
ELÔSZÓ

Tudjátok-e, miből áll a víz? És a levegő? Vannak-e 
atomok? És ha vannak, mekkorák? Mit jelent a „péhá 
ötpontöt”? Ezekről és még sok érdekességről fogtok 
tanulni a következő két év kémiaóráin. Reméljük, se-
gítségetekre lesz ebben a tankönyv és a sokféle felada-
tot tartalmazó munkafüzet.

Most ismerkedjünk meg a tankönyvi leckék fel-
építésével!

A bevezető apró betűs rész a témához tartozó ismeretei-
teket, tapasztalataitokat eleveníti fel, vagy kiegészítő érde-
kességekről szól. Aki a részletekre is kíváncsi, bizonyára 
nem fogja átugorni ezeket.

A szokásos méretű betűkkel írt szövegrész a tan-
anyag: ezt kell mindenkinek megértenie, és meg is 
kell jegyeznie, hogy miről van benne szó.

Minden téma végén, az alapszövegtől elválasztva a 
legfontosabb ismereteket, a tanulnivaló lényegét 
összegeztük.

Tanuld meg!

A tananyag kiegészítései kék háttéren jelennek meg, és 
oldalszámmal hivatkozunk rájuk.

A zöld háttér a kísérleteket jelzi. Részletes elem-
zésükre a munkafüzet ad lehetőséget. A kísérletek 
sorszáma K1, K2, … . A sorszámmal utalunk a ta-
pasztalatokra, magyarázatokra.

A leckéket kérdések és feladatok zárják. Ezek meg-
válaszolásával ellenőrizhetitek, mennyire sikerült a 
témát megértenetek és megtanulnotok.

Kérdések és feladatok

Otthon végezhetô kísérletek, vizsgálatok

A fenti cím az otthon is elvégezhető kísér  le teket, 
vizsgálatokat jelöli. A jelenségek pontos meg   fi gye lé-
sével új és érdekes tapasztalatokra tehettek szert.

Az oldalszám mellett, a szürke háttéren az inter-
neten található érdekes linkek találhatók. Segít-
ségükkel mélyíthetitek ismereteiteket, vagy új és 
érdekes tapasztalatokat szerezhettek.

Szeretnénk, ha a kémia nemcsak tananyagot, ha-
nem élményt és örömet is jelentene számotokra! Eh-
hez kívánunk eredményes tanulást, kíváncsiságot, sok 
ötletet és kitartó szorgalmat

a Szerzők

4
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A kémiaórák legérdekesebb, legizgalmasabb része 
a kísérletezés, amely ugyanakkor sok veszélyt is rejt 
magában. Ahhoz, hogy ezt elkerülhessük, szigorúan 
be kell tartanunk a balesetvédelmi rendszabályokat! 

1.  Kísérletet, vizsgálatot csak tanári engedéllyel sza-
bad megkezdeni. A kísérleti munka elengedhetet-
len feltétele a rend és a fegyelem. 

2.  A munka megkezdése előtt figyelmesen olvassuk 
el a kísérlet leírását! Csak a leírt módon, a meg-
adott vegyszermennyiségekkel dolgozzunk! 

3.  Kísérleti tálcánkon mindig legyen kéznél tiszta 
rongy és egy pohár víz! 

4.  A vegyszerekkel óvatosan bánjunk! A vegyszere-
ket megkóstolni szigorúan tilos! (A laboratóri-
umban található só, cukor is vegyszer!) 

5.  A vegyszerekhez kézzel sohase nyúljunk! Ha több -
féle vegyszert használunk, közben töröljük le a ka-
nalat! Vegyszert a tárolóedénybe visszatenni tilos! 

6.  Ha a vegyszert (például a fejlődő gázt) meg akar-
juk szagolni, soha ne hajoljunk közvetlenül a 
vegyszeres edény szája fölé, hanem kezünkkel le-
gyezzük magunk felé a gázt! 

7.  A kémcsőbe tett anyagokat óvatosan, a ferdén 
tartott kémcső állandó mozgatása közben mele-
gítsük! A kémcső nyílását ne fordítsuk a szemünk 
vagy társunk felé!

 8.  Ha a bőrünkre maró hatású folyadék cseppen, előbb 
száraz ruhával töröljük le, majd bő vízzel mossuk le! 

 9.  Ha bármilyen baleset történik, azonnal jelezzük 
tanárunknak! 

10.  Otthon csak felnőtt felügyelete mellett, veszély-
telen anyagokkal kísérletezhetünk. Vegyszert az 
iskolából hazavinni a legszigorúbban tilos! 

A vegyszerek használata nagy körültekintést, óva-
tosságot igényel, mivel sok olyan van közöttük, amely 
a felhasználójára vagy a környezetre veszélyes lehet.  
A vegyszeres üvegeken a lenti ábrán látható veszély-
jelzések fordulhatnak elő.

1. HOGYAN KÍSÉRLETEZZÜNK?

A vegyszerek gőzeit legyezve  
szagoljuk meg!

Melegítéskor a kém-
csövet tartsuk ferdén!

1.  Miért nem szabad a fejlődő gázt a kémcső fölé ha-
jolva, közvetlenül megszagolni?

2.  A hypo a háztartásban gyakran használt fehérítő-
szer. Címkéjén a következő figyelmeztetés olvas-
ható: Szem- és bőringerlő hatású. Melyik veszély-
jelzés ábrája hívja fel erre a figyelmet?

3.  Mit gondolsz: a folttisztító benzin üvegén melyik 
veszélyjelzés szerepel? Ellenőrizd!

Kérdések és feladatok
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Kísérleti eszközök

robbanásveszély égést tápláló tűzveszélyes mérgező maró irritatív (ingerlő) környezeti veszély

Az anyagok veszélyességére figyelmeztető jelek 5
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2. ISMERKEDÉS A KÉMIÁVAL

Már a kisgyerekeket is nagyon érdekli, hogy miből, milyen 
anyagokból vannak a játékaik, az őket körülvevő tárgyak. 
Nagy érdeklődéssel gurítják, ütögetik játékaikat, vagyis 
„vizsgálják” az anyagokat. 

Akik megcsodálták az Erzsébet híd karcsú ívét a Duna 
felett, talán eltöprengenek azon, hogyan képes elbírni ez 
a légies szerkezet az autók áradatát, az óriási terhelést.  
A hidak, a tornyok, az épületszerkezetek, a gépek és a szer-
számok acélból készülnek.

A fizikust az érdekli, hogy az acél rugalmas, jól lehet 
alakítani, formálni, nyújtani, terhelni, vezeti az áramot.  
A vegyész, a kémiával foglalkozó szakember azt vizsgálja, 
hogy miből van az acél, miért rugalmas, hogyan lehet elő-
állítani. Megfigyeli, hogy mitől rozsdásodik, és megkeresi 
azokat az anyagokat, amelyek megvédik a rozsdásodástól. Így kezdődik az anyagok vizsgálata

Erzsébet híd (Budapest)

6
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A földekre nagy mennyiségben, feleslegesen kiszórt 
mű trágya, a lefolyókba öntött vegyszer vagy a talajra 
eresztett fáradtolaj, a rosszul beállított, füstölgő motor 
valóban szennyezi a környezetet. Életünk a különböző 
ipari termékek felhasználásával egyre kényelmeseb-
bé válik, miközben egyre több szemetet halmozunk 
fel. A szeméthegyek nemcsak csúfítják, szennyezik 
környezetünket, hanem rengeteg hasznos, értékes, 
újra felhasználható anyagot is rejtenek. A hulladékok 
újrafeldolgozása nem fogyasztja a Föld véges nyers-
anyagkészletét, és kevesebb energiát igényel, mint ha új 
nyersanyagból állítanánk elő ezeket az anyagokat.

A természet jelenségeit, változásait a természet-
tudományok vizsgálják. A kémia1 a természettudo-
mányok közé tartozik.

Mindennapi tapasztalatunk, hogy az anyagok 
kölcsönhatása közben tulajdonságaik kisebb vagy na-
gyobb mértékben megváltoznak. Amikor a cinkpor 
és a kénpor keverékét meggyújtottuk, nem csak az 
anyagok egyes tulajdonságai változtak meg. A látvá-
nyos folyamatban tőlük különböző, más összetételű, 
új anyag keletkezett.

A kémia az anyagok összetételével, tulajdonsá-
gaival, előállításával és felhasználásával foglalkozik.

A kémia, a vegyészet eredményei, a vegyipar ter-
mékei nélkül mindennapi életünk elképzelhetetlen. 
A ház, amelyben élünk, élelmiszereink, ruházatunk, 
gyógyszereink, szerszámaink – és még hosszan sorol-

hatnánk – mind-mind különféle anyagokból készül-
nek. Az életünket szebbé, kényelmesebbé tevő ipari 
termékek, az ország úthálózata, a vasutak, a hidak 
anyagát a vegyészet eredményei alapján állítják elő a 
különböző iparágak. A kémia mindennapi életünk 
nélkülözhetetlen része.

Napjaink egyik legfőbb problémája a természet, 
a környezet károsodása. Gyakori vád, hogy a légkör, 

Iskolaszerek; a vegyipar termékei. A golyóstoll Bíró László 
József találmánya (1943). Sok országban a golyóstollat  
ma is „biropen”-nek (bájropennek) nevezik

Mi történik az anyagok kölcsönhatásakor? (K1)

Egy-egy vegyszereskanál cinkpor és kénpor keveré-
két meggyújtjuk. Heves reakció játszódik le: a két 
anyag fénytünemény közben egyesül egymással.  
A sárga kénporból és a szürke cinkporból sárgás-
fehér új anyag: cink-szulfid keletkezik.

1 A kémia arab eredetű szó, vegytant, vegyészetet jelent. 7
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a  vizek szennyeződésének a kémia az oka. Tudnunk 
kell azonban, hogy a környezeti károkért sosem a tu-
domány a felelős. A károk okozója a tudomány ered-
ményeit felelőtlenül, gondatlanul felhasználó ember.

Éppen a kémia tudománya van segítségünkre ab-
ban, hogy a környezeti károk következményeit hely-
reállítsuk, a talajt, a vizeket megtisztítsuk. A vegyipar 
állítja elő a környezetet kevésbé szennyező vegyszere-
ket, mosószereket, vagyis a környezetet kímélő, kör-
nyezetbarát anyagokat.

Ugyancsak a vegyipar oldja meg a hulladékok 
újrahasznosítását is. A szemétbe került papír, a kü-
lön féle fémek, az üveg – különösen, ha fajtánként 
gyűjtjük őket – ismételten feldolgozható. Számos 
termék csomagolásán már ott szerepel a jel, hogy 
újrafeldolgoz ható anyagból készült.

Kémiai tanulmányaink során sokféle anyagot is-
me  rünk meg, és a már ismerős anyagoknak is újabb 
tulajdonságait fogjuk közvet le nül megtapasztalni. 
Meg tudjuk, hogy melyik anyag mire használható, 
me lyik mér ge ző, és melyik veszélyezteti a környeze-
tet. Megtanuljuk, hogyan kell úgy bánnunk az anya-
gokkal, hogy se magunkban, se környezetünkben ne 
okozzunk kárt.

A természet jelenségeit, változásait a természettu-
dományok vizsgálják. A kémia a természettudomá-
nyok közé tartozik.

A kémia az anyagok összetételével, szerkezeté-
vel, tulajdonságaival, előállításával és felhasználásá-
val foglalkozik. Vizsgálja az anyagoknak az életre és 
a környezetre gyakorolt hatását.

A kémia tudományának eredményeit használja 
fel a vegyipar, amely környezetbarát termékeket állít 
elő, és megoldja a hulladékok újrahasznosítását.

Felelős, a környezetet tudatosan védő magatar-
tásunkkal mindnyájan hozzájárulhatunk a termé-
szet és környezetünk megóvásához.

1.  Melyek a természettudományok? Mivel foglal-
koznak? Mivel foglalkozik a vegyész?

2.  Felelős-e a kémia a környezetszennyezésért? Ren-
dezzetek vitát, és soroljátok fel az érveiteket!

3.  Figyeld meg, milyen anyagfajtákat lehet a szelek-
tív hulladékgyűjtőkbe dobni!

4.  Használtok-e otthon környezetbarát (például 

foszfátmentes) mosószert? Keress a boltban olyan 
hazai terméket, amelyen a környezetbarát jelzés 
szerepel!

5.  Tudod-e, mit jelent a hulladékok újrahasznosítá-
sa? Keress olyan terméket, amelyen megtalálod az 
újrafeldolgozás jelét! Egyeztessétek, hogy ki mi-
lyen terméket talált!

Kérdések és feladatok

Otthon végezhetô kísérletek, vizsgálatok

Tanuld meg!

 Takarj le „nejlonzacskóval” néhány tenyérnyi füves 
területet! A fóliát hagyd 2-3 napig rajta! (Tégy rá ne-
hezéket, hogy ne fújja el a szél!) Mit tapasztalsz, ha 

leveszed a fóliát? Milyen környezeti hatásuk van az 
eldobott műanyagoknak?

A szelektív, fajtánként  
történő hulladékgyűjtés lehetővé  
teszi a hulladékok újrafeldolgozását

A környezetbarát termék és az újrafeldolgozás jele

Vegyészeti
Múzeum:  http://www.vegyeszetimuzeum.hu8
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MINDENNAPI ANYAGAINK

Akármerre nézünk, járunk-ke-
lünk a világban, mindenhol kü-
lönféle anyagok vesznek körül 
bennünket. Levegőt lélegzünk 
be, vizet iszunk, ha szomjasak 
vagyunk, ételeinket többnyire 
vízben főzzük meg (esetleg meg 
is sózzuk őket), a sűrű málna-
szörpöt vízben oldjuk fel, hogy 
jóízű ital (oldat) legyen belőle. 

Levegő, víz, konyhasó, olda-
tok. Életfontosságú anyagok: 
mindennapi anyagaink. Az első 
fejezetben összetételükkel, tulaj-
donságaikkal, változásaikkal, az 
életre gyakorolt hatásukkal, tisz-
taságuk megőrzésével foglalko-
zunk. 

Az anyagok megismerésének 
a legjobb (és legérdekesebb) 
módja a kísérletezés. Valóban ér-
dekes és izgalmas, de egyáltalán 
nem veszélytelen. Ezért még a 
legegyszerűbb kísérlet végrehaj-
tása során is szigorúan be kell 
tartani a balesetvédelmi rendsza-
bályokat. Ezekkel a legelső ké-
miaórán ismerkedtek meg. 

Az első fejezetben megvizs-
gáljuk, hogy mivé ég el az alumí-
nium, a magnézium, hogyan ég-
nek az anyagok levegőn és tiszta 
oxigénben. Kipróbálhatjuk, ho-
gyan készíthetjük el cukorból 
(kémiai átalakulással) a dobos-
torta bevonatát, a karamellt, és 
azt is, hogyan lehet konyhasóból 
szép négyzetes kristályokat ké-
szíteni. Jó kísérletezést!
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3.  AZ ANYAGOK TULAJDONSÁGAI  
ÉS VÁLTOZÁSAI

MINDENNAPI ANYAGAINK

A konyhában a sütéshez, főzéshez cukrot, sót, olajat, lisztet 
és még sok más anyagot használunk. Rozsdamentes acél-
ból vagy zománcozott vasból készült edényben főzünk, 
műanyag dobozokban tároljuk a hűteni való élelmiszert. 
Porcelántányérból eszünk, üvegpohárból iszunk, és a szé-
pen terített asztalról a papírszalvéta sem hiányozhat. Épü-
leteink tetőszerkezete, bútoraink fából készülnek. Mivel 
a fa „melegebb”, mint a márvány, a szobrászok is szívesen 
dolgoznak vele. A márvány, valamint a Bükk vagy a Me-

csek és a barlangjaikat díszítő cseppkövek anyaga ugyanaz: 
mészkő, kémiai nevén: kalcium-karbonát.

Ha friss kenyeret vagy virágot viszünk haza, a kenyér 
vagy a virág illata rövidesen betölti az egész lakást. A reg-
geli kakaóba vagy teába tett cukor akkor is megédesíti az 
italunkat, ha nem kevergetjük.

Hogyan jut el a virág, a kenyér illata a szoba távoli 
sarkába? A „mozdulatlan” cukor és a „mozdulatlan” víz mi 
módon keveredik egymással?

A teában a cukor keverés nélkül is oldódikA virág illatát messziről is megérezzük

Ünnepi terített asztal. A gyertya anyaga 
paraffin, amely kőolajszár mazék, 
akárcsak a benzin

Fából készült szobor Az óriáscseppkő fantázianeve: „Csillag-
vizsgáló” – Baradla-barlang, Aggteleki 
Nemzeti Park

10
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Az illatok terjednek, a cukor a vízben kevergetés 
nélkül is feloldódik (legfeljebb lassabban). Mindez 
azért lehetséges, mert az anyag parányi, szakadatla-
nul nyüzsgő, mozgó, rezgő, forgó részecskék sokasá-
ga. A látható anyagot felépítő részecskék rendkívül 
kicsik: egyetlen cukorkristály is sok milliárd cukorré-
szecskét tartalmaz.

Az iskolában, otthon, az élő és az élettelen ter-
mészetben különféle tárgyak, különböző össze té telű  
anyagok vesznek körül bennünket. Az anyagokat tu-
lajdonságaikról ismerjük fel.

Az anyagok halmazállapotát, ízét, színét, szagát, 
keménységét és sok egyéb külső tulajdonságát köz-
vetlenül érzékszerveinkkel tapasztalhatjuk meg. 
Más tulajdonságaikat, például a cukor tömegét, a víz 
térfogatát, a must sűrűségét, a jég olvadáspontját mé-
réssel állapíthatjuk meg.

Köznapi tapasztalatunk, hogy a jég megolvasztha-
tó, vagy hogy a papírt, a fát el lehet égetni. Honnan 
tudhatjuk meg azonban, hogy a jódkristály melegí-
tésre ugyanúgy megolvad-e, mint a jég? Vagy hogy 

Mustfokolás – a folyadékok sűrűségét areométerrel  
mérjük meg. Minél nagyobb sűrűségű a folyadék, annál 
kevésbé merül bele az areométer

Hogyan olvad meg a jód? (K3)

Kicsi lombikba néhány szem jódkristályt teszünk, 
majd enyhén melegítjük a lombikot.

A szilárd jód anélkül, hogy megolvadna, közvet-

lenül gőzzé alakul. A lombik hidegebb részén a jód-
gőzök apró kristályok formájában lecsapódnak, és az 
üveg falán fémesen fénylő bevonatot alkotnak.

Éghető-e az alumínium? (K2)

Borszesz lángjába késhegynyi alumíniumport szó-
runk. A szürke alumíniumpor szikrázva elég, és 
fehér alumínium-oxid keletkezik belőle. A  kémiai 
reakcióban a kiindulási anyagok tulajdonságai 
megváltoznak.

11
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az alumíniumport el lehet-e égetni? A megfigyelés, 
a mérés nem elég, kölcsönhatást, változást kell elő-
idéznünk. Melegíteni kell a jódot, vagy meg kell kísé-
relni az alumínium meggyújtását. 

A kristályos jód melegítésre közvetlenül gőzzé 
válik: szublimálódik. A szublimáció halmazállapot-
változás, éppúgy, mint az olvadás, a fagyás vagy a jód-
gőzök kristályokká történő lecsapódása.

A jód gőzzé válása vagy az alumíniumpor égése 
egyaránt olyan változás, amelyben az anyag részecs-
kéi vesznek részt. Mégis alapvető különbség van 
közöttük. A jód részecskéi a gőzben is jódrészecs-
kék maradnak. Az alumínium részecskéi azonban az 
égés során a levegő oxigéntartalmával egyesülve más 
anyaggá, alumínium-oxiddá alakulnak.

alumínium + oxigén $ alumínium-oxid

A szilárd jég, a folyékony víz, a gáz-halmazállapo-
tú vízgőz a kémia szempontjából ugyanaz az anyag. 
A jég, a víz, a vízgőz egyaránt vízrészecskékből épül 
fel. A halmazállapot megváltozása a víz részecskéinek 
összetételét nem változtatja meg.

Az olyan változást, amelyben az anyagnak csak 
néhány tulajdonsága (például alakja, mérete, halmaz-
állapota) változik meg, de részecskéinek összetétele 
nem változik, fizikai változásnak nevezzük.

Az alumíniumpor szikrázó égése mélyreható 
változás. A változás előtti (kiindulási) anyagokból 
teljesen más minőségű, új összetételű anyag kelet-
kezik. Azokat a változásokat, amelyekben az anyag 
részecskéinek összetétele megváltozik, és új anyag 
keletkezik, kémiai változásnak, kémiai reakciónak 
nevezzük.

Kémiai változás például a papír, a fa, a szén, a benzin, az 
alumínium, a gyertya (a paraffin), a csillagszóró égése, 
a vas rozsdásodása, a fa korhadása, a karamell készítése, 
a cink- és a kénpor heves kölcsönhatása.

Fizikai változással jár például a tűzifa felaprítása, a 
benzin párolgása, az autó gyorsulása, a gitár húrjának 
megpendítése, a vasdarab mágnesezése, a jég olvadása, 
a hőmérő higanyszálának tágulása, a jód szublimációja.

A tárgyakat, a testeket anyagok alkotják. Az anya-
gok parányi részecskékből épülnek fel. A részecskék 
közötti kölcsönhatás erősségétől függően az anya-
gok szilárd, folyékony vagy gáz-halmazállapotúak 
lehetnek.

Az anyagokat tulajdonságaikról ismerjük fel. 
A tulajdonságokat közvetlen megfigyeléssel, mérés-
sel vagy változás közben lehet megállapítani.

   szilárd

Halmazállapot		 folyékony

   légnemű (gáz)

Az olyan változást, amelyben az anyag részecs-
kéinek összetétele nem változik meg, fizikai válto-
zásnak nevezzük.

Azokat a változásokat, amelyekben az anyag ré-
szecskéinek összetétele megváltozik, kémiai válto-
zásnak, kémiai reakciónak nevezzük.

     fizikai

Változás

     kémiai

Tanuld meg!
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1.  Melyek a vasszög anyagának érzékszervekkel meg-
állapítható tulajdonságai? Melyek a mérhető tulaj-
donságai?

2.  Milyen érzékelhető tulajdonságokban különbözik 
egymástól a cinkpor és a kénpor, valamint a cink-
szulfid? (K1)

3.  Mivel magyarázható, hogy a lombik aljára szórt 
jódkristály enyhe melegítésre egyszer csak a lom-
bik felső részére kerül? (K3) Mit bizonyít ez a kí-
sérlet (is)?

4.  Mi a lényeges különbség a fizikai és a kémiai vál-
tozás között?

5.  Állapítsd meg, hogy a felsorolt változások közül 
melyik fizikai és melyik kémiai változás! Választá-
sodat in do kold meg!

 a) A benzin elpárolog. 
 b) A benzin a motorban elég. 
 c) A zsír benzinben feloldódik. 
 d) A rézdrót vezeti az áramot. 

 e) A must megerjed. 
 f )  A fűtőgáz (például PB-gáz) elégetésekor szén-

dioxid és víz keletkezik.
6.  Tudod-e, hogy a szén vagy az alumínium égéséhez 

melyik anyagra van szükség? (K2) Próbáld szavak-
kal le írni a folyamatot!

Kérdések és feladatok

http://www.realika.educatio.hu

Otthon végezhetô kísérletek, vizsgálatok

1.  Gyújtsd meg a gázt, és az égő gáztűzhelyre tégy 
fel egy fazék hideg vizet! Figyeld meg, milyen lesz 
a fazék oldala, amikor feltetted, és milyen lesz ké-
sőbb! Mit tapasztalsz? Mi keletkezett a gáz égése 
során?

2.  Csiszolj fényesre három darab vasszöget! Egy kis 
edényben forralj vizet néhány percig, majd kihű-
lés után öntsd egy kisméretű, a vasszögnél alig 
nagyobb, például orvosságosüvegbe! A vasszögek 
közül az egyiket tedd bele a kiforralt vízbe, és zárd 
le az üveget! A másikat hagyd szabadon, a harma-
dikat pedig egy csapvizet tartalmazó edénybe tedd 
bele, és hagyd állni lefedés nélkül, vagy nedves 
rongydarabkán tartsd napokon át! Figyeld meg 
folyamatosan (naponta) a változást, és jegyezd fel 
a látottakat!

Mit állapíthatsz meg: mi a feltétele, hogy a 
vasszögön látható változás történjék? Tudod-e, 
hogy a vizsgálat szempontjából mi a különbség a 
csapvíz és a kiforralt víz között? Ha nem tudod, 
olvasd el A víz című fejezetet!

3.  Ellenőrizd tudásod: http://realika.educatio.hu 
– Kattints a „Leckék elérése nem regisztrált fel-
használóként”, majd a „Kémia – tanulói leckék”, 
menüpontra, majd az „I. A kémiai anyag formái” 
témakör 1. és további leckéire!
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A meggyújtott magnézium vakító fénnyel ég el. Az 
égés során új anyag, magnézium-oxid keletkezik be-
lő le. A reakcióban a magnézium a levegő oxigénjével 
egyetlen anyaggá egyesül. Az egyesülés kémiai vál-
tozás.

magnézium + oxigén $ magnézium-oxid

A tüzelőanyagok, a földgáz vagy a városi gáz, a 
borszesz, a magnézium égése a környezetet melegíti. 
Az égésben részt vevő anyagok a környezetüknek hőt 
adnak át. A hőtermeléssel járó változást exoterm1 fo-
lyamatnak nevezzük. Az égés exoterm kémiai reakció.

4.  HÔTERMELÔ ÉS HÔELNYELÔ  
FOLYAMATOK

MINDENNAPI ANYAGAINK

Tábortűz, ropogó gallyak, izzó forróság… Ki gondolná, 
hogy ez is kémia?

A tábortűz parazsán megsül a szalonna, és ha folyama-
tosan forraljuk, akkor előbb-utóbb megfő a bográcsgulyás. 
Otthon az ebéd csak akkor készül el, ha nem oltjuk el köz-
ben a gázt, vagy nem vesszük le a tűzhelyről a fazekat.

Télen szénnel, fával, olajjal vagy gázzal fűtünk: ottho-
nainkat a tüzelőanyagok égése melegíti. Ahhoz, hogy me-
leg legyen, a szenet, a fát meg kell gyújtani. A cinkpor és 
a kénpor, miután „begyújtottuk” a keveréket, vakító tűztü-
nemény közben lép reakcióba egymással. A reakció meg-
indulása (a begyújtás) után már nem kell melegítenünk, a 
reakció fenntartja önmagát, a továbbiakban már „magától” 
is folytatódik.

Mivé ég el a magnézium? (K4)

Egy kis darabka magnéziumszalagot meggyújtunk. 
A szürke magnéziumszalag vakító fénnyel ég el. Az 
égéstermék fehér por, kémiai nevén: magnézium-
oxid.

1  Az exoterm görög eredetű szó, az exo (jelentése: külső, kívüli) és a therm (thermosz, jelentése: hő, meleg) szavakból származik. Az exoterm 
folyamat „kifelé melegít”, vagyis hőleadással jár. Hőtermeléssel járó kémiai és fizikai változásokat nevezünk exotermnek.

Miközben az anyag a környezetének hőt ad át, vagyis  
a belső energiája csökken, a környezet energiája vi- 
szont nő.

Tábortűz

14
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A dobostorta bevonata barna színű cukormáz, 
ka ra mell. A cukorból folyamatos (óvatos) melegítés 
hatására keletkezik. A melegítés nemcsak a cukor hő-
mérsékletét emeli, hanem hatására a cukor elbomlik. 
A cukor bomlásából többféle új anyag, karamell, majd 
szén, illetve víz keletkezik. A bomlás kémiai reakció.

cukor $ szén + víz

Ha a melegítést abbahagyjuk, a cukor átalakulása 
is abbamarad. Miközben a cukor bomlik, környeze-
téből hőt vesz fel. A hőfelvétellel járó változást en-
doterm2 folyamatnak nevezzük. A cukor bomlása 
endoterm kémiai reakció.

Az exoterm reakcióban az anyag a környezetének 
hőt ad át, az endoterm reakcióban az anyag a környe-
zetéből hőt vesz fel.

Exoterm (hőtermelő) és endoterm (hőelnyelő) folyamat

Hogyan készül a karamell? (K5)

Kémcsőben óvatosan kiskanálnyi cukrot melegítünk. 
A cukor megolvad, és barna karamell keletkezik, mi-

közben a kémcső fala bepárásodik. Erősebb melegítés 
hatására a cukor részben, majd teljesen elszenesedik.

2  Az endoterm szóban az endo (endon) előtag jelentése: belül, belső. Az endoterm folyamat „belül melegít”, vagyis hőfelvétellel jár. 
Egy hőfelvétellel járó folyamatot csak akkor nevezünk endotermnek, ha a folyamat során az anyag átalakul.

A dobostortát először Dobos József cukrászmester 
készítette 1884-ben. Nemcsak a ropogós, aranybarna  
karamell volt az újdonsága, hanem vajkrémes tölteléke 
is. Egész Európát meghódította. Különleges ládákban 
szállították a tortákat, épségüket a sarkokban elhelye-
zett papírvánkosok védték.

exoterm folyamat endoterm folyamat

a reakció
anyagai

a reakció
anyagai

K Ö R N Y E Z E TK Ö R N Y E Z E T

hő hő

hő hő
hő hő

hő hő

Miközben az anyag a környezetéből hőt vesz fel, ener-
giája nő, a környezetéé viszont csökken.

15
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A kémiai reakciók többnyire hőváltozással járnak.  
A reakciók során vagy hő termelődik, vagy a folya-
mat közben az anyag hőt vesz fel.

Azokat a változásokat, amelyekben az anyag a 
környezetének hőt ad át, hőtermelő, exoterm folya-
matoknak nevezzük. Exoterm folyamat például az 
égés.

Azokat a változásokat, amelyekben az anyag a 
környezetéből hőt vesz fel, hőelnyelő, endoterm 

folya matoknak nevezzük. Endoterm folyamat pél-
dául a cukor bomlása, elszenesedése.

Az égés során az égő anyag a levegő oxigénjével 
egyesül. 

Az egyesülés olyan kémiai változás, amelyben 
több anyagból egyetlen új anyag keletkezik. 

A bomlás olyan kémiai változás, amelyben egy 
anyagból több új anyag keletkezik.

1. A gyertya égése exoterm folyamat. Miért? Ho-
gyan érzékeljük ezt?

2. Miért nevezzük kémiai változásnak a magnézium 
égését? (K4) 

3. Miért nevezzük egyesülésnek a magnézium égé-
sét? Mi az egyesülés?

4. Miért nevezzük bomlásnak a cukor hevítés hatá-
sára bekövetkező változását? (K5) Mi a bomlás?

5. Ha az anyag a környezetéből hőt vesz fel, milyen 
változás történik a közvetlen környezetében? És 
ha hőt ad le?

6. Amikor a vizet a teafőzéshez felmelegítjük, miköz-
ben a hőmérséklete nő, hőt vesz fel. Ha egy kicsit 
állni hagyjuk, akkor lehűl, vagyis hőt ad le. Nevez-
hetjük-e exoterm folyamatnak a melegítést, illetve 
endoterm folyamatnak a lehűlést? (A válaszadás-
ban segít a 14. és 15. oldalon található lábjegyzet.)

Kérdések és feladatok

Tanuld meg!

Exoterm és endoterm kémiai reakciók: http://realika.educatio.hu

A fotoszintézis is endoterm folyamat
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Ha kilépünk a zuhany alól, fázunk; ha melegünk van, a 
párolgó izzadságcseppek hűsítik testünket. Télen, amikor 
a csikorgó hidegben a felhőkből kicsapódik a hó, és meg-
indul a hóesés, akkor megenyhül az idő, és néhány fokkal 
melegebb lesz.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a jég szilárd, a víz folyékony, 
a vízpára gáz-halmazállapotú (légnemű). Mindhárom anyag 
víz   részecskékből áll. Miben különböznek akkor egymástól?1

A szilárd anyagokban a részecskék szorosan illeszked-
nek egymáshoz, közöttük erős összetartó erő működik. 
A szilárd anyagok egy része kristályos szerkezetű2. Bennük 
a részecskék szabályos rendben helyezkednek el, és ez a 
belső rend a szilárd anyag külső megjelenésén is látható. 
A szilárd test alakja és térfogata is állandó. A részecskék 
ugyan nem hagyhatják el a helyüket, de azért a szilárd 
anyagban sincs nyugalom. A részecskék tartózkodási he-
lyük környezetében állandó rezgő mozgást végeznek.

A folyadékok részecskéi között is hat összetartó erő, ez 
azonban a szilárd állapothoz képest gyengébb. Ezért a fo-
lyadékok részecskéi elhagyhatják a helyüket, elmozdulhat-
nak, elgördülhetnek egymáson. A folyékony anyag alakja 
nem állandó, hanem mindig olyan, amilyen edénybe töltjük.

A gázok részecskéi gyakorlatilag függetlenek egymás-
tól, a közöttük lévő kölcsönhatások elhanyagolhatók. A ré-
szecskék olyan messzire távolodhatnak el egymástól, amek-
kora hely áll a rendelkezésükre. A gázok összenyomhatók és 
kitágíthatók, vagyis alakjuk is és térfogatuk is változó.

„Eltűnik, mint a kámfor” – mondjuk arra, aki nyomtala-
nul távozik. A molyirtó, a kristályos naftalin szagától me-
nekülnek a molyok, és a jellegzetes szagot mi is messziről 
megérezzük.

Amikor hull a hó, 
megenyhül a hideg

1  A halmazállapotokról és a halmazállapot-változásokról részletesen a fizikában tanultok, most csak a legfontosabb jellemzőiket mu-
tat juk be.

2 A nem kristályos szilárd anyagokat amorf, „alaktalan” anyagoknak nevezzük. Ilyen például az üveg.

HALMAZÁLLAPOTOK ÉS HALMAZ- 
ÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK (OLVASMÁNY)

MINDENNAPI ANYAGAINK

A kristályos szilárd anyagokban  
a részecskék rendezettek

A folyadék felveszi az edény alakját A gázok alakja és térfogata is változhat 
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Ahhoz, hogy a víz gyorsan elpárologjon, melegítenünk 
kell. Ha pedig a forró gőz lecsapódik a kezünkön, égési 
sérülést szenvedhetünk. A halmazállapot megváltozása is 
olyan folyamat, amelyben az anyagok és környezetük kö-
zött hőcsere történik.

A melegítés a szilárd anyag szorosan illeszkedő, „egy 
helyben” rezgő részecskéit gyorsabb rezgésre készteti.  
A melegítés közben elérünk egy olyan hőmérsékletet, 

Hány °C-on olvad meg a fixírsó? (K6)

Kémcsőbe tett kevés fixirsót kis lángon óvatosan 
melegítünk.

Miközben a fixírsót melegítjük, eleinte csak 
a hőmérséklete nő, majd a fixírsó olvadáspontján 
(48 °C-on) megindul az olvadás.

Olvadás közben a fixírsó hőmérséklete nem 
változik.

A fixírsó olvadásának grafikonja

48
cC

E

Jégvirág

FagyásSzáradáskor a víz párolog a hajrólForrás

Állapotváltozások: http://realika.educatio.hu18
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 amelyen a részecskék annyira kilendülnek, hogy összeüt-
köznek, kiszakadnak a kristályból, és szabadabban mozog-
nak. Ha folytatjuk a melegítést, akkor egyre többen lesznek 
a „szökevények”, egyre többen szabadulnak ki a kristály kö-
telékéből, vagyis a szilárd anyag megolvad. Az egész kris-
tály csak akkor olvad meg, ha a környezetéből hőt vesz fel: 
az olvadás endoterm halmazállapot-változás.

Ha a megolvadt fixírsót (K6) óvatosan szobahőmér-
sékletűre hűtjük, a legcsekélyebb rázkódástól is megindul a 
gyors kristályosodás. Miközben a fixírsó olvadéka megfagy, 
kezünkkel érezhetjük, hogy a kémcső felmelegszik. A fa-
gyás során az anyag a környezetének hőt ad át. Éppen any-
nyit, amennyit az olvadás közben felvett. A fagyás exoterm 
halmazállapot-változás.

A naftalin erős illata arról tanúskodik, hogy ez az anyag 
a jódhoz hasonlóan könnyen gőzzé válik. Nemcsak a jód 
és a naftalin, hanem például régebben a fagylaltoskocsik 
hűtésére használt szárazjég (szilárd szén-dioxid) vagy a 
„nyom ta lanul eltűnő” kámfor is megolvadás nélkül válik 
lég neművé, vagyis szublimálódik. A szublimáció is hő-
változással jár: amikor a kristályos anyag elgőzölög, a kör-
nyezetéből hőt vesz fel; amikor a gőz újból kristállyá csa-
pódik le, a környezetének hőt ad át. 

A folyadék, így a víz is bármilyen hőmérsékleten páro-
log. A nedves ruha, a nedves haj megszárad még a hideg 
szobában is, csak legfeljebb lassabban, mint ha jól befűte-
nénk. A folyadékban ugyanis minden hőmérsékleten akad 
olyan „szerencsés” részecske, amelyik az állandó nyüzsgés, 
lökdösődés következtében kirepülhet. 

A forrás jelensége sok tekintetben hasonló az olvadás-
hoz. Ha a folyadékot melegítjük, a részecskék gyorsabban 
mozognak, egyre többet ütköznek össze, és egy részük ki-
szabadul a folyadékból. Ha folyamatosan melegítjük a folya-
dékot, elérünk egy olyan hőmérsékletet, amelyen már a fo-
lyadék belsejében is kialakulnak a gőzbuborékok, a folyadék 
forr. A forrásban tartáshoz a folyadékot folyamatosan mele-
gítenünk kell: a forrás endoterm halmazállapot-változás.

Míg a forrás, a párolgás endoterm halmazállapot-válto-
zás, a gőzök lecsapódása ezzel ellentétes folyamat. A lecsa-
pódás exoterm halmazállapot-változás.

Az olvadáspont és a forráspont a tiszta anyagok jellem-
ző adata. Például a tiszta víz (normál légköri nyomáson) 
0 °C-on olvad meg, és 100 °C-on forr. 

A halmazállapotokat és a halmazállapotok változásait 
az alábbi ábrán foglaljuk össze.

szilárd folyadék gáz

szublimáció

lecsapódás

olvadás forrás, párolgás ENDOTERM

fagyás lecsapódás EXOTERM

Halmazállapotok, halmazállapot-változások

Lávaömlés a Hawai-szigeteknél

19Ellenôrizd 
tudásod!  http://kemiateszt.uw.hu/7oszt/7oszt.htm
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