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1. tétel 

A történelem kémiája 

 

Hogyan lehet több ezer éves, szenet tartalmazó leletek korát meghatározni? 

 

A radioaktív 14C- izotóp kb. 5700 éves felezési idővel stabil 14N-izotóppá alakul (β-

bomlás). Ugyanakkor a 14N-izotópok a légkörben a kozmikus sugárzás hatására képződött 

neutronokkal ütközve 14C izotóppá alakulhatnak vissza (14N+n0=14C+p+). A radioaktív 14C-

izotóp keletkezése és bomlása egyensúlyban van, ezért a 14C-izotóp mennyisége állandó, a 

légkör szénvegyületeiben meghatározott mennyiségben van jelen.  A radioaktív 14C-izotóp 

kémiailag ugyanúgy viselkedik, mint a stabil 12C-izotóp: mindkettőből szén-dioxid képződik, 

ezt felveszik a növények; a növényeket pedig elfogyasztják az állatok. Amíg a növények és az 

állatok élnek, azaz anyagcserét folytatnak, a 14C/12C arány nem változik a testükben, 

anyagcseréjük során azonos mennyiségű izotópot vesznek fel és adnak le. 

Amikor egy élőlény elpusztul, tehát nem lélegzik többet, a lebomlott 14C atomok helyére 

nem lépnek újak, ezért a 14C aránya csökkenni kezd. Emiatt a 14C/12C arány egyre kisebb lesz. 

A 14C bomlási sebessége olyan, hogy kb. 5700 év alatt a fele alakul vissza 14N-né. Ez az 

úgynevezett felezési idő. Egy 50000 évnél régebbi élőlényben elvileg már nem marad 

kimutatható mennyiségű 14C. Ezért ezzel a módszerrel nem lehet több millió évet átfogni és 

élettelen dolgok korát sem lehet meghatározni ezzel a módszerrel. 

 

 Miért nem alkalmas a módszer középkori leletek vizsgálatára? 

 

Mert az 5700 év, mint felezési idő jóval több, mint amennyi a középkor óta eltelt, tehát 

nem volt elég rég ahhoz, hogy a változás kimutatható legyen. 

 

 

Miért mérgező az arzén, a szén-monoxid és a cián? 

 

Arzén: Az arzén a legmérgezőbb hatású félfém. Megtalálható pl: patkányirtó szerkben, egyes 

falfestékekben, színes krétában. A szervezetbe jutó arzén egyes enzimek működését teszi 

tönkre: főleg az emésztőrendszert, a csontvelőt és az idegrendszert károsítja: hányingert, 

hányást, véres hasmenést, izzadást okoz. A bőr hideg és nyirkos lesz, a beteg görcsök között 

néhány órán belül meghalhat.  Az arzénmérgezésben elhunytak haláluk után összeasznak, 

kiszáradnak, mint a múmiák, mivel az arzén elpusztítja a rohadást okozó lebontó 

baktériumokat is.  

A krónikus mérgezés gyengeséget, fáradtságot okoz.  Később károsodnak az idegek, ami 

szúró fájdalommal, zsibbadással és átmeneti bénulásokkal jár. 

  



 2 

Szén-monoxid: Nagyon mérgező gáz, tökéletlen égés során keletkezik. Veszélyét az jelenti, 

hogy színtelen, szagtalan, a levegőnél könnyebb, nem irritáló gáz, ugyanakkor sokszorta 

erősebben kötődik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, így megakadályozza, hogy a vér 

oxigént szállítson. Emiatt már alacsony koncentrációban is mérgező. Ha a levegőben 

koncentrációja eléri az egy százalékot, gyakorlatilag másodpercek alatt bekövetkezik az 

eszméletvesztés, kisebb koncentrációknál ez hosszabb időt vesz igénybe, mivel lassabban 

csökken a vér oxigénszállító képessége. 

Azonnali hatása: fejfájás, szédülés, émelygés, látás- és hallásképesség csökkenése, 

majd légzésbénulást, fulladásos halált okoz.  

 

Cián (hidrogén-cianid, cián-hirogén, kéksav): a sejtlégzést bénítja, így bár a vér tartalmaz 

elég oxigént, a sejtek nem képesek felhasználni. A cianidok az oxigénhiányra legérzékenyebb 

szerveket támadják meg először, így a központi idegrendszert és a szívet.  

 Mérgezési tünetek: fejfájás, hányinger, légszomj, görcsök, rángatózás. (100-200 mg 

cián halálos mennyiség). 

 

Keress híres mérgezéseket ezzel kapcsolatban! 

Arzén:   

 III. György angol uralkodót folyamatosan arzénnal mérgezték. Elmebaját is ez 

okozhatta. 

 Fordshufvud, svéd orvos kutatásai szerint Napóleont arzénnal mérgezték meg. 

Szén-monoxid: 

 Émile Zola, a híres francia író egy rosszul működő kályha miatti szénmonoxid-

mérgezésben halt meg. 

 Kr. u. 340. körül Julianus Apostata császár és fia szénmonoxid-mérgezésben 

haltak meg, rosszul szellőző teremben eltüzelt szén miatt. 

Cián:  

 1946. okt. 15-én Hermann Göring (Hitler helyettese) öngyilkos lett. Hátrahagyott 

írásos üzenete alapján ciánkapszula segítségével. 

  Magda Goebbels és férje (a náci Németország propagandaminisztere) is 

ciánkapszula segítségével lettek öngyilkosok, valamint 6 gyermeküket is így 

mérgezték meg. 

 

Természetesen további érdekességek még gyűjthetők! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Koncentr%C3%A1ci%C3%B3
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2. Tétel 

Miért hízik meg a mazsola a pudingban? 

 Miért fontos az infúzió adásakor, hogy fiziológiás sóoldatot kapjon a beteg? 

 Hogyan tudod megadni az oldatok töménységét? 

 Hogyan tudsz hígítani, ill. töményíteni egy oldatot? 

A jelenség neve az ozmózis. Ozmózis: az oldószer (általában a víz) diffúziója féligáteresztő 

hártyán keresztül a kisebb koncentrációjú oldat felől a nagyobb felé. A féligáteresztő hártya 

olyan hártya, mely bizonyos molekulákat átereszt, másokat meg nem. Úgy viselkedik, mint 

egy szűrő. A mazsola és a puding esetében a mazsola héja a féligáteresztő hártya, mely a 

mazsola belsejében lévő tömény cukoroldatot elválasztja a pudingban található hígabb 

cukoroldattól. Az oldószer a víz, az oldott anyag pedig a cukor és más, nagyobb méretű 

molekulák. A cél, hogy a két oldat koncentrációja kiegyenlítődjön. Mivel csak a vízmolekulák 

tudnak átjutni a mazsola héján, ezért a víz befelé áramlik a mazsolába, a mazsola megduzzad. 

(A diffúzió egyirányú, mert az oldott anyagok nem férnek ki a „szűrőn”, az oldószer pedig a 

hígabb oldatból a töményebb felé vándorol.) 

Ugyanebből az okból kifolyólag fontos, hogy a beteg fiziológiás (0.9 tömeg %-os) sóoldatot 

kapjon infúzióban (mivel a vérplazmában levő só tömegszázalékos összetétele is ennyi). Ha a 

beteg ennél hígabb oldatot kap, a víz a vörösvértestbe áramlik, ami így kipukkad (hemolízis); 

ha pedig töményebbet, akkor a víz kiáramlik a vörösvértestből, ami így összezsugorodik. 

Mindkét esetben a vérplazma és a vörösvértest között koncentrációkiegyenlítődés indul meg 

(eredetileg a két térrészben a koncentráció azonos), ha a vérplazma koncentrációját 

megváltoztatjuk, a beteg meghalhat. 

Egy oldat összetételét többféle módon adhatjuk meg: 

 Tömegszázalék: tömeg % =(oldott anyag tömege/oldat tömege)*100 

Kifejezi, hogy 100g oldatban hány g oldott anyag van 

 Térfogatszázalék: térfogat% =(oldott anyag térfogata/oldat térfogata)*100 

Megadja, hogy 100 cm³ oldatban hány cm³ oldott anyag van 

 Anyagmennyiség-koncentráció: =oldott anyag anyagmennyisége/oldat térfogata 

Kifejezi, hogy az oldat 1 dm³-e hány mol oldott anyagot tartalmaz. 

Mértékegysége: mol/dm³ 

Hígítás, töményítés: 

 Hígítás: oldószer, vagy hígabb oldat hozzáadásával 

 Töményítés: oldandó anyag vagy töményebb oldat hozzáadásával, illetve az oldószer 

elpárologtatásával lehetséges. 

 

Ezeket gyakorold be egyszerű feladatokon! 
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3. tétel 

 A kóla 

Hány gramm cukrot iszol meg 0,5 l kólával? 

100 ml → 11 g cukor (a palackon feltüntetve) 

500 ml → 5 * 11 g = 55 g 

Hány db kockacukornak felel meg ez? 

1 db kockacukor = 2,5 g 

55 g → 55/2,5 = 22 db 

2. Mekkora térfogatú standard állapotú szén-dioxid gázt böfögünk ki a kóla elfogyasztása 

után, ha az oldott szén-dioxid fele szabadul csak fel a nyelés után? 

Szén-dioxid a kólában: 4 g literenként (számoljunk standard állapottal) 

0,5 l kóla ezek szerint 2 g szén-dioxidot tartalmaz, ebből 1 g felszabadul 

A szén-dioxid moláris tömege: 44 g/mol 

Így tehát az anyagmennyiség: 1/44 = 0,0227 mol 

V = 0,0227 mol * 24,5 dm3/mol= 0,55 dm3 = 0,55 l = 5,5 dl 

3. Miért megy tönkre hamar a kólaivók foga? 

A kólaitalok kémhatása savas, hiszen a sok cukor mellett rengeteg foszforsav található meg 

bennük. A foszforsav nagymértékben roncsolja a fogzománcot, a cukor pedig elősegíti a 

baktériumok megtelepedését. Ez később a fogszuvasodás megjelenéséhez vezet. Mindezt egy 

igen egyszerű kísérlettel bizonyíthatjuk: egy hét alatt a kólában ázó tejfog teljesen szétmállik. 

Ezért érdemes elkerülni a kóla és a hasonló szénsavas, cukros üdítőitalok fogyasztását. 
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4. tétel 

Sör - Bor - Pálinka 

Hány dl sört (5v/v%) kell elfogyasztania valakinek ahhoz, hogy ugyanannyi alkohol jusson 

a szervezetbe, mint amennyi egy pohár (2dl) borban (12v/v%); ill. fél deci (0,5dl) 

pálinkában (40v/v%) található? 

1000 cm3 = 10 dl 

Bor(12v/v%): 10 dl  120 cm3 = 1,2 dl alkohol 

  2 dl  ? dl alkohol 

  2 dl  1,2 dl :5= 0,24 dl alkohol 

Pálinka(40v/v%):10 dl 400 cm3 = 4dl alkohol 

  0,5 dl  ? dl alkohol 

  0,5 dl  4 dl :20= 0,2 dl alkohol 

Sör(5v/v%): 10 dl  50 cm3 = 0,5 dl alkohol 

  ? dl  0,24 dl alkohol (mint a borban) 

  ? dl  0,2 dl alkohol (mint a pálinkában) 

  4,8 dl  0,24 dl alkohol (mint a borban) 

  4 dl  0,2 dl alkohol (mint a pálinkában) 

Válasz: 4,8 dl-t kell sörből elfogyasztani ahhoz, hogy ugyanannyi alkohol jusson a 

szervezetbe, mint 2 dl bor elfogyasztása esetén, illetve 4 dl sört kell meginni ahhoz, hogy 

ugyanannyi alkohol jusson a szervezetbe, mint amennyi 0,5 dl pálinkával jutna be. 
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5. tétel 

Száraz jég, folyékony levegő? 

 

Miből van a száraz jég?  

• A szárazjég szilárd halmazállapotú szén-dioxid. A cseppfolyós szén-dioxid hirtelen térfogat 

növelésekor keletkezett széndioxid-hóból, vagy más néven szárazjég-hóból állítják elő 

préseléssel. –78,5 °C-on szublimál, azaz olvadás nélkül, közvetlenül gázzá alakul. 

Miért száraz? 

• Az anyagok különböző halmazállapotai – szilárd, cseppfolyós és gázállapot – különösen a 

víz esetében ismertek: jég, folyékony víz és vízgőz. A szárazjég azzal a rendkívüli 

tulajdonsággal rendelkezik, hogy szilárd halmazállapotból rögtön gázállapotba megy át, 

kihagyva a cseppfolyós fázist, azaz szublimál – tehát nem hagy maga után tócsát- innen 

származik a szárazjég elnevezés. Ezt a tulajdonságát a szén-dioxid annak köszönheti, hogy 

forráspontja (–78,5 °C) alacsonyabb, mint az olvadáspontja (–56,6 

°C). 

Szobahőmérsékleten füstöl, gőzöl vagy ködöt képez? 

• Koncerteken nagy hatású az a látvány, amikor szárazjeget forró 

vízbe dobnak. Ilyenkor a hirtelen szublimáló szárazjég nagy 

mennyiségű folyadékcseppet ragad magával. Ha szobahőmérsékleten 

állni hagyjuk, akkor is hasonló jelenség figyelhető meg. A levegőben 

ugyanis mindig található valamennyi vízgőz (páratartalom). Ha a meleg páradús levegő hirtelen lehűl, 

a páratartalma kicsapódik, azaz apró szemcséjű vízcseppek válnak ki. Azt a diszperz rendszert, 

amelyben a diszpergáló közeg gáz, a diszpergált részecske pedig folyadék, ködnek nevezzük. 

Így tehát a szárazjég ködöt képez. A gőzképződés a folyadékból gáz halmazállapotba jutás 

jellemzője és főleg a vízgőznél használjuk, a füst pedig olyan diszperz rendszer, ahol a 

diszpergáló közeg gáz, a diszpergált részecske pedig szilárd. 

Felhasználási területek: 

• Felülettisztítás szárazjég szórással 

• Zsugor-illesztés 

• Fagyasztott termékek tárolása, szállítása, élelmiszerek hűtése, mélyhűtése, fagyasztása 

• Laboratóriumok, mikrobiológiai törzsek tárolása 

• Egészségügy – kórházak, intézetek, vérellátás, stb. 

• Színpadi effektusok– ködképzés 

Hogy lehet cseppfolyós a levegő? 

• A cseppfolyós levegőt egy külön erre a célra készített gépben állítják elő. Működési elve: a 

levegőt összenyomják, hűtik, majd hirtelen kiterjesztik, és eközben lehűl. Tovább hűtve a 

levegőt ismét összenyomják. Ezt addig ismétlik, amíg a levegő cseppfolyós nem lesz.  

• A cseppfolyós levegő fizikai tulajdonságai: szobahőmérsékleten forrásban lévő, kis 

sűrűségű, világoskék színű folyadék. Hőmérséklete kb. -190 °C. Mivel a nitrogén forráspontja 
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alacsonyabb (-196 °C), mint az oxigéné (-185 °C), ezért az oxigén hamarabb eltávozik, s a 

folyékony levegő valójában folyékony nitrogén. 

Milyen változáson megy át a belé helyezett gumi, és virág? 

• A cseppfolyós levegő hőmérsékletén sok anyag megváltoztatja a 

tulajdonságait. A víztartalmú anyagok üvegszerűen keményre 

fagynak, és törékenyek lesznek. Egy szál virág, almaszelet, húsdarab 

stb. cseppfolyós levegőbe mártva kemény, törékeny anyaggá alakul. 

A benne lehűlt gumi elveszti rugalmasságát, a higany keményre fagy, 

kalapácsként is használhatjuk, amíg el nem éri olvadáspontját. A 

belevezetett CO2 hószerű pelyhekké dermed.  

Felhasználás: 

• Fontos ipari nyersanyag, mert belőle nitrogént, oxigént, továbbá nemesgázokat (pl. Ar) 

tisztán lehet kinyerni. A folyékony levegőt alkotó cseppfolyós gázok ugyanis különböző 

hőmérsékleten párolognak el, és így egymástól könnyen szétválaszthatóak. 

• Az űrhajók üzemanyagának elégetéséhez cseppfolyós oxigénnel töltik fel a tartályokat. 
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6.tétel 

Gore-tex vagy bőrcipő? 

Mi a Gore-tex? 

A Gore-tex egy finom tapintású, puha, vízálló, könnyen szellőző anyag, amit általában olyan 

szövetbe ágyaznak, mely megvédi a mechanikai hatásoktól, így nagyon strapabíró.  A 

sportoláshoz használt dzsekik, sínadrágok illetve a túrabakancsok készítésénél használják.  

 

Miért nem ázik be sem a Gore-tex sem a bőrcipő? Miért nem fülled bele az ember lába? 

A bőrcipő a bőr természetes felépítésének, valamint a bőr felületén kialakult zsírszerű 

rétegnek köszönhetően nem ázik be.  

A gore-tex termékekben a gore-tex membrán nyújt védelmet az átázástól, mely nyújtott 

apoláris (azaz víztaszító) teflonból (politetrafluoretilénből) készül, rajta apró lyukacskák 

(mikropórusok) sokasága található. A membrán 1 cm2-ére 1,4 milliárd mikroszkopikus méretű 

pórus esik. Ezek a pórusok lényegesen kisebbek a vízcseppeknél, de sokkal nagyobbak a 

vízgőzmolekuláknál. Ezért a folyékony halmazállapotú víz nem tud áthatolnia lyukakon és 

így a cipőn sem, de az izzadság (vízgőz) problémamentesen el tud távozni. A vízben ugyanis 

a vízmolekulákat erős másodrendű kötés (hidrogénkötés) tartja össze. Az összekapcsolódott 

vízmolekulák együtt maradnak a vízcseppben. A vízgőzben azonban a molekulák között, 

nincs kölcsönhatás, ezért egy molekula önállóan is képes áthaladni a nála lényegesen  

nagyobb póruson, s közben kellő távolságra tud maradni a membrán víztaszító (hidrofób) 

anyagától.  

 

Mi a hiba a Gore-tex reklámanyagában? 

„ A titok az anyag mikroszkopikus szerkezetében rejlik. 1 cm2-re 1,4 milliárd mikropórus esik. 

Egy vízmolekula 20.000x nagyobb, mint egy mikropórus, ezért a nedvességet nem ereszti át. A 

láb extrém hőmérsékletek mellett vízgőz formájában verejtékezik. A gáz halmazállapotú 

vízgőzmolekula a membrán mikropórusával összehasonlítva 700x kisebb. Ezért a vízgőz 

akadálytalanul távozik el.” 

Azért hibás ez a szöveg, mert különböző méretű vízmolekulákról beszél, pedig a molekulák 

halmazállapottól függetlenül mindig ugyanakkorák. Tehát nem a vízmolekula az, ami 20.000x 

nagyobb, mint egy mikropórus, hanem a vízcsepp. 

 

Ad-e újat a bőrcipőhöz képest? 

Semmi újat nem ad, mivel a Gore-tex technológia tulajdonságaival a kellően vastag illetve 

megfelelően ápolt bőrcipő is rendelkezik.  
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7. tétel 

Mitől pattog a tűz? 

 

A fa a legősibb tüzelőanyag, meggyújtva a hő hatására felszabaduló éghető gázok 

égnek a „fa égése” során. A gázok begyulladása kisebb robbanást eredményez, ezt halljuk mi 

pattogásnak.  

Mi a különbség a faszén és a fa égése között/ avagy miért grillezünk faszén tűzön és miért 

teszünk fahasábokat a kandallóba, nem pedig fordítva? 

Lánggal égnek az éghető gázok vagy gőzök. A cseppfolyós éghető anyagok előbb 

elpárolognak, és a gőzük ég lánggal. Lánggal égnek azok az anyagok is, amelyekből égés 

közben éghető gázok vagy gőzök keletkeznek. Azok az anyagok, amelyekből éghető gázok 

vagy gőzök nem keletkeznek, izzással égnek. 

Mivel a fa égése során éghető gázok keletkeznek, ezért lánggal ég. Fűtéshez minél 

„keményebb” fát használunk, annál több hőt termel. Ezért érdemes pl. akácot, bükköt, tölgyet 

vagy kőrist égetni, míg a jegenye, a fenyőfélék, és a nyárfa  -a gyorsan növő „puhafák”-nem 

olyan jó tüzelők. 

 A faszenet fából állítják elő szárazlepárlással (levegőtől elzárt hevítés). Ennek során távoznak 

az éghető gőzök, gázok a fából. A  visszamaradó faszenet ha meggyújtjuk csak izzik. 

Azért grillezünk faszénnel, mert izzása hosszú ideig egyenletes hőt ad, az étel jól átsül, az 

értékes húsnedvek bent maradnak, így ízletes lesz. 

 

Milyen módszerrel tudod a legtöbb tüzet eloltani? 

A tűz oltására olyan anyagokat használhatunk, amelyek a tűzfelületen az égés feltételeit 

(éghető anyag, gyulladási hőmérséklet, égést tápláló közeg) korlátozzák. A legfontosabb 

oltóanyag a víz, de a gyakorlatban használják még az oltóhabot, az oltógázokat és az 

oltóporokat is.  

Oltóvíz  

A víz a legelterjedtebb, legolcsóbb oltóanyag. Oltóhatása elsődlegesen hűtőhatás révén 

valósul meg. Az égés helyére juttatott víz gőzzé alakul, a párolgás vonja el a hőmennyiséget. 

A gőzképződés növelhető, ha a vizet nem sugárban, hanem porlasztva juttatjuk az égő 

anyagra, mert az az éghető anyagot elborítja. Ennek következménye, hogy az oxigént 

tartalmazó levegő nem jut az égés helyére, így a láng visszaszorul.  

A víz szinte minden szilárd anyag (fa, papír, műanyag) oltásakor felhasználható. A 

folyadékok közül vízzel csak azok olthatók, amelyek sűrűsége nagyobb a víznél, de mivel 

a benziné kisebb, ezért a benzin vízzel nem oltható. A víz vezeti az elektromos áramot, 

így az elektromos tüzekhez sem használható.  

Oltóhabok  

Az oltóhab szétterül az égő anyag felületén és így elzárja az oxigént az égés helyétől. Az 

oltóhabokat az éghető folyadékokhoz (pl. benzinhez, olajhoz) használják. A habok 
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sűrűsége kisebb, mint az égő folyadékoké. A habok vezetik az elektromos áramot, és így az 

elektromos tüzekhez nem használhatók.  

Gyakran használják olyan helyeken is, ahol az oltóvíz (a vízsugár erőhatása) károkat okoz.  

Oltógázok  

A nem éghető és az égést nem tápláló gázok alkalmasak tűzoltásra. Az oltógázok nagyon jó 

hatásfokkal használhatók zárt térben. Csak a lánggal égő tűz szüntethető meg oltógázzal.  

Gázzal való tűzoltáskor az égő anyagot körülvevő gáztömeg kiszorítja az oxigént a tűz 

fészkéből. Az oltógáz keveredik az égő anyagból felszabaduló gázokkal, amelyeket 

éghetetlenné tesz. A leggyakrabban használt oltógáz a szén-dioxid gáz (CO2). A gázok 

alkalmasak elektromos tüzek oltására is, így főleg nagyfeszültségű berendezésekben 

keletkező tüzek oltására használatosak.  

Oltóporok  

Tűz oltására az égést nem tápláló porok használhatók. Oltóhatásuk lényege, hogy hő hatására 

elbomlanak és oltógázt fejlesztenek. A kívánt oltóhatás akkor eredményes, ha a tűzfelületen a 

megfelelő nyomáson használt oltóanyagból porfelhő alakul ki. A leggyakrabban használt 

porok a nátrium-hidrogén-karbonát, a nátrium-karbonát és a kálium-hidrogén-karbonát.  

Széleskörűen használhatók tüzek oltására, így alkalmasak elektromos berendezések, 

szilárd anyagok, égő gázok oltására is. 
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8. tétel 

 Szappan, hab 

Mi a hab és mitől marad meg valaminek a habja? Milyen szerkezetűek a mosószerek, 

samponok szappanok és hogyan tisztítanak? Miért reklámozzák a samponokat azzal, hogy 

5,5-ös a pH-juk és miért nem számít ez valójában (lehetne, pl. 7,5 is)?  

Hab: 

A hab olyan diszperz rendszer, amelyre jellemző, hogy folyadékban (szilárd habok esetén 

szilárd anyagban) gázbuborékok találhatók nagy számban. Ha a gázrészecskék eltávoznak, 

a hab szétesik. Ez előbb-utóbb természetes módon megtörténik, de vannak olyan anyagok 

(felületaktív anyagok), melyek a folyadékok megnövelt felületét stabilizálni képesek. 

Ilyenek a samponok, a mosószerek és a szappanok is. Tisztító hatásukat annak köszönhetik, 

hogy a zsíros szennyeződéseket vízben szétoszlatják (detergensek).  

Szappanok: 

A zsírok és olajok lúgos hidrolízisének eredményeként nagy szénatomszámú 

karbonsavak nátrium- vagy káliumsói keletkeznek. Ezek a szappanok. 

Anionjuk 2, egymással ellentétes oldódási sajátságú részből áll: 

1) a hosszú szénhidrogénlánc apoláris, hidrofób (víztaszító) 

2) a karboxilátrész poláris, hidrofil (vízkedvelő). 

Mosás szappannal: 

Zsírfoltos ruha mosásakor a vízben oldott szappan anionjai úgy rendeződnek el a víz és a 

zsírfolt határfelületén, hogy poláris részük a vízbe, apoláris részük a zsírfoltba kerül. 

Dörzsölés illetve mozgatás hatására a zsírréteg fellazul, apró részekre töredezik. Ezeket a 

szappan anionjai beburkolják, és micellák (mikrogömbök) alakjában az oldatba viszik. 

Amíg sok a szennyeződés, addig nem habzik a mosóvíz, mert a felületaktív anyag 

elhasználódik a szennyeződést okozó részecskék beburkolására. Ha már kevesebb a 

szennyeződés, akkor indul meg a habképződés. Ezt tapasztalhatjuk hajmosásnál is. A 

szappan a sok kalcium- és magnéziumiont tartalmazó kemény vízben oldhatatlan 

csapadékká alakul, sós tengervízben sem habzik, mosóhatása ilyenkor korlátozott. 

Napjainkban szintetikus mosószereket használnak. Legtöbbjük vizes oldata semleges 

kémhatású, kemény vízben is jól tisztít, de fontos, hogy a szénhidrogéncsoportjuk ne legyen 

elágazásos, mert így gyorsan lebomlik és nem képez habot, ha a természetes vizekbe kerül 

(fékezett habzású). Az alacsony foszfáttartalom is előírás, hogy ne vezessen a vizekbe kerülve 

eutrofizációhoz. 

pH 5,5: 

A hajmosás célja, hogy eltávolítsa a faggyúkiválasztás során felhalmozódott zsírt és a 

hozzátapadt szennyeződést – ehhez kell a sampon. A reklámokból azt halljuk, hogy az 5-ös 

pH érték körüli samponok a legjobbak, mert ezek közelítenek a legjobban a bőr pH értékéhez, 

vagyis ez a leginkább bőrbarát választás. A bőrünk felületét ugyanis enyhén savas kémhatású 

(kb.pH 5,5) savköpeny védi a kórokozóktól. Ez valójában azért nem számít, mert ha az 5,5 

pH-s sampont vízzel felhígítjuk, a pH értéke 7 körül lesz.  
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9. tétel 

A haj és a ruha beveszi az étel és füstszagot 

Mi a jelenség neve, magyarázata? 

A gázok vagy folyadékok felületen való megkötődését adszorpciónak nevezzük. Minél 

nagyobb az anyag felülete, annál nagyobb az adszorpcióképessége. Ezzel a jelenséggel 

magyarázható, hogy hajunk, ruhánk füstszagú lesz, ha füstös környezetben tartózkodunk.  

 

Hogyan tudod mosás nélkül kiűzni a szagot? 

Van néhány egyszerű módszer, amivel mosás nélkül kiűzhetjük a szagot a ruhából: 

1) szellőztetéssel: ha sokáig levegőn van, egy idő után eltávozik a szag 

2) melegítéssel: rátesszük a fűtőtestre 

3) mosással. 

 

Hol használjuk fel ezt a jelenséget? 

Egy speciális gyártási eljárásnak köszönhetően tudnak olyan porózus szerkezetű anyagokat 

előállítani, amelynek grammonkénti felülete nagyon nagy (300-2.000 m2). Ezeket az 

anyagokat alkalmazzák gázok és folyadékok nem kívánatos szag és színanyagainak 

eltűntetésére (Például cukorgyártásnál a cukros oldat tisztításának egyik módja az adszorpció. 

Adszorbens hozzáadásával gyorsítható a szennyvíz ülepedése is.). Ilyen az aktív szén is, ami 

egy mesterséges szén, szerves anyagokból és csontból, levegőtől elzártan történő hevítéssel 

állítják elő. Az aktív szén nagy felületén megköti a szerves szennyező anyagokat, festékeket, 

bármilyen oldott anyagot vagy gázt. A hasmenésekkor alkalmazott széntablettákban segít 

a kórokozó, mérgező anyagok, keletkező gázok megkötésében és széklettel történő 

eltávolításában.  

Ezen kívül cigaretta füstszűrőjében és a biciklismaszkokban, egyes gázálarcokban is 

megtalálható. Emellett használják akváriumban víztisztításra, hűtőszekrényben szagok 

megkötésére.  
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10.Tétel 

Füstgép vagy ködgép? 

Milyen elv alapján működhet a diszkók alapkelléke, a „füstgép”? 

 

Füst: gázban (pl.levegőben) szilárd anyagot diszpergálunk.  

Köd: gázban (pl.levegőben) folyadékot diszpergálunk.  

Diszpergálni=eloszlatni  

A füstgépbe töltött folyadékot felmelegítik, elpárologtatják. A keletkezett gőzt a levegőbe 

porlasztják. A készülékből kikerülve a gőz lehűl, belőle újra folyadékcseppek lesznek. 

Így egy olyan diszperz rendszer jön létre, melyben a diszpergáló közeg gáz, a diszpergált 

anyag pedig folyadék, a neve tehát: köd. Bár látványra olyan mint a füst, de valójában a 

köd. Ezért a gép nem füstgép, hanem ködgép..  

 

Mivel töltik fel? 

Többfajta folyadékkal feltölthető, ilyen pl. a glicerin. 

 

Milyen íze lehet az így képződött „füstnek”? 

A glicerin édeskés ízű, erősen nedvszívó (higroszkópos), nem mérgező folyadék. A 

ködgépből eltávozva majd lecsapódva glicerincseppek keletkeznek belőle, melyek nedvszívó 

hatásuk miatt vizet is vonzanak magukhoz a levegő páratartalmából, így igazán sűrű köd 

képződik. A „füst” édes ízét az okozza, hogy a glicerin (háromértékű alkohol) szerkezete egy 

kicsit hasonlít a cukrok szerkezetére. (A cukrokban is sok  

–OH csoport van)  

Megfelelő illóolaj segítségével azonban bármilyen illatot előidézhetünk. 

 

Miért kell pihentetni a ködgépet időnként? 

A pihentetés azért szükséges, mert túlhevülés esetén a bomlástermékek (illetve az 

égéstermékek) sokkal mérgezőbbek lehetnek (pl: CO), mint a glicerin. 

 

Mennyire mérgező? 

A glicerin nem mérgező, a diszkókban használt „füstgépek” mérgezőanyag kibocsátása 

megfelelő használat mellett nem számottevő, ennek ellenére jól szellőztethető helyen 

engedélyezett csak a használatuk. 
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11. tétel 

A tea 

 

1) Mikor hűl le gyorsabban a tea, ha teszek bele cukrot, vagy ha nem? 

A cukor (szacharóz) oldódása a vízben endoterm folyamat. 

A szacharóz (C12H22O11) molekularácsos anyag. Ahhoz, hogy molekulái az oldószer részecskéivel 

(a vízmolekulákkal) elegyedhessenek, a kristályrácsnak szét kell esnie. A rács szétbontásához 

szükséges energiamennyiséget rácsenergiának nevezzük. Amikor a cukormolekulákat 

vízmolekulák veszik körül, energia szabadul fel, ez a hidratációs energia. Az oldódási 

folyamatban a felhasználódott (Erács) és felszabadult (Ehidr) energia összege az oldáshő. Mivel a 

cukor oldódása során kevesebb energia szabadul fel, mint amennyi felhasználódik, ezért az 

oldódás endoterm (hőelnyelő). A rendszer (cukor) belső energiája nő a folyamat során, mert 

oldódáskor hőt von el a környezetétől, a környezet energiája csökken, vagyis az oldat lehűl. 

Válasz: Akkor hűl le gyorsabban a tea, ha teszünk bele cukrot. 

 

2) Miért oldódik jobban a cukor meleg vízben? 

Az oldódás mértékét a melegítés befolyásolja. Mivel a cukor oldódása endoterm folyamat, ezért ha 

energiát közlünk vele (meleg víz), az oldódás folyamatát elősegítjük. 

 

3) Miért hűl gyorsabban, ha kevergetem?  

a ) Azért, mert az oldat környezete hideg, ezért a keverés hatására mindig más molekulák hűlnek 

le vagy keverednek hideg molekulákkal, így gyorsabban hűl le a tea.  

b) A keverés a hűtésen kívül a cukor oldódását is felgyorsítja, hiszen a még szilárd cukor 

felszínéről mindig eltávolítjuk a már feloldottat, és új oldószer-molekulákat juttatunk a felszínhez. 

(A szilárd cukorkristályok felett hamar telítetté válik az oldat, melyet keveréskor híg oldatra 

cserélünk.) 
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12. Tétel 

Szódavízben málnaszörp 

 
A szénsav keletkezése és bomlása egy egyensúlyi kémiai reakció, melyet a keletkezés 

vagy bomlás irányába el lehet tolni. Erre keresünk most néhány példát: 

H2O + CO2 ⇔ H2CO3 

 

1)  Mi befolyásolja egy gáz oldhatóságát?  

 a) a hőmérséklet 

 b) a nyomás  

 c) és a közegben oldott egyéb anyag. 

 

2) Mi történik, ha a behűtött szénsavas ásványvizet pohárba töltve meleg szobában állni 

hagyod?  

Nem lesz már szénsavas. A hőmérséklet emelkedésével ugyanis a gázok vízben való 

oldhatósága csökken. (A természetes vizek hőszennyezése ezért veszélyes az állatvilágra, 

ugyanis a melegebb víz kevesebb oxigént tud oldani.). A fölösleges szén-dioxid az oldatból 

eltávozik, az egyensúlyi folyamat a bomlás irányába tolódik el. 

 

3 )Mi történik, ha kinyitod a szénsavas ásványvizes palackot? Miért? 

 Az ásványvízből kipezseg a széndioxid, mert a szén-dioxid nagyobb nyomáson jobban 

oldódik. Így ha kinyitom a palackot, csökken a nyomás, ennek hatására már nem tud annyi 

szén-dioxid oldódni a vízben, a felesleg kipezseg. 

 

4) Miért van az utolsó pohár szódavízben több szén-dioxid, mint az utolsó pohár 

ásványvízben?  

A szódásszifonba a patronból eleve több szén-dioxidot juttatunk, mint ami az ásványvízben 

van. A belejuttatott gáz részben oldódik a vízben, részben a gáztérben marad. A palackból 

csak vizet spriccelünk ki, a fel nem oldódott CO2 gáztérben marad. Így a palackban lévő 

szódavíz a felette lévő gáztól mindig telített lesz. 

 

5) Szódavízbe málnaszörpöt töltünk. Mit tapasztalsz? 

A szódavízből kipezseg a szén-dioxid.  

 

6) Miért habzik ki a kóla, ha kockacukrot dobunk bele? 

Mert a cukor (vagy a közegben oldott egyéb anyag) oldódása megváltoztatja, csökkenti a 

szén-dioxid oldódását a vízben, ezért a felesleg kipezseg. 
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13.Tétel 

Lilakáposztából salátát készítünk 
Milyen színű az ecetes salátalé? Miért lesz zöldes-kékes az oldat mosogatáskor? Miért nem 

szabad alumíniumból készült kanalat saláták levében hagyni? Ismersz-e még hasonló 

tulajdonságú anyagokat, mint a káposzta színanyaga?(Indikátorok, pH, savak, bázisok) 

A p+ (H+) átmenettel járó kémiai reakciókat sav-bázis (protolitikus) reakcióknak nevezzük. 

Attól függően, hogy egy anyag a sav-bázis reakcióban milyen szerepet tölt be, savnak vagy 

bázisnak tekinthetjük. A p+ (H+) leadásra képes anyagok: savak, a p+ (H+) felvételére képes 

anyagok: bázisok (Brönsted). Az anyagok kémhatása háromféle lehet. A savasság vagy 

lúgosság mértékét a pH-érték mutatja meg, amelyet úgy kapunk, hogy az oxónium- ionok 

(mol/dm3) koncentrációját 10-es alapú hatványként felírjuk, majd vesszük a kitevő -1-

szeresét. 

Savas közeg: 0˂pH˂ 7, s az oxónium-ionok (H3O
+) túlsúlya jellemzi 

Semleges közeg: pH=7 (az H3O
+ ionok koncentrációja10-7 mol/dm3, ami egyenlő a OH- ionok 

koncentrációjával) 

Lúgos közeg: 7˂pH˂14, s a hidroxid- ionok (OH-) túlsúlya jellemzi. 

 

A lilakáposzta színanyagát és a hozzá hasonló tulajdonságú anyagokat indikátoroknak 

nevezzük.  

Indikátor (mutat = to indicate): olyan színes anyag, amely különböző kémhatású oldatokban 

más-más színű. (Ha kék színű virágot hangyabolyba teszünk, a hangyasav hatására pirosra 

változik.) 

A leggyakrabban használt indikátorok és színváltozásuk: 

 

 savas semleges lúgos 

lakmusz piros halványlila kék 

fenolftalein színtelen színtelen lilás piros (ciklámen) 

univerzál indikátor           piros                                    zöldessárga                        zöld→kék 

 

lilakáposzta 

 

piros  

 

lila 

 

kék→zöld→ sárga 

Vagyis a káposztalé színanyaga (az antocián) is indikátorként működik. 

Az ecetes saláta savas közegű, ezért a lilakáposzta piros színű lesz. A víz semleges, a 

mosogatószerek lúgos kémhatásúak, ezért kékes-zöldes színű lesz tőlük az oldat. 

 

Az alumínium negatív standardpotenciálú fém, híg savakból H2-t fejleszt. Ezért, ha 

alumíniumkanalat híg-savas közegben hagyunk, az alumínium oldódik, miközben Al3+ ionok 

mennek oldatba, amik az emberi szervezetbe kerülve káros hatást fejtenek ki. 

2Al + 6H+→ 2Al3+ + 3H2 
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14. Tétel 

A gyomorégés 

Ha valakinek gyakran ég a gyomra, az gyomorsav túltengésre utal. Ilyenkor a kellemetlen 

tünetek enyhítésére szódabikarbónát (NaHCO3) szoktak szedni, mert az közömbösíteni tudja a 

gyomorsavat (a HCl vizes oldata, pH 1-2).  

Közömbösítés: A savak és bázisok egymással való reakciója. 

Bázisok: Olyan anyagok, melyek p+  (H+) felvételére képesek.  

Savak: Olyan anyagok, melyek p+ (H+) leadására képesek.  

Savas egy anyag kémhatása, ha oldatában H3O
+- ok vannak túlnyomó többségben.  

Lúgos egy anyagkémhatása, ha oldatában OH--ok vannak túlnyomó többségben. 

Egyenlet: HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2 

Az NaHCO3 gyenge sav (szénsav-H2CO3) sója. Az erősebb sav (sósav-HCl) a gyenge 

savat (szénsav-H2CO3) felszabadítja sójából. A szénsav gyorsan bomlik szén-dioxidra és 

vízre. A keletkezett CO2 böfögés során távozik a szervezetből.  

Hány mg szódabikarbónát kell beszednünk ahhoz, hogy 100 cm3 2-es pH -jú gyomorsavat 

semlegesítsünk? 

HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2  

pH = 2   →   [H3O
+]  =  10-2 mol/dm3  =  0,01 mol/dm3 

1000 cm3     oldatban  0,01 mol H3O
+ 

100 cm3       oldatban   x mol    H3O
+ 

x  = 100 cm3 x 0,01 mol / 1000 cm3  =  0,001 mo1  

1 mol HCl oldódásakor 1 mol H3O
+  keletkezik, vagyis a  0,001 mol H3O

+  0,001 mol HCl-ből 

származik. 

1 mol HCl-t   1 mol NaHCO3 semlegesít, vagyis 0,001 mol HCl-t 0,001 mol NaHCO3 

semlegesít. 

MNaHCO3  =  84 g/mol 

m  =  n x M  =  0,001 mol x 84 g/mol  =  0,084 g  =  84 mg 

Válasz: 84 mg szódabikarbónát kell beszednünk a semlegesítéshez. 
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15. tétel 

 A pezsgőtabletta 

Mi a közös minden pezsgőtablettában? 

Egy átlagos pezsgőtabletta a következőket tartalmazza: citromsav, nátrium-hidrogén-

karbonát (szódabikarbóna), aroma, színezék, édesítőszerek, vitaminok, ásványi 

anyagok. A felsorolt vegyületek szilárd anyagok, porukat homogenizálják és a 

pezsgőtabletták előállításakor pasztillákká nyomják össze. A vitaminok és az ásványi anyagok 

adják a pezsgőtabletta lényegi részét, ami miatt fogyasztjuk. A színezék és az aroma a 

küllemét, ízét biztosítja. 

 
Mi a pezsgőtabletta működési elve? 

Az erősebb sav a gyengébbet felszabadítja sójából. A tablettát vízbe dobva a szilárd citromsav 

és a nátrium- hidrogén-karbonát elkezd oldódni. A citromsav molekulái vizes közegben 

protonálják a szódabikarbóna hidrogén-karbonát-ionjait, és a reakcióban bomlékony 

szénsavmolekula keletkezik. Ez hamar szén-dioxidra és vízre esik szét, azaz az oldat 

pezseg.  

NaHCO3 + H+ = H2CO3 + Na+ 

H2CO3 = H2O + CO2 

 

Hogyan tudnál házilag pezsgőport készíteni? 

Otthon is mindenki készíthet pezsgőport a következőképpen: keverjünk össze 1 gramm 

citromsavat, 1 gramm szódabikarbónát és 8-10 gramm kristálycukrot! Szórjuk a keveréket kb. 

200 cm3 vízbe! 

A reakció lejátszódása után jóízűen elfogyaszthatjuk az üdítőitalunkat. 
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16.Tétel 

Elem vagy akkumulátor? 
Milyen folyamatok termelik az elektromos energiát a galvánelem két pólusán? 

 

A galvánelemek olyan berendezések, amelyek működése során a kémiai átalakulással 

egyidejűleg kifelé hasznosítható elektromos energia termelődik. Az elektromos áramot 

redoxi-reakciók termelik. Az oxidációs és redukciós folyamat térben elválasztva zajlik, a két 

elektród pedig egy külső vezetőn van összekötve. A két elektród közötti ionvezetés biztosítva 

kell legyen. Az ionos átvezetést a féligáteresztő hártya biztosítja. 

 Az oxidációs folyamat (elektronleadás) az anódon játszódik le: Pl: Zn Zn2+ +2e- 

A redukciós folyamat (elektronfelvétel) a katódon játszódik le: Pl: Cu2++2e-
 Cu 

 

Mikor merül le az elem? 

Az elem egy vagy több elektrokémiai cellából áll, melyek a tárolt kémiai energiát elektromos 

energiává alakítják át. 

Az elem akkor merül le, ha az elektródok közti feszültségkülönbség lecsökken, ill. 

megszűnik. Ugyanis elfogynak a reagáló partnerek (fém vagy elektrolitban lévő fémionok). 

 

Miért éri meg feltölthető elemet (=akkumulátort) vásárolni? 

Az újratölthető elemekben (=akkumulátorokban) az elektródok között ismét lehet 

töltéskülönbséget létrehozni elektromos áram segítségével, mert áram hatására a folyamatok 

ellenkező irányban zajlanak le. (Megfordítható folyamatok, galvánelemek elektrolízise). Így 

válik az elem újrahasznosíthatóvá, nem túl drága, gazdaságos és környezetbarát. 

 

Mikor merül és mikor töltődik az autó akkumulátora? 

A gépjármű elektromos erőforrása, az indítómotor és a világítás működtetője a savas 

akkumulátor. 

Ebben a következő kémiai reakció játszódik le: 

oxidációs számok Pb: 

 -4 0   +2 

Az egyik ólom oxidálódik a másik redukálódik. 

PbO2 + Pb + 2H2SO4 ⇔ 2PbSO4 + 2H2O 

Ha az akkumlátor galvánelemként működik, akkor elektromos áramot termel és 

mindkét elektródon Pb(SO4) képződik, közben pedig merül az akkumulátor. Ha a motor 

jár, akkor a motor által hajtott generátor által termelt elektromos áram segítségével 

feltöltjük az akkumlátort (elektrolízis) A PbSO4 visszaalakul, újra Pb és PbO2 képződik. 

Az akkumulátor az autóban akkor merül általában, ha a motor járatása nélkül használjuk a 

világítást, rádiót. Ezen kívül az akkumulátort a motor begyújtása is igénybe veszi. Az 

akkumulátor akkor töltődik, ha a motor jár, ezzel energiát termel  

„Bikázás”: külső forrásból (másik akkumulátor) nyerhető energia. 
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17.Tétel 

Mire kell figyelni, ha öntött vas radiátorokhoz rézcsöveket 

szerelnek? 
Miért nem ajánlott alumínium radiátorokat rézcsővel szerelni? 

 

Mert az alumínium és a réz különböző standardpotenciálú fémek, és a felületüket elektrolit 

oldat borítja, ezért a korrózió nagyon hamar bekövetkezik. A kisebb standardpotenciálú fém 

oldódik, a nagyobb standardpotenciálú fémen pedig kiválás következik be. Tehát az 

alumínium oldódik, a védőréteg ellenére, mivel galvánelem jön létre. 

Hol találkozol még hasonló jelenséggel?  

Ha két fém érintkezik egymással, és érintkezési helyükre elektrolit oldat kerül (például ráesik 

az eső), akkor mini galvánelem keletkezik, úgynevezett helyi elem alakul ki. Ennek működése 

során a nagyobb redukálóképességű fém feloldódik, ionokká alakul, elektronjai pedig az 

oxónium-ionokat redukálják és többnyire hidrogén fejlődik : 2H3O
+ + 2 e- = H2 + 2H2O. Ilyen 

folyamat játszódik le például ha rézlemezt vascsavarral vagy vaslemezt rézszegeccsel 

rögzítenek össze.  

 

Hogyan lehet fémeket a korrózió ellen megvédeni? 

 

A korrózióvédelem két nagy csoportra osztható: 

1) a fémek felületének védelmére és 

2) korrózióálló ötvözetek készítésére. 

Mivel az utóbbi igen költséges, ezért a felületkezelés fontos szerepet kap a 

korrózióvédelemben. 

A felületvédelemnek két fajtája van: 

1) a) Passzív védelem: a felületet elzárják a környezettől, de a bevonat sérülésével a 

védőhatás megszűnik. Ilyen eljárások: mázolás, lakkozás, zománcozás, passzív réteg 

kialakítása a fémfelületen vagy fémbevonat készítése kisebb redukáló képességű fémből. 

1) b) Aktív védelem: fémbevonat készítése nagyobb redukáló képességű fémből 

(horganyzott bádog: cinkkel bevont vaslemez) vagy katódos fémvédelmi eljárás. Ilyen 

védőkatód módszer biztosítja a csővezetékek hatékony védelmét. A földbe süllyesztett 

acél csőhöz fém magnéziumot kapcsolnak. A kialakuló magnézium-vas galvánelemben, a 

kisebb standardpotenciálú magnézium az anód, ezért ez fog oxidálódni, így megvédve a 

vastartalmú acélcsövet a rozsdásodástól. A védőanódokat időről időre pótolni kell.  

Ha amalgámmal töltött fogadhoz csoki papír ér, miért érzel fémes ízt esetleg bizsergést? 

 

Az amalgám valamilyen fém (pl.: ezüst, ón) és higany ötvözete, nagyon nagy szilárdságú. Ha 

az amalgám és az alumíniumból készült csoki papír egymáshoz ér, galvánelem képződik, 

melyben az elektrolit szerepét a nyál tölti be. A galvánelemben áram termelődik, amit mi 

bizsergésnek érzünk. A fémes ízt pedig a keletkező alumínium-ionok okozzák. 

 

javascript:parent.parent.fogalom('elektrolit%20oldat')
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18. tétel 

Aranycsempészés 
„Napjaink aranycsempészésének egy közkedvelt módja, hogy hamis papírokkal 

tartálykocsikban arany (III) - klorid oldatot lopnak be az országba, ahol azután 

elektrolízissel nyerik ki a fémet az oldatból. Milyen folyamatok játszódnak le az 

elektronizáló berendezés katódján, anódján?” 

 

Elektrolízisnek nevezzük azt a kémiai reakciót, amely elektromos áram hatására 

játszódik le. Ha elektrolitba (ez lehet oldat vagy olvadék) két elektród merül, melyeket 

egyenáramforrás kivezetéseivel kapcsolunk össze, akkor az elektrolit pozitív és negatív ionjai 

a töltésüknek megfelelően elmozdulnak. 

A negatív elektródhoz kationok vándorolnak, ez a katód, itt elektronfelvétel, redukció 

történik. 

A pozitív elektródhoz az anionok vándorolnak, s leadják elektronjaikat, azaz oxidálódnak. Ez 

az elektród az anód. 

 

Az arany –klorid oldat Au3+ és Cl- ionokból áll. Az elektrolizáló berendezésben lejátszódó 

folyamat tehát: 

   Au3+ + 3 e-  Au (redukció-katód)  

   2Cl-  Cl2 + 2 e- (oxidáció-anód), 

 

melynek során értékesebb, elemi aranyat nyernek ki a kevésbé értékes AuCl3 oldatból. 
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19. tétel 

Magyar származású Nobel-díjas kémikusok 

Hevesy György (1885-1966) Fizikából szerzett doktorátust, de aztán érdeklődése a kémia 

felé fordult. Kutatásai nagyban hozzájárultak a kémia fejlődéséhez. Felfedezte a periódusos 

rendszer egyik utolsó elemét a hafniumot. A radioaktív izotópos nyomjelzés módszerét ő 

dolgozta ki először, amiért 1943-ban orvosi Nobel-díjat kapott. Ezt használják ma is 

csőrendszerek szerkezeti hibáinak kimutatására, szervezetünkben lévő daganatos sejtek 

felderítésére, mivel az egészséges és a gyorsabban osztódó rákos sejtek különböző mértékben 

veszik fel a bejuttatott radioaktív izotópokat, így jól kimutathatóvá válnak. A sejtek 

anyagcsere folyamatainak felderítése is ezzel a módszerrel vált lehetővé.  

 

Szent-Györgyi Albert (1893-1986) Budapesten orvosi oklevelet szerzett. Cambridge-ben, a 

biokémiai tanszéken doktorált. Az 1920-as évek végén Szent-Györgyi ismeretlen anyagot 

talált a mellékvesében és a citrusfélékben, amit azonosított a C vitaminnal. Szegeden az 

orvosi vegytan intézetben végzett kutatásai során olyán növényi forrást keresett, melyből 

nagyobb mennyiségben lehet kivonni C-vitamint. Erre a szegedi paprika tökéletesen 

megfelelt, mivel 10 l présnedvből 6,5 g anyagot állított elő. Mivel a kristályos C vitaminnal 

gyógyítani lehet a skorbutot elnevezte aszkorbinsavnak. A paprikából kiinduló C-vitamin 

gyártás módszerét is itt kidolgozták ki. Jelentős szerepet játszott a citrát-kör 

(citromsavciklus) felfedezésében is. Az 1937-es élettani-orvosi Nobel-díjat Szent-Györgyi 

Albert nyerte el. Az egyetlen magyar tudós, aki magyarországi tudományos tevékenységéért 

kapta ezt a magas kitüntetést. Később behatóan foglalkozott az izom működésével, és 

sikeresen vizsgálta az izom fehérjéinek (aktin-miozin) szerepét az izom összehúzódásában, 

majd érdeklődése a rosszindulatú daganatok felé irányult, és két évtizeden át foglalkozott a 

sejtosztódás szabályozásának folyamataival. 1987-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem 

felvette a nevét. 

Oláh György (1927-) magyar származású, amerikai kémikus, aki Budapesten, a Műszaki 

Egyetemen kezdte felsőfokú tanulmányait, majd itt doktorált. Elsősorban az 1962-ben 

bejelentett felfedezésének köszönhető, hogy új üzemanyagokat, a korábbinál nagyobb 

oktánszámú benzinfajtákat állíthattak elő. Kutatásai vezettek az ólmozatlan benzin 

előállításának egy igen gazdaságos eljárásához is. Új utakat nyitott a szupersavak által 

katalizált karbokationok, valamint a szén cseppfolyósításának eljárása felé. Az Oláh György 

vezetésével kifejlesztett direkt metanolos tüzelőanyag-cella, az utóbbi időben az egész világon 

az érdeklődés fókuszába került. Az energiacella metanollal működik, amit szén-dioxidból 

állítanak elő, a folyamat végén pedig víz keletkezik. A direkt metanolos tüzelőanyag-cella 

közvetlenül alakítja át a metanolt (vagy más folyékony szerves tüzelőanyagot) elektromos 

árammá egy úgynevezett polimer elektrolit membrán segítségével. Elektromos energia 

tárolására is alkalmas, hatásfoka jobb az ismert akkumulátorokénál. A direkt metanolos 

tüzelőanyag-cellával működő gépjárművek gyártására minden műszaki feltétel adott. 

Kutatásainak legjelentősebb eredményét a karbokationok kutatásával érte el, e területen 

végzett munkájáért a Svéd Tudományos Akadémia 1994-ben Nobel-díjjal jutalmazta.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Skorbut
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aszkorbinsav
http://hu.wikipedia.org/wiki/Citromsavciklus
http://hu.wikipedia.org/wiki/1962
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Czemanyag&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%A1nsz%C3%A1m
http://hu.wikipedia.org/wiki/Benzin
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93lmozatlan_benzin&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kataliz%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cseppfoly%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Metanol
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n-dioxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_%C3%A1ram
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_%C3%A1ram
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Polimer_elektrolit_membr%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Akkumul%C3%A1tor
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9pj%C3%A1rm%C5%B1
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20. kémiatétel 

 

Ég-e az izzószál a hagyományos izzókban? 
 

 

a) Ég-e az izzószál a hagyományos izzókban? 

Nem. Az izzót nemesgázzal töltik meg (ez lehet argon, kripton pl.), amiben nem 

található oxigén, ezért égésre nem képes.  

b) Miért töltik kriptonnal, argonnal a hagyományos égőket? 

Azért, hogy ne legyen benne levegő, így jóval hosszabb az élettartama. Nemesgáz 

mivoltuk miatt nem lépnek reakcióba semmilyen anyaggal és kiszorítják azokat az 

anyagokat, melyek reagálásra alkalmasak lennének a felhevült volfrámmal.  

c) Hogy hívják azt a magyar tudóst, aki ezt kifejlesztette? 

Bródy Imre (1891-1944) magyar fizikus találmánya az izzólámpák kripton gázzal való 

töltése. A kripton gáz alkalmazásával elérte, hogy az izzók jobb hatásfokon, és 

hosszabb élettartammal legyenek képesek működni.  

d) Mi az égés és mik az égés feltételei? 

Az égés szűk értelemben véve: anyagok kémiai reakciója oxigénnel, melynek során 

különböző oxidok keletkeznek. 

Az égéshez három alapfeltétel szükséges: éghető anyag, a levegő oxigénje és 

gyulladási hőmérséklet. 

e) Hol használnak xenon izzót? 

Xenon izzót általában gépjárművekben használnak fényszóró gyanánt, mert kétszer 

annyi fényt ad, mint egy hagyományos halogén fényszóró, nagyobb területet világít 

meg, és szinte nappali világosságot teremt az utakon, amely a vezető számra hasznos, 

de a szembejövő autósokat kellemetlenül elvakítja. Xenon izzó található a 

mozigépekben is. 

f) Mik a kompakt fénycső előnyei, hátrányai? 

A kompakt fénycső egy energiatakarékos fényforrás, melynek előnye a hosszú 

élettartam (ám ez csak akkor valósul meg, ha nem sokat kapcsolgatják), a jó hatásfok, 

és az, hogy jelentősen kevesebb villamos energiát használ fel, mint egy hagyományos 

izzó. Hátránya, hogy drága, hosszú a bemelegedési ideje és az izzóénál gyengébb a 

fényereje. Néhány speciális terméktől eltekintve nem szabályozható, és nagyobb a 

helyigénye, mint az izzólámpáé. A fénycsőben higanygőzök is találhatók, ezért a 

fénycső esetleges sérülése esetén káros lehet a környezetre, ezért sem lehet 

közönséges hulladékként kezelni, külön gyűjtőkonténerbe kell helyezni. 
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21.Tétel 

Fertőtlenítés 
Miért hívják Semmelweis Ignácot a magyar anyák megmentőjének? 

Semmelweis Ignác (1818-1865) magyar szülészorvos volt, aki megfigyelte az anyák szülés 

utáni magas lázát és gyakori halálát (gyermekágyi láz). Az otthonszülők ezt általában 

elkerülték. Az orvosok más műtétekről jöttek, a kézmosás nem volt elterjedt így kórokozók 

maradtak a kezükön. Ezért ők fertőzték meg az anyákat és gyermekeiket. Előfordult, hogy 

boncolásról érkeztek, így a hullák által hordozott kórokozókat vitték a szülő nőkhöz. Ezért 

Semmelweis elrendelte a szülés előtti klóros-vizes (klórmész vizes oldata) kézmosást és a 

műszerek klóros fertőtlenítését. A szülő nők halálozási arányát oly nagymértékben sikerült 

lecsökkentenie, hogy elnevezték „az anyák megmentőjének”. 

 

Miért nem aratott nagy sikert eleinte felfedezése? 

Mindezt az 1848-as években fedezte fel, így nem sokan figyeltek rá. Professzora más 

nézeteket vallott, ezért nehezen tudott érvényesülni. Az orvosok nem akarták beismerni, hogy 

több ember halálát is ők okozták. Semmelweis Ignác ebbe beleőrült. Felfedezését csak a 

későbbi nemzedékek terjesztették el. 

 

Milyen más lehetőségek állnak az orvosok rendelkezésére? 

 Fertőtlenítő szerekkel történő kézmosás 

 Klór tartalmú fertőtlenítő: pl: hypo (NaOCl vizes oldata) használata a kórtermek 

takarításánál. 

 Karbolsav (fenol híg vizes oldata) 

 Sebek fertőtlenítése: jódos, alkoholos folyadékkal. 

 Eldobható egyszer használatos tűk. 

 Sterilizálási eljárások, melyek során a különféle anyagokat és eszközöket hővel 

sterillé, azaz csíramentessé teszik.  

 

Hogyan írnád le az uszodaszagot, melyik gáz szagához hasonlít? 

Az uszodaszag a klórgáz szagához hasonlít: Cl2 + H2O  HOCl + HCl 

 

Miért fakul ki a fürdőruhád, ha sokat jársz uszodába? 

A klór a festékanyagokat is eloxidálja, roncsoló hatású, színtelenít. 

 

Mi okozza a WC szagot takarítás előtt és után? 

Takarítás előtt a bomló vizelet szaga érződik: NH3 (ammónia). Takarítás után pedig a hypo 

szagát lehet érezni: NaOCl (hypo) 

 

Miért nem szabad a hypót a sósavval összeönteni? 

Mérgező klórgáz szabadul fel: NaOCl + 2HCl  Cl2 + NaCl + H2O 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sterilit%C3%A1s&action=edit&redlink=1
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22. tétel:  

Zeppelinek 

 

Mivel töltötték régen a léghajókat, és mivel töltik ma? Milyen gázokkal tölthetnék még? 

Hogyan tudták, tudják a gázokat előállítani? Te melyik gázt tudnád előállítani otthoni 

anyagokból? Milyen balesetek indokolták a töltőgáz cseréjét? Mivel töltik a hőlégballont? 

 

 
Az első léghajókat hidrogénnel töltötték, mert az kisebb sűrűségű, mint a levegő, és 

ezáltal a járművet felemeli (de erre ugyanúgy bármelyik levegőnél kisebb sűrűségű gáz 

képes).  

 

1937-ben New Jersey-nél lezuhant és kiégett egy léghajó, azóta nem hidrogént, hanem 

héliumot használnak töltőgáznak. 

 

A hőlégballonokat a meleg levegő hajtja fölfelé, és a levegő melegítésének mértékével 

szabályozzák a magasságot, tehát nem töltik semmivel, hanem a benne lévő levegőt 

melegítik. 

 
Hidrogéngáz előállításának folyamatai: 

A negatív standardpotenciálú fémek - amelyek a redukálósorban a hidrogén előtt állnak- 

híg savakban hidrogéngáz fejlődése közben oldódnak. 

 

 Zn+2HCl = ZnCl2+H2 

Fe+híg H2SO4 = FeSO4+H2 

 2Al+6HCl = 2AlCl3+3H2 

 2H2O egyenáram O2+2H2  (nátrium-szulfát vagy híg kénsav oldat elektrolízise) 

   

Hélium előállítása: Levegő cseppfolyósításával. 

Hidrogéngáz előállítása otthon nem javasolt a robbanásveszély miatt! 

 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=w_LeSjMFyQXmuM&tbnid=m3pHnC1JhMB0bM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvipbusiness.hu%2Fhirek%2Freszletek%2F229_nagyszabasu_tervek-leghajo_varos_budapesten%2F&ei=VZ1yU_3jK6K4yQParYDQAg&bvm=bv.66699033,d.d2k&psig=AFQjCNFEgsll8TM2z_n4Vy06ENCxbxSPVw&ust=1400106706671150
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23. Tétel 

 A csodálatos víz 

1. Miért a víz felszínén alakul ki először a jég? Miért nem fagynak be a tavak fenékig? 

A víz sűrűsége 4°C-on a legnagyobb, ez kerül a tavak aljára. A felszínen lévő víz, amikor 0 °C 

-os lesz, megfagy. A keletkezett jég sűrűsége kisebb, mint a folyékony vízé, ezért úszik a víz 

tetején. A jég jó hőszigetelő, megvédi az alsóbb rétegeket a lehűléstől.  

 

Miért repeszti szét a fagy a köveket? 

 A víz térfogata fagyás közben megnő, ezért mikor a kőzetek repedésébe befolyik és megfagy, 

szétfeszíti a kőzeteket. Ezen a jelenségen alapul a kőzetek fizikai aprózódása. 

 

2. Miért oldja a víz a cukrot és a konyhasót, és miért nem oldja a zsírt és a grafitot? 

Az oldódás törvényszerűsége: Hasonló a hasonlóban oldódik. 

A víz poláris, ezért jól oldja a poláris molekulákat (cukor) és az ionrácsos vegyületeket 

(konyhasó- NaCl). 

A zsír és a grafit apolárisak, ezért nem oldódnak a poláris vízben. 

 

3. Miért forr magasabb hőmérsékleten a víz, mint a benzin, holott a benzin nagyobb 

molekulatömegű és nagyobb méretű molekulákat tartalmaz? 

Mert a vízmolekulákat a legerősebb másodrendű kötés: a hidrogénkötés tartja össze, így jóval 

nehezebb eltávolítani őket egymástól. A benzin molekulái között csak gyenge diszperziós 

kölcsönhatás alakulhat ki, mivel apoláris molekulákból áll. 

 

4. Hogyan működik a mikrohullámú sütő? 

 

A mikrohullámú sütő működésekor a változó elektromágneses mező a víz dipólus molekuláit 

forgatja. Ez másodpercenként 2450 milliószor történik meg! Eközben a molekulák energiát 

vesznek fel a mágneses mezőből, s ettől felmelegszik az étel. A mikrohullámú sütő emberi 

szervezetre gyakorolt hatása egyelőre vitatott. Üveg, porcelán és speciális műanyag tálak 

használhatók mikro sütőben, mert a legtöbb műanyagból káros anyagok kerülnek a folyadékba 

melegítés hatására! 
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24. tétel  

Ózondús levegő  

 
Mi a különbség a közönséges oxigén és az ózon molekulaszerkezete, kémiai tulajdonságai 

között? 

Az ózon és az oxigén egymás allotróp módosulatai. 

Allotrópia: az elemeknek az a tulajdonsága, hogy többféle módon alkothatnak molekulákat 

vagy eltérő halmazszerkezeteket.  

Az oxigén (O2) színtelen, szagtalan, kétatomos molekulákból álló gáz. Az atomokat kétszeres 

kovalens kötés tartja össze, mely igen erős, így szobahőmérsékleten stabil. Magas 

hőmérsékleten azonban - a halogének és nemesfémek kivételével - valamennyi elemmel 

reakcióba lép (égés). Erős oxidálószer. Az ózonnal ellentétben nem mérgező, a levegő egyik 

fő alkotóeleme (21 térfogat %). Vízben kis mértékben oldódik, de a vízi élőlények számára ez 

létfontosságú. Az élőlények nagy többsége- így a növények és az állatok is- főleg oxigén 

segítségével bontja le szerves anyagait, miközben energiát termelnek (biológiai oxidáció-

sejtlégzés). 

Az ózon (O3) jellegzetes szagú, mérgező gáz. Három oxigén atomból álló molekulák alkotják. 

Instabil szerkezetű, közönséges oxigén-molekulára és rendkívül reakcióképes, erősen oxidáló 

egyatomos oxigénre bomlik, ezért helyiségek, ivóvíz fertőtlenítésére, fehérítésre használható. 

 

Mitől alakul egymásba a két allotróp módosulat? 

 

Az ózon a természetben villámlás és a Napból érkező ultraibolya sugárzás hatására keletkezik.  

O2 → O+O 

O2 + O→ O3 

Az ózon elnyeli az ultraibolya sugarakat, közben elbomlik, s ismét oxigénmolekula és 

oxigénatom képződik. 

O3 → O2+O 

 

Atomos oxigén, s ebből ózon, labilis molekulák ütközése során is keletkezhet. Az autók 

kipufogó gázaiban lévő nitrogén-oxidok hatására, erős UV sugárzás mellett, könnyen 

alakulhat ki szélcsendes kánikulai napokon, veszélyes Los Angeles-i vagy más néven 

fotokémiai szmog:   

NO + O2 → NO2 + O 

NO2 + O2 → NO + O3 

 

 

Hol jó az ózondús levegő és hol veszélyes? 

 

Az ózon a légkör különböző rétegeiben található.  

A Földünket védelmezően körülölelő ózonpajzs kiszűri a Nap káros UV-sugarainak nagy 

részét. Védő hatása azonban az utóbbi időben csökkent, mert több ózonmolekula bomlik el, 

mint amennyi keletkezik, így az ózonréteg elvékonyodik. Az ózonréteget leginkább károsító 

vegyületek egyike a freon, melyet spray-k, hűtőszekrények, légkondicionáló berendezések és 

habszivacsok gyártása során használnak/ használtak. 

Ha az ózon a felszín közelében halmozódik fel akkor károsítja egészségünket. Magasabb 

koncentrációban fejfájást, szemirritációt, légúti gyulladást, extrém esetben tartós szervi 

károsodást okozhat. Ózon keletkezik a fénymásoló berendezések, lézernyomtatók 

működésekor is, ezért ilyen helyeken rendszeres szellőztetés szükséges. 

A növények sejtjeit is roncsolja a magas ózonszint ami levelek károsodásához vezethet. 
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25. tétel 

A hajszőkítés 

 

A hajszőkítést szokták hidrogénezésnek is hívni, de ez megtévesztő, mivel sok ember azt 

hiszi, hogy magától a hidrogéntől lesz szőke a haj. A valóságban azonban hidrogén tartalmú  

vegyületet, hidrogén- peroxidot használnak erre a célra. 

Az ipari célra előállított ún. tömény hidrogén- peroxid általában 30 tömeg %-os, a 

hajszőkítéshez azonban elég a 9 tömeg %-os hidrogén- peroxid-oldat is. A haj 

színtelenítésénél a hidrogén- peroxid bomlása során – kezdetben atomos állapotú, ún. 

naszcensz- oxigén szabadul fel, ami erős oxidáló hatást fejt ki a haj természetes 

festékanyagára, a melaninra. A hidrogén- peroxid oxigénre és vízre való bomlását 

hozzáadott szalmiákszesszel (ammóniaoldattal) gyorsítják. A hajban maradt esetleges lúgos 

anyagok semlegesítésére savas (ecetes, citromos) öblítővizeket alkalmaznak.  

H2 O2   H2O + ,O’  

2 H2 O2   2 H2O + O2 

A hidrogén-peroxidot az ipar színtelenítő, fertőtlenítő szerként használja. A közismert 

toroköblítőszer, a Hyperol tabletta vízben való oldódásakor híg, 1-2 tömeg %-os hidrogén- 

peroxid-oldat keletkezik. 
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26. Tétel 

A gyufa 

Mi volt Irinyi János újítása a gyufagyártásban? 

Irinyi János (1807-1895) magyar vegyész egyik professzorának (Meissner Pálnak) sikertelen 

kísérlete kapcsán jött rá a nem robbanó, zajtalan gyufa megoldásának gondolatára. Hosszú 

kísérletsorozat után, 1836-ban szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufát. A gyufa 

fejében a fehérfoszfort nem kálium-kloráttal, hanem ólom-dioxiddal keverte, így 

gyulladása nem járt robbanással, használata nem volt annyira tűzveszélyes. Találmányát 

eladta egy Rómer István nevű gyufagyárosnak, a kapott összegből külföldre ment 

tanulmányútra, s ebből fedezte későbbi berlini egyetemi, majd hoffenheimi gazdasági 

akadémiai tanulmányait. 

Mitől biztonságos a biztonsági gyufa? 

A gyufa legveszélyesebb alkotóelemét, a fehérfoszfort hosszú ideig nem sikerült más 

összetevővel kiváltani. 1844-ben a svéd Gustaf Erik Paschnak sikerült a fehérfoszfort 

kiiktatnia, s eljárását egy évtizeddel később honfitársa, John Edvard Lundström 

tökéletesítette. Az immár valóban biztonságos gyufa (svédgyufa) lényege egyrészt az volt, 

hogy a gyúlékony elegy egy részét a gyufafejről a skatulya oldalán kiképzett 

dörzsfelületre vitték át, ezzel csökkentve a gyufaszál gyulladási dinamikáját, másrészt 

pedig a fehérfoszfort a foszfor allotróp módosulatával- az 1845-ben Anton von Schrötter 

(1802–1875) osztrák kémikus által felfedezett- vörösfoszforral váltották ki. A gyufafej ezt 

követően immár csak kálium-klorát, kén, színezék és enyv elegyéből állt, míg a skatulya 

oldalára került az őrölt üvegszemekkel kevert vörösfoszfor. 

Dörzsöléskor a súrlódás közben keletkező hő gyújtja meg a gyufa fejét. 

 

Mitől biztonságos a biztonsági gyufa? 

Nem tartalmaz mérgező fehérfoszfort és csak egy speciális dörzsfelületen gyullad meg. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Paul_Traugott_Meissner
http://hu.wikipedia.org/wiki/Foszfor
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lium-klor%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93lom-dioxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mer_Istv%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://hu.wikipedia.org/wiki/1844
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A9dorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustaf_Erik_Pasch&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Edvard_Lundstr%C3%B6m&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Allotr%C3%B3p&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1845
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton_von_Schr%C3%B6tter&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B6r%C3%B6sfoszfor&action=edit&redlink=1
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=d8DH53a68Jw3AM&tbnid=0GbQ-cHJqINo1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.omikk.bme.hu%2Farchivum%2Fmagyarok%2Fhtm%2Firinyirov.htm&ei=b55yU86nKYrnywPg1YLABg&bvm=bv.66699033,d.d2k&psig=AFQjCNFeVmXa3ciu2hckC7Sk_Q4x5MfcbQ&ust=1400106961657009
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27. Tétel 

Savas eső 

 
Fogalma: A savas eső a csapadéknak olyan formája, amely nagyobb koncentrációban 

tartalmaz savas kémhatású vegyületeket, mint a természetes eső, ezért  pH-ja az esővíz 

5,6-5,8 (a víz az egyensúlyi állapot eléréséig elnyeli a levegőben lévő szén-dioxidot) 

értékénél kisebb. Hazánk területén nem ritka a 4-es pH-jú csapadék, de Skandináviában 

mértek már 2-es pH-jút is. 

 

Mi mindenre lehet káros hatással a savas eső?  

- műemlékek  

 

   2H+ + CaCO3 = Ca2+ + CO2 + H2O 

 

Városi területeken a régi műemlékek főleg mészkőből, márványból készültek és azok 

különösen veszélyeztetettek. Mállásukat felgyorsítja, letompítja az élüket, elsimítja a 

részleteiket, gyengíti a szerkezetüket. A savaseső nemcsak a mészkőből, márványból készült 

felületeket roncsolja, hanem a fémeket (bronz, réz, vas, acél) korrózióját is gyorsítja.  

  

- vizek: A savas eső hatására élővizek is savasabbá válnak, ettől a benne élő élőlények 

életfeltételei megváltoznak. Pl. halak táplálékát adó plankton mennyisége jelentősen 

visszaszorul, melynek hatására az ökológiai egyensúly felborul. 

 

- erdők 

Erdős területeken elsőként a nyitvatermők jelzik a károsodást, mert ezen  növények leveleit 

egész évben veszélyeztetik a légköri hatások. A savas víz megsérti a falevelek védőrétegét, 

így sokkal érzékenyebbek lesznek a kórokozók és kártevők támadásaival szemben. A 

talajfelszínre jutó savas anyagok csökkentik a talaj pH-értékét, melynek hatására a bázikus 

tápelemeket nem képesek felvenni, hiánybetegségek alakulnak ki. A talajlakó lebontó 

élőlények pusztulása a talajok tápanyagforgalmát teszi tönkre. (A levegő kén-dioxid 

tartalmának negatív indikátorai a zuzmók.). Jobban veszélyeztetettek a magasabban fekvő 

erdőségek, mert jellemzően ködbe burkolóznak, így állandóan ki vannak téve a savas 

ülepedésnek. 

 

- emberek 

A savas gőzök állandó belélegzése az állatok és az ember légzőszervrendszerének 

nyálkahártyáját izgathatja, allergiát, légcsőhurutot eredményezhet. 

 

 

Hogyan keletkezik a savas eső?  

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ll%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Plankton
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyitvaterm%C5%91k
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A savas eső kialakulásáért főként a kén-dioxid és a különböző nitrogén- oxidok felelősek, 

mely gázok az esővízben oldódva savakká alakulnak.  

A) A kén-dioxid: 

A fosszilis tüzelőanyagok (kőolaj, földgáz, kőszén –a barnakőszén kéntartalma 2-3 %) 

égetésével működő hőerőművek, háztartási tüzelőberendezések, a belső égésű motorok 

(közlekedési eszközök) főleg a katalizátorok általános bevezetése előtt, a cellulózgyárak és a 

kénsavgyárak. 

Természetes úton általában az erdőtüzeknél, növényi bomlásnál és vulkáni 

működéskor kerül a levegőbe kén-dioxid. 

SO2 + H2O → H2SO3  kénessav, mely tovább oxidálódva kénsavvá alakulhat 

 

B) A nitrogén-oxidok 

Kőolajszármazékokkal üzemelő erőművek és tüzelőberendezések, műtrágyagyárak, 

vegyi üzemek (festékgyárak, robbanószer gyárak). A gyárkéményekből távozó nitrogén-

dioxid a levegő víztartalmával reakcióba lépve salétromsavat (HNO3) , illetve salétromossavat 

(HNO2) alkothat. 

 

Milyen indikátorokkal, hogyan tudnád kimutatni a csapadékvíz kémhatását?  

A savas kémhatást univerzál vagy lakmusz indikátorral lehet kimutatni, mindkét esetben az 

indikátor piros színű lesz. A fenolftalein pedig savas közegben színtelen. 

 

Mit jelent az, hogy egy oldat pH-ja 4-es?  

Az anyagok kémhatását pH skálán jelöljük. 0-7→savas, 7→semleges, 7-14→lúgos kémhatás. 

Tehát ha a pH érték 4, az anyag savas kémhatású. Megtudhatjuk belőle az oxónium-ionok 

koncentrációját is. pH=4→ [H3O
+]=10-4 mol/dm3 

 

Svédországban több helyütt meszes víz permetezésével próbálják egyes tavak élővilágát 

megmenteni. Miért, hogyan segíthet ez az eljárás? 

Svédországban nagyon savas a csapadék, a meszes víz pedig lúgos, így közömbösíti a savas 

esőt révén vízbe került oxónium-ionokat.  

Ca(OH)2+2 H3O
+→Ca2++ 4H2O 
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28. tétel 

 Miért lesz narancssárga a tűzhely lángja, ha kifut a leves? 

 
Mik az alkáli- és alkáliföldfémek? Hogyan fordulnak elő a természetben, miért? Milyen 

kémiai anyagok használhatók tűzijáték rakéták készítésénél? 

 

 
Alkálifémek: a periódusos rendszer első főcsoportjában találhatóak. Nevüket onnan 

kapták, hogy vízzel maró lúgokat (alkáliákat) képeznek. Közös tulajdonságaik: puha, 

késsel könnyen vágható fémek; sűrűségük kicsi (könnyűfémek); a hőt- és az 

elektromosságot jól vezetik; olvadás- és forráspontjuk alacsony; elektronegativitásuk a 

legkisebb; nagy a reakcióképességük: nagyon erős redukálószerek; halogénekkel sót 

képeznek, vízzel pedig erős bázisokat. Petróleum alatt kell tárolni őket, mivel a 

levegő nedvességtartalmával is reakcióba lépnek. Nagy reakcióképességük miatt 

elemi állapotban nem találhatóak meg a természetben, csak vegyületeik 

formájában. 

Lángfestés:  

 

 

 

 

 

 

 

Alkáliföldfémek: a periódusos rendszer második főcsoportjába tartozó elemek. 

Nevüket erős bázisképző és kőzetalkotó tulajdonságukról kapták. Közös tulajdonságaik: 

viszonylag puhák, de az alkálifémeknél keményebbek; kis sűrűségűek (könnyűfémek); 

az elektromos áramot jól vezetik; nagy a reakcióképességük; halogénekkel sót-, vízzel 

erős bázisokat képeznek; gyorsan oxidálódnak. 

Lángfestés: 

kalcium /Ca/ téglavörös 

stroncium /Sr/ bíborvörös 

bárium /Ba/ fakózöld 

rádium /Ra/ karminvörös 

 

Bizonyos fémek és azok vegyületei a lángot jellemző színűre festik. A kémiai 

elemek atomjaiban az elektronok jól meghatározott energiájú állapotban vannak. 

Egy adott energiaszintről az elektron csak úgy kerülhet valamelyik magasabb 

szintre, hogy a különbségnek megfelelő energiát felveszi. Ez a folyamat a 

gerjesztés. Az elektronok igyekeznek a lehető legkisebb energiájú szintre kerülni, 

lítium /Li/ bíborvörös 

nátrium /Na/ sárga 

kálium /K/ fakóibolya 

rubídium /Rb/ fakóvörös 

cézium /Cs/ halványkék 
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ezért a gerjesztés után az energiaszinteknek megfelelő különbség kisugárzása 

közben visszakerülnek egy alacsonyabb energiaszintre. A kisugárzott energia 

fény formájában is távozhat az atomból, így szemlélő az adott atomra jellemző 

színeket látja.  

A tűzhely lángját a sós levesben lévő nátrium-ion festi narancssárgára, ha kifut a 

leves. 

Ezt a jelenséget használják fel a pirotechnikában tűzijátékok készítésénél 

arra, hogy adott színűre fessék a keletkező lángot a különböző fémekkel. 

Tűzijáték kellékek: 

Oxidáló-anyagok:  pl. nitrátok, klorátok, permanganátok, peroxidok 

Éghető  szerves vagy szervetlen anyagok: faszén (puskapor), ásványolajtermék, 

keményítő, fémek, szulfidok 

Kötőanyagok 

Lángfestő anyagok 
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29. Tétel 

Hogyan készül az üveg? 

 

Milyen alapanyagokból, milyen eljárásokkal? 

 Az üvegkészítés ősrégi foglalkozás. A föníciaiak és az egyiptomiak már 5 évezrede is 

készítettek üvegből edényeket és ékszereket. 

Az üveggyártás alapanyaga a tiszta kvarchomok (SiO2). A kvarc magas hőmérsékleten 

megolvad. Hűtés után a megszilárdult üvegolvadékban az atomok rendezettsége kisebb, mint 

a kvarcban volt. Ez az „üvegszerű” állapot. A keletkezett anyag a kvarcüveg. Az üveg, mint 

minden amorf anyag, hevítéskor fokozatosan lágyul meg, nincs határozott olvadáspontja. 

A kvarcüveg és az egyéb üvegfajták összetétele és szerkezete között jelentős különbség van. 

Ez utóbbiak különféle minőségű és mennyiségű adalékanyagokat tartalmaznak. 

Adalékanyagok: szóda (Na2CO3) és a különféle fém-oxidok. 

Az üveggyártás három szakaszra bontható: 

1. A kvarchomokhoz hozzákeverik az adalékanyagokat, majd a keveréket magas 

hőmérsékletre hevítve állítják elő az üvegolvadékot. 2. Az üvegtárgy formáját fúvással, 

hengereléssel, húzással vagy öntéssel adják meg. 3. Fokozatosan hűtik, esetenként utókezelik, 

csiszolják. 

A fontosabb üvegfajták és összetételük: 

 Az ablaküveget kvarchomokból, szódából és mészkőből állítják elő. 

 A jénai üveg főként kvarcot, kis mennyiségben bórt és alumíniumot tartalmaz. A 

vegyszerekkel szemben ellenálló, és a hirtelen hőmérséklet-változást is jól bírja. 

 Az ólomüveg kálium- és ólomtartalma miatt nagy fénytörő képességgel rendelkezik. 

Poharakat, vázákat, dísztárgyakat készítenek belőle (ólomkristály). 

 Színes üvegek előállításakor a kiindulási anyagokhoz színt adó fém-oxidokat vagy 

fémeket adnak. (Például a vas-oxidok összetételüktől függően zöldre vagy sárgára 

színezik az üveget. A réz-oxid kékeszöld, a króm-oxid smaragdzöld, a finom eloszlású 

aranyszemcsék rubinvörös színt adnak az üvegnek.) 

 Golyóálló üveg több üvegrétegből áll, amelyek között műanyaghártyák vannak. Az 

így készült üveg még a nagy sebességű lövedéket is megállítja. 

 A biztonsági üveg a gépkocsik utasait védi: ha összetörik, apró, tompa részekre esik 

szét, ilyen üveg található a kirakatokban is.  

Mit jelent a huta? Hol voltak huták Magyarországon? 

A modern üveggyártás előtt az üveg anyagát előállító műhelyt hívták így, amelyben az 

üveget készítették és fel is dolgozták. Magyarországon főleg a Mecsek, a Mátra és a Bükk 

környékén voltak üveghuták (pl. Bátaapáti, Parádsasvár, Bükkszentlászó). Sok magyar 

település máig nevében őrzi azt, hogy egykor üveghuta működött ott (Háromhuta, Kishuta, 

Hutaszentlélek stb.) 
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30. Tétel 

Szénégetők – mészégetők 

Mutasd be a két ősi mesterséget! Milyen alapanyagokból, mit készítettek? Milyen 

szénvegyületek vannak a fában? Kik vásárolták meg termékeiket, és mire használhatták 

azokat? Mi a lényeges különbség a két eljárás között? 

 

Szénégetők    Nem égetés! Levegőtől elzárt hevítés azaz elszenesítés! 

 A „szénégetés” során a fa szerves anyagaiból minden elillan hő hatására, csak a szén 

marad vissza.  

 

A szénégetés elsősorban a kohász központok közelében a XIX. század elejétől virágzott, 

mivel a vas előállításához elengedhetetlenül szükséges volt a szén, 

azonban a mesterség ennél sokkal ősibb. 

A faszén készítéséhez gyertyánt, bükköt, kőrist, csertölgyet használnak. 

A hosszú hasábokra darabolt fát szabályos rendben egymás mellé és 

egymásra állítgatják. Ez a boksa, amit lehullott falevelekkel, majd 

földdel betakarnak. Belsejében üreget hagynak, melyet gyúlékonyabb 

anyaggal (forgács, fahulladék) töltenek ki. A boksát a tetején keresztül 

gyújtják meg. Lassan, füst nélkül, gőzölögve 8–12 napig izzik. Ezután a 

földet lehúzzák róla, és szénporral betakarják, hogy teljesen kialudjon. 

A kész faszenet a vaskohóba szállították, de a városokban kovácsok, 

lakatosok, bádogosok fémek izzításához is használták, valamint háziasszonyok vasaláshoz 

használták- József Attila: Anyám „a cipeléstől reszket lábuk és fejük fáj a vasalástól” (a 

faszén égésekor CO is keletkezik, enyhe mérgezési tünetek jelentkeznek) Manapság 

grillezéshez használják, illetve a puskapor (feketelőpor) egyik alapanyaga. 

Mészégetők   Nem égetés hanem hőbomlás! A fa égése biztosítja a hőbomláshoz 

szükséges hőmennyiséget. 

A mészkövet mind nyers, mind pedig kiégetett formában széles körben alkalmazták. Az 

építőiparban előbbi építőanyagként, utóbbi pedig kötőanyagként került felhasználásra. 

A mészégető kövekből kemencét épít. A kemence félig földben áll , így 

környező talaj a kemence jelentős részét szigeteli. A kör alakú 

kemencében tűzteret, ennek elején tüzelőnyílást képeznek ki. A tűztér 

fölé égetőteret emelnek. A kemence teteje nyitott marad. A kifejtett 

darabos mészkövet itt rakják a tűztérbe. Miután azt megtöltötték, a 

kemence nagyjából boglya alakúra nő. – A mészkövet a fa égetésével 

hevítik, hosszú időn keresztül. Egy-egy helyen rendszeresen több 

kemencét építenek, hogy folyamatosan dolgozhassanak. Égetés után a 

kemencét hűlni hagyják, majd kirakják a kész égetett meszet, amelyet 

csapadéktól védett száraz helyen kell tárolni. Hazánkban csak égetett meszet szállítottak, azt a 

felhasználás helyén vagy közelében oltották 
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 Szénégetés Mészégetés 

alapanyag fa mészkő (kalcium-karbonát) 

késztermék faszén égetett mész (kalcium-oxid)+ szén-dioxid 

folyamat A fa száraz lepárlása 

levegőtől elzárt hevítés, 

nem égés!! A fa szerves 

anyagaiból minden 

elillan hő hatására, csak 

a szén marad vissza. 

Nem égés, hanem hőbomlás!! 

CaCO3→ CaO + CO2 

mészkő→égetett mész+szén-dioxid 

felhasználás régen vasolvasztáshoz 

ma grillezéshez 

Utána az égetett mészből oltott meszet (kalcium-

hidroxid: fehér színű, erősen lúgos, szemet, bőrt 

marja) készítenek: 

CaO + H2O→ Ca(OH)2, 

 melyet homokkal keverve habarcsként (malterként) 

használnak fel a téglák összekötésére és 

vakolatkötésre, falak meszelésére 

Ca(OH)2 + CO2→CaCO3+H2O 
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31. tétel 

Tomi a szóda erejével? 
 
Mi miatt tesznek szódát a mosóporokba? 

Azért, mert a szóda (Na2CO3 - nátrium-karbonát) a legegyszerűbb vegyszeres, de 

környezetbarát tisztító- és vízlágyítószer. Vízlágyító hatása abban rejlik, hogy a víz 

keménységét okozó kalcium-és magnézium ionokat eltávolítja a vízből, így a mosógépben 

nem rakódik le a vízkő: 

Ca2+ + Na2CO3 = CaCO3 + 2 Na+ 
 

Mg2+  + Na2CO3 = MgCO3 + 2 Na+ 
 

 Bármilyen bolti mosószerhez adva javítja a mosás hatásfokát. A felhasznált mosószer 

mennyiségét akár a felére csökkentve jelentős költségmegtakarítást eredményez. 

Miért használtak régen trisót és miért nem javasolják manapság? 

A trisó (Na3PO4 – trinátrium-foszfát) vízlágyító hatású a mosószódához hasonlóan: 

3 Ca2+ + 2 Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 Na+ 
 

3 Mg2+  + 2 Na3PO4 = Mg3(PO4)2 + 6 Na+ 
 

 Régebben háztartási tisztítószerekben és vízlágyítóként alkalmazták, de mivel a természetes 

vizekbe jutó foszfát tartalmú tisztítószerek erős algásodást okoztak, ezért ma használata nem 

javasolt. 

Mitől kemény vagy lágy a víz? 

A víz keménységét a vízben oldott állapotban lévő kalcium- és magnézium-sók mennyisége 

határozza meg. A forralással megszűntethető keménység a változó keménység. A változó 

keménységet okozó sók a Ca(HCO3)2 és a Mg(HCO3)2). A többi oldott Ca- és Mg-

vegyületből származik a víz állandó keménysége. A vízlágyítókra azért van szükség, mert a 

mosóporok összetevői kemény vízben oldhatatlan csapadékot képeznek a kálcium- és 

magnéziumionokkal, ezáltal a mosószerek hatékonysága csökken, illetve a mosógépben 

lerakódó vízkő tönkreteheti a mosógépet. Kazánokban lerakódva kazánrobbanáshoz vezethet. 

A mosóporos dobozon feltűntetik, hogy mennyit kell belőle használni, ha kemény, illetve ha 

lágy a víz. Mikor kell több mosószert használni és miért?  

Ha keményebb a víz, több mosószert kell használni, mert a kemény víz több kalcium- és 

magnéziumiont tartalmaz, amelyek reakcióba lépnek a mosószer anionjaival, és vízben 

oldhatatlan anyagként kicsapódnak a vízből, így ugyanannyi mosószer kisebb hatékonyságú 

lenne. Ha a mosószer tartalmaz szódát, a hatékonyabb vízlágyító hatás eléréséhez is ajánlatos 

a nagyobb mennyiségű mosószer. 

Hogyan képződnek a barlangok a mészkőhegységekben? 

A mészkőhegységek felszínére hulló esővíz vagy hólé átszivárog a kisebb-nagyobb 

vastagságú laza talajrétegen, közben sok szén-dioxidot vesz fel. (A talajban állatok élnek, 

növények gyökereznek, milliószámra tenyésznek különféle gombák, baktériumok. Mindezek 

az élőlények lélegeznek, tehát szén-dioxidot is termelnek). A szénsavas víz oldja a mészkövet 

(CaCO3) és Ca(HCO3)2 keletkezik. A kőzetrepedésekbe jutó víz a hasadékokat oldással 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Alga
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tovább tágítja. A felszín alatti vízfolyások sodrásának ereje évmilliók alatt üregeket, 

barlangokat mosott a mészkőhegységekben: 

CaCO3+CO2+H2O = Ca(HCO3)2 

 

Mi a cseppkő? 

A karszt-barlangokban előforduló, csepegő-szivárgó (Ca(HCO3)2-ban gazdag vízből eltávozik 

a szén-dioxid, a mészkő pedig kiválik. A folyamat megfordul. A mennyezetről lecsüngő 

cseppkövek a függő cseppkövek, a barlang talpán képződött és fölfelé növő cseppkövek az 

álló cseppkövek. Ha a függőcseppkő és az állócseppkő összenő, cseppkőoszlop keletkezik. 

Ca(HCO3)2= CaCO3+CO2+H2O 

 

32. tétel 

A gipsz 

Milyen szerepet játszik a gipsz a víz megkötésében? Miért alkalmas formák kitöltésére? 

Milyen más kalciumvegyületeket használ még az építőipar? 

 

A gipsz kristályvíztartalmú kalcium-szulfát (CaSO4∙2H2O). Enyhe hevítés hatására elveszti 

kristályvizének egy részét. Ekkor porszerű anyag, ún. „égetett gipsz”(CaSO4∙ ½H2O) 

keletkezik. (Ez nem égés!) 

Az „égetett gipsz” vízzel keverve enyhe melegedés és térfogat-növekedés közben felveszi a 

hiányzó kristályvízmennyiséget, visszaalakul gipsszé és megszilárdul. 

2CaSO4∙ ½H2O + 3H2O → 2CaSO4∙2H2O 

 Ezt a tulajdonságát kihasználva tudnak vele formákat kiönteni: felhevítik, elhelyezik a kívánt 

helyen, majd bevizezik, amitől megnő és kitölti a helyet. Ezért alkalmazható törött végtagok 

rögzítésénél is. 

Az építőiparban használt kalciumvegyületek: 

 

CaO kalcium-oxid égetett mész 

Ca(OH)2 kalcium-hidroxid oltott mész 

CaSO4∙2H2O 

kristályvizes kalcium-szulfát 

gipsz 

CaSO4∙ ½H2O 

 
égetett gipsz 

CaCO3 kalcium-karbonát mészkő, márvány 

CaMg(CO3)2 

kalcium-magnézium-

karbonát 
dolomit 
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33.TÉTEL 

 AMALGÁM VAGY MŰANYAG FOGTÖMÉS A JOBB? 

1. Melyiknek mi az előnye? 

Az amalgám a higanynak ezüsttel vagy más fémmel alkotott ötvözete. Mivel 

szobahőmérsékleten szilárdul, tartós és előállításának alacsony a költsége, ezért 

sokáig a fogtömések kedvelt anyaga volt. A kimutatható higany- kioldódás miatt 

felhasználása ma már fogászati, toxikológiai viták tárgya.  

Az amalgám káros hatásai: 

- Az amalgámból esetlegesen kioldódó Hg a szervezetben felhalmozódik, 

mivel nehézfém a szervezetben a fehérjéket kicsapja, működésüket 

károsíthatja.  

- Allergiás reakciót válthat ki. 

Mivel jó hővezető, ezért növeli a fog irritációját a hideg és meleg ingerek esetén. 

 

A műanyag fogtömés anyaga egy többkomponensű műanyag, a fényre kötő kompozit  

Előnyei:   -   Fogszínű, nem fémszínű, a fogtömés a foghoz igazítható 

- Nem vezeti a hőt (hőszigetel), a fog irritációja csökken  

- Nincs benne higany! 

- Sokoldalúan használható: nem csak szuvasodott, de letört, kopott fogak 

helyreállításához is használható 

Hátrányai: - Tartósság hiánya: a kompozit tömések hamarabb cserére szorulnak, mint az 

amalgám tömések (kb. 5-10 év jósolható egy-egy tömésnek); továbbá nem állnak 

olyan jól ellen a rágás közben fellépő erőhatásoknak sem, így kevésbé szerencsés 

megoldás nagyobb lyukak pótlására 

 - Hosszabb kezelési idő  

 - Ár: az esztétikus tömés többe kerül, mint az amalgám. 

2. Miért készül a legtöbb pénzérme rézből vagy ezüstötvözetből? 

- Ellenállóbbak kémiailag, mint a Fe vagy másfémek, mivel (pozitív standard 

potenciálú fémek) nem korrodálódnak.  

- Az ötvözetek keményebbek, kopásállóbbak, csengőbb hangúak, könnyebben 

megmunkálhatóak, mint a tiszta fémek 

- Az arany, ami elemi állapotában nem korrodálódik, nagyon drága és nagyon 

puha. 

3. Mit cseppentenek a kisbabák szemébe születés után?  

Újszülött korban 1 %-os ezüst-acetát oldatot cseppentenek a baba szemébe. Ez a gonorrhea 

(kankó vagy tripper) kórokozóját pusztítja el. Ha ugyanis a baktérium az újszülött szemébe 

kerül a szülés során, az súlyos gennyes szemgyulladást okoz, amely régebben még vaksághoz 

is vezethetett.  

 

Az ezüst, réz és higany nehézfémek, a kórokozók fehérjéit kicsapják, így elpusztítják őket. 
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34. tétel Miért zöld a barokk templomok kupolája? 
 

Vajon milyen színű volt a templomtető, mikor elkészült, miből készülhetett? 

A barokk templomok kupolája általában rézből készült, ami vörös színű. A levegőn való 

állás közben az oxigén hatására először réz-oxid (CuO) bevonat alakul ki rajta, ami fekete. 

Majd az oxigén, a szén-dioxid és a nedvesség hatására zöld színű védőréteg képződik a réz 

felületén. Ez a rézpatina, ami bázisos réz-karbonát, megóvja az alatta lévő rezet a további 

átalakulástól. 

 2 Cu + H2O + CO2 + O2 → Cu(OH)2 + CuCO3  

             réz- hidroxid     réz-karbonát 

A fémek színének elváltozását a korrózió okozza, ami a környezet hatására a fémek 

felületéről kiinduló kémiai átalakulás.(Latin eredetű szó: corrodere=szétrágni). A fémek 

korróziója oxidáció, elektronátvevő anyag pl. a levegő oxigénje, a nedvesség, a különböző 

gázok, a talajban oldott vegyületek vagy egy másik fémion lehet. 

Mitől függ, hogy egy fémtárgynak megváltozik-e a színe levegőn állás közben? 

Attól függ, hogy az adott fém mennyire hajlamos a korrózióra és hogy van-e rajta valamilyen 

védőréteg. Ha az oxidréteg laza szerkezetű, a levegő és a nedvesség áthatolhat rajta, a fém 

belső rétegeit is elérheti. Például a vastárgyak felületén kialakuló rozsda laza szerkezetű, ezért 

a vastárgy elszíneződik, berozsdásodik, de csak akkor, ha a víz és a levegő együtt éri a vasat. 

Az ezüst- és réztárgyak a levegőben lévő kéntartalmú szennyezés (hidrogén-szulfid) hatására 

barnás-feketére színeződnek, melyért a felületükön képződő ezüst-ill. réz-szulfid a felelős. 

Befolyásoló tényezők: 

 A fém elektródpotenciálja: a nagy elektródpotenciálú fémek 

kevésbé hajlamosak a korrózióra, az arany és a platina nem korrodálódik. 

 A fém felületén kialakuló tömör védő oxidréteg meggátolja a 

fémtárgy teljes korrózióját. Ilyen védőréteg alakul ki pl. az alumínium, az ólom, a 

magnézium felületén.  

 Ha két fém érintkezik egymással, és érintkezési helyükre 

elektrolit oldat kerül (például ráesik az eső), akkor mini galvánelem keletkezik, 

úgynevezett helyi elem alakul ki. Ennek működése során a nagyobb 

redukálóképességű fém feloldódik, ionokká alakul, elektronjai pedig az oxónium-

ionokat redukálják és többnyire hidrogén fejlődik : 2H3O
+ + 2 e- = H2 + 2H2O. A helyi 

elemek csak igen kis intenzitású áramot termelnek, de állandóan működnek, s így 

idővel számottevő mennyiségű fémet visznek oldatba. Különösen káros a helyi elemek 

tevékenységében az, hogy általuk a fém nem az egész felületén oldódik, hanem egyes 

helyekre koncentrálódva. Ezért egyes helyeken már akkor is jelentékeny kár 

keletkezhet (pl. kilyukadhat a fémcső), ha a fémtárgy egészére számítva az oldatba 

ment fémmennyiség jelentéktelen. Ilyen folyamat játszódik le például ha rézlemezt 

vascsavarral vagy vaslemezt rézszegeccsel rögzítenek össze.  

javascript:parent.parent.fogalom('elektrolit%20oldat')
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35. tétel 

Miért szikrázik a vas, amikor vágjuk? 
 

Mi a szikra? 

 
A szikra apró izzó szilárd szemcse. Mivel az izzás fényhatással jár, ezért legtöbb esetben 

szabad szemmel is látható. 

 

Mit jelent a lisztrobbanás? Milyen területeken lehet hasonló veszéllyel számolni? 

 

A lisztrobbanás veszélye akkor áll fenn, ha egy éghető anyagot (pl.: lisztet, szenet vagy 

fűrészport) a levegőben finoman eloszlatunk. Így az éghető anyag felülete nagy lesz, ahol 

oxigénnel érintkezik és pl. az őrlés során keletkező hő vagy, egy szikra hatására meggyullad 

és felrobban. Volt már rá példa, hogy épületet is romba döntött. A lisztrobbanás veszélye 

fennáll szénbányákban, fűrésztelepeken és malmokban. 

 

Miért szikrázik a vas, amikor vágjuk? 

 

A vas azért szikrázik, mert vágása során a súrlódástól hő fejlődik. A leváló apró éghető 

vasszemcsék amikor elérik a gyulladási hőmérsékletet meggyulladnak, de mivel nem 

szabadulnak fel belőlük éghető gázok, ezért nem lánggal égnek, hanem izzanak. 

A jelenség kémiai egyenlete: 

4Fe+3O2=2Fe2O3 

 

Mitől függ, hogy valami meggyullad-e? 

Egy anyag akkor gyullad meg, ha 

 éghető 

 eléri a gyulladási hőmérséklet  

 jelen van az égéshez szüksége oxigén. 
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36. Tétel 

Hegesztés vagy forrasztás? 

A hegesztéssel és forrasztással  két különálló fémdarabot illesztünk össze. (Az összeillesztett 

részek többé nem választhatóak szét.) 

Mi a különbség a két eljárás között? 

Hegesztéskor az illeszkedés helyén a fémek anyagát vékony rétegben megolvasztják és 

így kötik össze őket. Magas hőmérsékleten megy végbe pl. az acetilén és oxigén 

keverékének lángja 2000 0C-nál magasabb is lehet. A magas hőmérséklet és a 

robbanásveszélyes gázok miatt csak vizsgázott szakemberek végezhetnek ilyen munkát, 

melynek során nagyon fontos a szem védelme. Hegeszthetünk még hidrogén és oxigén 

keverékével, illetve elérhető a magas hőfok elektromos árammal is. 

Ezzel ellentétben forrasztáskor az alapanyagok megolvasztása nélkül lehet azokat 

összekötni, egy alacsonyabb olvadáspontú fémet (forrasztóón: ón ólom ötvözet) 

olvasztanak rá az érintkezési felületre. A folyamat a „ragasztó” fém alacsony 

olvadáspontjának köszönhetően viszonylag alacsony hőmérsékleten zajlik. 

Melyiket mikor használják? 

A hegesztés szilárdabb, terhelhetőbb kötést ad, mint a forrasztás, ezért ezt az eljárást 

szerkezeti/teherviselő elemeknél szokták alkalmazni pl.: vasúti sínek. 
A forrasztásos felhasználási területe az elektronika, itt inkább a jó vezetőképesség, 

korrózióállandóság fontos.  

Milyen anyagok szükségesek hozzá? 

Hegesztés esetén a szükséges alapanyagokat a hegesztés fajtája határozza meg. Illetve 

hegesztőpisztoly szükséges. 

Forrasztás esetén (két forrasztandó fémen kívül) forrasztóanyag (pl.: ón, ezüst, ólom ötvözete) 

és hőforrás (forrasztópáka) szükséges.  
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37.Tétel 

Milyen veszélyes anyagok lehetnek az ivóvizünkben? 

A természetes vizekbe a szennyező anyagokat a háztartások, az ipar, a mezőgazdaság vagy a 

közlekedés juttatja. 

A meggondolatlan műtrágyázás hatásai: 

A növények növekedése és fejlődése csak akkor zavartalan, ha a szervezetük felépítéséhez 

szükséges tápanyagok kellő mennyiségben és arányban állnak rendelkezésre. A 

mezőgazdaság a természetes trágyák mellett nagy mennyiségű műtrágyát használ a talaj 

termőképességének növelésére. Túladagolásuk nemcsak gazdaságtalan, hanem káros is. 

Következményei:- a talajok elsavasodása , a talajok nitrátosodása a nitrát (NO3
-) 

tartalmú műtrágyák (pl. pétisó) miatt 

Ha a talajban túl sok nitrát-ion halmozódik fel, beszivároghat a kutak vizébe illetve 

felhalmozódhat a növényekben. Az emberi szervezetbe bekerült nitrát-ion nitrit-ionná alakul, 

amely a vörösvértestben lévő hemoglobint működésképtelenné teszi, vagyis az nem tud 

oxigént megköti. A felnőttekben van egy enzim, ami vissza tudja alakítani hemoglobinná, de 

a csecsemőkben mennyisége kevés, így náluk az ún. „kék csecsemő szindrómát”  

okozhatja. A csecsemő ajka hirtelen kékké válik és súlyos légzési zavarokkal küzd. 

Súlyosabb esetekben azonnali orvosi beavatkozás nélkül fulladásos halál is bekövetkezhet. A 

nitráttal szennyezett területeken tilos a kútvizek fogyasztása (még forralás után sem szabad), s 

ezért fontos, hogy a babaételeket megbízható forrásból származó zöldségekből készítsük. 

A felszíni természetes vizek eutrofizációja a foszfáttartalmú (PO4
3-) műtrágyák (pl. 

szuperfoszfát), mosószerek és káliumot tartalmazó műtrágyák (pl. kálisó) miatt. 

A természetes vizekbe növényvédőszerek, nehézfém-ionok (higany-, ólom-, kadmium- ionok 

stb.) is kerülhetnek. Utóbbiak legfőbb szennyező forrásai: a vegyipar, az ércbányászat, a 

veszélyes hulladékok (akkumulátorok, szárazelemek). Bekerülnek az anyagkörforgásba a 

táplálékláncokon keresztül, így a növényeket, az állatokat és az embert is veszélyeztetik, mert 

a fehérjéket működésképtelenné teszik, így azok nem tudják feladatukat ellátni. 

(Az akkumulátorok élettartama véges, az így keletkezett hulladék veszélyes hulladék, hiszen 

az akkumlátor ólmot és kénsavat tartalmaz. Ha az ólom a talajba, természetes vizekbe, majd a 

táplálékláncba kerül, helyrehozhatatlan egészségkárosodást (magzati fejlődési 

rendellenességeket, fejlődésben való visszamaradást, idegrendszeri elváltozásokat, súlyosabb 

esetekben maradandó agykárosodást) okozhat. Az „akkumulátortetemeket” tehát tilos úton-

útfélen lerakni! Szelektíven gyűjtve újrahasznosítható!) 
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38.Tétel 

Mit értünk globális felmelegedésen?  

  
 Globális felmelegedésnek az utóbbi évtizedek éghajlati változásait nevezzük: 

emelkedik a  levegő és a tengerek hőmérséklete, mely az üvegházhatás fokozódására 

vezethető vissza. Ennek oka, hogy a légkörben emberi hatásra megnőtt  a CO2 , CH4 , 

illetve a vízgőz mennyisége. Ezek a gázok a földfelszín hőkisugárzását elnyelik, ezáltal 

melegedést okoznak. (Az üvegházhatás jelensége mindig is létezett- nélküle élet sem 

alakulhatott volna ki.) 

 Milyen jelenségek kísérik?  

Az üvegházhatás okozta hőmérsékletnövekedés a jégtáblák olvadása miatt a 

tengerszint emelkedéséhez, a csapadék mennyiségének és térbeli eloszlásának 

megváltozásához, szélsőséges időjárási viszonyokhoz vezet. A szárazföldi területek 

víz alá kerülésével emberek millióinak lakhelye és élete kerülhet veszélybe. Várhatóan 

változik a mezőgazdaság termelőképessége, komolyan hathat a gazdaságra. 

Számíthatunk egyes természetes vizek kiszáradására, a gleccserek (el)olvadására, az 

árvizek, hurrikánok és tájfunok gyakoribbakká,  nagyobbakká, pusztítóbbakká 

válhatnak. Az állat- és növényfajok kipusztulásának sebessége jelentősen megnőhet, 

ugyanakkor bizonyos invazív fajok elszaporodása felgyorsulhat, nagyot borítva ezzel 

az ökológiai egyensúlyon.  A változások a Föld egyes területein különbözőek lehetnek.  

 Milyen gázok okozzák? 

 Üvegházhatást eredményező gázok okozzák: CO2, CH4, vízgőz,  

 Hogyan enyhíthetünk a problémán? 

 Az üvegházgázok kibocsátásának radikális csökkentésével, például: 

  -a fosszilis tüzelőanyagok (szén, kőolaj, földgáz) fogyasztásának mérséklésével 

  - alternatív energiaforrások kiaknázásával 

  -bioüzemanyagok használatával, a tömegközlekedés elősegítésével 

  -energiatakarékossággal 

  -a szén-dioxid-kibocsátás egyezményes korlátozásával ( Kiotói egyezmény) 

  - a gyárak által kibocsátott szennyezőanyagok megszűrésével 

- az esőerdők további irtásának megakadályozásával 

  - a szarvasmarhák által kibocsátott metán mennyiségének csökkentésével  
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39. Tétel 

 Mitől megy az autó? 

Milyen kémiai reakció hajtja az autók motorját?  

Szénhidrogén égése hajtja az autókat: 

2CnH2n+2+(3n+1)O2 = 2nCO2+(2n+2)H2O  (exoterm folyamat) 

A reakció során nagy mennyiségű gáz szabadul fel, ami "kilöki" a dugattyúkat.  

A benzinüzemű autók működésének elve: A dugattyúba beporlasztják a benzin levegő 

elegyet, majd a keveréket összenyomják. Ezután egy szikra berobbantja az elegyet, amitől a 

dugattyú kilökődik. A 4 dugattyú összehangolt működése  hajtja az autót. 

Honnan való az üzemanyag? 

A benzin és dieselolaj-üzemanyagokat a kőolaj frakcionált kondenzációjával állítják elő. 

A motorbenzinben különböző szénhidrogének keveréke található. Minősége annál jobb, minél 

több elágazó láncú és aromás szénhidrogént tartalmaz, ekkor ugyanis jobb a 

kompressziótűrése (összenyomhatósága), kevésbé hajlamos az öngyulladásra. 

(Akkor kopog a motor, ha idő előtt (még mielőtt a szikra begyújtaná) berobban az elegy)  

Mire való a zöldkártya és a katalizátor? 

A zöldkártya igazolja, hogy a  kipufogó gázban CO és szénhidrogén maradványok 

kibocsátási értéke a megengedett szint alatt van.  

Az üzemanyag égése során H2O és CO2 mellett keletkezik még CO és NOx is, valamint 

szénhidrogén- maradványok vannak a kipufogógázban. Ezeket alakítja át a katalizátor, így 

CO2, N2, illetve CO2+H2O keletkezik.  

Mi lesz a jövő üzemanyaga? 

A hagyományos benzin korszakának alkonya elkezdődött. Olyan izgalmas, átmeneti 

időszakban élünk, amikor még nem tudjuk biztosan, hogy a számos fejlesztés közül melyik 

veheti át a benzin szerepét. 

1) Elektromos energia? Az elektromos autó (villanyautó) egy villanymotorral meghajtott 

autó. Az elektromos energiát leggyakrabban akkumulátorból nyeri. Azokat az autókat, amik 

elektromotort és más típusú motort is használnak, hibridautónak nevezzük. 

2) Bioüzemanyagok? Olyan üzemanyagok, amelyeket a növényi vagy állati biomasszából 

állítanak elő. A bioüzemanyagok lehetnek cseppfolyós (pl. bioetanol, biodízel) és gázneműek 

(pl. biogázok). A bioüzemanyagok fontos eszközt jelentenek a globális felmelegedés elleni 

küzdelemben, mert mérsékelhetik a kőolajszármazékok felhasználását a közlekedésben. (A 

növény pl. a repce élete során CO2-t vesz fel, a belőle előállított biodízel elégetése során, csak 

ez a mennyiség kerül vissza a légkörbe, így nem növelik a CO2 szintet.) Alkalmazásuk 

azonban sok megoldandó gyakorlati problémát is felvet, pl. előállításukhoz nagyon sok 

termőterületet kell elvonni a mezőgazdaságtól. 

3) Metanol? Az Oláh György vezetésével kifejlesztett direkt metanolos tüzelőanyag cella 

olyan metanollal működik, melyet kizárólag levegőből kiindulva, annak szén-dioxid- és 

víztartalmát felhasználva állítanak elő.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Villanymotor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Akkumul%C3%A1tor_(energia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hibridaut%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bioetanol
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biod%C3%ADzel
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40. tétel 

Mi az eltérés az autók téli és nyári gumijának tulajdonsága és szerkezete 

között? 
(Charles Goodyear, kaucsuk, vulkanizálás. Hogyan készül a rágó? Előnyei, hátrányai?) 

A kaucsuk vulkanizálását Charles Goodyear (1800-1860) amerikai kémikus és technikus 

végezte először 1839-ben, s ezzel felfedezte a gumit. Valójában a kaucsuk konzerválószerét 

keresve, latex (kaucsukfa nedve) és kén keverékét öntötte forró lapra. Megállapította, hogy a 

meleg hatására keletkezett anyag lehűlés után már sokkal rugalmasabb, mint a természetes 

kaucsuk. Ezen kívül az új anyag magasabb hőmérsékleten is szilárd maradt és ellenállt olyan 

vegyszereknek, amelyekben a kaucsuk feloldódott. Goodyear a folyamatot Vulcanus, a tűz 

római istene után vulkanizálásnak nevezte el. Ma a vulkanizálás úgy történik, hogy a nyers 

kaucsukot – amit latex savkezelésével nyernek - összegyúrják néhány százalék 

kénporral, vulkanizálás gyorsítókat, töltőanyagokat (pl. korom, kréta), szerves 

színezékeket, öregedés gátlókat, konzerválószereket és szagjavítókat kevernek hozzá, 

majd felhevítik. A vulkanizálás során a szomszédos poliizoprén láncok kettős kötései 

néhány helyen felszakadnak és a szomszédos láncokat kénhidak (diszulfid-hidak) 

kapcsolják össze térhálós szerkezetet alakítva ki. Ez a térhálós szerkezet adja a gumi 

rugalmasságát. Ma mesterségesen is állítanak elő kaucsukot, ez a műkaucsuk. 

Miért kell lecserélni a nyári gumit? 

A nyári gumi 7°C alatt megkeményedik, ezért veszít a tapadó képességéből és könnyen 

megcsúszik. A téli gumi azonban speciális alapanyagának köszönhetően hideg időben is 

rugalmas marad, így nagyobb mértékű tapadást biztosít, ezáltal csökkenti a fékutat. „Külsőre” 

a nyári- és téli gumi között a különbség az, hogy a téli futófelülete tagoltabb, a mintaárkok 

pedig mélyebbek és szélesebbek (így jobb a kapaszkodóképessége). 

A rágógumi gyártása: első lépésként a kristálycukrot porcukorrá darabolják. A gumimassza 

műanyag eredetű, poliizobutilént tartalmaz. Ezt egy gépbe teszik, ahol 50°C-ra melegítik fel 

és állományjavító anyagokat adnak hozzá. 10 perc keverés után kiveszik, és kisebb darabokra 

vágják. Ezután lehűtik 10°C-ra és 24 órán keresztül pihentetik. Ezek után színezik és 

fényezik. 

Hatásai:  

 hozzájárul a száj sav-bázis egyensúlyának fenntartásához 

 a rágás során felszabaduló szemcsék és a termelődő nyál segít megtisztítani a fogakat 

a lepedékektől, de nem helyettesíti a fogmosást 

 csökkenti az édességek fogyasztása iránti vágyat 

 fokozza a koncentrációs képességet és az éberséget 

 friss leheletet biztosít. 

Káros hatásai: növeli a fogínybetegségek kockázatát, serkenti a gyomorsav termelődését, 

amely fokozza az éhségérzetet és károsítja a gyomor nyálkahártyáját. 

Figyelem! Mindig tartsuk be a kulturált rágózás szabályait! 
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41. Tétel 

Gázkitörés, tankhajó-katasztrófa 
Miért veszélyes egy gázkitörés? 

Gázkitörés: műszaki hiba miatt földgáz áramlik ki a csővezetékekből, ez a levegő oxigénjével 

robbanóelegyet alkot. 

Hogyan oltható a kőolaj égése? 

Az égő kőolajat nem lehet vízzel oltani, mert a kőolaj a víznél kisebb sűrűségű, ezért úszik a 

vízen. Így az égő kőoalajat porral, homokkal, habbal lehet oltani, mert ezek az oltóanyagok 

elzárják az O2- től, ezáltal megakadályozzák az égést. 

Mi a földgáz és a kőolaj, miből, hogyan keletkezik? 

Keletkezés: A kőolaj és a földgáz elpusztult tengeri élőlények maradványiból, O2- től elzárt 

helyen, magas hőmérsékleten, nagy nyomáson keletkezik hosszú idő alatt. 

Kőolaj: több ezer vegyület keveréke. Ezek nagy része cseppfolyós és abban oldott szilárd, 

illetve gáz-halmazállapotú telített szénhidrogén. A kőolaj összetétele függ a lelőhelytől. Sötét 

színű, barnán csillogó, sűrűn folyó, a víznél kisebb sűrűségű, gyúlékony folyadék. 

Földgáz: gáz halmazállapotú, főként metánt tartalmaz, de megtalálható benne az etán, a 

propán, a bután és az izobután is. (A lelőhelytől függően előfordulhat benne még szén-dioxid, 

hidrogén-szulfid, hélium és nitrogén is.) 

Mire használják a kőolajat és a földgázt? 

Kőolaj:Az iparban frakcionált kondenzációt (szakaszos lepárlás) alkalmaznak a kőolaj 

összetevőinek szétválasztására. A kőolajpárlatok a következők: 

1) nyersbenzin: lakkbenzin, gyógyászati benzin, motorbenzin előállítására használják. A 

benzin gőzei a levegővel keveredve robbanóelegyet alkotnak, ezen alapul 

üzemanyagként való felhasználása- 

2) világítóolaj (petróleum): Régen petróleumlámpába használták, világításra. Tisztított 

formája a kerozin, ami repülőgépek és rakéták üzemanyaga. 

3) dízelolaj (gázolaj): dízelmotorok hajtóanyaga és fűtésre is használják. 

4) kenőolaj: további feldolgozása során nyerik a vazelint, a  paraffint, a paraffinviaszt.  

A maradék a pakura, melyet sokáig csak tüzelésre használtak, de csökkentett nyomású 

desztillálásának párlási maradéka az aszfalt (bitumen) útépítéseknél használható.  

Földgáz: Jelentős energiahordozó: fő alkotórészét a metánt főzésre, fűtésre használják (városi 

gáz) a belőle kivont propán, bután, izobután keveréket cseppfolyósítva acél – vagy 

alumíniumpalackokban hozzák forgalomba (PB-gáz) Fontos vegyipari nyersanyag: 

felhasználják pl. oldószerek, szintetikus műszálak, rovarirtó szerek, alkohol előállítására. 

Milyen környezetvédelmi problémákat vet fel használatuk? 

A kőolaj és a földgáz égetése során szén-dioxid kerül a levegőbe, ami az egyik legfőbb 

üvegház gáz, így fokozza az üvegházhatást, növeli a Föld átlaghőmérsékletét.  

Tankhajó katasztrófa során a tengerbe kerülő kőolaj úszik a víz felszínén, ezért az élőlények 

nem tudnak tőle lélegezni, így elpusztulnak. Csővezetékek sérüléseiből a talajba szivárgó 

kőolaj szennyezi az ivóvizet. 
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42.Tétel 
 

Milyen gázzal működhet a tűzhely? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a gáznak? Miért 

büdös a gáz? Gyullad vagy robban? Mi lehet az oka, ha a gázláng nem kék, hanem sárgás? 

Mi okozza itt a sárga színt? Mit kell ilyenkor megvizsgálni? Milyen problémákat okozhat, 

ha sárgásan ég? 

 

A tűzhely PB (propán-bután) vagy metán gázzal működik, mely színtelen, szagtalan. A 

gázba (vezetékes földgáz) büdösítő merkaptánt (kéntartalmú szénvegyületet) raknak, 

hogy a szivárgást észre lehessen venni.  

A tiszta gáz meggyulladva ég, levegővel keveredve (pl. gázszivárgáskor) robbanóelegyet 

alkot és elektromos szikra vagy gyufa hatására robban. 

Sárga láng: 

A gázkészülékekben létrejövő égési folyamatoknál nagyon fontos az elégetett földgáz és az 

égés táplálására bevezetett levegő aránya, hogy az égés tökéletes és jó hatásfokú legyen. 

 A tökéletlen égés leggyakrabban az égőfej eltömődésének következménye vagy rossz a 

földgáz- oxigén arány is okozhatja. 

A metán tökéletlen égése során koromszemcsék keletkeznek, melyek magas 

hőmérsékleten izzanak, ami sárgás színként jelenik meg a lángban, ezért ha a láng sárgás, 

feltétlenül szakembert kell hívni és a tűzhelyet meg kell vizsgáltatni. A tűzhely rendszeres 

karbantartása létfontosságú lehet, ugyanis tökéletlen égéskor szén-monoxid is keletkezik, 

amely nagyon mérgező gáz. Veszélyét az jelenti, hogy színtelen, szagtalan, a levegőnél 

könnyebb, nem irritáló, ugyanakkor sokszorta erősebben kötődik a vér 

hemoglobinjához, mint az oxigén, így megakadályozza, hogy a vér oxigént szállítson. 

Emiatt már alacsony koncentrációban is mérgező. Ha a levegőben koncentrációja eléri az egy 

százalékot, gyakorlatilag másodpercek alatt bekövetkezik az eszméletvesztés, kisebb 

koncentrációknál ez hosszabb időt vesz igénybe, mivel lassabban csökken a vér oxigénszállító 

képessége. 

Azonnali hatása: fejfájás, szédülés, émelygés, látás- és hallásképesség csökkenése, majd 

légzésbénulást, fulladásos halált okoz.  

. 

Különösen érzékenyek a szénmonoxid-mérgezésre a várandós anyák és magzataik, 

csecsemők, kisgyermekek, idős-, vagy beteg emberek, de a kisállatok is. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Koncentr%C3%A1ci%C3%B3
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43. tétel 

 Gyertya 

Miből készül a templomi gyertya? 

A gyertyák számos anyagból készülhetnek. A legrégebben használt alapanyag: a méhviasz. 

Régen igen elterjedt volt a faggyúgyertya, mely mára már kiment a divatból kellemetlen szaga 

miatt. Kevésbé ismert még a sztearinból készült gyertya. Manapság a legtöbb gyertya az olcsó 

paraffinból készül. 

Milyen molekulák építik fel a fehér és a kézműveskedéshez használt barna gyertyát? 

A méhviaszgyertya barna színű, főleg kézműveskedéshez használják. Palmitinsav, illetve a 

nagy szénatomszámú karbonsavak és  nagy szénatomszámú alkoholok észtereinek keveréke. A 

fehér templomi gyertya paraffinból készül, 22-26 szénatomszámú alkánok alkotják. 

Miért nem ég el a kanóc hamarabb? 

A gyertya lángja megolvasztja a paraffint, kis csésze képződik, amiben megolvadt paraffin 

van. A szilárd paraffin nem engedi elfolyni az olvadt paraffint. A hajszálcsövesség miatt a 

paraffin felszívódik a kanóc tetejére. A kanóc tetején az olvadék elpárolog, a gőzei 

elbomlanak, bomlástermékei a gyertya lángjában elégnek. Az olvadt paraffin fogy, a láng 

lejjebb jön, újabb paraffin olvad meg.  

A hajszálcsöves szerkezetű kanóc alja így tulajdonképpen a paraffinban ázik, és azt a lánghoz 

szívja, ahol az olvadékból éghető gázok keletkeznek. Tehát a kanóc ekkor még nem ég, csak az 

olvadt anyag eljutását biztosítja a lánghoz, és csak akkor fog elégni, amikor a teteje belelóg a láng 

forró részébe. 

Hol a legmelegebb a gyertya lángja? Miért ott a legmelegebb a gyertyaláng? 

Közvetlenül az égő kanóc fölött alakul ki a láng sötét magja. A sötét mag alacsony 

hőmérsékletű, (kb. 600 oC-os) itt égés nem történik. Az elpárologtatott szénhidrogén-

molekulák fokozatosan bomlanak el a hő hatására. A láng világító része  fényes, sárga, alja 

kékes. (A sárga tartomány közepe körülbelül 1200 oC-os.) Itt tökéletlen égés folyik, a 

széntartalmú koromszemcsék felizzanak, ez adja a sárga színt. 

A legmelegebb a nem világító szegély (1400 oC-os), hiszen itt találkozik a levegő és az 

éghető anyag. Itt az égés tökéletes. A láng széle forró, emiatt a láng melletti levegő 

felmelegszik. A forró levegő sűrűsége sokkal kisebb, mint a hideg levegőé és gyorsan felfelé 

száll. A láng melletti gyors levegőáramlás alakítja ki a jellegzetes csepp alakot. A légáramlás 

állandóan friss oxigént szállít a lángba, és elszállítja a tökéletes égés során keletkező CO2 és 

H2O gázokat. 

Ha a kanóc túl hosszúra nyúlik, a kelleténél több paraffint vezet a lángba, ilyenkor a gyertya 

kormozó lánggal ég, mert a szénrészecskéket nem emésztik el a reakciók. 

A lángban zajló folyamatról a következő kísérlettel győződhetünk meg. Tartsunk hideg fémet, 

például kanalat a láng fölé, és figyeljük meg, hogy az égéskor keletkező víz hogyan csapódik 

le rá. Ha a kanalat a sárga tartomány közepébe tesszük, koromszemcséket gyűjthetünk rá. Ha 

pedig a kanóc fölé, a sötét magba tartjuk, az elpárolgott, de még el nem bomlott 

szénhidrogének csapódnak le rá, és vékony paraffinréteggel vonják be. 
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44.Tétel 

Műanyag=eldobható? 
MŰANYAGOK A HÉTKÖZNAPI ÉLETBEN 

 
A műanyagok mesterséges úton előállított vagy átalakított óriásmolekulájú anyagok, szerves 

polimerek. Jelen vannak életünk szinte minden fontos területén a járművekben, az egészségügyben, az 

elektronikában, az űrkutatásban és természetesen a háztartásokban. A háztartási csomagolóanyagok 

ránézésre egyformának tűnhetnek, de a dobozok és palackok alján található számok vagy rövidítések 

alapján különbséget tehetünk közöttük. Ezeket a rövidítéseket 2003 óta hazánkban is kötelező 

feltüntetni. A számokat a műanyag doboz újrahasznosíthatóságát vagy újrahasználhatóságát jelző 

háromszögben kell keresnünk, és alatta vagy néha a számok helyén olvasható a műanyag nevének 

rövidítése (a tételben ezek a számok a műanyag rövidített neve utáni zárójelben találhatóak). 

1) Poli(vinil-klorid) (PVC) (3) 

Előállítása:  HCCH + HCl  CH2= CHCl   n       

etilén hidrogén-klorid addíciója és a vinil-klorid polimerizációja:                                                           

A vinil-klorid polimerizációjával PVC-t (poli(vinil-klorid)) állítanak elő, ami fontos 

műanyag. A PVC-hez különböző lágyítókat adnak, így különböző keménységű műanyagok 

készíthetők. PVC-ből fóliák, csövek, padlóburkolatok és használati tárgyak készülnek 

(zuhanyfüggöny, esőkabát, cipők és ruhák gyártásához használt műbőr, játékok). Égése során HCl is 

keletkezik. 

2) Polipropilén (PP) (5) 

Előállítása:Prop-1-én polimerizációjával. 

Polipropilénből nagy igénybevételnek kitett tárgyak, gépalkatrészek, lemezek, csövek, fóliák, szálak 

készülnek. Élelmiszeripari csomagolóanyagként is fontos (margarinos, fagyis doboz, mustáros, 

ketchupos flakon), ezen kívül műanyag edényeket, tálcákat, kulacsokat, háztartási szerek flakonjait 

gyártják belőle. 

    3) Polietilén-tereftalát (Pet) (1)  

 Hőre lágyuló, nagyon jól  

formázható, kémiailag stabil  

műanyag, mely polikondenzációval képződik. 

Felülete kopás- és UV sugárzás álló. Főként műanyag palackot és mikrohullámtűrő csomagolóanyagot 

gyártanak belőle. Néhány háztartási- és tisztálkodószer flakonja is belőle készül.  

4) Polietilén (PE) 

Előállítása: Etilén polimerizációjával: n CH2 CH2  [CH2CH2 ] n 

A legnagyobb mennyiségben előállított műanyag.  

A kis sűrűségű polietilénből (LDPE (4)) csomagoló anyagokat, szatyrokat, zacskókat, fóliákat, 

szigetelőanyagokat gyártanak, míg a nagy sűrűségűből (HDPE (2)) edényeket, játékokat, csöveket, 

tejes, mosószeres, tisztítószeres, samponos, motorolajos flakonokat készítenek. 

5) Polisztirol (PS) (6) 

Előállítása: Sztirol (vinil-benzol) polimerizálásával.                                                                                                        

Polisztirolból eldobható poharak, tányérok, evőeszközök,  
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ételtartó dobozok, joghurtos, tejfölös poharak készülnek,. Elektromos szigetelő tulajdonságai is 

kitűnőek. A belőle készült műanyag hab a hungarocell, amit hő- és hangszigetelésre használnak. 

A polisztirolt tanácsos elkerülni csomagolóanyagként, mert a vele érintkező élelmiszerekbe sztirol 

kerül. Ezt az anyagot a WHO nemzetközi rákkutató intézete lehetséges rákkeltő anyagként tartja 

számon, ami a hormonháztartásba is beleszólhat, és a termékenységet is befolyásolhatja.  

Az ételek műanyag edényben való melegítésénél is körültekintőnek kell lennünk, mert ha az edényen 

szereplő jelölés szerint a műanyag mikrohullámú sütőben is használható, az csak annyit jelent, hogy 

sem elolvadni, sem szétesni nem fog. Arra viszont semmi garancia nincs, hogy a melegítés során nem 

jutnak ismeretlen vegyi anyagok az ételünkbe, ezért jobban tesszük, ha a műanyag edény helyett a 

mikróban üveg- vagy kerámiaedényt használunk.   

 6) Poli-tetrafluor-etilén=Teflon  

Hő és vegyszerálló műanyag, melyből serpenyők és laboratóriumi eszközök bevonatát készítik. 

7) Bakelit: a fenol és a formaldehid együttes polimerje, hőre keményedő, sötét, elektromosan 

szigetelő műanyag, melyből elektromos szerelvényeket (konnektor, kapcsoló) készítenek, de 

hanglemez készítésére nem alkalmas. 

8) Nejlon: A nejlon (nylon) elnevezés a New York Pylon szavak összevonásából származik, utalva 

arra, hogy az első pár nejlonharisnyát egy New York-i kiállításon mutatták be. 

Hőre lágyuló, nagy hajlékonyságú és szakítószilárdságú anyag, melyet textíliák, harisnyák és 

ejtőernyők előállításánál használnak. A nejlon a hexándisav és az 1,6-diamino-hexán reakciójával 

(polikondenzációval) állítható elő. Az egyik legismertebb poliamid, amelynek főláncában 

amidcsoportok találhatók, és ezen keresztül kapcsolódnak egymáshoz a monomeregységek. 

 

Mi a közös a felsorolt műanyagokban előállításukat és szerkezetüket tekintve? 

Minden műanyag olyan makromolekulás (nagy molekulájú) anyag, melyet vagy a természetben 

megtalálható makromolekulás anyagok átalakításával vagy kismolekulák (monomerek) 

összekapcsolásával (polimerizációval vagy polikondenzációval) mesterségesen állítanak elő. 

Polimerizáció: olyan kémiai folyamat, melyben egy telítetlen vegyület sok azonos molekulája 

(monomer) óriásmolekulává (polimer vagy makromolekula) egyesül, melléktermék 

keletkezése nélkül. Így képződnek az alábbi műanyagok: PE, PVC, PP, PS, PTFE 

Polikondenzáció: olyan kémiai folyamat, melyben a monomerek makromulekulává alakulása 

során melléktermék, jobbára víz keletkezik. Ilyen műanyag például a PET, a nylon, a 

poliamidok, a bakelit.  

Mi a probléma az egyszer használatos, eldobható műanyag tárgyakkal? 

A műanyagok többsége nehezen bomlik le. Gyártásuk során a felhasznált és keletkező mellékanyagok 

között sok a mérgező anyag (lágyítók, színezők, égésgátlók, stb.) A műanyagok égésekor szintén sok 

veszélyes anyag keletkezik (dioxin, furán, hidrogén-klorid stb.) 

Milyen más megoldások jöhetnek szóba? 

A műanyag termékek kiváltásra számos egyéb, megegyező funkcionalitású anyag létezik. 

A hulladékok feldolgozásában pedig a szelektív hulladékgyűjtést kellene előnyben részesíteni. A 

műanyag hulladékok szelektív begyűjtése során, a begyűjtött műanyagot újrahasznosítják és új 

műanyag eszközöket készítenek belőlük pl.: műanyag gyümölcsös ládák, kerti padok, stb. (Soha ne 

tegyünk műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe koszos, zsíros flakont, hungarocellt, nylonharisnyát, CD 

lemezt, magnó-és videokazettát!) 

A leginkább környezetbarát megoldás az, ha már a vásárláskor előnyben részesítjük a kevesebb 

felesleges csomagolóanyagot tartalmazó termékeket. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Polikondenz%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Monomer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Makromolekula
http://hu.wikipedia.org/wiki/Polietil%C3%A9n-tereftal%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nylon&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliamid&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakelit_(m%C5%B1anyag)
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45. Tétel 

 Hogyan készül a karamell? 
 

Mitől barnul be a cukor? 

A cukrok szénhidrátok (C, H, O tartalmú polihidroxi-aldehidek vagy ketonok). A cukor 

(répacukorcukor vagy nádcukor tudományos nevén szacharóz) 160°C-on megolvad, aztán 

180-200°C–on megsárgul, majd megbarnul és jellemző illatot árasztva bomlani kezd: 

karamellizálódik. (Hőbomlás: Összetettebb vegyületek hő hatására bomlani kezdenek, mert 

magasabb hőmérsékleten már nem stabilak.)  

 

Mi történik a molekulákkal, ha tovább melegíted? 

A cukor elszenesedik, füstölni kezd és ehetetlenné válik.  

 

Mi a füst? 

Olyan diszperz rendszer, amelyben a diszperziós közeg gáz (leginkább levegő), a diszpergált 

részecskék pedig szilárd halmazállapotúak. A nagyon finom eloszlású, lebegő anyagok 

rendszerint égési folyamatból származnak.  

 

Miért gőzöl és miért füstöl minden tűzhelyen felejtett étel egy idő után? 

Ha van víz az ételben, akkor azért gőzöl, mert a hő hatására a vízből gőz lesz. A tűzhelyen az 

étel jobban párolog, mivel melegítjük, hőt közlünk vele, 100 °C-on pedig avíz forrni kezd, 

tovább növelve a vízgőz mennyiségét a levegőben. 

Ha a víz elpárolgott, az ételt alkotó molekulák a magas hőmérsékleten hőbomlást szenvednek, 

legrosszabb esetben égni kezdenek. Mindkét folyamat füst képződésével jár. 
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46. Tétel 

Szeszes erjedés, szeszfőzés 

 

Mi történik a boros hordó belsejében a musttal?  Mi, minek a hatására, mivé alakul? 

A kisajtolt szőlőlé a must, amelyet edényekben fognak föl és hordókba töltik. A hordóban a 

must alkoholos erjedése zajlik le. A must borrá erjedése természetes kémiai folyamat, de 

ellenőrzéssel kézben kell tartani. A mustban lévő cukrokat az élesztőgombák elit-alkohollá 

alakítják át, s a folyamat során szén-dioxid képződik.  

 

(Szőlőcukor) C6H12O6 → (etil-alkohol) 2 C2H5OH + 2 CO2(gáz) 

 

Miért veszélyes ilyenkor a pincébe menni? 

Ilyenkor azért veszélyes a borospincébe menni, mert az erjedéskor CO2 keletkezik, ami 

szagtalan gáz, nehezebb a levegőnél, ezért alulról tölti be a pincét, kiszorítja az oxigént, 

így fulladást okoz.  

 

Milyen eljárással lehet a keletkezett bort betöményíteni? 

Az adott alkoholtartalommal rendelkező bort a legtöbbször desztillálással töményítik, így 

készül például a konyak: A bort erjedést követően desztillálni kell. A lepárlást rézüstökben 

végzik. Az ennek eredményeképpen kapott ún. "eau-de-vie" (az élet vize) színtelen, kb. 70% 

alkoholtartalmú folyadék. Ezt az eau-de-vie-t nem lehet értékesíteni, sőt, "cognac"-nak sem 

lehet nevezni mindaddig, amíg nem érlelték legalább két évig francia tölgyfa hordóban. A 

hordó fájából kioldódó anyagoknak köszönhetően az italnak borostyánszíne lesz. A végső 

terméket általában 40% alkoholtartalomra hígítják tiszta desztillált vízzel, és így alakul ki az 

általunk ismert konyak. 

Milyen veszélyei vannak a házi szeszfőzésnek? 

A direkt termő, ún. nova szőlőből készült borok elég sok metil-alkoholt tartalmaznak. 

Pálinkafőzéskor a cefrében esetleg kis mennyiségben jelen lévő metanol, alacsonyabb 

forráspontja miatt, az első cseppekben távozik („rézeleje”). Ezt meg kell semmisíteni (pl. 

elégetni). Aki rendszeresen iszik a rosszul készített házi pálinkából, illetve a novaborból, a 

látását is elveszítheti. A házi szeszfőzés további veszélyét rejtik a nem kellő szakértelemmel 

összeállított desztilláló berendezések, melyek könnyen felrobbanhatnak. 



 54 

47. Tétel 

 Pálinka vagy szeszes ital? 

 

1) Mi a különbség a szilvapálinka és a szilva ízű szeszes ital között?  

2) Milyen kémiai eljárással lehet az utóbbi elegy legfontosabb összetevőit előállítani? 

 

1) A szilvapálinkát a megerjesztett szilva „cefréből“ fözik (desztillálják), az alkoholon kívül a 

szilva eredeti ízanyagait is tartalmazza. Erjedéskor a musthoz hasonlóan, a szilva cukor 

tartalma alakul élesztőgombák hatására etanollá és szén-dioxiddá.  

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2 

Ezután szűrés majd desztillálás következik, amelynek során a cefrelét forralni kezdik, és 

mivel az alkohol és a többi gyümölcsészter forráspontja alacsonyabb mint a vízé, ezért a gőz 

alkoholra és észterekre nézve is töményebb lesz, amit aztán hűtésel lecsapatnak. A rézeleje 

(metanolban gazdag párlat) eltávolítása után 40-50 v/v % körüli alkoholos oldatot kapnak, 

amiben több száz természetes aromavegyület (észter, aldehid) is megtalálható.   

2) A „szintetikus szilvapálinka“ vagyis a szilva ízű szeszes ital vízből, etanolból és 

természetazonos szilva aromából készül. Az etanolt itt többnyire magas szénhidráttartalmú 

anyagok (pl. burgonya, cukorrépa) erjesztésével  nyerik, ami a lepárlása után lesz 40%-os 

alkoholtartalmú. Ezt aromákkal kis szénatomszámú észterekkel ízesítik. A szilva aroma a 

szilva szintetikusan előállított íz és illatanyaga. A gyümölcsök illatanyaga főként kis 

szénatomszámú alkoholok és kis szénatomszámú karbonsavak észtereit tartalmazza (pl. a 

vajsav metil-észtere alma, etil-észtere ananász, izopentil-észtere körteillatú). A 

gyümölcsésztereket mesterségesen a megfelelő alkoholból és karbonsavból észteresítéssel 

(vízelvonással) elő lehet állítani. Így a természetessel ugyan megegyező, de csak a 

legjellegzetesebb ízanyagokat kapjuk meg.  

C3H7-COOH + C5H11-OH   C3H7-COO- C5H11 + H2O 

A pálinka tehát drágább, de természetesebb, hagyományos ma már védett eljárással készülő 

alkoholos ital. Igényes ember „ízű” megjelölésű folyadékot nem fogyaszt! 
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48. Tétel 

Miért nem ég szénné a Gundel-palacsinta, ha meggyújtják? 

A Gundel-palacsintára min. 40 V/V%-os alkoholtartalmú italt öntenek és azt meggyújtják.  

Az etil-alkohol tökéletes égése: 

CH3-CH2-OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O 

A folyamat során keletkező víz hűtő szerepet tölt be: párolgása annyi hőt von el, hogy a 

palacsinta nem melegszik fel a gyulladási hőmérsékletére, ezért nem ég meg. 

Ehhez hasonló kísérlet az „éghetetlen zsebkendő”: belemártjuk a zsebkendőt alkohol-víz 1:1 

térfogatarányú keverékébe. A kicsavart zsebkendőt lángba tartjuk. Eloltva a lángot látható, 

hogy csak az alkohol égett, a zsebkendő nem gyulladt meg az előzőekben ismertetett ok miatt. 



 56 

 

 

49. Tétel 

Karbidlámpa 
 

Barlangászok gyakran használnak világítás céljából karbidlámpát a föld 

gyomrába hatolva. Milyen vegyszert visznek magukkal?  

A karbidlámpákat az 1900-as évek eleje óta gyártják és használják. Működésük 

alapja a víz és kalcium-karbid reakciója, melynek során acetilén gáz 

keletkezik, ami meggyújtva erős fénnyel világít. A barlangászok tartalék 

kalcium-karbidot (CaC2) és vizet visznek magukkal. 

 

Hogyan szabályozhatják a lámpa fényerejét? 

A vízmennyiség szabályozásával, ami rácsöpög a CaC2-re, több víz  nagyobb 

láng. 

 

Milyen anyagok keletkeznek a barlangász lámpa használata közben? 

 

CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca(OH)2 

2C2H2 + 5O2  4CO2 + 2H2O 

 

Milyen környezetvédelmi problémához vezethet a végtermékek felelőtlen 

kezelése? 

A karbidlámpák használata több környezeti problémához is vezethet a keletkező 

oltott mész, korom és szén-dioxid miatt.  

    A lámpa működése során keletkező oltott mész különös figyelmet igényel, mivel 

az a barlangban szétszórva nemcsak a legcsúnyább látvány, de a barlang élővilágát 

is mérgezi. Erősen lúgos kémhatású anyag. 

 Az acetilén tökéletlen égése miatt koromszemcsék kerülnek a levegőbe, ami pl. 

bekormozhatja a barlang falát. Mindezek miatt egyre inkább felváltja a karbidos 

lámpát a ledes fejlámpa. 

1225 cm3 standard állapotú acetilén előállításához hány gramm karbidra van 

szükség? 

V=1225 cm3 = 1,225 dm3 

VM = 24,5 dm3 / mol          

n = V/ VM =1,225dm3/24,5dm3/mol= 0,05 mol C2H2   

1 mol C2H2  1 mol CaC2 ból lesz,így 0,05mol CaC2kell     2H2O + CaC2  C2H2 + 

Ca(OH)2 

MCaC2 = 64 g/ mol                                                            

m = n∙M=0,05 mol∙64 g/mol= 3,2 g CaC2 

Válasz: 1225 cm3 standard állapotú acetilén előállításához 3,2 gramm karbidra 

van szükség. 
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50.tétel 

A margarin 
 

Hogyan tudod leellenőrizni, hogy a sütőmargarinban tényleg több a zsiradék, mint a 

kenyérre szánt margarinban? 

A margarin étkezési zsiradékok finomított és keményített  növényi, vagy növényi és állati 

zsiradékok vízzel, tejjel és adalékanyagokkal készített lehűtött és mechanikailag megmunkált 

emulziója. 

Ha megolvasztom a sütőmargarint egy pohárban, az olvadt zsiradék alatt összegyűlik a víz. A 

sütőmargarinban kevesebb a víz, mint a kenyérre szántban. 

Mi alkotja még a margarint? 

Víz, emulgálószerek, hidrogénezett növényi olajok, és vagy pálma zsír, étkezési só, 

vitaminok. 

Mi a szerepe az emulgálószernek a margarinban? 

A margarin víz és növényizsír emulziója. Mivel eltérő polaritásúak, ezért általános esetben 

szétválnak. Az emulgálószereknek köszönhetően el lehet oszlatni egymásban a két anyagot. 

Mit jelent a hidrogénezés a margarin esetében? 

A hidrogénezést úgy végzik, hogy a katalizátorral (pl. nikkel) elkevert forró olajba nagy 

nyomás alatt hidrogént vezetnek. A hidrogén a telítetlen olajsavrészek kettős kötésein addíció 

útján megkötődik. Az olaj megkeményedik. 

  katalizátor 

C17H33-COOH+H2 → C17H35-COOH 

olajsav   sztearinsav 

Mit és miért kell hidrogénezni? 

A (telítetlen) kettős kötést hidrogénezéssel telítjük. A molekula olajsavrészleteiből sztearinsav 

részletek lesznek. Az olaj zsírrá alakul, megszilárdul. 

 


