábrán a természettudományos
gondolkodás sémája látható.
A kísérlet olyan kutatási tevékenység,
amely során a kutató történéseket, jelenségeket vizsgál kontrollált körülmények között,
majd azok következményeit értékeli. A kontroll
ebben az esetben a tevékenység feltételeinek,
körülményeinek és változóinak (függő, független) folyamatos ellenőrzését jelenti. A biológus
magcsíráztatáskor a függő változó változását
(kicsírázott magvak számát) méri, míg a független változók (a csíráztatáshoz használt vízmennyiség, a fény erőssége) befolyásolhatják
1.
Kíváncsiság,
kérdések és
felvetések

4.
Reprodukálható
eredmény,
a feltevések
igazolása

94.1. ábra: Ugye senki sem hiszi,
hogy lapos a Föld?

2.
Kísérletek
tervezése
és elvégzése,
mérések
és adatgyűjtés

3.
Értékelés,
modellalkotás

94.2. ábra: A tudományos gondolkodás
eredményei mindig új kérdéseket vetnek fel
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a függő változót. Az ilyen módon kivitelezett
tevékenység egyben reprodukálható is, azaz
ugyanazon eredmény mellett megismételhető.
A tudományos kísérletek tapasztalatainak
értékelése tárgyilagos (objektív) kell, hogy
legyen, vagyis a mért adatokra kell támaszkodjon. A vizsgálat minden lépésének ellen
őrizhetőnek és az eredménynek bizonyíthatónak kell lennie. Amennyiben a leírtak
teljesülnek, a mérések és eredményeik tudományos alapokon nyugszanak.
Az áltudomány olyan eszmerendszereket
és gondolatmeneteket foglal magába, amelyeket terjesztői tudományként határoznak
meg és fogadnak el, bár az nem felel meg a
tudomány fogalmának, hiszen hiányzik az állítások tapasztalati bizonyítása. Az áltudomány
alapjai a feltételezés, szubjektivitás és a bizonyíthatatlanság.
A feltételezés (hipotézis) a tudományos
gondolatmenet alapja is. A tudományos
igényű vizsgálatok elsődleges célja azonban
a bizonyítás. Ezzel szemben az áltudományos
vonatkozásban ez nem következik be.
Az áltudomány másik alappillére a szubjektív megítélés. A természettudományos vizsgálatokhoz ennek kiküszöbölésére végeznek a
kísérletek mellett úgynevezett vakpróbát, illetve kettős vakpróbát. Egy gyógyszerhatóanyag
vizsgálatát végezve vakpróba esetén az egyik
alanynak valódi gyógyszert adnak be, míg a
másiknak placebo anyagot. Kettős vakpróba
esetén a kísérletet végző tudós sem tudja, melyik kísérleti gyógyszer tartalmaz hatóanyagot,
és melyik nem.
Kiváló példa az áltudományos közlések bizonyíthatatlanságára a következő állítás: „Ha
elkezdünk életvizet fogyasztani és egy év múlva újra megmérjük a Fülöp-féle relatív életidőt,
azt találjuk, hogy 18,3 évet kapunk ajándékba.” (http://piviz.eu/a-pi-viz-elettani-hatasai/)
Az állítás azt sugallja, hogy a PI víz fogyasztása jelentősen növeli a várható élettartamot,

holott erre semmilyen tudományosan elfogadott bizonyítási eljárás nem létezik.
Az áltudományos előadások során gyakran
előfordul olyan kifejezések használata, amelyek a hallgatókban bizalmat keltenek: „tudományos tény”, „logikus következtetés” vagy a
„bebizonyították”. Hasonló hatást kelt a szakszavak végeláthatatlan sora, amelyek az objektivitás látszatát keltik. Az ilyen állítások a gyors
beszédű és hosszasan magyarázó előadó esetén nagyon meggyőzőnek bizonyulnak.
Az áltudomány képviselői a valódi tudósokat „szűk látókörű” és „nem elég nyitott” gondolkodásúnak beállítva próbálják a saját hitelüket erősíteni, holott a valódi tudósok nyitottak
az új tapasztalatokra, csak jobban utánanéznek, megvizsgálják az új állítások valóságtartalmát, hiszen döntéseik tárgyilagosak.

Tudtad?
Korunk egyik számos kérdést felvető témája a
homeopátiás gyógyszerek alkalmazása.
A homeopátiás golyócskák állítólag olyan
információkat közvetítenek a szervezet számára, amely hatására beindul a szervezet
öngyógyító mechanizmusa. A homeopátiás
kezelések során sokszorosan hígított hatóanyag-tartalmú tablettákat alkalmaznak, amelyek a legtöbb szak
értő szerint semmilyen
hatással nincsenek a betegségekre. Azt azonban az orvosok is elfogadják, hogy a „placebohatás” működhet egyes betegeknél, azaz
az orvosba és a „gyógyszer hatékonyságába”
vetett hit az, ami eredményekhez vezet.

Fontosabb fogalmak:
tudomány, áltudomány

Tudomány és áltudomány
• a tudomány jellemzői: objektivitás, reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság
• az áltudomány jellemzői: feltételezés, szubjektivitás, bizonyíthatatlanság
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95. Összefoglalás

Vegyipari
ágazat

Termékek

Mindennapi
felhasználás

benzin

személygépkocsik

kerozin

repülőgépek

gázolaj

dízelmotorok

fertőtlenítő- és tisztítószer

sebbenzin

sebek fertőtlenítése,
folteltávolítás

műanyagipari alapanyagok
gyártása

etilén, sztirol, vinil-klorid stb.

műanyag fóliák, szigetelő
anyagok, PVC-burkolatok,
teflonbevonatú edények

műtrágya-alapanyagok

pétisó, NPK-műtrágyák,
tápoldatok stb.

termesztett növények
és szobanövények
terméshozamának, illetve
virághozamának növelése

növényvédő szerek

gombaölő szerek,
rovarölő szerek, gyomirtók

permetezőszerként
a kártevők ellen védik
haszonnövényeinket

emberi és állati
gyógyszerek gyártása

gyógyszerek, fertőtlenítő
szerek, vitaminok,
táplálékkiegészítők stb.

az emberek és az állatok
egészségének megőrzése,
betegség esetén
helyreállítása

Kozmetikaés háztartás
vegyipar

kozmetikumok,
háztartási vegyszerek

hidratálókrémek, tusfürdők,
bőrápoló termékek, sminktermékek, háztartási
tisztítószerek,
fertőtlenítőszerek

naponta többször használjuk
ezeket a termékeket
személyi higiéniánk
fenntartásáért, környezetünk
tisztán tartásáért

Kohászati
terület

ércekből tiszta fémek
előállítása

Al, Fe, egyéb fémek,
ötvözetek

járművek, fémeszközök,
tartószerkezetek,
elektronikai ipar

Építőipari
terület

kalciumvegyületek
feldolgozása, átalakítása

oltott mész, márvány,
habarcs, beton, vasbeton,
gipsz

épületek szerkezeti elemei,
burkolatok, gipszkarton stb.

emberi és állati felhasználású
élelmiszerek előállítása

tejtermékek, húskészítmények,
üdítőitalok és ásványvizek,
alkoholtermékek

emberek és állatok
élelmezése

Fő feladatok

üzemanyagok előállítása
Kőolajfeldolgozás
(petrolkémia)

Műtrágyaipar

Gyógyszeripar

Élelmiszeripar

Ma már a vegyipar minden területe törekszik a környezetkímélő megoldások kifejlesztésére és
alkalmazására!
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egyéb szerves és
szervetlen termékek
8,8%
ipari gáz 4,0%
növényvédő szer 1,3%
műtrágya 2,8%
lakk-festék
3,4%

gyógyszer
36,6%

kozmetikum és
háztartási vegyi áru
9,7%

műanyag
33,4%

95.1. ábra: A hazai vegyipar által előállított termékek aránya a 2010-es évek elején
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96. A légkör kémiája

Emlékszel még?

Tudtad?

A levegő O2, N2 és egyéb gázok keveréke.
A magas légkörben lévő ózontartalma véd a
káros UV-sugárzástól.
Sajnos sok szennyező anyag is kerül a légkörbe, amelyek az egészségünket veszélyeztetik (SO2, NO2 stb.). Hideg, párás, szélcsendes időben füstköd (szmog) képződhet.

Kezembe vettem egy tálat, nem tettem bele
semmit. Akkor ez a tál üres?
A tanulatlan ember üresnek tartja, hiszen
nem tudja, hogy a levegő anyagi tulajdonságokkal rendelkezik. A 17. században még
csak feltételezték, hogy a levegő egy gázkeverék, 1754-ben Black a szén-dioxid jelenlétét
bizonyította a levegőben, majd 1772-ben Ru
therford a nitrogént találta meg benne. Szinte
ugyanekkor fedezték fel az oxigént a légkörben, de a 20. századig kellett várnunk az ózonpajzs felfedezésére.
A tál természetesen nem üres, valójában
levegő van benne.

A levegő
Ma már pontosan ismerjük a levegő összetételét: körülbelül 78 j% nitrogént, 21 j% oxigént
és ~1 j% egyéb komponenst tartalmaz.
A levegő állandó alkotórészei: a nitrogén,
az oxigén, a szén-dioxid és néhány nemesgáz.
Változó összetevők a levegőben: elsősorban a különböző légszennyező anyagok, például a szén-monoxid, a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a szerves molekulák, az ammónia, az ózon,
a szálló por.
A levegőben mindenütt megtalálható a vízgőz is, de nagyon eltérő mennyiségben.
A nitrogént gyakran szokták „közömbös gáz”
(inert gáz) jelzővel is emlegetni. Rendkívül kicsi
a reakciókészsége, nagyon nehezen lép reakcióba a levegő bármely más komponensével.
Villámláskor azonban ívfény alakul ki, amelynek közvetlen környezetében akár 3000 °C-ra
is felmelegedhetnek a légkör gázai, és ezen a
hőmérsékleten a nitrogén már képes az oxigénnel közvetlenül reakcióba lépni. Hasonló jelenség figyelhető meg erős UV-sugárzás hatására
is. A reakcióban keletkező nitrogén-oxidok kis
mennyiségben nitrogénforrások a növények
számára, azonban nagyobb mennyiségben légszennyező hatásúak.

Az oxigén jelenléte a légkörben nagyrészt a fotoszintetizáló élőlényeknek köszönhető. Megjelenésük előtt a levegő egyáltalán nem tartalmazott
molekuláris oxigént. Mivel a biológiai oxidáció
lépéseihez szükség van az oxigén jelenlétére, így
a növények, a legtöbb állat és az ember számára is elképzelhetetlen az élet oxigén nélkül.
A légzés és egyéb oxidációs folyamatok során a
légkörből elhasznált oxigént napjainkban is a fotoszintetizáló élőlények pótolják: jelentős men�nyiségben az esőerdők növényei, illetve a fito
plankton. Ugyanakkor a levegő oxigéntartalma és
páratartalma felelős a legtöbb esetben a fémtárgyak korróziójáért, például a vas rozsdásodása is
oxigén hatására következik be nedves levegőn.
A szén-dioxid a levegő kb. 0,04 j%-át teszi ki.
Nélkülözhetetlen a fotoszintézis folyamatához,
és szerepe van az üvegházhatás kialakulásában
is. (Hasonlóan fokozza az üvegházhatást például
a metán és a vízgőz.)
Az üvegházhatás fokozatos megerősödése
kapcsolatban áll a globális felmelegedéssel,
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tehát a szén-dioxid mennyiségének növekedése
a légkörben fokozza az üvegházhatást, ezáltal
hat a klímaváltozásra.
A radon kivételével a nemesgázok is megtalálhatóak a levegőben. Rendkívül kicsi a reakció
készségük, szabad, atomos állapotban vannak
jelen a levegőben. A levegő cseppfolyósításával
és szakaszos lepárlásával állíthatók elő. Számos célra hasznosíthatók, például fénycsövek,
energiatakarékos izzók töltésére, hegesztésnél
védőgázként (inert gázként), a héliumot lufik töltésére használják.

A légszennyező anyagok
Különösen nagy problémát jelent a háztartások ellenőrizetlen szemétégetése, amely során
műanyaghulladékot is elégetnek, ugyanis ezzel
számos rákkeltő anyagot juttatnak közvetlen környezetünkbe.
A légszennyező anyagok közül a kén-dioxid
környezetkárosító hatása kiemelkedő. Ülepedése és a levegő páratartalmával való egyesülése
során kénessav képződik. Ez a redukáló hatásának köszönhetően roncsolja a növényi színanyagokat, így megakadályozza a fotoszintézist.
Emellett az esővíz elsavasodik, így a talaj kémhatását is megváltoztatja, ami komoly károkat

96.1. ábra: A savas esők eredményeképpen
a szobrok arca már alig kivehető
okoz. Magas kén-dioxid-tartalom esetén egyes
zuzmófajok elpusztulnak. A talaj savasodása
elpusztítja azokat a gombákat, amelyekkel a fenyőfélék szimbiózisban élnek, és így a fenyők is
elpusztulnak. A savas esők az épített környezetet is jelentősen rongálják, a mészkőből, márványból készült épületeket, szobrokat lassan
feloldják. Ezt a látványos folyamatot meg lehet
figyelni Athénban is: az Akropolisz műemlékei
ben a két világháború együttesen sem okozott
akkora pusztítást, mint a savas esők (96.1. ábra).

A légszennyező anyagok lehetnek
természetes eredetűek

antropogén eredetűek

Vulkánkitörés

por, hamu, SO2, (CO2)

Széntüzelésű
erőművek

(CO2), hamu, SO2,
nitrogén-oxidok

Erdőtüzek

hamu, nitrogén-oxidok,
(CO2)

Olajtüzelésű
erőművek

(CO2), CO, SO2,
nitrogén-oxidok

Porviharok

por

Olajfinomítók

CO, SO2

Növényzet

pollenek

Kénsavgyártás

SO2, SO3, H2SO4

Hévforrások

SO2, H2S, kénes gázok

Hűtőgépek,
klímaberendezések
gyártása

Villámlás

nitrogén-oxidok, ózon

Gépjárművek,
repülőgépek

Erős földközeli
UV-sugárzás

nitrogén-oxidok, ózon

Háztartások fűtése

CO, SO2, (CO2), por

Természetes
gázszivárgások

(CO2), CH4

Lakossági (illegális)
szemétégetés

CO, por,
rákkeltő anyagok

Mocsarak

CH4

Állattenyésztés

régen CFC
CO, nitrogén-oxidok, por,
kis szerves molekulák

(CO2), CH4

96.1. táblázat: Példák különböző eredetű légszennyező anyagokra
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A szén-monoxid mérgező hatásával (az oxigénszállítás akadályozása) már korábban foglalkoztunk. Fontos azzal tisztában lenni, hogy a
dohányzó emberek vérében mindig magasabb
CO-koncentrációt lehet mérni, mint a nem dohányzó emberek esetében. Ennek következtében
a dohányosok szervezetének oxigénellátottsága
mindig rosszabb, ami kihat az agyműködésre,
izomműködésre stb. is. Különösen veszélyes, ha
várandós nő dohányzik (vagy a környezetében
dohányoznak), mert ez bizonyítottan növeli a
koraszülés kockázatát, rontja a magzat szervezetének oxigénellátottságát, az agy, a vázizmok
kifejlődését gyengíti.
A nitrogén-oxidokat nitrózus gáz néven is szoktuk emlegetni. Leginkább a nitrogén-monoxidot
és a nitrogén-dioxidot soroljuk ide, de a légkörben jelen van a dinitrogén-monoxid is (N2O).
Hozzájárulnak a savas esők kialakulásához, a fotokémiai szmoghoz, az ózonmolekulák elbontásához. A nyálkahártyát irritálják, tüdőkárosodást
okozhatnak.
Az ózon (O3) egy „sokarcú” molekula. Hol azért
aggódunk, mert kevés van belőle, hol túl soknak
tartjuk a mennyiségét.
Az ózon oxigénmolekulákból jöhet létre UV-
sugárzás hatására. A sztratoszférában találjuk
az ózonpajzsot, ami egy olyan, ózonban gazdag
levegőréteg, amely védi a föld felszínét, illetve az
élőlényeket a nagy energiájú UV-B- és UV-C-sugaraktól (lásd az I. kötet 26.8. ábrája).
Az 1970-es évektől kezdve folyamatosan
csökken a sztratoszférikus ózon mennyisége.
Ennek több oka is van, fő bűnösként a fluorozott-klórozott szénhidrogén-származékokat
(CFC) jelölték meg, de a nitrogén-oxidok is jelentős ózonbontók.
A CFC-k mesterségesen előállított molekulák, amelyeket hűtőfolyadékként, hajtógázként stb. használtak. 1987-ben a fejlett ipari
országok aláírták a montreali egyezményt,
amelyben vállalták a CFC-kibocsátás jelentős
csökkentését. Az ózonkoncentráció ennek ellenére folyamatosan tovább csökkent, mivel
a sztratoszférába feljutott CFC-gázok láncreakciókat indítanak, és egy-egy ilyen molekula
nagyon hosszú ideig képes az ózonmolekulák
bontásában részt venni.

Néhány éve ugyan az ózonkoncentráció csökkenésének lassulását, majd stagnálását mérték,
valószínű, hogy az ózonpajzs helyreállítását a
globális felmelegedés folyamata kedvezőtlenül
befolyásolja.
A földfelszín közelében azonban a légszennyező anyagok közé soroljuk az ózont. Keletkezhet fénymásoló berendezések, lézernyomtatók használata közben, de akár a földfelszín
közelébe jutó UV-sugárzás hatására, valamint
nitrogén-oxidok is elősegíthetik létrejöttét. Erősen oxidáló hatású gáz, roncsolja a vírusok,
baktériumok, gombák membránjait, elpusztítva
azokat, ezért fertőtlenítésre (pl. ivóvíz, uszodák
vize, orvosi eszközök) is használják. Az emberi
szervezetre veszélyes, maradandó tüdőkárosodást okozhat.
Több forrásból is kerülhet metán a légkörbe.
A metán robbanóelegyet képez a levegővel (sújtólég), de ilyen nagy koncentrációban csak ros�szul szellőző bányajáratokban fordul elő. A légkörben erős üvegházhatású gáz, és befolyásolja
az ózon mennyiségét is.
A szmog (füstköd) elsősorban nagyvárosi, ipari
környezetben alakul ki, amikor magas a levegő
páratartalma, és légmozgás hiányában a szen�nyező gázok koncentrációja is megnő. Ezt nevezzük London-típusú szmognak (96.2. ábra,
illetve lásd az I. kötet 13.13. ábrája).
A 20. század közepén a kaliforniai Los Angelesben a légszennyezés egy addig ismeretlen, új
formája tűnt fel. Ez a jelenség a londoni szmogtól eltérően nem télen, hanem nyáron, napsütéses időben, nagy gépkocsiforgalom esetén volt
erőteljes. Fotokémiai szmognak nevezték el
ezt a napsütés hatására kialakuló légköri jelen-

96.2. ábra: Egy szmogos londoni nap
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Tudtad?

96.3. ábra: Fotokémiai szmog Los
Angelesben
séget. Jellemző ilyenkor, hogy a levegő sárgásbarna színűvé válik, és a látótávolság jelentősen
lecsökken (96.3. ábra).
A fotokémiai szmog a nitrogén-oxidokkal (NO,
NO2), szén-monoxiddal és különböző szénhidrogénekkel szennyezett levegőben a napsugárzás
hatására végbemenő kémiai folyamatok következménye. Ebben az ózonképződés az egyik legjellegzetesebb folyamat, és a reakciótermékek
közül is az ózon a legjelentősebb (mennyiségileg), ezért a szmog erősségét, súlyosságát általában az ózonkoncentrációval jellemzik.

• A Földközi-tenger vidékén a nyári időszakban különösen gyakori a magas ózonkoncentráció. A talajközeli ózon képződése
különlegesen nagymértékű Athénban, Rómában, Milánóban és környékén, valamint
Északkelet-Spanyolország tengerparti részén, különösen Barcelona körül.
• A 2008-as Pekingben megrendezett olimpián több sportoló visszamondta a részvételét a városban kialakult rendkívül nagymértékű légszennyezettség miatt (96.4. ábra).

96.4. ábra: A 2008-as pekingi olimpia
központi helyszíne, a Madárfészek
szmogba burkolózott

Fontosabb fogalmak:
üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonréteg-elvékonyodás, CFC-gázok, szmog, Londontípusú szmog, fotokémiai szmog

A légkör kémiája
• a légkör:
− állandó komponensek: N2, O2, CO2, nemesgázok
− változó komponensek: szennyező anyagok, vízpára
• légszennyező anyagok
− természetes eredetűek: pl. vulkánkitörés, porviharok, erdőtüzek, mocsarak
− antropogén eredetűek: pl. erőművek, járművek, háztartások fűtése
• a légszennyező anyagok hatása az élőlényekre és élettelen környezetünkre
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97. A természetes vizek
kémiája

Emlékszel még?
Kémiailag tiszta víz a desztillált víz. A sűrűsége +4 °C-on a legnagyobb, ezért a jég úszik
a víz tetején.
Az ásványvizek olyan oldatok, amelyek literenként legalább 500 mg ásványi anyagot
tartalmaznak.
„Víz nélkül nincs élet!” Ezt a mondást nagyon
gyakran hallhatjuk, és több szempontból is
igaz. Mai ismereteink szerint az élet kialakulásához elengedhetetlen feltétel volt bolygónkon
a cseppfolyós víz jelenléte. A vizes közegben
volt lehetőség az első élő sejtek létrejöttére, hiszen a víz védelmet biztosított az erős kozmikus sugárzástól, és megfelelő koncentrációban
tartalmazta a táplálékul szolgáló anyagokat.
Az élőlények testtömegének jelentős része
víz. Ha naponta nem pótoljuk a szervezetünk
által leadott vízmennyiséget, akkor pár napon
belül visszafordíthatatlan egészségkárosodás
alakul ki. Víz szükséges a növényi magvak
csírázásához is, számos élőlény számára pedig a vizes közeg élőhelyet is biztosít.
A víz az egyetlen olyan anyag, amely Földünkön mindhárom halmazállapotában előfordul.
A levegő páratartalmát a vízgőz jelenléte okozza. Felszín felett és alatt egyaránt előfordul folyékony anyagként a víz, a sarkvidékek felé haladva
pedig jégkristályok képződését figyelhetjük meg.
A természetben felszíni és felszín alatti vizeket különböztetünk meg. A felszíni vizek közé
tartoznak a folyóvizek, állóvizek, de tágabb értelemben a sarkvidéki jégtakaró is. A felszín alatti vizek a földfelszín hézagokkal, repedésekkel
teli kőzeteiben (pl. homokkőben, mészkőben) és
a talajban lévő vizek, amelyek folyton mozgás-

ban vannak. Idetartozik a talajvíz, az artézi víz, a
karsztvíz stb.
Kémiai szempontból a természetes vizek ös�szetétele kiemelt jelentőséggel bír. A természetben előforduló vizet a keverékek közé soroljuk,
mivel a vízmolekulákon kívül változó mennyiségben, oldott állapotban egyéb anyagokat is tartalmaz.
A természetes vizeket összetételük alapján
két nagy csoportba soroljuk: beszélünk édesvizekről és sós vizekről. A folyókban, patakokban,
a tavak többségében, a felszín alatti vízfolyásokban, a szárazföldi jégtakaróban édesvíz található.
Az édesvíz mennyisége csupán 3%-a a Föld
teljes vízkészletének, amelynek jelentős része
(kb. 80%-a) a sarki jégtakaróban található, így a
valóban rendelkezésre álló édesvízkészlet a Föld
teljes vízkészletének mindössze 0,6%-a. Ez nagyon kevés, ezért az édesvíz minden cseppjét
meg kell becsülnünk!
A Föld teljes vízkészlete kb. 1,4 milliárd km3.
A becsült vízkészlet több mint 97%-át óceánok és
tengerek teszik ki, ezek azonban sós vizet tartalmaznak. Sótartalmuk magas, átlagosan 3,5 w%,
ezért közvetlenül nem alkalmasak sem ivóvíz-,
sem technikai víz (ipari víz) formájában történő felhasználásra, de még mezőgazdasági célokra sem.
A természetben a víz állandó körforgásban van
(lásd I. kötet 29.2. ábrája): a csapadékkal lehulló víz beszivárog a talajba, onnan pedig a felszíni vagy a felszín alatti vizekbe kerül. Ennek egy
részét a növények veszik fel, amelyek páraként
visszajuttatják a levegőbe. A felszíni és felszín
alatti vizek végső soron a tengerekbe, óceánokba
jutnak, amelyek vize erősen párolog, így jelentős
mennyiségű víz kerül a légkörbe, ahol lecsapódik,
felhők képződnek. Megfelelő körülmények között
ezekből ismét csapadék hullik a földfelszínre.
Az ember a felszíni és a felszín alatti vizek egy
részét ideiglenesen kivonja a körforgásból: ivó
vizet készít belőle, ipari vagy mezőgazdasági cé-
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lokra használja, jelentős mennyiségű szennyvíz
képződése közben. Sajnos jellemzően nagyobb
mennyiségű vizet vonunk ki a körforgásból, mint
amennyit aztán visszajuttatunk oda.
A csapadékként lehulló víz oldja a levegő vízben
oldódó anyagait: a CO2 egy részével szénsavat
képez, így már az esővíz sem kémiailag tiszta
víz. Több légszennyező anyag vízoldékonysága
is jó, így mire a csapadék a talajra érkezik, a SO2ból kénessav, a nitrogén-oxidokból salétromossav és salétromsav lesz, amelyek a savas esők
alapját képezik.
Attól függően, hogy milyen alapkőzet jellemzi
az adott területet, a csapadékvíz a felszínre érkezve újabb összetevőkkel gazdagodhat. Mészköves, dolomitos területeken Ca2+- és Mg2+ionok kismértékű beoldódása figyelhető meg, és
tovább nő a hidrogén-karbonát-tartalom. Szinte
mindenütt kerülhetnek bele Na+-, K+-ionok, illetve a mezőgazdasági területek környezetében
gyakori a nitrátok beoldódása is stb.
Különböző szerves anyagok, bomlástermékek, de baktériumok is kerülnek a vízbe a talajra
érkezése után.
Az emberi tevékenységek következtében
mára az édesvizek jelentős része közvetlenül
emberi fogyasztásra nem alkalmas.
A patakok, folyók vagy artézi kutak vizét
szokták általában ivóvíz előállítására használni a vízművek telephelyein (97.1. ábra). Az
ivóvíz színtelen, szagtalan, átlátszó, a benne
koagulálószer

oldott sóknak köszönhetően kellemes ízű, nem
túl lágy és nem túl kemény, és nem tartalmaz
az egészségre ártalmas, szennyező, fertőző
anyagokat. Leginkább akkor élvezhető, ha
10-14 °C a hőmérséklete.
A tisztításra kerülő vízből először az uszadék jellegű nagyobb szennyeződéseket távolítják el. Ezután koagulálást elősegítő szert adnak
a vízhez. Ennek hatására a lebegő szennyezések összetapadnak. A következő lépésben
ezt a vizet átengedik egy kavicsból, homokból
vagy más anyagból álló szűrőrétegen, s ezzel
eltávolítják belőle a lebegő anyagot.
A kellemetlen mellékízt és szagot okozó
anyagok eltávolítására aktív szenes szűrést
vagy ózonos kezelést alkalmaznak.
A szűrés után következik a savtalanítás,
amelynek célja a vízben lévő szénsav eltávolítása.
További oxidációs eljárásokkal, szűréssel,
ioncserével megoldható a vas-, mangán-, illetve nitrátionok eltávolítása is.
A vízben oldott kalcium- és magnéziumsók
is megtalálhatók, amelyek szűréssel nem távolíthatók el. Ha ezek nagy mennyiségben fordulnak
elő, a vizet keménnyé teszik. Ezért szükséges
lehet ezek koncentrációjának csökkentése. Ezt
szolgálja a vízlágyítás.
A tisztítási technológia végén kerül sor a
vízben lévő betegséget okozó baktériumok

koagulációs
medence

ülepítőmedence

polimer

természetes
víz

korrózióvédelem

háztartási
felhasználás

ivóvíztartály

fertőtlenítőszer

fertőtlenítő
medence

ózon

szűrő

97.1. ábra: Az ivóvíz előállításának egyszerűsített folyamata
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elpusztítására. Legelterjedtebb a klór alkalmazása ilyen célra.
Mindezen lépések után – többszöri laboratóriumi ellenőrzést követően – kerülhet az ivóvíz a vezetékhálózatba, amelyen keresztül eljut
a fogyasztókhoz. A folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően Magyarországon a csapvíz
iható, semmilyen egészségkárosodást nem
okoz.
Rendkívül elterjedt a palackozott természetes ásványvizek fogyasztása. Ezeket néhány
fizikai eljárástól eltekintve nem szabad kezelni, vagyis a szén-dioxid kivételével nem szabad idegen anyagot adni a vízhez.
A természetes ásványvíz Magyarország
nemzeti kincse, nagyon értékes, egészséges,
eredeténél fogva tiszta, minden kémiai és mikrobiológiai szennyeződéstől, illetve emberi beavatkozástól mentes, természetes élelmiszer.
Az emberi szervezet életműködése szempontjából kedvező összetételben és mennyiségben tartalmaz ásványi anyagokat, makro- és
mikroelemeket.
Természetes vizeinket sem kerülik el a szen�nyező hatások. Az ipar és a lakosság is jelentős mértékben szennyezi a vizeket. A mezőgazdaságban használt műtrágyák, gyomirtók,
rovar- vagy gombaölő szerek egy része is a
vízbázisba kerül.
A víz antropogén (az emberi tevékenységből
eredő) felhasználás során szennyvízzé válhat,
amit a keletkezése és a szennyező
anyagtartalma szerint két nagy csoportra osztunk.
Kommunális szennyvíz, amelyben a felmosóvíz, mosóvíz, fürdővíz, ételmaradék,
széklet, vizelet stb. található. Fő jellemzője a

97.2. ábra: Egy szennyvíztisztító üzem
medencéi

nagy mennyiségű szervesanyag-tartalom és a
nagy tömegű mikroorganizmus. Ez közvetlen
fertőzési veszélyt jelent a környezetre.
Az ipari és mezőgazdasági szennyvíz ös�szetétele üzemenként változhat. Tisztításuk az
adott üzemnek megfelelően speciális feladat.
A napjainkban termelődő szennyvizek
mennyisége és minősége megkívánja, hogy
a környezetünk védelme érdekében tisztítás
előzze meg a vizek természetes körfolyamatba való visszajuttatását. A szennyvíz tisztítását a szennyvíztisztító telepeken végzik.
Több lépésben mechanikai, majd biológiai
tisztítást hajtanak végre. A legkorszerűbb telepeken egy harmadlagos tisztítást is végeznek, amelyben a vízbe került vegyi anyagok
lebontása történik (97.2. ábra).
A megtisztított szennyvizek elhelyezésére
két lehetőség adódik: az élővizekbe vagy a
talajba juttatják őket. Mind a két közeg rendelkezik öntisztító képességgel, ezáltal a víztisztítás teljessé válik.
A globális éghajlatváltozás hatásait természetes vizeink is elszenvedik. A tengerek,
óceánok vízhőmérsékletének emelkedése, az
áramlási viszonyok változása, a sarki jégtakarók (vagyis az édesvízraktárok!) olvadása több
faj életét veszélyezteti.
Tavainkban a globális klímaváltozás következtében intenzívebb a párolgás, amely a megnövekedett foszfatid- és szervesanyag-tartalommal karöltve kedvezőtlenül befolyásolják a
vízminőséget. A vízi élőlények (főként a baktériumok és moszatok) elszaporodását, a nyílt
vízfelületek csökkenését, eutrofizációt, elmocsarasodást figyelhetünk meg.
A természetes vizek szennyezése számos
egyéb módon is megvalósul.

97.3. ábra: A kiskörei víztározó partját
gyakran ellepi a Tiszával érkező szemét
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Hatalmas problémát jelentenek például a
tankerkatasztrófák, amikor nagy mennyiségű
olaj kerül a vízbe.
Ugyanígy jelentős szennyezést okoz az
óriási mennyiségű műanyagszemét (97.3.
ábra). A helyzet tragikus, a Csendes-óceánban már kontinensnyi méretű szemétsziget
gyűlt össze.

A tiszta, iható víz drága
kincsünk, ne pazaroljuk!

Tudtad?
• Számos európai országban nem ajánlják
a vezetékes víz fogyasztását, mert hasmenést, bélrendszeri panaszokat okozhat.
Külföldre történő utazás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni erről!
• A természetes ásványvizet nem szabad
összekeverni a gyógyvízzel! A gyógyvizek
is ásványvizek, de olyan ásványvizek, amelyeknek klinikailag bizonyított gyógyhatásuk van. Ivókúrák során belsőleg, fürdőkúrák esetében külsőleg alkalmazzák. (Nem
azonos tehát a termálvízzel, ami egyszerűen egy 30 °C-nál magasabb hőmérsékletű
természetes vizet jelent.) Magyarország

97.4. ábra: Hévíz a magyarok és a
külföldiek körében egyaránt az egyik
legkedveltebb hazai gyógyfürdő
rendkívül gazdag gyógyvizekben: Hévíz,
Harkány, Bük, Zalakaros, Hajdúszoboszló,
Eger stb. (97.4. ábra).
• Az utóbbi években került a figyelem központjába a mikroműanyagok kérdése.
Mikroműanyagnak a környezetbe kerülő, 5
mm-nél kisebb műanyagdarabokat nevezik. Felületükön mérgező anyagok kötődhetnek meg, amelyek így a táplálékláncba
bekerülve komoly problémát okozhatnak.

Fontosabb fogalmak:
természetes vizek, felszíni vizek, felszín alatti
vizek, édesvíz, sós víz, a víz körforgása, esővíz, ivóvíz, víztisztítás, szennyvíz, szennyvíztisztítás, eutrofizáció

A természetes vizek kémiája
• természetes vizek (édes- és sós vizek):
− felszíni
− felszín alatti
• a víz körforgása a természetben
• az ivóvíz előállítása
• a természetes ásványvizek
• a szennyvíz keletkezése, tisztítása
− mechanikai
− biológiai
− kémiai tisztítás
• a globális éghajlatváltozás hatása a természetes vizekre
• a műanyaghulladékok hatása természetes vizeinkre
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98. A talaj kémiája

Emlékszel még?
A talaj a földfelszín legfelső, termékeny rétege. Kialakulásában olyan ismert ásványok is
szerepet játszanak, mint például a mészkő.
Felépítésében a kolloid részecskék is részt
vesznek. Ezek mérete 1–1000 nm közé esik.

hirtelen hőmérséklet-változás, vagyis a hőmérséklet gyakran ingadozik 0 °C körül, miközben
elegendő mennyiségű víz van jelen.
A sókristályok általi aprózódás leginkább
száraz éghajlaton, valamint a sziklás tengerpartokon jellemző. A sivatagi területeken jellemző a hőingadozás okozta aprózódás.

A kémiai mállás
A talaj képződésével, kialakulásával kapcsolatban általában öt meghatározó tényezőt
szoktak kiemelni: az éghajlat, az alapkőzet, az
élővilág, a domborzat és az idő szerepe meghatározó.
A kőzetek olyan nagy tömegű ásványhalmazok, amelyek a földkéreg felépítésében
nagy szerepet játszanak. A felszíni kőzetek
több mint 90%-át öt fő kőzettípus alkotja:
• agyagpala,
• mészkő, dolomit,
• homokkő,
• bazaltos kőzetek és
• gránitféleségek.
A talaj képződése több lépésben lezajló folyamat. A kőzetek aprózódása, mállása, majd
kémiai átalakulások sorozata, valamint a biológiai mállás lépései alakítják ki a talajt.

A fizikai mállás
Fizikai mállás alatt a kőzetek aprózódását értjük. A kőzet eredeti kémiai összetétele nem változik meg, de a kőzet szemcséi egyre kisebbek
lesznek, így fajlagos felülete (tömegéhez viszonyított felülete) nő. Az aprózódást előidézheti
a fagy. Ilyenkor az alapkőzet repedéseibe jutó
víz jégkristályokat hoz létre, amelyek térfogat-növekedése szétfeszíti a repedéseket. Ez
az aprózódási folyamat a magashegységekben a legjellemzőbb. Ott ugyanis jellemző a

A kémiai mállás az aprózódással párhuzamosan vagy azt követően zajlik. A folyamatot nagymértékben befolyásolja az éghajlat,
a csapadékmennyiség (és annak eloszlása), a
hőmérséklet, valamint a csapadék és párolgás
viszonya. A kémiai mállás leggyakoribb folyamatai a kémiai oldódás, az oxidáció, a hidratáció és a hidrolízis.
A kémiai mállás során lejátszódnak oldódási folyamatok.
Az esővízben oldott szén-dioxid hatására
megnő a mészkő és a dolomit vízoldékonysága
is. Ennek a folyamatnak köszönhetők a mészköves területeken megfigyelhető karsztjelenségek.
CaCO3 + H2O + CO2 ⇌ Ca(HCO3)2

MgCO3 + H2O + CO2 ⇌ Mg(HCO3)2

Az oxidáció a legnagyobb mértékben a
vastartalmú ásványokat érinti. Az átalakulásban a levegő oxigénje oxidálja a vas(II)-ionokat vas(III)-ionokká.
Fe2+ → Fe3+ + e–
A folyamat eredménye jellegzetes, sárgásbarna színű bevonat, amit felszínen lévő kőzetek felületein gyakran láthatunk.
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Hidratáció során egyes ásványok a kristályrácsukban vizet kötnek meg. A hidratáció
egyik jellemző példája az anhidrit nevű ásvány
gipsszé alakulása:
CaSO4 + 2 H2O → CaSO4 · 2 H2O
A hidrolízis a kémiai mállásnak az a formája, amely során a gyengén szénsavas vizek
a kőzetalkotó ásványokat, főleg a földpátokat
feloldják, és helyettük a felszíni viszonyok között viszonylag stabil agyagásványok képződnek. Ezt a mállási formát az agyagásványok
két fő alkotója, a szílicium és az alumínium
után sziallitos mállásnak is nevezik. A ké
miai mállás nagymértékben elősegítheti bizonyos elemek, fémek koncentrálódását, ezáltal
nyersanyagtelepek jöhetnek létre.
A bauxit például agyagásványokból képződik.

A biológiai mállás
A növények a talajból képesek a vizet, illetve
a benne oldott sókat felvenni. Így a talaj ásványianyag-tartalma meghatározza, hogy mihez és milyen mennyiségben juthatnak hozzá
a növények. A talajban nagyobb mennyiségben megtalálható elemek (makroelemek): N,
P, K, Ca, Mg, S, Si. Sokkal kisebb arányban
fordulnak elő benne: B, Mn, Fe, Zn, Cu, Mo,
Co (mikroelemek) (98.1. ábra).
A népesség növekedésével párhuzamosan
növekszik a nagyüzemi mezőgazdaság. Ez
pedig gyakorlatilag „kizsákmányolja” a talajt.
A mikroelemek jelentős részét ugyanis nem
pótolják vissza, így a növényekbe kevesebb

98.1. ábra: Makro- és mikroelemek
a talajban

jut belőlük, ami az emberi szervezetre is hatással van.
A biológiai mállás során élőlények, elsősorban növények maradványaiból sötét színű
humusz jön létre. Ez lignint, cellulózt, fehérjéket
és egyéb nagy molekulájú szerves anyagokat
tartalmazó anyag. A kémiai mállás során keletkezett szervetlen kolloid részecskékkel együtt
ez alkotja a talaj élettelen anyagát. A humusz
tehát az elpusztult élőlények szerves anyagainak lebontásakor létrejövő köztitermékek ös�szefoglaló neve. A kőzetmálladék csak akkor
alakul talajjá, ha humusz keveredik hozzá.
Talaj tehát csak élőlények közreműködésével képződhet. Nélkülük csak kőzetmálladék
borítaná a földfelszínt, mint az élettelen bolygókon.
Korábban úgy gondolták, hogy azt, hogy egy
adott területen milyen talaj alakul ki, csak az
alapkőzet határozza meg. Ma azonban azok
vannak többségben, akik szerint az éghajlat,
az alapkőzet, az élővilág, a domborzat és az
idő egyforma jelentőséggel bírnak a talajképződés szempontjából.

A talaj jellemzői
Ha egy talaj tulajdonságait vizsgáljuk, akkor
rendkívül fontos megállapítani, hogy milyen
méretű részecskéket tartalmaz, és ezek milyen arányban vannak jelen.
A talajban lévő legnagyobb méretű részecskék az ún. vázelemek, amelyek 2 mm-nél nagyobbak. A 2 mm-nél kisebb, de 1000 nm-nél
nagyobb részecskék jelentik a finomföld frakciót, míg az 1000 nm-nél kisebb részecskék
adják a talajkolloidokat. A talajkolloidok nagy
fajlagos felülettel rendelkeznek, nagy men�nyiségben tudnak ionokat és vízmolekulákat
megkötni. Óriási jelentőségük van a talaj termőképessége szempontjából.
A három frakció (vázelemek, finomföld,
kolloidok) arányától függ a talaj vízmegkötő
és vízáteresztő képessége, illetve a talaj kötöttsége.
A vályog- és agyagtalajok sok kolloidot tartalmaznak, ezért sok víz tárolására képesek,
míg a homoktalajok vízmegkötő képessége
a kis kolloidtartalmuk miatt sokkal kisebb.
A talaj vízáteresztő képessége az a tulajdonság, amely a vízzel telített talaj egységnyi
keresztmetszetén időegység alatt átszivárogni
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képes vízmennyiséget fejezi ki. Ez a tulajdonság talajtípusonként jelentősen változik. A homoktalajok esetében nagy, az agyagtalajoknál
kicsi a vízáteresztő képesség. Az agyagtartalom növekedésével jellemzően csökken a víz
áteresztő képesség.
A talajkötöttség annak mértéke, hogy a
talaj mekkora ellenállást képes kifejteni az őt
érő mechanikai hatásokkal, talajművelő eszközökkel szemben. A száraz talajok kemények, nehezen megmunkálhatók, kötöttek.
A kötött talajoknak nem csak a megművelése
nehezebb, ezekben a növények is nehezebben fejlődnek, hiszen gyökerük is nehezen tud
behatolni a talajba. A talajélet és a termőképesség szempontjából a morzsás talajszerkezet a legkedvezőbb. A talajmorzsák néhány
mm-es rögöcskék, amelyek között sok szabad tér van. Ennek egy részét víz (elsősorban kapillárisvíz), másik részét levegő tölti ki.
A megfelelő talajélethez mindkettőre szükség
van, a jó talajban egyik sem foglal el túl sok
helyet a másik rovására.
A talaj fontos tulajdonsága a kémhatása
is (98.2. ábra). Ezt több tényező is befolyásolja, és szerepet játszik benne az esetleges környezetszennyezés is (savas esők). Általában
hidegebb éghajlatú területekre jellemző, hogy
adott idő alatt a lehullott csapadék mennyisége nagyobb, mint a párolgás mértéke. Ilyenkor
a talajoldatban lévő ionok és a talajkolloidok
is (megkötött ionjaikkal együtt) lefelé vándorolnak, ami a talaj savasodásának kedvez.
Fordított esetben (kevesebb csapadék hullik,
mint amennyi a víz párolgásával távozik) az
ionmozgás felfelé történik, nagy mennyiségű
Na+- és K+-ion kerül a talaj felszínközeli rétegébe, ami szikesedéshez vezethet, miközben
a talaj felső rétegének kémhatása lúgos lesz.

98.2. ábra: A talajok egy részes savas,
egy másik része pedig lúgos kémhatású

A talaj szennyezése
A talaj közvetlenül és közvetetten is szennyeződhet. Közvetlen úton történik a szennyezés
például az illegális hulladéklerakás közben,
vagy az indokolatlan mértékű műtrágyázás során (98.3. ábra).

98.3. ábra: Az illegális hulladéklerakás
a talajszennyezés egyik forrása
Ha légszennyezés történik, az ülepedés,
illetve az esővízbe történő oldódás hatására
a szennyező anyagok jelentős része a talajba
jut. Ugyanígy, ha a természetes vizek szen�nyeződnek, ezekből jelentős mennyiség kerül
a talajba is. Ezek a talajszennyezés közvetett
formái.

Az erózió
Ha csökkentjük a talaj növényborítottságát,
például a hegyoldalak tarvágásai által, akkor
a lezúduló csapadékvíz lemossa a talajréteget
az alapkőzetről, erózió következik be (98.4.
ábra).

98.4. ábra: A fák kivágása után a víz
gyorsan utat talál magának, miközben
lemossa a talajréteget is
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Ha pedig csökken a talajjal borított területek nagysága, akkor csökken a zöld növények
és megszűnik a talajlakó állatok élőhelye is.
Ez pedig közvetve az ember életkörülményeire is káros hatással lesz.

Tudtad?
• A talajlevegő és a légköri levegő összetétele különböző: a talajlevegő oxigénből kevesebbet, szén-dioxidból és vízgőzből jóval
többet tartalmaz a légköri levegőnél.
• A talaj víztartalmának egy része ún. gravitációs víz, ami szabadon elfolyhat. A másik
részt a kapilláris víz alkotja, ami sokkal inkább a talajban marad, mivel a kapillárisok
vagy a kolloidok felületéhez kötődik. Ezek
a növények számára felvehető vizet jelentik. A harmadik részt a higroszkópos víz teszi ki, ami a kolloid részecskék felületéhez
olyan erősen kötődik, hogy a növények
csak alig-alig képesek onnan elszívni.
• Szikes területekkel találkozhatunk hazánkban is, például a Hortobágy egyes részein.
Ezek a területek mezőgazdasági termelésre alkalmatlanok, haszonnövényeink nem
bírják a magas Na+- és K+-koncentrációt.
A szikesek élővilága a változatos vízviszonyok és a magas sótartalom miatt igen
speciális.

• Stefanovits Pál professzor (akinek könyvein talajtani szakemberek generációi nőttek fel) „Talajtani Tízparancsolatá”-t a következők szerint fogalmazta meg:
1. Ne foglalj el a természettől több és jobb
földet, mint amennyit okvetlenül szükséges!
2. Ne engedd, hogy a víz elrabolja a termőföldet a gondjaidra bízott területről!
3. Ne hagyd, hogy a szél elhordja a földet!
4. Feleslegesen ne taposd, ne tömörítsd
a talajt!
5. Csak annyi trágyát vigyél a talajba,
amennyit az elvisel, és amennyit a növény kíván!
6. Csak jó vízzel öntözz, és csak annyival,
amennyivel kell!
7. Ne keverj a talajba el nem bomló anyagot, hacsak nem javítási céllal teszed!
8. Ne mérgezd a talaj élővilágát!
9. Őrizd meg a talaj termékenységét, és
ha lehet, még növeld tovább!
10. Ne feledd, hogy a talajon nemcsak
állsz, hanem élsz is!

Fontosabb fogalmak:
kőzet, fizikai mállás, kémiai mállás, biológiai
mállás, humusz, vízmegkötő és vízáteresztő
képesség, a talaj kötöttsége, a talaj kémhatása, talajszennyezés, erózió

A talaj kémiája
• kialakulás: alapkőzetekből fizikai, kémiai és biológiai mállással
• a kialakulására hatással van: az éghajlat, az alapkőzet, az élővilág, a domborzat és az idő
• a talaj részecskéinek mérete nagymértékben befolyásolja a talaj
− vízmegkötő képességét
− vízáteresztő képességét
− kötöttségét
• a talajok kémhatása
• a talajszennyezés
• az erózió
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99. A hulladékok
és a hulladékkezelés

Emlékszel még?
A metán 1200 °C felett hőbontással acetilénné alakul. Melléktermékként hidrogén keletkezik, amely hasznosítható például az ammóniaszintézisnél.
Az ember megjelenése előtt bolygónkon nem
létezett hulladék. A természetben minden újrahasznosul. Az elhullott állatokat, elpusztult
növényi maradványokat lebontó szervezetek
(baktériumok, gombák) lepik el, és a meleg,
párás levegőben gyorsabban, a hideg időben
lassabban, de mindenképp ásványi anyagokká alakítják, amelyek aztán ismét felvehetők
lesznek az élőlények számára. Ez a rendszer
évmilliók alatt alakult így ki, és működött is
tökéletesen. Az emberi civilizáció olyan folyamatokat indított el és működtet, amelyek mellékterméke a szemét és a hulladék.
A hétköznapi életben nagyon gyakran nem
tesznek különbséget a szemét és a hulladék között, és nem is könnyű pontosan meghatározni
ezeknek a szavaknak a jelentését. Általánosan
megfogalmazva hulladék minden olyan anyag,
ami az ember mindennapi élete és gazdasági
tevékenysége során képződik, és a keletkezés
helyén már nem hasznosítható. A hulladékok
gyűjtéséről, illetve a kijelölt helyre történő elszállításáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia.
Minden olyan hulladék, amit nem tudunk újrahasznosítani, szemétnek minősül. A szemét
lerakóhelyekre (depó) kerül, vagy égetőkben
semmisítik meg.
A szemét és hulladék kategóriája országonként eltérő lehet. Van olyan, ami az egyik országban hulladék, mert újrahasznosítják, míg ugyanazt az anyagot máshol szemétként kezelik.

A hétköznapok szempontjából az első és legfontosabb a termelődő hulladék/szemét men�nyiségének és veszélyességének a jelentős
csökkentése, hiszen a legjobb hulladék az, ami
nem is keletkezik.
Amíg azonban nagy mennyiségben keletkezik hulladék, addig foglalkoznunk kell ennek a
feldolgozásával.
A hulladékokat sokféle szempont alapján
lehet csoportosítani: keletkezése szerint:
termelési és települési (kommunális) hulladék.
A termelési hulladék ipari, mezőgazdasági
és szolgáltató tevékenység során keletkezik,
míg a kommunális hulladék az ingatlanokban, közterületeken stb. jön létre.
Halmazállapotuk alapján is csoportosíthatók: gáz, folyékony és szilárd hulladékokat
különböztethetünk meg.
Gyakran az anyagi összetételük alapján
csoportosítjuk: papír, üveg, műanyag, fém,
zöldhulladék, gumi, textil, használt olaj és zsiradék stb.
Fontos a hulladékok veszélyessége szerinti felosztás, azaz a hulladék lehet veszélyes
és nem veszélyes jellegű. A veszélyes hulladék potenciálisan a környezet és az élőlények
egészségkárosodását okozhatja. Veszélyes
hulladéknak számítanak például a lejárt szavatosságú gyógyszerek, az elemek és akkumulátorok is. Ezeket az erre kijelölt helyeken,
például a vásárlás helyén leadhatjuk, vagy hulladékgyűjtő udvarokba vihetjük (99.1. ábra).
Az iparban keletkező veszélyes hulladékok
tárolásáról, megsemmisítéséről külön törvény
rendelkezik.
A nem veszélyes hulladék a mai ismereteink szerint nem jelent semmilyen veszélyt az
emberre, illetve a környezetre.
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A papírhulladék

99.1. ábra: Az elemeket az erre a célra
kijelölt gyűjtőkben kell elhelyezni

A műanyaghulladék

Sokszor javasolják, hogy műanyag helyett válasszunk papírcsomagolást.
Egy tonna papír előállításához legalább
2,0-3,5 tonna fára van szükség. A fák kivágásával az erdei élőhelyek kerülnek veszélybe, felborul a tápláléklánc és a terület vízháztartása,
miközben talajerózió alakulhat ki. A papírgyártás
mindezek mellett energiaigényes folyamat, a fehérítéséhez pedig nagy mennyiségű vegyszert
használnak, ami szintén terheli a környezetet.
Ugyanakkor a papír egy természetes anyag, néhány hét alatt lebomlik. A szelektíven gyűjtött papír
újrahasznosítható. Válogatás után bebálázzák, így
kerül a papírgyárakba, ahol pépesítik, és elsősorban hullámkartont készítenek belőle, amit csomagolóanyagként hasznosíthatunk (99.3. ábra).

A legtöbb műanyag ellenáll a környezeti hatásoknak, és valószínűleg évszázadokon keresztül
változatlan formában megmarad a természetben. Ugyanakkor erős ultraibolya sugárzás hatására bomlásnak indulhat, nano-, illetve mikroméretű részek válhatnak le róla, amelyek rendkívül
egészségkárosító hatásúak.
Világszerte egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek az egyszer használatos műanyag
termékek betiltásáért. Magyarországon 2020
nyarán született törvény számos ilyen műanyag
forgalomba hozatalának tilalmáról.
A műanyagok egy jelentős része újrahasznosítható. Ezt megkönnyíti a szelektív hulladékgyűjtés, amelyet a műanyag termékeken jelölt
piktogramok is segítenek (99.2. ábra).

99.3. ábra: A papír újrahasznosítása során
hullámkartont állítanak elő
De készülhet újrapapír is a szelektíven gyűjtött papírból, amit nyomtatóban, fénymásolóban
is használhatunk, vagy akár borítékként is.

Az üveghulladék

99.2. ábra: A műanyag termékek szelektív
gyűjtését és hatékony újrahasznosítását
segítő piktogramok (a betűk a műanyagok
nevének rövidítései)

Környezetbarát csomagolóanyag-e az üveg?
A válasz igen, de csak akkor, ha újratöltjük. Az
üveg előállítása nagyon energiaigényes, ráadásul nem bomlik le a természetben. Ha eltörik,
szilánkjai sérüléseket okozhatnak, de a természetben az erős napsugárzás hatására akár tüzet is gyújthatnak.
Egy betétdíjas üveg használata kb. 40 db
azonos térfogatú PET-palack használatát váltja
ki. A szelektíven gyűjtött üveget az üveggyárakban színre válogatják, tisztítják, aprítják, majd
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új termék
gyártás

olvasztás
tisztítás

szelektív
gyűjtés
szállítás

színre
válogatás
aprítás

dobozokat több bevásárlóközpontban is összegyűjtik, vagy a szelektíven gyűjtött hulladékkal
szállítják el. Az alumínium szinte teljes egészében
újrahasznosítható, ráadásul az eredeti alumíniumgyártáshoz képest 95%-kal kevesebb energiafelhasználással.
A konzervdobozokat kimosva a szelektív
gyűjtőszigetekre vihetjük, az üres spray-s flakonokkal együtt.
A fémhulladékot szétválogatás után aprítják, olvasztják, fémtömböket készítenek
belőle, majd ismét használati tárgyak (gépkocsialkatrészek, betonvas, drótháló stb.)
készülhetnek belőle. Az egyéb fémhulladékot
hulladékudvarokban helyezhetjük el.

99.4. ábra: Az üveg újrahasznosításának
folyamata
beolvasztják, és újabb üvegtermékeket állítanak
elő belőle (99.4. ábra).
Az üveg tehát kiváló csomagolóanyag, ha betétdíjas formában, újratölthető módon használjuk. Ha nem betétdíjas üvegünk van, azt gyűjtsük szelektíven, mert így újrahasznosítható.

A gumihulladék
Gumihulladék elsősorban az elhasznált gumiabroncsokból képződik (99.6. ábra). Mivel egyre
több gépjármű kerül forgalomba, egyre nagyobb
mennyiségben jelenik meg ez a hulladékfajta.

A fémhulladék
A fémhulladékok újrahasznosítása azért nagyon
fontos, mert a fémeket általában energiaigényesen, környezetterhelő módon tudjuk érceikből
előállítani, ráadásul ezek az ércek csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésünkre.
Leggyakrabban az alumíniumból készülő dobozokkal találkozhatunk fémhulladékként (üdítős- vagy sörösdobozok) (99.5. ábra). Ezeket a

99.5. ábra: Szelektíven gyűjtött
alumíniumdobozok

99.6. ábra: Magyarországon 2006 óta tilos
hulladéklerakóban gumiabroncsot tárolni
A gumigyártás alapanyaga a kőolaj, előállítása során elég nagy mennyiségű szennyvíz keletkezik, illetve különböző szerves oldószergőzök
kerülhetnek a levegőbe.
A gumi a természetben rendkívül lassan
bomlik le. Az elhasznált gumiabroncsokat hulladékudvarokban átveszik. Az abroncsokból
gumiőrlemény készülhet, amit aztán útépítéseknél, vasúti közlekedésben, játszóterek és
sportpályák burkolásánál (rekortán), cipőkhöz,
tetőszigeteléshez, autóalkatrészekhez, illetve
úgynevezett zajvédelmi berendezésekhez használhatnak fel.
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Az e-hulladék
Az e-hulladék az elektromos- és elektronikai
berendezésekből (mosógép, mosogatógép,
porszívó, számítógép, telefonok, tévékészülékek stb.) keletkezik.
2005 óta a kiterjesztett gyártói felelősség
elve alapján jogszabály kötelezi a gyártókat és
forgalmazókat a hulladékká vált elektromos és
elektronikai berendezések visszagyűjtésére,
hasznosítására, ártalmatlanítására. Tehát ha
új készüléket vásárolunk egy üzletben, akkor
a régit kötelesek tőlünk átvenni. A visszagyűjtött e-hulladék kézi, majd gépi előkezelést követően kerül teljes szétbontásra.

A zöldhulladék
A háztartási hulladék mintegy egyharmadát
adja az úgynevezett zöldhulladék. Idetartoznak: a zöldségek, szárak, levelek, olajos
magvak, csonthéjak, kávé, tea, fűszer- és
gyógynövények, tojáshéj, vágott virágok,
szobanövények, festetlen, fehérítetlen natúr
papír, lomb, levágott fű, gally, növénynyesedék stb. Ezek a hulladékok komposztálhatók.
A komposztálás során szerves hulladékból
a növények számára felvehető tápanyagot
tartalmazó, magas humusztartalmú komposzt keletkezik. A komposzt javítja a talaj
szerkezetét és minőségét, nincs szükség mű
trágyázásra, és a kertes házakban csökken a
szemétdíj is, hiszen kevesebb szemetet kell
elszállíttatni.

Fontosabb fogalmak:
hulladék, szemét, újrahasznosítás, szelektív
hulladékgyűjtés

Tudtad?
• Az eldobható babapelenkák lebomlási ideje a számítások szerint mintegy 550 év. Egy
gyermek a szobatisztasága eléréséig mintegy 4500 darab pelenkát használ el, amivel
1 tonna szemét termelődik. Az eldobható
pelenkák újrahasznosítása jelenleg nem
megoldott. Egyre több olyan ország van,
ahol javasolják a szülőknek a mosható pelenkák használatát. Ez már Magyarországon is elérhető, tanfolyamokat is tartanak
használatukkal kapcsolatban.
• A kidobott több millió tonna mobiltelefonnal és egyéb elektronikai eszközzel a becslések szerint közel háromszáz tonna arany,
ezer tonna ezüst és ezerkilencszáz tonna
réz vész kárba. Ezek összértéke mintegy 52
milliárd dollárra (több mint 15 000 milliárd
forintra) tehető. Kárba vész továbbá 16 ezer
tonna vas is, mivel az eszközök nem kerülnek be az újrahasznosítási programokba.
• Magyar egyetemisták hoztak létre egy olyan
vállalkozást, ami jelentősen csökkenti az
ételpazarlást. Többek között éttermekkel
vették fel a kapcsolatot, amelyek hajlandóak jóval olcsóbban átadni kifogástalan ételeiket, amiket később az étteremben már
nem tudnának értékesíteni és kidobásra
kerülnének. Az interneten keresztül hozzák
össze a vásárlót és az eladót, személyesen
történik az ételek átvétele az étteremben.
• 2015-ben Magyarországon több mint
1,6 millió tonna műanyagot gyártottak.
Az Európai Unióban ekkor 24 millió tonna
műanyagot használtak fel csak csomagolóanyagként. Világszinten mintegy 300 millió tonna műanyagot gyártottak 2015-ben,
aminek csak kb. 10%-át hasznosították
újra, és a becslések szerint csak ebben az
évben több százezer tonnányi került ellen
őrizetlenül a környezetbe.

A hulladékok és a hulladékkezelés
• hulladék és szemét
• a hulladékok csoportosítása:
− keletkezési helyük szerint: termelési és kommunális
− halmazállapotuk szerint: gáz, cseppfolyós és szilárd
− veszélyességük szerint: veszélyes és nem veszélyes hulladék
− összetételük alapján: műanyag, papír, üveg, fém, gumi stb.
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100. Új kihívások:
ember, társadalom,
fenntartható fejlődés
Emlékszel még?
Ha egy dinamikus egyensúlyban lévő rendszert zavaró hatás ér, akkor egy ellentétes
folyamat felgyorsításával próbálja kivédeni a
zavaró hatást, és ismét elérni az egyensúlyi
állapotot.
A természetben működő milliárdnyi folyamat
összehangoltan, dinamikus egyensúlyi rendszerek sokaságaként működik. Ha zavaró hatás éri, megpróbálja azt tompítani, kivédeni.
Elérkezhet azonban egy olyan pillanat, amikor
már nem képes erre, végérvényesen felborul
az egyensúly, és ez hatással lesz több másik
rendszerre is. Természetes cél, hogy ezt megpróbáljuk elkerülni.
Kezdetben az ember a természet részeként értelmezte saját magát. Tisztelte a természet erőit, tudta, hogy nem uralkodhat
felettük. Annyit próbált elvenni a természeti
erőforrásokból, amennyire az életben maradáshoz szüksége volt.
Ebben hatalmas változás az újkorban történt, amikor az a nézet vált elfogadottá, hogy
az ember kiemelkedik a természet többi szereplője közül, hiszen egyedül az ember rendelkezik ésszel, és ezzel uralkodni hivatott a
természet fölött.
Ez a nézet évszázadokon át csak erősödött, és elhitette az emberiséggel, hogy mindent megengedhet magának: kiirthatja az
erdőket, kizsigerelheti a termőföldet, lerabolhatja a nyersanyagokat.
Ráadásul egyre inkább úgy tűnik, hogy a
21. században már nem is az ember, hanem
a számítógépek racionalitását helyezik előtérbe.

Kihívások az emberiség
életében
A világ a túlnépesedés problémájával küzd.
Időszámításunk kezdetén 170 millió lakosa
lehetett a Földnek, és csak az 1800-as évekre értük el az 1 milliárd főt. 1960-ban már 3
milliárdan voltunk, 2000-ben 6,1 milliárd ember élt a Földön, 2020-ban ez 7,9 milliárd
főre nőtt. 2100-ra az ENSZ becslései szerint
~10,87 milliárd fő lesz. Száz év alatt tehát
több mint 4,7 milliárd fővel nő a világ népessége az előrejelzések szerint. Ez óriási népességrobbanás még akkor is, ha az Európai Unióban – és Magyarországon is – demográfiai
csökkenés figyelhető meg.
Ez azt jelenti, hogy ennyi embernek kell
lakhatást (termőföld, erdők területének csökkenése), élelmet (termőföld kizsákmányolása,
erdőterületek csökkentése, locsolás, műtrágyázás, növényvédő szerek alkalmazása, növekvő
élelmiszer-ipari termelés), ivóvizet (édesvízkészletek csökkenése), használati tárgyakat,
eszközöket (ércek kitermelése, nyersanyagok
fokozottabb előállítása) és energiát biztosítani
(a nem megújuló energiaforrások kiaknázása).
Természetesen a felsorolást hosszasan lehetne
tovább folytatni az állatok élőhelyeinek tönkretételével, a biodiverzitás csökkenésével stb.
Az elmúlt évtizedek kihívása – az előzőkön
túl – a ritkuló ózonréteg. Száz évvel ezelőtt
még nem kellett azon aggódniuk az embereknek, hogy elég lesz-e a 30-as faktorú naptejet
használni, hogy aratás közben ne égjenek le,
ugyanis nem volt szükség naptejre. De a gyermekeket sem öltöztették kezeslábasba Ausztráliában, ha a tengerben akartak pancsolni.
Az ózonpajzs ugyanis megvédte a földfelszínt
és az élőlényeket az ultraibolya sugárzástól.
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Azonban az emberi beavatkozás hatására
lecsökkent a magasabb légkörben az ózon
koncentrációja, erősebb UV-sugárzás érkezik
a földfelszínre, ami csökkenti a növények terméshozamát, szem- és bőrbetegségeket idéz
elő az állatok és az ember esetén. Márpedig
nagyobb terméshozamra és több egészséges
állatra lenne szükség a nagyobb létszámú
emberiség táplálására.
Napjaink egyik legnagyobb kihívását az üvegházhatású gázok koncentrációjának emelkedése jelenti, ugyanis ez szoros összefüggésben áll a globális klímaváltozással. Több
ember több energiát igényel, több járművet
használ, ez több szén-dioxidot termel. Több
ember élelmezéséhez nagyobb állatfarmokra
van szükség, ahol több szarvasmarhát tartanak, amelyek jelentősen több metánt juttatnak a légkörbe.
Bizonyíthatóan elindult a globális felmelegedés, aminek hatására Szibériában máris
csökkent az állandóan fagyott területek kiterjedése. A „kiolvadt” területekből metán kerül a
légkörbe, ami tovább gyorsítja a globális klímaváltozást. Ez olvasztja meg a sarkvidéki jégtakarókat, amiben az édesvízkészleteink vannak.
Megemeli a tengerek, óceánok vízszintjét, veszélyeztetve ezzel a partvidék lakosait.

Tudtad?
A GMO (Genetically Modified Organisms) rövidítés a géntechnológiailag módosított élőlényeket (elsősorban növényeket) jelöli. Vannak,
akik határozottan tiltakoznak ezek ültetése, illetve fogyasztása ellen, és olyanok is vannak,
akik támogatják az ilyen növények termesztését. Magyarországon az Alaptörvény rögzíti a
mezőgazdaságban a GMO-mentességet.

Hogyan tovább?
Van jövőnk?
És az unokáinknak?
Amennyiben az emberiség felismeri, hogy milyen károk okozására képes, akkor arra is rá
fog jönni, hogy ez hogyan kerülhető el.
Számos jó kezdeményezés létezik már ma
is. Például amikor kiderült, hogy mely vegyületek felelősek elsősorban az ózonréteg pusztulásáért, azonnal leállították ezek gyártását.
Helyettük a vegyészek olyan anyagot kerestek, amely betölti a megfelelő feladatot, miközben nem károsítja a környezetet.
Óriási viták zajlanak a fenntartható fejlődésről/növekedésről. A kérdés az, hogy lehetséges-e úgy fejlődni, hogy közben kíméljük
környezetünket, ezáltal megfelelő körülményeket biztosítunk a jelen generációknak.
A fenntarthatóság érdekében nemzetközi
szervezetek fogalmaznak meg ajánlásokat,
amelyek nyomán nemzetközi megállapodások születnek. Ilyen megállapodás a 2016-ban
aláírt párizsi egyezmény is, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését
írja elő.
Ne feledd azonban, hogy a valódi
megoldás a Te kezedben van!
Változtass a szokásaidon!
Járj utána, hogyan csökkentheted
az ökológiai lábnyomod!
Mondd el mindenkinek a környezetedben,
hogy ez mennyire fontos!

Fontosabb fogalmak:
fenntartható fejlődés

Új kihívások: ember, társadalom, fenntartható fejlődés
• globális problémák:
− túlnépesedés
− klímaváltozás (az üvegházhatású gázok mennyiségének a növekedése)
− ritkuló ózonréteg
• megoldás:
− közös feladatvállalás
− az egyén és közösség felelősségvállalása
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101. Összefoglalás

A levegő összetétele és szennyezései
A komponens
neve vagy
kémiai jele

Hogyan kerül
a levegőbe?

Hatásai, biológiai
jelentősége

N2

állandó komponens

közömbös gáz

O2

állandó komponens, a fotoszintézis
során képződik

biológiai oxidációhoz, egyéb égési
folyamatokhoz szükséges

CO2

állandó komponens, biológiai oxidáció terméke,
szén és szerves vegyületek égésekor keletkezik,
folyamatosan nő a koncentrációja

üvegházhatású gáz, hozzájárul a globális felmelegedéshez, 8-10 j%-os
koncentrációban már fulladást okoz

nemesgázok

állandó komponensek

közömbös gázok

CO

változó komponens, a fűtés, az olajfeldolgozás,
a gépjárművek üzemeltetésekor keletkezik

mérgező, fulladást okozhat

SO2

változó komponens, szennyező gáz, vulkánkitörés, szén- vagy olajtüzeléses erőművekben
égetés, háztartások fűtése során keletkezik

savas esők, savas ülepedés előidézője, növényi színanyagok roncsolása

NO2 és egyéb
nitrózus gázok

változó komponensek, szennyező gázok,
erdőtüzek, villámlás, erős ultraibolya sugárzás,
erőművek, gépjárművek működtetése közben
keletkeznek

mérgezők, hozzájárulnak a szmog
és a savas esők kialakulásához

CH4

változó komponens, természetes gázszivárgások, mocsarak, állattenyésztés, eddig állandóan
fagyott területek kiolvadása során keletkezik

sokkal erősebb üvegházhatású gáz,
mint a CO2, erősen hozzájárul
a globális felmelegedéshez

por, korom

változó komponensek, porviharok, vulkánkitörések, széntüzelésű erőművek, gépjárművek,
háztartási tüzelőberendezések működtetése
közben keletkeznek

felelősek a szmog kialakulásáért,
a légzőszervi betegségek erősödése

A sztratoszférában az ózonkoncentráció csökkenése megemeli a földfelszínre érkező ultraibolya sugárzást. Ez elősegíti a levegőben lévő gázok egymás közötti reakcióit, fotokémiai szmog alakul ki. Az
ipari tevékenység, gépjárműforgalom hatására megemelkedő légszennyezettség párás, szélmentes
időben szintén szmog képződését eredményezi. Az üvegházhatású gázok mennyiségének növekedése más tényezőkkel együtt globális klímaváltozást idéz elő.
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Az ivóvíz előállítása és a szennyvíz kezelése
természetes
víz
(folyók,
tavak)

kémiai
�sz�tás

ﬁzikai
�sz�tás

kémiai
�sz�tás +
lágyítás

biológiai
�sz�tás

ﬁzikai
�sz�tás

biológiai
�sz�tás

szennyvíz

ivóvíz

A talaj összetevői
Talajalkotó

Miből jön létre?

Szerepe

Na+, K+

kioldódó sókból

a talaj lúgosítása, bizonyos esetekben szikesedés

Ca2+, Mg2+

mészkőből, dolomitból

talajkolloidok felépítése

SiO2

magmás kőzetekből vagy
szilikátokból

homoktalajok fő alkotórésze, agyagosodás

Al-vegyületek,
Fe-vegyületek

magmás kőzetekből

talajszerkezet kialakítása, agyagosodás

humusz

elhalt élőlények maradványaiból

N-forrás, szabályozza a talajban a tápanyagok
felvehetőségét, megőrzését, a talaj hő- és
vízgazdálkodására is kedvezően hat

A hulladékok
újbóli felhasználás
újrahasznosítás
komposztálás
égetés szemétégetőkben
deponálás
veszélyes hulladékok
környezetbe kerül

→ pl. second hand boltok, bolhapiacok, új funkció keresése
→ 	hullámkarton, rekortánpálya, új üvegtárgyak, alumínium
alkatrészek stb.
→ talaj minőségének, tápanyagtartalmának növelése
→ energiatermelés (mérgező gázok keletkezhetnek!)
→ szeméttelepek növekednek, de ellenőrzött lerakók!
→ speciális elhelyezés
→ LEGROSSZABB MEGOLDÁS!
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