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Kedves Olvasó!
Most nem olyan könyvet tartasz a kezedben, mint a
hagyományos kémia könyvek!
Ez a könyv ugyanis nagyon egyszerűen és érthetően
tanít meg téged a kémia alapjaira. Képek és példák
segítenek majd a megértésében.
A kémia egyszerű dolog, csupán meg kell érteni az
anyagok közötti kapcsolatokat és reakciókat.
Ha nem bonyolultan vannak megfogalmazva ezek az
összefüggések, akkor mindenki könnyen elsajátíthatja
ezt a tudást.
Te most egy nagyon egyszerű könyvet tartasz a
kezedben!
A kémiai összefüggések alapjai sorban, egymásra
épülnek. Tehát javaslom, hogy az elején kezdd, és
sorban haladj a tanulással, mivel így a legkönnyebb
megértened a kémia világát.
A könyv végén szójegyzéket találsz, ami
megmagyarázza a különböző szavak és kifejezések
jelentését.
Használd bátran, hogy mindent meg tudj érteni, ami
ebben a könyvben le van írva!
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Kémiai alapismeretek
A kémia egy tudomány, amely az anyagok
összetételével, szerkezetével, tulajdonságaival,
átalakulásával, felhasználásával és előállításával
foglalkozik.

Nézzünk mindegyik pontra egy példát!

Összetétel

Ha egy új anyagot felfedeznek, a kémia eszközeivel lehet
megállapítani, hogy valójában miből áll.

Tulajdonságok

Ez alatt azt értjük, hogy milyen az anyag színe,
halmazállapota, szaga, milyen kölcsönhatásba lép más
anyagokkal.
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Szerkezet

Megtudhatjuk, hogy egy anyagban a részecskék
egymáshoz képest hogyan helyezkednek el.
Ez már önmagában sokszor megmagyarázza az anyag
tulajdonságait.
Például ha megismerjük a grafit szerkezetét, már tudjuk,
hogy miért hagy nyomot a papíron.

Átalakulás

Az anyagok összetétele, szerkezete különböző hatásokra
megváltozhat.
Például a vasból készült tárgyak megrozsdásodhatnak.
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Felhasználás

A kémikusok rájöttek például, hogy a klórt vizek
fertőtlenítésére lehet használni.

Előállítás

Ha rájövünk egy anyag fontosságára,
felhasználhatóságára, akkor nyilván szeretnénk ezt az
anyagot folyamatosan használni, de nem biztos, hogy a
természetben megtalálható, vagy ott nem fordul elő
elegendő mennyiségben.
Ezek előállítása nagy mennyiségekben gyárakban történik.
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Az anyagok tulajdonságai és változásai
Az anyagok tulajdonságait két nagy csoportra oszthatjuk, a
fizikai tulajdonságokra és a kémiai tulajdonságokra.
Fizikai tulajdonságok
Az anyagnak azon tulajdonságai tartoznak ide, amelyeket
érzékszerveinkkel és mérőeszközökkel tudunk
megállapítani.

Érzékszervekkel megállapítható tulajdonságok
•

halmazállapot

•

keménység

•

szín

•

íz

•

szag

•

oldhatóság

Mérőeszközökkel megállapítható tulajdonságok
•

olvadáspont

•

sűrűség

•

forráspont

•

fagyáspont
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Például a konyhasó érzékszervekkel
megállapítható tulajdonságai:
•

halmazállapota szilárd

•

színe fehér

•

szagtalan

•

kemény

•

jellegzetesen sós ízű anyag

•

vízben nagyon jól oldódik

Például a víz mérőszámokkal
megállapítható tulajdonságai:
•

olvadáspontja 0 °C

•

forráspontja 100°C

•

sűrűsége 1 g/cm3

Kémiai tulajdonságok
Ez alatt azt értjük, hogy egy bizonyos anyag milyen
anyagokkal képes kölcsönhatásba lépni, és milyen
körülmények között. Például ha egy vasszög sokáig van
nedves levegőn, akkor a levegő oxigénjével egyesül,
és a felszínén rozsda keletkezik.
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A vas kémiai tulajdonsága
tehát, hogy képes
kölcsönhatásba lépni az
oxigénnel.

Az anyagok változásait is két csoportra lehet osztani.
Léteznek fizikai változások és kémiai változások.

Fizikai változások
Azok a változások, amelyeknek során csak az anyag fizikai
tulajdonsága, belső szerkezete változik, de nem alakul
át más anyaggá. Ez leggyakrabban halmazállapotváltozásnál figyelhető meg.
A víz forrása és megfagyása
például fizikai változás, mert
eközben csak a
halmazállapot változik meg,
új anyag nem keletkezik. A
vízgőzben és a jégben
ugyanolyan vízrészecskék
vannak, mint a folyékony
vízben.
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Másik példa lehetne, ha
kockacukrot porrá törünk.
Itt csak a cukor
szemcsemérete változott
meg, de ugyanaz az anyag
maradt.

Kémiai változások
Azok a változások, amelyek során új anyag keletkezik.
Ezeket más néven kémiai reakcióknak nevezzük. A kémiai
változások mindig együtt járnak fizikai változással.

Például ha az előbb említett
kockacukrot hosszabb ideig
hevítjük, akkor egyre sötétebb,
barna színű olvadékká alakul,
karamell keletkezik.

Színét és kesernyés ízét az okozza, hogy a cukorból szén
válik ki, közben pedig vízcseppek megjelenését figyelhetjük
meg a kémcső falán.
A keletkezett anyagok nem azonosak az eredeti anyaggal,
vagyis a cukorral.
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Gyakorló feladatok
Karikázd be a helyes választ!
1. Melyik kémiai tulajdonság az alábbiak közül?
a.) A cukor oldódik vízben.
b.) A hidrogén könnyen reakcióba lép az oxigénnel.
c.) A kén sárga színű.
2. Melyik fizikai tulajdonság az alábbiak közül?
a.) A hélium gáz halmazállapotú.
b.) A benzin nagyon gyúlékony.
c.) A vas képes kölcsönhatásba lépni az oxigénnel.
3. Mi a szublimáció?
a.) Folyékony halmazállapotú anyagból gáz halmazállapotú
anyag keletkezik.
b.) Folyékony halmazállapotú anyagból szilárd halmazállapotú
anyag keletkezik.
c.) Szilárd halmazállapotú anyagból gáz halmazállapotú anyag
keletkezik.
4. Melyik exoterm folyamat?
a.) jég olvadása
b.) víz megfagyása

c.) víz forrása

5. Melyik endoterm folyamat?
a.) verejték párolgása
b.) jódgőz lecsapódása
c.) víz fagyása
6. Melyik állítás igaz a fizikai és a kémiai változásról?
a.) Csak az anyag belső szerkezete változik meg.
b.) Új anyag keletkezik.
c.) Az anyag szerkezete megváltozik.
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7.) Hány fokon forr a víz?
a.) 100°C
b.) 110°C

c.) 90°C

8.) Melyik tulajdonság nem jellemző a konyhasóra?
a.) fehér színű
b.) halmazállapota folyékony
c.) szagtalan
9.) Melyik fizikai tulajdonság állapítható meg mérőeszközzel?
a.) keménység
b.) oldhatóság
c.) sűrűség
10.) Melyik állítás igaz a folyékony halmazállapotú anyagokról?
a.) A részecskék elgördülnek egymáson.
b.) A részecskék közötti távolság nagyon nagy.
c.) Az anyag könnyen összenyomható.
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Az atom felépítése

Az atomok az anyagok építőegységei. Rendkívül kicsi
részecskék, amelyeket még mikroszkópon keresztül sem
lehet látni.
Az 'atomos' szó oszthatatlant jelent.
Azért kapta ezt a nevet, mert sokáig azt hitték, hogy az
atomokat nem lehet kisebb részekre osztani. Később
kiderült, hogy ez nem így van.
Az atomok állandóan mozognak, és változatos módon
kapcsolódhatnak egymáshoz.
Az elemek azonos atomokból felépülő, egyszerű anyagok.
Ilyen elemek például:
•

a vas

•

a szén

•

a réz

•

az arany
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Az elemeket, illetve az őket alkotó atomokat vegyjellel
jelöljük. Ez az elem görög vagy latin nevének kezdőbetűje.
Ha az elemek kezdőbetűje megegyezik, akkor a név egy
másik betűje is szerepel a vegyjelben.
Így a vegyjel kétbetűs. Az első betű mindig nagybetű, a
második betű pedig mindig kisbetű.

Például:
Magyar név

Latin/görög
név

Vegyjel

szén

Carbon

C

kén

Sulphur

S

vas

Ferrum

Fe

hidrogén

jód

nitrogén

A vegyjelek és az elemek nevei megtalálhatók az elemek
16

rendszerezett táblázatában, a periódusos rendszerben.
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Az atomok elektronvonzó képessége

Az elektronvonzó képesség az atomok egy jellemző adata,
és arról tájékoztat, hogy az adott atom mennyire vonzza az
elektronokat, vagy mennyire képes megtartani az
elektronjait.
Más néven elektronegativitásnak is nevezzük.

Jele:

EN
A vonzás mértékét egy számmal is kifejezik, aminek nincs
mértékegysége, egyszerűen csak egy viszonyszám, vagyis
egy összehasonlító érték.
A periódusos rendszerekben ennek számértékét is fel
szokták tüntetni. (Ehhez a különböző periódusos rendszerek
általában egy jelmagyarázatot mellékelnek.)
Azt láthatjuk rajta, hogy az elektronegativitás értéke egy
perióduson belül balról jobbra nő, egy csoporton belül
pedig lentről felfelé nő.
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Tehát a legnagyobb
elektronegativitású elem a
táblázat jobb felső részén van, ez
a fluor.
Az elektronegativitása 4,0

A legkisebb elektronegativitású elem a táblázat bal alsó
sarkában van, ez a céziumé. Az elektronegativitása 0,7.
A nemesgázoknál ezt az adatot nem értelmezzük, mert ők
stabil szerkezetük miatt nem lépnek kölcsönhatásba más
atomokkal.
Az elektronegativitás értéke fontos szerepet kap majd a
kémiai kötések kialakulásánál. Így a kötésekről szóló
fejezetben visszautalunk rá.

mozgó elektronok
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Az anyagmennyiség
Az atomok nagyon parányi részecskék. Még mikroszkóppal
sem lehet látni őket. Ezért aztán nehéz lenne az
anyagmennyiségüket darabszámra megadni, vagy a
tömegüket egyenként megmérni.
A helyzet hasonló ahhoz, mint amikor főzésnél lisztet vagy
cukrot adagolunk a süteményhez. Nem mondjuk, hogy
számoljunk le többezer vagy többmillió lisztszemcsét vagy
cukorkristályt, hanem azt mondjuk, hogy vegyünk belőle 12 vagy akár több evő- vagy teáskanállal.

Az anyagmennyiség mértékegysége a kémiában egy új
egység, a mól.
A jele ugyanez a szó, csak ékezet nélkül.

Jele:
mol
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Egy mól anyag mindig 6x1023 darab részecskét
tartalmaz. Ez egy nagyon nagy szám, és azt jelenti, hogy a
6-os szám után 23 darab nulla állna.
Leírva: 600 000 000 000 000 000 000 000 000
Kimondva: hatszázezer-trillió
Ahhoz, hogy könnyebben el tudjuk képzelni, mennyire nagy
szám ez, összehasonlításul elmondhatjuk, hogy a Földön
élő összes embernek nincs ennyi hajszála. Ugyanakkor, ha
atomból vennénk ennyit, az könnyedén elférne a
tenyerünkben.
1 mól atom tömegét már grammokban is mérhetjük.
1 mól anyag tömegét moláris tömegnek nevezzük.

Jele:

Mértékegysége:

M

gramm / mól
(g / mol)

A szén moláris
tömege
kerekítve:

12 g/mol
Az elemek moláris tömege megtalálható a periódusos
rendszerben. Számértékük megegyezik a vegyjel alatti
számmal, például a szén moláris tömege 12 g/mol.
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Az alábbi táblázatban megfigyelhetjük az összefüggést
a moláris tömeg, az anyagmennyiség, a darabszám és
az anyag tömege között!

Elem
neve

AnyagMoláris
Vegymennyi- Darabszám Tömeg
tömeg
jel
ség
(db)
(g)
(g/mol)
(mol)

szén

C

12

3

18 x 1023

36

nitrogén

N

14

10

60 x 1023

140

oxigén

O

16

0,5

3 x 1023

8

alumínium

Al

27

1/3

2 x 1023

9

kén

S

32

0,25

1,5 x 1023

8
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Az atomok elektronszerkezete
Már megtanultuk, hogy az atommag pozitív töltésű, így
természetesen vonzza a körülötte lévő elektronokat.
Az összes elektron azonban nem férne el közvetlenül az
atommag körül, ráadásul az azonos töltésű elektronok
taszítják egymást, így nem kedvező számukra, ha túl közel
kerülnek egymáshoz.
Ezért aztán az elektronok szabályos rend szerint
helyezkednek el az atommag körül, úgynevezett
elektronhéjakat alkotnak.
Ezt nagyjából úgy képzelhetjük el, mint egy céltáblát.
A héjak egyre nagyobb átmérőjű körökben veszik körül az
atommagot.

Az elektronburok
felépítése:
•
•
•
•
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1. héjon: 2 elektron
2. héjon: 8 elektron
3. héjon: 18 elektron
4. héjon: 32 elektron

Nézzük meg néhány példán, hogy hogyan alakulhat az
elektronszerkezet!
Az első elem a hidrogén
hidrogénatom
(H)
1. héj

●

Rendszáma: 1
Protonjainak a száma: 1
Elektronjainak a száma: 1
Ez az egy elektron az első héjon fog
elhelyezkedni (az ábrán egy pont
jelzi az elektront).

A második elem a hélium
héliumatom
(He)
1. héj

●●

Elektronjainak a száma: 2
Ez a két elektron az első héjon
helyezkedik el.

A következő elem a lítium
lítiumatom
(Li)
1. héj

●●

2. héj

●

Elektronjainak a száma: 3

Ez már nem fér el az első héjon,
tehát elkezd épülni a következő héj!
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Itt megtanulunk két új fogalmat!
Az atomok külső elektronhéja kitüntetett helyzetben van,
mert a rajta lévő elektronok vesznek részt a kémiai
folyamatokban.
Ennek külön neve van, ez a vegyértékhéj, a rajta levő
elektronokat pedig vegyértékelektronoknak hívjuk.
A hidrogénnek az első héja egyben vegyértékhéj is, a
lítiumnak már csak a második héja vegyértékhéj. Azonban
mindkét elemnek egy elektron van ezen a legkülső héjon,
vagyis egy vegyértékelektronjuk van.
A vegyértékelektronokat külön lehet jelölni a
vegyjel körül:

Menjünk tovább, és a következő atomoknál már ezt a
jelölést is használni fogjuk!
A negyedik elem a berillium
berillium
(Be)

Elektronjainak a száma: 4
Vegyértékelektron ábrázolása:

1. héj

●●

2. héj

●●
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A következő elem a bór
bór (B)

1. héj

●●

2. héj

●●●

Elektronjainak a száma: 5
Vegyértékelektron ábrázolása:

Utána a szénatom következik
szén (C)

Elektronjainak a száma: 6
Vegyértékelektron ábrázolása:

1. héj

●●

2. héj

●●●●

A következő elem a nitrogén
nitrogén (N)

Elektronjainak a száma: 7
Vegyértékelektron ábrázolása:

1. héj

●●

2. héj

●●●●●
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Ezután az oxigénatom következik
oxigén (O)

Elektronjainak a száma: 8
Vegyértékelektron ábrázolása:

1. héj

●●

2. héj

●●●●●●

A következő atom a fluor
fluor (F)
1. héj

●●

2. héj

●●●●●
●●

Elektronjainak a száma: 9
Vegyértékelektron ábrázolása:

Ezután a neon következik
Neon (Ne)
1. héj

●●

2. héj

●●●●●
●●●

Elektronjainak a száma: 10
Vegyértékelektron ábrázolása:
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