
Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Kar

jegyzet az Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus Szak
hallgatói részére

Szervetlen kémia

írta:
Dr. Kelemen János

Pécs
1998



Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Kar

jegyzet az Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus Szak
hallgatói részére

Szervetlen kémia

írta:
Dr. Kelemen János

Pécs
1998



Lektorálta:

Dr. Boksay Zoltán egyetemi tanár

Jogvédett kiadás, bármilyen úton történő másolása tilos!

Szerzői jog:

a jegyzetben szereplő szövegek és képek átvételéhez az egyes kötetek 
íróinak, a felelős kiadónak és Nagy József Nyomdájának, Kaposvár 

együttes írásbeli engedélye szükséges.

Készült: 200 példányban Nagy József Nyomdájában.

Pécs, 1998.

Kiadja a Pécsi Orvostudományi Egyelem Egészségügyi Főiskolai Kar

Felelős kiadó: dr. Buda József



TARTALOMJEGYZÉK

Oldal
I. BEVEZETÉS 1.
II. AZ ELEMEKRŐL ÁLTALÁBAN 7.

2.1 Az ókori görög filozófia elméletei 7.
2.1.1 Az őselemek rendszerei 7.
2.1.2 Atoinelméletek 9.
2.2 A kémiai elemek 11.
2.2.1 Az elemek elnevezése 13.
2.2.2 Az elemek jelölése 17.
2.3 Atomok és elemek 19.
2.4 Mengyelejev periódusos rendszere 22.

III. AZ ATOMOK FELÉPÍTÉSE ÉS SZERKEZETE 25.
3.1 Az elektron 25.
3.2 Radioaktivitás 26.
3.3 A Rutherford-féle atommodell 29.
3.4 Elemi részecskék 31.
3.5 Az atommag 33.
3.5.1 Az atommag stabilitása 38.
3.5.1.1 Természetes és mesterséges radioaktivitás 41.

IV. AZ ATOMOK ELEKTRONSZERKEZETE 43.
4.1 A Bohr-féle atommodell 43.
4.2 A hullámmechanikai atommodell 48.
4.3 A kvantummechanikai atommodell 49.
4.4 A kvantumszámok 51.
4.5 Az elektronpályák energiaszintjei 55.
4.6 Az elektronpályák alakja 57.
4.6.1 Az elektronpályák és az elektronszerkezet ábrázolása 60.

V. A PERIÓDUSOS RENDSZER 62.
5.1 A Szabó-Lakatos féle periódusos rendszer 73.
5.2 Az elemek csoportosítása 76.

VI. IONIZÁCIÓ 77.
6.1 Az atomok és ionok mérete 84.

I



TARTALOMJEGYZÉK

Oldal
VII. A KÉMIAI KÖTÉS 91.

7. Î Elcktronegativitás 94.
7.2 Az összelclt ionok elektroncgativitása 100.

VIE MOLEKULÁK 101.
8.1 A kovalens kötés 104.
8.1.1 Homonukleáris kötések 105.
8.1.2 Heteronukleáris kötések 112.
8.1.3 Dativ kötés 113.
8.1.4 Hibridpályák 115.
8.1.4.1 Hibridpályák a magasabb sorszámú periódusokban 122.
8.1.5 A hajlított kötés 125.
8.1.6 Háromccntrunios kötés 126.
8.1.7 Neinlokalizálható molekulapályák 127.
8.1.7.1 Delokalizáció szerves vegyülctekben 131.
8. Î.7.2 Delokalizált magános párok 133.
8.1.7.3 A hidrogénkötés 134.
8.2 Az oxidációfok és az oxidációszám 137.
8.3 A molekulák alakja 139.

IX. KOMPLEXEK 141.
9.1 A komplexek szerkezete 141.
9.2 A komplexek csoportosítása 141.
9.3 A komplexek élettani szerepe 146.

X. A HALMAZOK SZERKEZETE ÉS TULAJDONSÁGAI 148.
10.1 A 'van der WAALS'-kölcsönhatások 151.
10.2 A szilárd anyagok kristályszerkezete 153.
10.2.1 Polimorfia, allotrópia 155.
10.3 Rácstípusok 156.
10.3.1 Molekularács 158.
10.3.1.1 Az elemek és vegyÖletek színe 160.
10.3.2 Az atomrács 161.
10.3.3 A fémrács 163.
10.3.3.1 A fémek elektromos vezetőképessége 166.
10.3.3.2 Mágneses tulajdonságok 168.
10.3.4 Az ionrács 170.

II



TARTALOMJEGYZÉK

Oldal
XI. AZ ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK TULAJDONSÁGAI 173.

11.1 Az elemek előfordulása 173.
11.2 Az elemek előállítása 175.
11.3 A vegyületek előállítása 176.
11.4 A vegyületek elnevezése 177.
11.5 A hidrogén 183.
11.6 Nemesgázok 185.
11.7 A halogén elemek 188.
11.8 Az oxigéncsoport 193.
11.8.1 Az oxigéncsoport elemeinek vegyületci 196.
11.8.1.1 Hidrogén vegyületek 197.
11.8.1.2 Oxidok és savak 201.
11.9 A nitrogéncsoport 204.
11.9.1 A nitrogéncsoport elemeinek vegyületei 208.
11.9.1.1 A nitrogén fontosabb vegyületei 208.
11.9.1.2 A foszfor fontosabb vegyületei 213.
11.9.1.3 Az arzén, antimon és bizmut fontosabb vegyületei 215.
11.10 A széncsoport 218.
11.10.1 A szén, szilícium és germánium fontosabb vegyületei 223.
11.11 Az ón és az ólom 230.
11.12 A Hl. főcsoport elemei 234.
11.12.1 A bór és vegyületei 235.
11.12.2 Az alumínium és fontosabb vegyületei 237.
11.12.3 A gallium, indium és tallium 241.
11.13 Az alkálifémek 242.
11.13.1 A nátrium fontosabb vegyületci 244.
11.13.2 A kálium fontosabb vegyületci 248.
11.13.3 Az alkálifémek egyéb vegyületei 251.
11.14 Az aminóniumvegyületek 252.
11.15 Az alkáliföldfémek 253.
11.15.1 A magnézium és kalcium fontosabb vegyületei 258.
11.15.2 A bárium fontosabb vegyületei 262.
11.16 Avascsoport 263.
11.16.1 A vascsoport elemeinek fontosabb vegyületei 266.

Hl



TARTALOMJEGYZÉK

Oldal
11.16.2 A vascsoport elemeinek biológiai jelentősége 268.
11.17 A platinaféniek 269.
11.17.1 A platinacsoport elemei és vegyiileteik 272.
11.18 A cinkcsoport 274.
11.18.1 A cinkcsoport elemeinek fontosabb vegyületei 277.
11.18.2 A cinkcsoport elemeinek biológiai jelentősége 279.
11.19 A rézcsoport 280.
11.19.1 A rézcsoport elemeinek fontosabb vegyületei 287.
11.20 A mangáncsoport 291.
11.21 A krómcsoport 296.
11.22 A vanádiumcsoport 302.
11.23 A titáncsoport 303.
11.24 A szkandiumcsoport 304.
11.25 A lantanoidák és aktinoidák 305.
11.25.1 A lantanoidák 306.
11.25.2 Az aktinoidák 310.

ÍV



I. BEVEZETÉS

A kémia a természettudomány egyik ága,, ami a körülöttünk lévő anyag 

vizsgálatával foglalkozik.

Nehéz lenne pontosan meghatározni, mikor kezdett el az ember kémiával vagy 

kémiai jellegű munkával foglalkozni. Annyi bizonyos, hogy a kémia kezdetei az 

ókor korai szakaszába nyúlnak vissza. Maga a szó -  kémia -  eredete máig sem 

tisztázott. Mivel az ókori európai leírások szinte kizárólag Egyiptomot jelölik meg 

"minden tudományok" forrásául, a kémia elnevezése feltételezések szerint az 

egyiptomi ' kemmi '(  = fekete) szóból ered, ami egyiptomi nyelven a Nílus fekete 

humuszos deltáját, azaz magát Egyiptomot jelentette. Ehhez nagyon hasonló a 

régi görög nyelvben a 'ehetni', ami szintén feketét jelentett. Egyesek a kémia 

szót az ugyancsak görög 'chíma' vagy 'chetnea' szóból származtatják ; az előbbi 

a fémek olvasztását jelenti, az utóbbi pedig az arany és ezüst előállítását. Más 

kutatók a fentiekkel ellentétben kínai eredetre vezetik vissza a kémia szó 

jelentését : a 'chin-i' szó például az arany előállításának egyik műveletét jelenti. 

E szavak valamelyike és az általa jelölt tevékenység aztán vélhetően arab 

közvetítéssel jutott el Európába, ahol al-kímia (a / = határozott névelő) formában 

honosodott meg és terjedt el.

Az ókori Egyiptomban már ismerték az illatszer- és szappangyártást, az 

alapvető erjesztési folyamatok révén kitűnő söröket és borokat készítettek. 

Birtokában voltak az üveg és fazekascserép előállítási technológiájának, 

változatos színű festékeket és egyéb színező anyagokat készítettek. Nagyon 

sok, máig is használt alapanyagot fedeztek fel (szóda, hamuzsír, ecet), és 

tisztán elő tudták állítani a fontosabb fémeket (réz, ón, ólom) is. A többi ókori 

birodalomban (India, Kína, Mezopotámia) is viszonylag fejlett kohászat 

működött, amelynek feladata mindenekelőtt az ón, ólom, réz, vas, ezüst és 

arany kinyerése volt a különböző ércekből fegyverek, szerszámok és ékszerek 

készítése céljából.



BEVEZETÉS

Ezen ősi technikai ismeretekhez tették hozzá az ókori görög 

természetfilozófusok az anyag felépítésének, szerkezetének elméletét, amely 

gyakorlati megfigyelések spekulatív magyarázatán alapult. DEMOKRITOSZ és 

követői az anyagnak diszkrét, parányi egységekből, atomokból való felépülését 

hirdették. ARISZTOTELÉSZ az ún. őselemelmélet legjelentősebb képviselője 

volt. Négy őselemröl -  tű z , levegő, v iz ,  fö ld  -  beszél, melyek a h ideg , 

meleg, száraz és nedves alaptulajdonságokkal létrehozzák a különböző 

anyagi testeket. A tulajdonságok megváltoztatása (pl. hevítéssel) az anyag 

sajátságainak változását okozza, így lehetőség nyílik az anyagokat egymásba 

átalakítani.

Ugyanez az elv lelhető fel a kínaiaknál is, akik öt elemet és öt tulajdonságot 

feltételeztek. Kínában alakították ki az ún. kén <-» higany elvet is, amit az arabok 

fejlesztettek tovább. E szerint "...a fémek higany és kén különböző arányú 

vegyüléséből..." keletkeznek; annál nemesebb egy fém, minél kevesebb ként 

tartalmaz, így az arany a legtisztább higany.

Ezek a " kinyilatkoztatások" lettek az alapjai a középkor európai kémiájának, az 

alkímiának, amely részben átvette az egyiptomi, görög, ill. római 

tapasztalatokat, és keveredett az ókori Kelet misztikumával. Az alkimisták 

évszázadokon át az arisztotelészi tévhitet mint elvet alapul véve leginkább az 

arany előállításának bűvöletében dolgoztak, ami persze mai szemmel nézve 

eleve kudarcot jelentett, de a rengeteg próbálkozás és kísérletezés esetenként 

(általában véletlenül) "eredményeket" is hozott : pl. a salétromsav előállítása, a 

porcelángyártás kifejlesztése. Ekkor vált a tudományok nyelvévé a latin, ezért a 

X-XIV. századot az alkímia latin korszakaként szokás emlegetni. Az alkímia 

tudományát, a "fehér mágiát" az egyház is elfogadta, sőt gyakran a 

monostorokban, apátságokban dolgozó papok és barátok váltak igazi 

természettudósokká: a legnagyobbak közül ALBERTUS MAGNUS (1193-1280) 

lovag domonkosrendi, TEOPHILUS bencés, ROGER BACON (1214-1294) 

ferencesrendi szerzetes volt. Korábban GERBERt (930-1003) pápává választották

II. Szilveszter néven (tőle kapta Szent István a koronát). Mivel azonban az arany 

ígérete, a gyors meggazdagodás reménye nagyon sok tanulatlan kóklert és 

kalandort is vonzott, és aranyat sem sikerült előállítani, az alkímia fokozatosan

2



BEVEZETÉS

elvesztette misztikumát, és gyakorlatiasabb, megvalósítható célokat keresett. A 

XV-XVII. században egyre nagyobb szerepet kap a technológia, az anyagok 

nagy tételben való előállítása, és egyre nagyobb jelentősége lesz a természetes 

és mesterséges vegyi anyagoknak a gyógyításban. Kialakul az orvosok 

alkímiája, a iatrokémia (orvosi vegytan). Legjelentősebb képviselője a német 

orvos, PARACELSUS (1493-1541), aki az alkímia célját a gyógyító szerek 

készítésében fogalmazta meg. AGRICOLA (1494-1555) ugyancsak orvosnak 

tanult ; a német Érchegységben a bányászat, valamint az ércek kohósításának 

tanulmányozása mellett a bányászok fémbetegségeit is vizsgálta.

Az alkimisták a már az ókorban is ismert kilenc elem (7 fém : arany, ezüst, réz, 

ón, ólom, vas, higany ; 2 nemfém : kén, szén) mellé további nyolcat fedeztek fel 

(arzén, antimon, bizmut, cink, foszfor, kobalt, nikkel, platina), és természetesen 

rengeteg új vegyületet is előállítottak.

Egészen a XVIII. sz. elejéig az adatgyűjtés korszaka volt ez, és ezzel együtt 

kialakultak, ill. fejlődtek mindazok az eszközök és műveletek, amelyek a 

későbbiekben az adatok rendszerezésével lehetővé tették a modern kémia 

kialakulását, amit az egyre fontosabbá váló ipar és a terjeszkedő kapitalizmus 

megkövetelt.

Ennek első lépéseként 1661-ben BOYLE megalkotja a kémiai elem fogalmát. A 

következő állomás pedig a tömegmegmaradás elvének tudományos érvényű 

megfogalmazása, valamint kísérleti bizonyítása volt (LOMONOSZOV, 1756 ; 

LAVOISIER, 1773). Innentől számíthatjuk a modem kémia fejlődését.

1801-ben PROUST megfogalmazza az állandó súlyviszonyok törvényét, majd 

1804-ben DALTON megalkotja a többszörös súlyviszonyokét. Ugyancsak 

DALTON volt az, aki 1803-ban először jelentette ki, hogy "...minden 

test...nagyon sok egészen kicsi részecskék óriási számából áll, amelyeket a 

körülményektől függően erősebb vagy gyengébb vonzóerő tart össze...." Két 

évezred elmúltával feléledt DEMOKRITOSZ atomelmélete.

1808-ban BERZELIUS az addig ismert vegyületeket szerves és szervetlen 

anyagokként csoportosítja, létrehozva ezzel a szerves (organikus) és 

szervetlen (anorganikus vagy inorganikus) kémiát.
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A besorolásnak elvi alapja volt, amit az akkor uralkodó "vis vitalis” (életerő) elv 

alapján magyaráztak, nevezetesen, hogy a szerves kategóriába sorolt 

vegyületeket (alkohol, glicerin, ecet) csak az élő szervezet képes előállítani. Ez 

a szemlélet 1828-ban WÖHLER kísérlete nyomán omlott össze, aki a szervetlen 

ammónium-cianátból karbamidot, tehát szerves vegyületet állított elő. Ezt 

követően rohamléptekkel indult meg a szerves vegyületek előállítása, és 

reakcióinak vizsgálata. A XX. század elejére a kb. 20-30 ezer ismert szerves 

vegyület mellett a szerves vegyületek száma elérte az egymilliót. Napjainkban a 

szervetlen vegyületek száma még 100 ezer alatt van, míg a szerves 

vegyületeké meghaladja az ötmilliót.

A kémia két nagy területének a szervetlen és szerves kémiának szétválasztását 

és külön-külön kezelését, illetve tárgyalását ma már nem annyira elvi okok, 

sokkal inkább gyakorlati szempontok teszik szükségessé. Túl azon, hogy a 

szerves vegyületek számának milliós nagyságrendje más rendszerezési elvet 

kíván, mint a szervetlenek néhány tízezres száma, más kategóriákban kell 

gondolkodni az ún. leíró jellegű tárgyalásmódban is : a szerves és szervetlen 

vegyületek összetétele, fizikai tulajdonságai, finomszerkezete, stabilitása 

alapvetően eltérő vizsgálati és tárgyalási módszert követel.

A múlt század végéig a kémia az anyag minőségi tulajdonságait és az anyagi 

minőség megváltozásával járó reakciókat vizsgálta. A szervetlen kémia feladata 

pedig szinte kizárólagosan az elemek és a nemszén-vegyületek sajátságainak 

empirikus vizsgálatában (megfigyelés, kísérlet) és az adatok rendszerezésében 

merült ki. Ezeket általánosítva induktív jelleggel próbált meg következtetéseket 

levonni az anyag szerkezetére vonatkozóan. Az akkori szervetlen kémia alapjait 

a daltoni atomelmélet képezte, az atomokból felépülő vegyületeket pedig három 

csoportba sorolták : bázisok, savak és sók.

A periódusos rendszer megalkotásával (MENGYELEJEV, 1869) és csaknem 

összes elemének felfedezésével úgy tűnt, hogy ez a tudományág (is) kerek 

egész lett, amelynek szerkezetébe-elméletébe nagyon jól beilleszthetőek voltak 

az újonnan megismert kémiai reakciók és a kísérletek során szinte naponta 

előállított újabb vegyületek is. Ez volt a szervetlen kémia klasszikus korszaka.
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A századforduló idejére a fizikában és kémiában összegyűlt tapasztalati 

adatokat és eredményeket azonban már nem lehetett a korábbi szemlélettel, a 

daltoni oszthatatlan atomelmélettel megmagyarázni ; a fizika és a kémia 

mezsgyéjén új tudományág született, a kvantummechanika. RUTHERFORD 

kísérletei bebizonyították, hogy az atomok atommagból és eletronburokból 

épülnek fel. BOHR afommodellje már meg is magyarázta az atomok működését, 

és elviekben is új utakat nyitott a kémia számára.

A XX. század elején megváltozott a természettudományoknak az anyagról 

alkotott fogalma. Már nemcsak a "kézzelfogható", nyugalmi tömeggel és 

részecskejelleggel bíró egységek tekinthetők anyagnak, hanem az anyag 

kategóriájába tartoznak a hullámok, a fény, az elektromágneses sugárzás, a 

gravitációs és mágneses mezők is. Az EISTEIN-féle ekvivalenciaelv és 

relativitáselmélet összekapcsolja a tömeg és energia fogalmát (egyesíti a 

tömeg- és energiamegmaradás elvét), messzemenően bizonyítva ezzel az 

anyagi világ egységét.

Innentől datálható a kvantumkémia térhódítása, amelynek segítségével 

lehetővé vált olyan klasszikus kémiai fogalmak értelmezése és szemléletes 

magyarázata, mint pl. a vegyérték, a kémiai kötés. Ez tette lehetővé a 

koordinációs kémia kialakulását, a komplexek szerkezetének vizsgálatát.

E szemléletmód terjedésével egyre inkább közel kerültek és kerülnek 

egymáshoz korábban jól körülhatárolt tudományágak, a kémia, biológia, fizika. 

Az interdiszciplináris területeken határtudományágak alakultak ki : fizikai-kémia, 

biokémia, biofizika. Magán a kémia tudományon belül is új területek keletkeztek. 

Kialakult az elemorganikus kémia, amely a szervetlen és szerves anyagokból 

álló vegyületek előállításával és vizsgálatával foglalkozik. Az 1920-30-as 

évektől kezdve nyilvánvalóvá vált a kémiai elemeknek a biológiai 

rendszerekben betöltött szerepe, esetenként esszenciális jellege. Az ún. makro- 

és mikroelemek élettani jelentősége ma már mindenki számára nyilvánvaló. Az 

évtizedek alatt a szervetlen kémián belül önálló területté nőtte ki magát a 

bioszervetlen kémia, ami ma is igen dinamikusan fejlődik.
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A kémia tudományon belül a szervetlen kémia tudományág ma is a kémiai 

elemek és vegyületek (a szénvegyületek kivételével) tulajdonságainak és 

reakcióinak vizsgálatával foglalkozik. Ezen elemek és vegyületek kémiailag 

azonos szerkezeti elemekből, atomokból, molekulákból, ionokból épülnek fel, és 

sajátságaikat a létrehozott halmazokban vizsgálhatjuk. Az anyagok 

tulajdonságainak értelmezésénél atomszerkezeti, molekulaszerkezeti és 

halmazszerkezeti ismeretek szükségesek. A klasszikus szervetlen kémiával 

ellentétben napjaink szervetlen kémiája szerezeti szervetlen kémia, amely az 

anyag építőköveinek különböző szintjein keresi a szerkezet és a tulajdonságok 

összefüggéseit. Törvényszerűségeket állít fel, amiknek megállapításához már 

ismert szabályszerűségeket alkalmaz (pl. általános kémiából), vagy azokból 

vezeti le az újakat : deduktív módszert, használ.

A szervetlen kémia tantárgynak mindezek után az a feladata, hogy biztosítsa 

azt a szervetlen kémiai ismeretanyagot, ami a többi kémiai jellegű tantárgy 

megfelelő szinten való elsajátításához, illetve a kémia egyéb szakterületeinek 

eredményes műveléséhez feltétlenül szükséges.
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II. AZ ELEMEKRŐL ÁLTALÁBAN

A körülöttünk lévő anyagi világot, annak változatos formáit és átalakulásait az 

emberiség már ősidőktől kezdve igyekszik megismerni. Az ember kezdettől 

fogva feltételezte ennek a különböző megjelenésű anyagnak az egységességét, 

és egész történelméhez szorosan hozzákapcsolódik a természetben talált 

anyagok átalakítása. Nagyon régóta vizsgálja az ember az anyagot olyan 

szempontból is, hogy mik azok a legkisebb egységek, melyekből a nagyobb 

rendszerek felépülnek.

2. 1 Az ókori görög filozófia elméletei

Az ókori görög természetfilozófia alapvetően gyakorlati megfigyelésekből indul 

ki, de a megismerést alátámasztó kísérletek helyett elméleti, spekulatív 

módszereket használ, amik természetesen nem teszik lehetővé az igazi 

tényfeltárást. Az elvek gyakran misztikus vonásokat is tartalmaznak, vagy erre 

alapozódnak.

2. 1. 1 Az őselemek rendszerei

Az i.e. VI. századtól az i.e. III. sz-ig tart az ún. őselemek korszaka, az a korszak, 
amely a későbbiekben a középkori Európa kémiai szemléletére, az alkímiára is 
nagyban rányomta bélyegét, és nagyon sokáig gátja volt a fejlődésnek.

THALÉSZ (i.e. 625-547) elgondolása szerint a víz az egyetlen őselem (ősanyag),

amelyből a világmindenség kialakult. A víz elpusztíthatatlan, csak tulajdonságai

változnak meg miközben átalakul, és pára vagy föld lesz belőle.

Ebben a szemléletben egy kicsit tükröződik a görög szigetvilág léte is, 
nevezetesen, hogy a szigetek a tengerből emelkedtek ki, azaz vízből 
keletkeztek. Mivel járt Keleten és Egyiptomban, az is lehetséges, hogy az 
elképzelés abból a valós megfigyelésből indul ki, hogy a Nílus és a 
mezopotámiai nagy folyók az ember szeme láttára rakják le hordalékukat, és 
lesz termőföld a vízből.

ANAXIMANDROSZ (i.e. 611-546), Thalész tanítványa egy megfoghatatlan, 
meghatározhatatlan őselemet feltételezett, amit apeironnak nevezett.

ANAXIMENÉSZ (i.e. 585-525) szerint a levegő az őselem, amelynek 
sűrűsödésével jön létre a víz és föld, ritkulásával pedig a tűz.
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HERAKLEITOSZ (i.e. 540-475) elképzelése alapján a tűz a világ ősanyaga, 

amely a legmozgékonyabb és legváltozékonyabb anyag. Lefelé mozgásakor 

keletkezik a levegő, a víz és a föld, fölfelé mozogva pedig ismét fellobban a tűz 

lángja. Értelmezésében lényeges szerepet kap a mozgás és a változás.

Nézete képviseli a "pantha rei" ( = minden mozog, folyik) elméletet, mely szerint 
ugyanabba a folyóba nem léphetünk kétszer, mert addigra már megváltozik.

Elsőként EMPEDOKLÉSZ (i.e. 495-435) foglalta össze általánosságban az 

őselemek rendszerét. Alapvetően négy őselemet fogadott el : levegő, tűz, föld 

víz, melyek egyenrangúak, és belőlük keletkezik minden egyéb anyag.

Ő fogalmazta meg filozófiailag azt az elvet is, melyet később az 

anyagmegmaradás elvének neveztek el : semmiből nem keletkezik semmi, és

ami már létezik, nem semmisül meg. "

Érvelésében az öselemek a szeretet és gyűlölet hatására reagálnak : a szeretet 
egyesíti, a gyűlölet szétválasztja őket ; az elv tulajdonképpen a kémiai affinitás 
megfogalmazása, ami a kémia egész történetén végigvonul az egyesülés és 
bomlás magyarázatára.

Empedoklész orvosként is egy négy elemből és négy tulajdonságból álló 
rendszert dolgozott ki. A négy testnedv -  vér, nyálka, sárga epe, fekete epe -  
négy különböző karakterű embert alakít ki attól függően, hogy melyik kerül 
túlsúlyba : szangvinikus, flegmatikus, kolerikus és melankolikus. A nedvek színei 
(piros, fehér, sárga, fekete) az alkimisták kiemelt alapszínei lettek.

ARISZTOTELÉSZ (i.e. 384-322) az ókor nagy filozófusa egyetlen ősanyagot 

feltételezett, amely bizonyos tulajdonságokkal (hideg, meleg, nedves, száraz) 

felruházva négy őselemet alkot : TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ.

ösanyag + melegség és szárazság -> TŰZ őselem
ősanyag + melegség és nedvesség -» LEVEGŐ őselem
ősanyag + hidegség és hidegség -» VÍZ őseiem
ősanyag + hidegség és szárazság -» FÖLD őselem

TŰZ
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Mivel minden létező test ezeknek az öselemeknek és őstulajdonságoknak 

különböző arányú keverékéből áll össze -  miközben az alaptulajdonság eltűnik, 

és helyette a tulajdonságok valamifajta keveréke jelentkezik - ,  a tulajdonságok 

megváltoztatásával az őselemek egymásba átalakíthatok, tágabb értelemben a 

hétköznapi anyagok sajátságai is megváltoztathatók.

Pl. a VÍZ melegitve.net/ves és meleg LEVEGÓvé (pára), a TŰZ lehűtve hideg 
és száraz FÖLDdé (hamu) alakítható. A hideg és száraz tulajdonságok 
egyvelege a FÖLD egyik jellemzőjét, a szilárd állapotot hozzák létre. A hideget 
melegre cserélve az anyag megolvad, és a VÍZre jellemző folyadékállapotot 
eredményez. Oldódáskor a szárazból nedves lesz.
Vegyük észre azonban, hogy ezek a változások csupán fizikai folyamatok 
(halmazállapot-változások), és nem kémiai reakciók.

Később Arisztotelész a fenti négy elem mellett egy szellemi természetű, mindent 

betöltő ötödik elemet, Q uinta essentia-t (= ötödik lényeg) is bevezetett. Az 

alkimisták számára ez lett az áhított "bölcsek köve", amit évszázadokon át 

megszállottan kerestek, mert a hiedelem szerint segítségével minden fémet 

arannyá lehet változtatni.

Arisztotelész elképzelései csaknem 2000 éven át szinte változtatás nélkül 

fennmaradtak, és a középkorban dogmává merevedve alakították az alkímia 

eszméit, illetve akadályozták a kémia fejlődését.

2. 1. 2 Atomelméletek

Az előzőekben vázolt arisztotelészi szemlélet jellemzően a platóni idealista 

filozófiával állt összhangban, a tér és anyag viszonyában ennek egyik alaptétele 

volt az anyag continuitása (folytonossága), azaz annak a feltételezése, hogy az 

anyag folyamatosan kitölti a rendelkezésre álló teret, nem képez ürességet, 

vákuumot.

A másikfajta elmélet szerint az anyag felépítése nem folyamatos (discontinues), 

kitöltöttség és üresség váltakozik a térben ; az anyag jól elkülöníthető 

részecskékből áll, amik elvileg különválaszthatok egymástól, de kicsinységük 

miatt nem érzékelhetők. Az atomelméletek ez utóbbira alapozódnak.

Meg kell azonban jegyezni, hogy az atom fogalma ebben a korban sokkal 

inkább filozófiai, semmint természettudományos kategória volt.

9



H. AZ ELEMEKRŐL ÁLTALÁBAN
2. 1 Ó kori görög elm életek 2 . 1. 2 Atomelméletek

Az első ilyen jellegű elképzelés ANAXAGORASZ-tól (i.e. 500-428) származik, aki 

szerint a világ apró magok-bői (szpermatákbó\) épül fel, melyek végtelen számban 

és változatosságban hozzák létre a különböző anyagokat. Minden mag 

tartalmaz valamennyi kis részt minden anyagból, de a különböző anyagok 

magjai nem egyformák, az összetevők arányaikban eltérnek. Az egyes testek 

végtelen kis részekre felosztva is ugyanolyan arányban tartalmazzák az 

anyagokat, mint az egész. Elmélete végtelenül sok anyagi minőséget feltételez.

LEUKIPPOSZ (i.e. V.sz.) beszélt először az anyagokat alkotó, tovább már nem 

osztható részecskékről, atomokról (a-tomosz = oszthatatlan). Elméletét tanítványa 

DEMOKRITOSZ (i.e. 460-370) fejlesztette tovább, és őt tartjuk az elmélet 

legfontosabb képviselőjének is. Ügy vélte, hogy az anyag nem darabolható 

végtelenül, hanem olyan apró részecskék sokaságából épül fel, amiket már nem 

lehet tovább aprítani, oszthatatlanok. Szerinte a világegyetem öröktől fogva 

létező és állandó mozgásban lévő, különböző nagyságú és alakú atomokból áll, 

melyek az üres térben találhatók. A szemmel is jól érzékelhető változások az 

atomok szétválásával és összekapcsolásával magyarázhatók.

Az atomokat geometriai alakzatoknak vélte, (lásd az ábrákat), melyeknek 
„...külső megjelenésük és nagyságuk van, egyik érdes, másik horgas,...egyesek 
visszapattannak különböző irányokban, míg mások összekapcsolódnak., és együtt 
maradnak ". Segítségükkel olyan dolgokat is magyarázni próbált, mint pl. az 
ízlelés : gömbölyded, sima atomok okozzák a méz és tej kellemes ízét, míg az 
éles, szögletes formák a keserű és csípős érzetet.

EPIKUROSZ (i.e. 341-270) elmélete ezen túlmenően a különböző atomi

formákhoz különböző súlyokat is rendelt.

Két évezreddel később a XIX. században aztán tudományosan is bevezetik az 
atomsúly fogalmát, ami jelentősen javítja az anyagok összetételére vonatkozó 
vizsgálatok megbízhatóságát.

Tudni kell azonban, hogy mindezek az elméletek csak zseniális megérzések 

voltak, mert az atomok létezését a XX. sz. elejéig nem bizonyították.

Az 1800-as évek elején DALTON volt az, aki tudományos rangra emelte 
az atomelméletet, ami a modem kémiának megfelelő alapelveket teremtett.
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2. 2 A kémiai elemek

A XVII. század az alkímia hanyatlásának kora. A földrajzi felfedezések, az egyre 

fejlődő ipar és a feltörekvő polgárság szétrombolta a középkor világképét, és 

vele együtt az ideológiákon és misztikumon nyugvó tudományokat is. Új, 

gyakorlatiasabb szemléletre volt szükség, mindinkább teret nyertek a 

tapasztalatokon, kísérleteken nyugvó tudományok.

Az aranycsinálásra vonatkozó évezredes sikertelenségről elsőként az angol 

Robert BOYLE (1627-1691) mondta ki az arisztotelészi elvek tarthatatlanságát. 

Tematikus kísérletekkel analitikai módszereket dolgozott ki, melyek révén 

megállapította, hogy az anyagok legnagyobb része ún. összetett test, melyek 

egyszerűbb testekre, elemekre bonthatók.

Az összetett anyagok kétfélék lehetnek : egyik csoportjukban az alkotó elemek 

súlyaránya szigorúan meghatározott (ezeket nevezzük ma vegyületeknek), 

másik részükben az alkotók aránya bizonyos határok közt változhat anélkül, 

hogy a tulajdonságokban változás következne be (ezek az elegyek vagy 

keverékek).

Ö alkotta meg 1661-ben elsőként a kémiai elem fogalmának ma is érvényes 
definícióját :
„Elemnek nevezem mindazokat az eredeti és egyszerű, semmi mást nem 
tartalmazó anyagokat, melyek egyikét sem lehet a másikból előállítani, és 
amelyekké az összetett anyagok bonthatók. "

Tulajdonképpen ezt a kijelentést tekinthetjük a modem kémia 

kiindulópontjának. Ettől kezdve indult a korábban felhalmozódott tudásanyag 

rendszerezése, valamint a már ismert és újonnan előállított anyagok 

tendenciózus vizsgálata. Innentől számíthatjuk a tudományos kutatások 

kezdetét, és a rendszeres, célratörő kísérleti munka megindulását.

A BOYLE-féle fenti megfogalmazás egyúttal felvetette azt a problémát, 
hogy hány elem létezik a világon. Minden olyan anyagot, melyet nem 
tudtak tovább bontani, elemnek neveztek. (Ezek közül persze később 
sokról bebizonyosodott, hogy mai kategóriáink szerint keverékek vagy 
vegyületek. A kalcium-oxidot például sokáig elemnek tekintették.) Az 
1700-as évek végén a mai fogalmak szerint még csak 28 elemet 
ismertek, 50 év múlva a XIX.sz közepén pedig kb. 60-at.
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Többször előfordultak persze olyan esetek is, amikor valamilyen felfedezett 

anyagról csak jóval később sikerült bebizonyítani elemi voltát :

A foszfort pl. Hennig BRAND alkimista fedezte fel 1669-ben, amikor 
vizelet maradékát desztillálta. Később BOYLE, majd a német 
MARGGRAF is előállította a foszfort. 100 évvel később Carl SCHEELE 
(1742-1786) svéd patikus csonthamuból is nyert foszfort. Végül a nagy 
francia tudós Antoine LAVOISIER (1743-1794) igazolta, hogy a foszfor 
kémiai elem.

A hidrogént 1766-ban Henry CAVENDISH (1731-1810) angol tudós 
nevezte el "gyúlékony levegőnek", amikor a vasra öntött sósav hatására 
fejlődő gázt éghetőnek találta. Pedig már az alkimisták, köztük 
PARACELSUS is ismerték azt a tényt, hogy egyes fémek savakból gázt 
fejlesztenek, sőt 1650-ben de MAYERNE svájci orvos is előállította 
1650-ben kénsav és vas reagáltatásával, amit BOYLE is megfigyelt 
1671-ben. Végül ismét LAVOISIER bizonyította be a hidrogénről, hogy 
kémiai elem, amikor CAVENDISH kísérletét "ellenőrizte".

A nitrogént 1772-ben az angol D. RUTHERFORD fedezte fel, és mint a 
levegőnek légzésre nem alkalmas részét "mérgező levegő"-nek nevezte 
el. Ugyanebben az évben Joseph PRIESTLY (1733-1804), az oxigén 
felfedezője is megtalálta, és "flogisztonizált levegő"-nek tartotta.1 Majd 
1773-ban SCHEELE is megállapította, hogy a levegőnek van egy égést 
nem tápláló része, amit "elromlott levegő"-nek hívott. 1776-ban ismét 
csak LAVOISIER volt az, aki felismerte, hogy ezek a "levegőféleségek" 
mind azonosak.
(LAVOISIER 1779-ben a gáz elnevezésére az azote (=élettelen (görög)) 
kifejezést javasolta, de végül az 1790-ben elfogadott nitrogén terjedt el. Viszont 
Franciaországban máig is azot-nak nevezik a nitrogént.)

A klórt SCHEELE fedezte fel 1774-ben mangánércek vizsgálata során, 
és úgy gondolta, hogy olyan sósav, melyből flogiszton távozott. Csak 
1810-ben az angol Humphry DAVY (1778-1829) bizonyította be róla, hogy 
kémiai elem.

1 A német STAHL által kialakított "flogisztonelmélet" (flogisztosz -  elégett {görög}) 
szerint minden éghető anyagban és fémben egy láthatatlan anyag, flogiszton van ; az 
égés során pl. flogiszton távozik az anyagból, és marad vissza a hamu. Valamely fém
oxidból redukciója során keletkező fém viszont a redukáló anyagból, pl. a szénből 
flogisztont vesz fel.
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2.2.1 Az eleinek elnevezése

Az ősidők óta ismert elemeknek (vas, réz, szén, kén, ezüst, arany, ón, ólom) 

minden nyelvben más az elnevezése, ami egyértelműen azt mutatja, hogy 

ezeket az elemeket , az egyes nyelvek kialakulásakor a különböző népek és 

népcsoportok már ismertek.

A középkorban, illetve a későbbi évszázadokban felfedezett elemek nevét 

szinte változtatás nélkül vagy az elnevezés lefordításával vették át a különböző 

nyelvek, így ezek elnevezése minden nyelven azonos.

A XVII-XVIII. századtól kezdve általában valamilyen jellegzetes tulajdonságukról 

nevezték el a felfedezett elemet görögül vagy latinul. Előfordul, hogy valamely 

vegyületük nevéről vagy sajátságáról kapták a nevüket :

foszfor fényhordozó (görög)

hidrogén víz-képzö (görög)

oxigén sav-képző (görög)

nitrogén salétrom-képző (latin)

molibdén ólom (görög) { ólomércnek tartották}

fluor folyni (latin)

klór zöld (görög)

bróm bűzös (görög)

jód ibolyaszínű (görög) { utalva gőzének színére }

lítium kő (görög)

nátrium szóda (arab)

kálium hamu (arab) { a hamuzslr alkotórésze }

rubidium SÖtétVÖrÖS (latin) (jellemző színképvonalának színe)

cézium égszínkék (latin) (jellemző színképvonalának színe)

kalcium mészkő (latin)

bárium nehéz (görög)

rádium sugárzó (latin) {utalva radioaktív tulajdonságára)

ozmium szag (görög)

króm SZÍn (görög) {sóinak változatos színére utalva)
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neon új (görög)

argon

kripton

xenon

radon

erőtlen, lusta (görög) { nem reakcióképes} 

rejlett (görög) 

idegen (görög) 

sugár (latin)

Sok ölemet noveztok cl kontinensekről, országokról, városokról 

europium Európáról

americium Amerikáról

szkandium

lúlium

cuprum

Kalifornium

a Skandináv-félszigclröl 

a Skandináv-félsziget régi nevo Thulia 

Ciprus szigetéről 

Kaliforniáról

francium

gallium

polónium

mlénium

germanium

holmium

Franciaországról 

Franciaország régi nevo Gallia 

Lengyelország régi latin neve Polonia 

Oroszország légi latin neve Fiii'henia 

Németország regi latin neve Gonnania 

Stockholmról

lutécium 

hafnium 

slronciuin 

itteibium _

Párizs régi nevétől (■--= l.ulecia) 

Koppenhága légi latin neve Hafniao 

Strontian svéd faluról

terbium 

erbium 

iUiium _

Ytterby svéd kisvárosról

Több név mitológiai eredetű 

titán a titánokról
vanadium Vannciis-ról

niobium Nicbo-röl

tantál Tanlaloo-iól kapta a nevét.
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n. AZ ELEMEKRŐL ÁLTALÁBAN
2 .2  A  kémiai elemek 2 . 2 .1  Az elemek elnevezése

Egyes elemek a bolygókról és csillagokról kapták a nevüket :

hélium heliosz (= Nap görögül) {a Nap színképében fedezték fel}

szelén szeléné (= Hold görögül)

tellur tellus (= Föld latinul)

uránium Uranus bolygóról
neptunium Neptunus bolygóról
plutónium Pluto bolygóról
cérium Ceres kisbolygóról

Valós személyekről is neveztek el elemeket :

einsteinium
nobélium
mendélévium
curium
rutherfordium

Einsteinről 
Nobelről 
Megyelejevről 
a Curie-házaspárról 
Rutherfordról

Némely elem nevének kifejezetten regényes története van :

A kobalt neve például a hegyi bányákban dolgozó emberek 
hiedelemvilágában létező bányaszellemek, manók, koboldok nevéből 
származik, akik megakadályozzák, hogy a bányászok "kilopják" a 
fémeket az ércekből. Abban az esetben szokták ezt mondani, ha az 
ércből nem lehetett kinyerni a tiszta fémet. Amikor 1735-ben BRANDT 
svéd kémikusnak mégis sikerült rézércből kobaltot előállítani, az új fémet 
a manókról nevezte el.

A nikkel név eredete hasonló. Egyes nikkelérceket ugyanis rézérceknek 
véltek, ám a rezet nem sikerült kinyerni belőlük, ezért ezeket 
"rézördögnek" , németül "Kupfernickl"-nek nevezték. Az ilyen ércekből 
előállított fém neve lett aztán nikkel.

A platina elnevezés spanyolul "kis ezüstöt, ezüstöcskét" jelent. Az 
ezüsthöz hasonló színe miatt nevezték így az akkor még értéktelennek 
tartott fémet, melyet az aranyhoz keverve jelentősen megnövelte annak 
sűrűségét. így aztán a spanyol ékszerészek az arany hamisítására 
használták ezüst helyett. Az aranyhoz keveredve viszont nagyon 
megnehezítette, sőt szinte lehetetlenné tette annak tisztítását.

A nemzetközi elnevezés alól is akad azért kivétel : a kálium és nátrium angolul 
potassium ill. sodium, ami angolul is hamuzsírt és szódát jelent. A volfrám neve 
angol, francia és svéd nyelven ' tungsten', ami a svéd "lung steen" (=nehéz kő) 
szóból származik [lásd még 17. oldal]. (A nitrogénről is esett már szó a 12. oldalon.)
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2 .2  A kémiai elemek 2 .2 .1  Az elemek elnevezése

Az elemek magyar elnevezései főleg a múlt században érdekes változásokon 

mentek át. Az ősi magyar nevek ( vas, réz, kén, szén, ón, ólom, ezüst, arany, 

kéneső [=higany]) mellett a nyelvújítás korában, a XVIII-XIX. század fordulóján 

főképp NYÚLÁS Ferenc (1758-1808) és KOVÁTS Mihály (1762-18251) munkái 

nyomán jelentek meg az első magyar műszavak. Később SCHUSTER János 

(1777-1838) egységes kémiai szaknyelv kialakításával próbálkozott 1829-ben. Az 

elemeket illetően már a nevükben megkülönböztette a fémeket a nemfémektől : 

minden fém -any végződést kapott (még a régi nevek is: vasany, rézany stb.), 

míg a nemfémek neve -6 és -ő végű lett, és a név egyúttal az elem vagy 

vegyületének valamilyen jellemző tulajdonságát is tükrözte :

nátrium -> szikany (sziksó) hidrogén -> gyúló

kálium hamany (hamuzsír) oxigén -> savltó

ozmium szagany bróm —> bűzlő

antimon -> dárdany foszfor -> vili ó

Ezt a rendszert az 1800-as évek közepén IRINYI János (1817-1895) és 

NENDTVICH János (1811-1892) dolgozta át. Már nem tettek különbséget fém és 

nemfém között, minden elem neve -any és -eny végződésű volt, a tulajdonság 

jelölése azonban továbbra is megmaradt.

kalcium -> mészeny (a mész alkotója)

magnézium -> kesreny (a keserű só alkotója) 

alumínium -> timany (a f/mföld alkotója) 

króm —> fösteny (festékanyag)

kobalt kékleny (kéklő vegyületek )

szilícium -> kovany (a kovakő alkotója)

hidrogén -» köneny (könnyű)

oxigén -> éleny (életadó)

fluor —> folany (a fo/ysav eleme)

foszfor -> vi'lány (wtógitó)

jód —> iblany (gőze ibolyaszlnű)

klór -> öa/vany (őa/ványzöid)

A nevek azonban nem honosodtak meg sem a köznyelvben, sem pedig a 

kémiai szakirodalomban. (Igen erős volt a német hatás, a magyar ipar és 

tudomány viszont nem volt olyan erős, hogy önmagát kiszolgálja.) így aztán a 

század vége felé fokozatosan visszatértek a régi magyar nevekhez, ill. a 

nemzetközi kifejezésekhez. A higany neve -  és szakmai berkekben a cink régi 

neve, a horgany, -  azonban érdekes módon meggyökeredzett és tovább él.
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2. 2. 2 Az eleinek jelölése

A különböző anyagok, folyamatok és eszközök jelölése egyidős a kémiával. A 

jelek és jelrendszerek kezdetben misztikusak és titokzatosak voltak, melyek 

egyrészt az anyagban rejlő természetfeletti erőt jelképezték, és próbálták 

kézzelfoghatóvá tenni, másrészt viszont a kívülállók és nem beavatott laikusok 

elől gondosan titkolni is igyekeztek a féltve őrzött tudást.

Az arisztotelészi négy elemet pl. az alkimisták élőlényekkel szimbolizálták :

TŰZ a angyal VÍZ = sárkány FÖLD = állat LEVEGŐ = madár

A jelölések később egyszerűsödtek :

V  ^  V
TŰZ VÍZ LEVEGŐ FÖLD

Az alkímia a bolygók és fémek ábrázolására ugyanazokat a jeleket alkalmazta : 

Nap Hold Merkur Vénusz Mars Jupiter Satumus

arany ezüst higany réz vas ón ólom

Ebből a kapcsolatból származik pl. a volfrám neve : az ónércekben előforduló volfrám 
ugyanis gyakran megakadályozta az ón kinyerését, és lett ezáltal "Jupiter farkasa", 
németül "Jupiters Wolf ", a képződő rossz, habzó salakanyag pedig az ún. farkastajték 
vagy farkasnyál (farkashab), a "Wolfschaum".
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2 .2  A kém iai elem ek 2. 2. 2 A z elemek jelölése

A XVIII. század végén a kémiai elem fogalmának kialakulásával az elemek jele 

még inkább egyszerűsödött :

— C ) w ^  © © ©
oxigén nitrogén szén hidrogén kén foszfor réz ólom cink

DALTON a felállított atomelméletével együtt 1808-ban új jelöléseket is 

bevezetett. Mivel az atomokat apró gömböknek feltételezte, ezeket köröknek 

ábrázolta, és a nemfémeknél a körbe valamifajta jelet, a fémek esetében 

általában angol nevük kezdőbetűit írta :

0 # 0 © ® d D ® © ©
hidrogén szén oxigén kén foszfor kálium nitrogén réz arany

©
ólom

Néhány évvel később 1814-ben Jakob BERZELIUS (1778-1848) svéd kémikus 

dolgozta ki a ma is használt jelölésmód, a vegyjel-rendszer alapjait. E szerint 

az elemeket latin vagy görög nevük kezdőbetűjével, nagybetűvel jelöljük. Ha 

több elem neve azonos betűvel kezdődik, a név valamelyik következő betűjét is 

leírjuk, de már kisbetűvel.

szén : carbon -» c hidrogén : hydrogenium -> H

réz : cuprum -> Cu hélium : helium -» He

kalcium : calcium —̂ Ca higany : hydrargirum -» Hg

kadmium : cadmium Cd hafnium : hafnium —> Hf

klór : chlorum -> Cl holmium : holmium -> Ho

kén : sulphur —̂ S foszfor : phosphorus -» P

szilícium : silicium —̂ Si platina : platinum -> Pt

szelén .selenium —> Se ólom : plumbum Pb

stroncium :strontium —y Sr ezüst : argentum -> Ag

ón : stannum -» Sn arany : aurum -> Au

antimon : stibium -» Sb arzén : arsenicum -> As
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2. 3. Atomok és elemek

Néhány régóta ismert elem esetében az alábbi táblázatban látható, hogyan 

változtak és egyszerűsödtek a jelölések az évszázadok folyamán, az alkímiától 

a modern kémia kialakulásáig :

XVI. sz. x v n .  sz. x v m . sz. 1783. 1808. 1814.

A rany o - GR o o © Au

Ó lom U h © Pb

H igany •V y $ © H g

2. 3 Atomok és elemek

Nagyon sokáig elméleti vita tárgyát képezte, hogy az anyag határtalanul 

osztható-e végtelenül kis részekre, vagy vannak tovább már nem darabolható 

részei. Egyáltalán mi az a legkisebb egység, ami még jellemzi az anyagi 

minőséget ? Miből állnak pl. a kémia elemek ?

Az anyag oszthatatlanságának elve a görög materialistáknál jelentkezett 

először, ám ez a spekulatív alapokon nyugvó, bizonyítás nélküli szemlélet 

nagyon sokáig feledésbe merült. A XVII-XVIII. században kezdett újraéledni, 

amikor egyre nyilvánvalóbbá vált az arisztotelészi elmélet tarthatatlansága, és 

mindenki számára természetes volt, hogy az anyag mennyisége a kémiai 

folyamatok során nem vész el (ez az anyagmegmaradás elve). Hallgatólagosan 

elfogadták az ún. korpuszkulák vagy részecskék * létezését, melyek a 

különböző anyagokat felépítik.

Az elképzeléseket John DALTON (1766-1844) fejlesztette tudományosan is 

elfogadható elméletté, és korábbi munkáival együtt összefoglalva 1808-ban 

tette közzé a “A kémia elméletének új rendszere " c. értekezésében :

„  Minden test, filggetlenill attól, hogy folyadék vagy szilárd, nagyon sok apró 

részecskéből, atomból épül fe l ... "  továbbá, hogy „... az azonos anyagok 

részecskéi teljesen egyforma összetételííck és egyforma súlyúak. "
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Megállapításai az alábbiakban foglalhatók össze:

1. Minden anyag atomokból épül fel.
2. Az atomokat nem lehet szétbontani vagy felépíteni.

Ma már nem helytálló, mert pl. a maghasadás, ill. a radioaktivitás során az 
atomok elbomlanak, magfúzió révén pedig újraegyesülnek, [lásd később]

3. Egyazon elein valamennyi atomja ugyanolyan tulajdonságú és azonos 
tömegű, más elem atomjai ettől eltérőek. Annyifajta atom létezik tehát, 
ahány kémiai elem van.

Ez a kitétel is megdőlt, mert az izotópok tulajdonságai 
egymástól eltérnek.

DALTON megfogalmazta a kémiai reakciók mibenlétét is :

„  A kémiai analízis és szintézis nem jelent mást, mint hogy az atomokat 

elválasztjuk egymástól, vagy egyesítjük egymással. Anyagot teremteni vagy 

megsemmisíteni nem áll a kémikus módjában."

A daltoni elmélettel tulajdonképpen összeállnak a kémia alaptörvényei, melyeket 

némiképp más szemlélettel ugyan, de ma is használunk :

® A tömegmegmaradás törvénye :
Kémiai reakciókban tömeg nem vész el, és nem keletkezik.

(LAVOISIER, 1774)

« Az állandó tömeqviszonvok törvénye :

Valamely kémiailag tiszta vegyület mindig ugyanazokat az atomokat 

tartalmazza azonos tömegarányban. (PROUST, 1799)

• A többszörös tömegviszonyok törvénye :

Ha két kémiai elem -  A és B -  egymással egynél több vegyületet képez, 

akkor az azonos tömegű A elemmel egyesülő B elem tömegei úgy 

aránylanak egymáshoz, mint a pozitív egész számok.

Az első kettő a daltoni elmélet alapját képezte, a harmadik pedig a másodikból

következik.

Az elmélet azonban nem tisztázza egyértelműen a molekula fogalmát -  Dalton a 

vegyületek legkisebb részeit is ún. összetett atomoknak nevezi -  , amiből a 

későbbiekben még sok félreértés származik.
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Mindezek alapján alakult ki a kémiai elemeknek máig is és érvényes definíciója : 

Az azonos atomokból álló halmazokat kémiai elemeknek nevezzük.

További nagy érdeme még Daltonnak, hogy bevezette a relatív atomtömeg 

(akkor még relatív atomsúly) fogalmát. Az elemek atomsúlyát a hidrogénhez 

mint legkönnyebb elemhez viszonyította, amit önkényesen 1-nek választott ; így 

a többi elem esetében 1-nél nagyobb számokat kapott.

Ennek a fogalomnak a bevezetése részben megkönnyítette a kémiai reakciók 

eredményeinek értékelését, ám sok fejtörésre is okot adott, mert nem volt tisz

tázva a molekula fogalma. Az akkor ismert gázhalmazállapotú elemek ui. nem 

atomokból, hanem kétatomos molekulákból épülnek fel, és az ezekből keletkező 

vegyületek összetételének értelmezése időnként problémákat vetett fel.

BOYLE (1662) , MARIOTTE (1679) és GAY-LUSSAC (1802) munkája nyomán 

felfedezték a gázok nyomása (p), térfogata (V ) és hőmérséklete (T ) közti 

összefüggést :

1811-ben Amadeo AVOGADRO (1776-1856) állapította meg először, hogy a 

különböző gázok egyenlő térfogataiban azonos hőmérsékleten és nyomáson az 

anyagi minőségtől függetlenül azonos számú önálló részecske található.

Fontos volt még AVOGADRO-nak az a hipotézise is, mely szerint az elemi 

gázok molekulái kétatomosak.

Az Avogadro-tétel azonban csak jóval később, az 1860-as években emelkedett 

az általánosan elfogadott törvények közé.

Mindezekkel együtt a Dalton-féle atomelmélet, a relatív atomsúly definíciójának 

elfogadása, valamint a gáztörvények és Avogadro kitétele biztosították a 

kémiában a különböző anyagmennyiségekkel való egyértelmű számolást, és 

lehetőséget nyújtottak az elemek tulajdonságai között fennálló összefüggések 

feltárására. Megteremtették az atomok rendszertanának és az ún. részletező 

vagy leíró kémiának az alapjait.

21



n. AZ ELEMEKRŐL ÁLTALÁBAN
2. 4. Mcngyelejev periódusos rendszere

2.4 Mengyelejev periódusos rendszere

A relatív atomsúly -  bevezetését követően -  a kémiai elemek egyik 

legfontosabb adatává vált, bár a mérések során kapott értékeket folyamatosan 

javítani kellett. Hamarosan kiderült, hogy az elemek atomsúlya a hidrogénhez 

viszonyítva közel egész számot ad. Már 1815-ben PROUT arra a 

következtetésre jutott, hogy az egyes elemek atomjai végeredményben 

hidrogénből épülnek fel, azaz a hidrogén a régóta keresett őselem.

(Ezt a merész feltételezést persze senki nem fogadta el, de mintegy 100 évvel 
később az atomok szerkezetének felderítésével végül is elvileg igaza lett, hiszen 
a hidrogén atommagját alkotó proton minden elem atommagjában megtalálható, 
és a protonok száma határozza meg valamely elem anyagi minőségét.)

Több kutatóban vetődött fel a kérdés : milyen kapcsolat van a kémiai elemek és 

az atomsúlyok között ?

1816-ban DÖBEREINER a frissen felfedezett kalcium, stroncium, bárium 

hármas atomsúlyait összevetve azt találta, hogy a stronciumé éppen számtani 

közepe a két szélsőnek, ráadásul a stroncium sajátságai is a kalcium és bárium 

tulajdonságai közé estek. 1829-ig több ilyen ún. triádot is felállított, melyben a 

tulajdonságok és atomsúlyok között kapcsolatot vélt felfedezni :

lítium kalcium klór kén mangán
nátrium stroncium bróm szelén króm
kálium bárium jód tellúr vas

A XIX. sz. közepén több kémikus az akkor ismert összes elemet együtt próbálta 

vizsgálni olyan szempontból, hogy az atomsúlyok milyen matematikai 

rendszerben követik egymást. Ahol nagyobb eltérés mutatkozott két egymást 

követő elem között, arra következtettek, hogy ott egy még fel nem fedezett 

elemnek kell lennie.

Végül a német MEYER és az orosz Dimitrij MENGYELEJEV (1834-1895) 

egyazon időben, 1869-70-ben jutottak el arra a felismerésre, hogy az elemek 

tulajdonságai a növekvő atomsúly függvényében periodikusan változnak.
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A törvényszerűségeket tekintve MEYER inkább a fizikai sajátságokat vizsgálta, 

MENGYELEJEV pedig a kémiai tulajdonságokat tekintette elsődlegesnek. Mivel 

Mengyelejev közleménye előbb jelent meg, így az ő nevéhez kapcsolódik a 

periódusos törvény felfedezése.

Mengyelejev 1871-ben közzétett periódusos táblázata látható az alábbi 
ábrán. Felépítési elve az, hogy ha az elemeket növekvő atomsúly szerint 
egymás mellé írjuk, eljutunk egy olyan elemhez, melyhez hasonló már előfordult. 
Ezzel az elemmel új sort kezdve megismételjük az előbbieket, és a sorokat 
(periódusokat) az előzőekhez hasonlóan folytatjuk ; ennek megfelelően a 
hasonló tulajdonságú elemek egymás alá kerülnek.
ily módon alakul ki a táblázat 8 oszlopa és 11 sora ; ez utóbbiak közül az első 
sor tartalmazza az ún. jellegzetes elemeket, a többi tíz sor pedig két soronként 5 
periódusra oszlik. A hidrogén lesz az első oszlop első eleme. Az azonos 
oszlopba került elemeket Mengyelejev két részre osztotta aszerint, hogy a 
jellegzetes elemekhez hasonlítanak-e a sajátságaik, vagy némiképp eltérnek 
attól. Ez utóbbiakat alcsoportba rendezte.

Jellegzetes elemek

1.

H-1

Li-7

II .

Be-9,4

III.

B-11

IV .

C-12

V .

N-14

V I.

0-16

V II.

F-19

V III .

Átmenet az I - be

1 . 1. sor Na-23 Mg-24 AI-27,3 Si-28 P-31 S-32 CI-35,6

periódus 2. sor K-39 Ca-40 □  -44 Ti-50 V-S1 Cr-52 Mn-55 Fe Co Ni Cu
56 59 59 63

2 .  3. sor Cu-63 Zn-60 □-68 □-72 As-75 Se-7( Br-80

periódus 4. sor Rb-05 Sr-87 Y-88 Zr-90 Nb-94 Mo-98 □-100 Ru Rh Pd Ag
104 104 104 108

3 .  5. sor Ag-108 Cd-112 ln-113? Sn-118 Sb-122 Te-128? 1-127

periódus 6. sor Cs-133 Ba-137 □-137 Ce-138 □ □ □

4 . 7. sor □ □ □ □ □ □ □ Os lr Pt Au

periódus 8. sor Ta-182 W-184 □ 199 198 197 197

5 . 9. sor Au-197 Hg-200 T I-204 Pb-207 BI-208 □ □

periódus 10. sor □ Th-232 □ U-240 □
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Mengyelejev megjegyzi, hogy a kémiailag hasonló elemek atomsúlya közel esik 

egymáshoz (Pt, Ir, Os), sőt néha megegyezik (Ru, Rh Pd), vagy azonos értékkel 

nő (K, Rb, Cs). A megegyező atomsúlyok részben az akkor még nem túl 

tökéletes mérésekre vezethetők vissza. Ezzel kapcsolatban Mengyelejev 

feltételezi, hogy ezeket javítani kell.

Több ismert,, ám helytelen atomsúllyal szereplő elemet Mengyelejev "tett 

a helyére" : az indium (In) ekkor még 75-ös atomsúllyal szerepelt, így az arzén 

és szelén közé kellett volna esnie, ám tulajdonságai a kadmium és ón közé 

predesztinálták. Mengyelejev az atomsúlyát (113) is megjósolta, mint ahogy 

több más elemét (arany, platina), amik aztán be is igazolódtak [ kivéve a tellúrt, 
ami egyik anomáliája a növekvő atomsúly szerint felépülő rendszernek j.

Mengyelejev üres helyeket (kockák) hagyott a még fel nem fedezett elemek 

számára, sőt atomsúlyukat és fontosabb sajátságaikat is megjósolta : ezeket 

eka-elemeknek (eka = első {szanszkrit}) nevezte el a már ismert elemek alatt. [ Pl. 

1875-ben fedezték fel az eka-alumíniumot, azaz a galliumot, 1886-ban az eka- 

szilíciumot, amit germánomnak neveztek el.]

A Mengyelejev-féle periódusos rendszer gyakorlati jelentőségét tekintve 

végeredményben Dalton atomelméletét igazolta, hiszen a rendszerezés alapját 

az atomsúlyok képezték. Megalkotta továbbá a rendszám fogalmát, amely az 

egyes elemeknek a periódusos rendszerben elfoglalt sorszámát jelenti.

Elvi értékeit tekintve azonban túlmutat mindezen. Bemutatja, hogy az elemek és 

tulajdonságaik között igenis létezik valamiféle összefüggés, ami kimondatlanul 

ugyan, de feltételezi, hogy az atomoknak is van belső szerkezetük, és ez a 

szerkezet a periódusos rendszer egy-egy oszlopán belüli elemek esetében 

legalábbis hasonló lehet.

Maga Mengyelejev sem tudta megmagyarázni az elemek 

tulajdonságainak periodikus változását, de merész következtetésként 1891-ben 

ezt írja : „  ... igen szeretném, ha részt vehetnék olyan tények megállapításában, 

amelyek bizonyítanák az elemek egymásbaalakulását, mert így remélhetném, 

hogy felfedezik és megértik a periodikus törvényszerűség okát ... Mindeddig 

hiányoztak az eszközeink, hogy ennek a törvénynek az okát megértsük. Minden 

valószínűség szerint ez az atomok belső mechanikájában keresendő. "
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III. AZ ATOMOK FELÉPÍTÉSE ÉS SZERKEZETE

A XIX. század végére a legtöbb tudósnak az volt a véleménye, hogy a kémia, 

akárcsak a fizika úgymond lezárt tudomány, melynek felderítették az alapvető 

összefüggéseit, megalkották törvényeit, a további ismeretlen anyagok és 

reakciók felfedezése már csak idő és türelem kérdése, jelentősebb felfedezések 

nem várhatók. A daltoni atomelmélet érvényesülése mellett az atomokra sem 

fordítottak túlságosan nagy figyelmet, pedig pl. a periódusos törvény és a 

fizikában megismert elektromos jelenségek is azt sugallták, hogy a különböző 

kémiai elemek atomjainak összetétele között kell lennie valamilyen 

kapcsolatnak.

A forradalmi változások a fizikában kezdődtek, és a XX. század elején 

átcsaptak a kémiába is. Az első jelentős állomás az elektron felfedezése volt.

3. 1 Az elektron

Már az 1900-as évek közepén ismerték az elektromos áram és az anyag közötti 

kölcsönhatások főbb szabályszerűségeit ; FARADAY 1833-ban tette közzé a 

róla elnevezett törvényeket, melyek szerint a kémiailag egyenértékű 

anyagmennyiségek leválasztásához azonos "mennyiségű" elektromosság 

szükséges. Ez már felvetette az elektromosság atomos jellegét.

1859 óta ismerték az ún. katódsugárzásl, melynek az a lényege, hogy két 

elektród között légritkított térben létrehozott nagy feszültségkülönbség hatására 

a negatív elektródról (katódról) sugárzás indul ki, mely a gázmolekulákkal 

ütközve azokat gerjeszti, miáltal fényt bocsátanak ki. Később (1869) 

megállapították, hogy a katód felületéről merőlegesen kiinduló sugarak 

elektromos és mágneses térben a pozitív pólus felé elhajlanak, azaz negatív 

töltésűek.
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III. AZ ATOMOK FELÉPÍTÉSE
3. 1 Az elektron

1897-ben Joseph THOMSON (1856-1940) fedezte fel, hogy katódsugárban nagy 

sebességgel negatív töltésű anyagi részecskék áramlanak, melyeket később 

elektronoknak neveztek el.
Az elektron (= borostyánkő {görög} ) elnevezést 1891-ben STONEY javasolta a 
negatív töltés egységeként ; THOMSON még korpuszkuláknak nevezte az általa 
felfedezett részecskéket....

További kísérletek eredményeképpen a tapasztalatok azt igazolták, hogy az 

elektronok az atomokból származnak (esetleg hevítés vagy egyes fémekből 

fény hatására is kilépnek), tehát az elektron az atom egyik alkotórésze. Mivel 

pedig az atomok elektromosan semlegesek, tartalmazniuk kell pozitív részeket 

is, melynek töltésnagysága ellentétes előjellel az elektron töltésével kell, hogy 

egyezzen.

A katódsugárzás és elektronok azonosságát minden kétséget kizáróan 

MILLIKEN bizonyította 1911-ben, aki pontosan meghatározta ez elektron 

tömegét, illetve töltését is.

Az elektron töltése az elektromosság elemi egysége : e = 1,6 • 10'19 Coulomb. 
Ennél kisebb töltés az elemi részek (elektron, proton, neutron) világában nem 

létezik, a nagyobb töltések ennek egész számú többszörösei.

Feltételezik, hogy az elemi részecskék ún. kvarkokból állnak (lásd 31-32. oldal), 
és ebben az esetben az elemi töltés törtrésze is elképzelhető.

Az elektron tömege : 9,1 • 10‘31 kg, a hidrogénatom tömegének 1837-ed része.

Az elektron felfedezése megrendítette az atomok oszthatatlanságának daltoni 

elméletét, ám a döntő bizonyíték ellene a radioaktivitás felfedezése volt.

3.2  Radioaktivitás

1896-ban Henri BECQUEREL (1852-1908) párizsi fizikus észlelte először azt a 

jelenséget, hogy urániumsók hatására a fényképező lemezek sötétben is 

megfeketednek, akárcsak fénnyel való megvilágítás esetén. Rájött, hogy az 

urán láthatatlan sugárzást bocsát ki, amely a fénnyel ellentétben átlátszatlan 

anyagokon is képes áthatolni.
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III. AZ ATOMOK FELÉPÍTÉSE
3. 2 Radioaktivitás

A jelenség vizsgálatával Pierre CURIE (1859-1906) és felesége Maria 

SKLODOWSKA (1867-1934) kezdett el részletesen foglalkozni. Uránszurokércet 

vizsgálva megállapították, hogy az általuk radioaktivitásnak2 elnevezett 

sugárzás minden külső körülménytől függetlenül az anyag belső szerkezetéből 

ered. Nagyobbrészt nem is magától az urántól származik, hanem addig 

ismeretlen elemektől, melyeket 1898-ban fel is fedeztek, és a sugárzásról 

rádiumnak (radius = sugár {latin}), illetve Sklodowska lengyel származására 

utalva polóniumnak3 neveztek el. [Az uránszurokérc maradékában 1899-ben 

DEBIRNE felfedezte az ugyancsak radioaktív aktíniumot is.]

Tovább vizsgálva a radioaktív sugárzás természetét, Ernest RUTHERFORD4 

(1871-1937) és VILLARD mutatták ki, hogy a sugárzás nem egységes, hanem 

három részből áll : a - , ß- és y-sugarakból.

• Az a-sugárzás nagy energiájú, kis hatótávolságú ionizáló sugárzás, amit már 
15-20 cm vastag levegőréteg, egy papírlap vagy kb. 0,05 mm vastag 
alumíniumfólia teljesen elnyel. Benne 15-20 000 km/s sebességgel kétszeres 
pozitív töltésű részecskék áramlanak, melyek tömege a hélium 
atomtömegével egyezik meg, azaz tulajdonképpen héliumionok, melyek 
elektromos térben a negatív pólus felé térnek el.

2 A radioktivitás felfedezéséért és tanulmányozásáért BECQUEREL és a CURIE-házaspár
1903-ban fizikai Nobel-díjat kapott.

3 A rádium és a polónium felfedezéséért és a l'énuádium előállításáért 1911-ben Marie CURIE 
kémiai Nobel-díjat kapott.

4 A radioktív sugárzás természetének vizsgálatáért 1908-ban RUTHERFORD kémia Nobel-díjat
kapott.
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3. 2 Radioaktivitás

« A p-sugárzás sokkal nagyobb hatótávolságú, jóval kisebb

ionizálóképességű. 1 méter vastag levegőréteg vagy kb. 5 mm vastag 

alumíniumlemez nyeli el. A p-sugárzást fénysebességű elektronok alkotják, 

amik a pozitív sarok felé téríthetők ki. (Ezért nevezik az elektronokat néha 

p-részecskéknek is.)

• A y-sugárzás nem részecskojellegü, hanem ún. elektromágneses sugárzás 

(lásd később), amely fénysebességgel terjed, és igen nagy az áthatoló

képessége : csak kb. 13 cm vastag alumíniumfalban vagy ólomban nyelődik 

el. Töltése nincs. Csak y-sugárzás a radioaktivitás során sohasem lép fel, 

mindig az a- vagy P-sugárzás kísérőjelensége.

Mivel e sugárzások forrása maga az atom volt, több tudós is arra a

következtetésre jutott, hogy az atomoknak belső szerkezete van, melyeket 

különböző atommodellekkel próbáltak jellemezni.

THOMSON egy pozitív erőtérben elektronok sokaságát képzelte el, melyek 
diffúzán, szétszórva helyezkednek el az atomon betűi, mint a mazsolaszemek a 
kuglófban.

LENARD (1903) egy kísérletéből azt a következtetést vonta le, hogy az 
atomoknak csak kis része átjárhatatlan, amit erőterek okoznak. Ezek az erőterek 
pedig úgy jönnek létre, hogy a pozitív és negatív töltések párokba rendeződnek, 
és együttesen ún. dinamidákat alkotnak, melyek rendszertelenül találhatók az 
atomok belső terében.

NAGAOKA japán fizikus szerint a pozitív töltésmag körül elhelyezkedő 
elektronok sávot alkotnak, akárcsak a Saturnus gyűrűi.

THOMSON (1904) LENARD (1903) NAGAOKA (1904)
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III. AZ ATOMOK FELÉPÍTÉSE
3. 3 A RUTHERFORD-féle atommodell

Ezeknél a modelleknél a szerzők jobbára csak arra ügyeltek, hogy a pozitív és 

negatív töltések száma megegyezzen, és nem igazán jöttek rá arra, hogy a 

különböző kémia elemek atomjai ugyanazon elv szerint összeálló, különböző 

számú, ám minősége szerint azonos részecskéből áll.

RUTHERFORD és SODDY jutottak először arra a meggyőződésre, hogy a 

radioaktivitás során elemek alakulnak egymásba, azaz egyikfajta atomból egy 

másfajta atom és másfajta anyagi minőség, egy másik kémiai elem keletkezik. 

Ez ismét csak az atomok belső szerkezetének kérdését veti föl.

3.3  A RUTHERFORD-féle atommodcH

Rutherford 1911-ben végezte nevezetes kísérletét, melyben vékony aranyfóliát 

bombázott a-sugarakkal. Az aranyfólia körül elhelyezett érzékelő ernyőn (cink- 

szulfid) azt tapasztalta, hogy a sugárzás nagy része akadálytalanul halad át az 

aranyon, kis részük viszont irányváltozást szenved, és ez utóbbiak csekély 

hányada (kb. minden százezredik) visszaverődik.

A jelenségből Rutherford arra a következtetésre jutott, hogy az anyag nem 

egyenletesen tölti az atomok belső terét.
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III. AZ ATOMOK FELÉPÍTÉSE
3. 3 A RUTHERFORÜ-féle atoiniuodcll

Mivel az a-sugárzás viszonylag nagy tömegű, pozitív töltésű részecskékből áll, 

ezek eltérülését is csak valami nagy tömegű pozitív töltésű képződmény 

okozhatja, ami azonban csak kis térfogatú részét képezi az atomoknak, hiszen a 

sugárzás számottevő része akadálytalanul jutott át a lemezen.

A RUTHERFORD-féle atommodell szerint az atomok igen kis átmérőjű, ám nagy 

tömegű, pozitív töltésű magból állnak, amely körül a mag sugarához képest igen 

nagy távolságban, körpályán keringenek a negatív töltésű, sokkal kisebb 

tömegű elektronok. Az elektronok negatív töltéseinek összege egyenlő a mag 

pozitív töltésösszegével.

Az a-sugarak szóródása ennek megfelelően a magon következett be, 

míg a nehéz a-részecskék számára a hozzájuk képest elhanyagolható 

tömegű elektronok nem okoznak számottevő kölcsönhatást.

Miután néhány évvel később sikerült megállapítani az atommagok töltésszámát, 

RUTHERFORD arra is rájött, hogy atommagok pozitív töltéseinek száma 

megegyezik az elemnek a periódusos rendszerben elfoglalt helyével, azaz a 

rendszámmal.

A RUTHERFORD-féle atommodell vetett véget végérvényesen az atomok 

oszthatatlansága daltoni elméletének. Segítségével számos jelenséget meg 

lehetett magyarázni, ám több hiányosságára és ellentmondására is fény derült.
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3. 4 Elemi részecskék

Az elektron felfedezése után hamarosan újabb, az atomnál kisebb részecskét 

fedeztek fel, a protont (protosz = első, e lsődleges {görög}) (GOLDSTEIN, 1898). 

Pozitív töltésű, töltésnagysága azonos az elektronéval. 1919-ben állapították 

meg, hogy az atommagban protonok találhatók [ lásd a következő fejezetben].

Számításokkal megjósolták egy további semleges részecske létezését is; ez a 

neutron, amit CHADVICK 1932-ben fedezett fel.

Az atomokból származó, az atomokat felépítő részecskéket nevezzük elemi 

részecskéknek (vagy elemi részeknek). Számuk jelenleg meghaladja a 

kétszázat. A legfontosabbakat tüntettük fel az alábbi táblázatban.

A részecske neve Jelölés Tömeg [me]

elektron

tömegben

Elektromos

töltés

Élettartam  

[ se c  ]

Foton y 0 0 00

LEPTONOK neutrínó V 0 0 00

antineutrinó ..............V .............. 0 0 00

elektron .....e ‘ ..Y?jgy.ß‘ ..... 1 -1 00

pozitron e + vaov B+ 1 +1 00

MEZONOK MUonok : pozitív .................... 207 +1 2,2-10-«
negatív _ y 207 -1 2,2-10-«

Pionok : pozitív K+ 273 +1 2,6-10-«
negatív n~ 273 -1 2,6-10"«

sem lea es n° 264 0 - I O " ' «

Kaonok : pozitív K+ 967 +1 1,2-10-«
negatív K" 967 -1 1,2-10-8

sem lea es K° 974 0 -  i o - 10

a n ti-sem lea es K ° 974 0 -10-10
BARIONOK éta (ti)  -  m ezon n 1074 0 3-10-'9

Nukleonok proton, antiproton .... e !..;p ......... 1837 .....I l i d 00

neutron, antineutron n°, n 1839 _ 0^0 920
Hiperonok A -h ip e ro n o k ...a , . . :  ... 2183 0 ; 0 2,5-10-1°

E-h ip e ro n o k E M ' , 2 + 2328-2345 +1 ; -1 ;-1 -10-1°
S -h ip e ro n o k

0Hl■1Hl 2330-2580 ....-1 :0 - 3 - IO-’0
Q -h ip e ro n o k í r ,  n 3273 -1; +1 -10-10
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3. 4 Elemi részecskék

A hullámos felülvonás ( ~ ) az ún. anti-részecskéket jelöli. Ezek az antianyag 

alkotórészei. Létüket már 1928-ban elméletileg megjósolták. 1932-ben a 

kozmikus sugárzásban fedezték fel az elsőt, a pozitront., az elektron anti-párját. 

Az anti-részecske tömege, élettartama és a legtöbb fontos tulajdonsága a 

megfelelő részecskéével azonos, töltése és mágneses momentuma pedig azzal 

ellentétes.
Látható, hogy szinte minden részecskének megvan az antirészecskéje is. Földi 
körülmények között az anti-részecskék nem stabilak, mert ha egy anti-részecske 
a saját normál részecskéjével találkozik, annihiláció (megsemmisülés) játszódik 
le, és mindkét részecske foton keletkezése (energiakibocsátás) közben 
megsemmisül. Ma már néhány kutatóközpontban előállítottak anti-atomokat is. 
Vannak olyan teóriák -  a fantasztikus irodalomnak is egyik kedvelt területe -, 
melyek szerint távoli világok antianyagból épülnek fel.

A táblázat adatai szerint a legtöbb részecske élettartama nagyon rövid, csupán 

a foton, neutrínók, elektron, pozitron, valamint a proton és antiproton stabilis 

ilyen szempontból. A neutronok is csak alig élnek tovább 15 percnél.

Az elemi részecskék átalakulhatnak egymásba. A radioaktív jelenségek során 

fellépő p-sugárzás is ebből származik. Két fajtája van, a pozitív és negatív ß- 

sugárzás , attól függően, hogy pozitív vagy negatív p-részecske (pozitron vagy 

elektron) keletkezik.

negatív p-sugárzás vagy negatív p-bomlás : 

n° -» p+ + e ' + y

pozitív p-sugárzás vagy pozitív p-bomlás : 

p+ -> n° + e+ + y

Az atommagokban másfajta átalakulások is lehetségesek. [ Lásd a 38. oldalon.]

Az elemi részek egymásba való átalakulása vetette föl azt a kérdést, hogy 

létezik-e olyan alapegység, mely(ek)ből ezek a részecskék is felépülnek. A 

jelenlegi elméletek szerint ezek a kvartok ; ám róluk még keveset tudunk.
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3. 5 Az atommag

Jelenlegi ismereteink szerint az atomok atommagból és a körülötte mozgó 

elektronokból állnak.
A felfedezés ..és megismerés időrendjét tekintve az elektronokról és az 
elektronszerkezetről már az 1910-es években is megvoltak az alapvető 
ismeretek, míg az atommag szerkezetét és tényleges összetételét csak néhány 
évtizeddel később sikerült felderíteni. Ennek oka egyrészt parányi méretében 
keresendő, másrészt pedig a benne uralkodó gigantikus, a korábbiaknál milliós 
nagyságrendekkel nagyobb erőhatásoknak tulajdonítható, melyek sokáig 
lehetetlenné tették tanulmányozását. Mivel azonban az anyagi minőség szorosan 
kapcsolódik az atommaghoz, elsőként ezt tárgyaljuk.

Az atommag kb. 10'14 m sugarú képződmény, ami az atom egész méretéhez 

(r =10'10 m) képest elenyészően kicsi. (Az atom térfogata 1014-szer nagyobb az 

atommagénál.) Protonokból és neutronokból tevődik össze, ezeket közösen 

nukleonoknak nevezzük.
neutron = sem le g e s ; nukleusz = sejtm ag {latin}

A  n u k le o n  a  nukleosz és proton ö ssze v o n á sá b ó l szárm azik .

A proton tömege : mp = 1,6726485-10"27 kg , 1837-szer nehezebb az elektron 

tömegénél. Töltésének nagysága azonos az elektronéval, de ellentétes előjelű 

(pozitív). Jele p vagy p+ , ha különálló részecskéről beszélünk.

Az atommagban a protonok száma Z , ami megegyezik az elemeknek a 

periódusos rendszerben elfoglalt helyével, a rendszámmal.

A neutronok tömege : mn = 1,6749543-10"27 kg , valamivel nagyobb, mint a 

protoné. Töltése nincs, semleges, önálló részecskeként jele n .

Az atommagban lévő neutronok számát N-el jelöljük.

Az atommagban lévő protonok és neutronok számának összege a 

tömegszám : A
A = Z + N
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Az atommagban adott számú protonhoz különböző számú neutron 

tartozhat. Ezeket izotópoknak nevezzük. Az elnevezés arra utal, hogy az ilyen 

összetételű elemek a periódusos rendszer azonos rendszámú helyén találhatók
(/zosz =  azonos {görög}; topos =  hely {görög}).

Izobároknak hívjuk azokat az atommagokat, melyeknek tömegszáma azonos.

A izotópok kémiai tulajdonságai megegyeznek, hiszen azonos kémiai elemről 

van szó, a fizikai sajátságok némelyike azonban különbözik. Azoknál a 

jellemzőknél ugyanis, ahol az atomtömegnek van szerepe (pl. diffúziósebesség), 

értelemszerűen eltérések mutatkoznak.

Az izotóp elnevezést általában egy bizonyos kémiai elem esetében használjuk, 

míg a nuklid szó az azonos összetételű atommagokból álló (rendszám és 

tömegszám azonos) atomokat jelöli. Az uránnak pl. a két gyakoribb izotópja a

29 2 U é s a  nuklid.

Ha a protonszám kicsi (Z < 10), akkor az neutronszám kedvező esetben azonos 

a protonszámmal ; attól legfeljebb kettővel lehet kisebb és hárommal nagyobb ; 

(Z -  2) < N < (Z + 3), ám ezek a magok már nem mindig stabilak, és 

radioaktív sugárzás kibocsátása közben elbomlanak, miközben egy másik 

összetételű, stabilisabb atommag, azaz egy másik kémiai elem keletkezik.

A 10-nél nagyobb rendszámú elemeknél a proton : neutron arány már nem 1:1, 

hanem a neutronok száma nagyobb a protonszámnál (lásd az alábbi ábrát).
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Ha a rendszám 90-nél is nagyobb, a proton : neutron arány kb. 1:1,5 , azaz a 

neutronok száma másfélszerese a protonok számának.

A nagyobb rendszámú elemeket vizsgálva az is tapasztalható, hogy bizonyos 

instabil nuklidok a-bomlással, mások p-sugárzással stabilizálódnak a radioaktív 

bomlás során.

Az alábbi ábra a kis proton- és neutronszámú elemek gyakoribb izotópjait tünteti 

fel, illetve ezeket csoportosítja a p-sugárzás két fajtája alapján.

Az ábrán látható, hogy ha a protonokhoz képest túl sok a neutron, negatív 

p-sugárzás (elektronsugárzás) lép fel, ami a 32. oldalon tárgyalt reakció 

alapján protonszám-növekedést okoz, azaz nő az elem rendszáma. Ha viszont 

túl kevés a neutron, pozitív p-sugárzás tapasztalható, miközben az elem 

rendszáma eggyel csökken, hiszen egy neutron alakul át protonná. ( Lásd még 

"Az atommagok stabilitása" c. fejezetben a 41. oldalon. )
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Az ábráról látható, hogy három olyan atommag is létezik, amelyik 1 protont 

tartalmaz, azaz rendszáma megegyezően 1. Az 1-es rendszámú hidrogénnek 

tehát három izotópja van feltüntetve az ábrán, melyek közül egy radioaktív :

1. Az 1-es tömegszámú vagy normál hidrogén ; pródumnaW is 

nevezik. Atommagja egyetlen protont tartalmaz.

2. A 2-es tömegszámú vagy nehézhidrogén : deutérium  a 

megkülönböztető neve. Atommagjában 1 proton és 1 neutron 

található. ( Vegyjele : D )

3. A 3-as tömegszámú vagy szupemehéz hidrogén : trícium  a 

neve. Atommagjában 1 proton mellett 2 neutron is van.

A különböző tömegszámú izotópokat a vegyjel indexeként szokás feltüntetni, 

amikor szükséges. Konvencionális megállapodás szerint a vegyjel bal alsó 

indexeként jelöljük a rendszámot, bal felső indexeként pedig a tömegszámot.

A hidrogénizotópok jelölése tehát az alábbi :

{H : prócium

3H : deutérium vagy

3H : trícium vagy 3T

Ezek természetes előfordulásának százalékos megoszlása nagyon eltérő :

Az 1-es tömegszámú hidrogén az összes izotópból 99,985 %-ot tesz ki, a 

deutérium pedig 0,015 %-ot (Kb. minden 6800. hidrogénatom deutérium). 

Tríciumból nagyon kevés van, kb. minden 1018 hidrogénatomra jut egy 

tríciumatom.

A 6-os rendszámú szénnek 5 izotópja látható az ábrán, ebből a 12C és 13C 

stabil, a másik három radioaktív. ( A 14C-et pl. a kormeghatározások ún. 

radiokarbon módszeréhez alkalmazzák.) A 12c 98,892 %-ban, míg a 13C 

1,108 %-ban található a Földön. (A 14C részaránya 10'14 % I)

Az oxigénnek 3 stabil és három radioaktív izotópja létezik, melyek közül a 16-os 

tömegszámú 99,762 %, a 17-es 0,038 %, a 18-as pedig 0,20 % gyakorisággal 

fordul elő.
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Azokat a természetes elemeket, amelyek csak egyfajta nuklidból állnak, tiszta 

elemeknek nevezzük. Ilyen pl. a természetben előforduló fluor és foszfor.

Mindezeket figyelembe véve számolható az egyes elemek esetében a relatív 

atomtömeg (Ar), amely az elem izotópjai relatív atomtömegének súlyozott 

átlagértéke. A 'súlyok' az előfordulási százalékok.

Egysége a 12-es tömegszámú szénizotóp atomtömegének 1/12 -ed része.

DALTON óta a XIX. sz. végéig az elemek atomsúlyát a legkönnyebb 
hidrogénhez mint egységhez viszonyították. 1900-ban az oxigén atomsúlyát 
vették alapul 16-nak, és ennek 1/16-a lett a hidrogéné, de még semmit nem 
tudtak az izotópokról, valamint arról, hogy az egyes izotópok százalékos 
előfordulása a különböző helyeken nem azonos. 1961-ben a IUPAC 
(International Union of Pure and Applied Chemistry = Tiszta és Alkalmazott 
Kémia Nemzetközi Szövetsége) vonatkozó szervezete döntött arról, hogy az új 
skála alapja a 12C legyen. Az értékeket a mérési módszerek fejlődésével 
folyamatosan korrigálják.

A tömegszám mindig egész szám, a relatív atomtömeg viszont csak nagyon 

ritkán, hiszen egy matematikai művelet során számították ki. A relatív 

atomtömegnek nincs mértékegysége.

Ennek megfelelően a szén relatív atomtömege :

(98,892 -12) + (1,103 - 13) = ^
100

Az oxigéné :

( 99,762 • 16) + ( 0,03 8 ■ 17) + ( 0,200 • 18) 
100

16,004

A relatív atomtömeg nem keverendő össze az atomtömeggel (mg), ami alatt az 

atommag és az elektronok abszolút tömegegységben [kg] kifejezett tömegét 

értjük. Egysége a 12C-es szénatom kg-ban kifejezett tömegének 1/12-ed része, 

azaz az atomi tömegegység = 1,6606-10"27 kg, amit ATE-vel vagy angolul u-val 

jelölünk (u n unit (= egység {angol}) ). A relatív atomtömeg -  a százalékos eloszlást 

figyelembe véve -  erre van vonatkoztatva.

A proton relatív atomtömege pl. ebből következőleg : 1,007 276 .

A neutroné : 1,008 665.
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3. 5.1 Az atommag stabilitása

Az atommag nem merev képződmény, belsejében állandó, intenzív mozgás 

van. Kiterjedését és térfogatát leginkább a sajátos magerők határozzák meg, 

melyek kutatása jelenleg is folyik. A számítások azt látszanak igazolni, hogy a 

kis rendszámú atommagok közelítően gömb alakúak, a nagy rendszámú ún. 

nehéz magok esetében viszont ellipsziloid formával lehet számolni.

Az atommagok sugara (rm) a tömegszám köbgyökével arányos :

rm ==r0 -3/A ahol : r0 « 1.2 -10'15 m

Sűrűsége is óriási, « 1014 kg/dm3. Ez arra utal, hogy a magban lévő 

részecskéket összetartó erőknek is óriásiaknak kell lenniük. Vegyük figyelembe, 

hogy a protonok pozitív töltéseinek taszító hatását kell ellensúlyozni, illetve 

felülmúlni.

Az atommagokat az ún. magerők tartják össze, melyek töltésfüggetlenek, és kis 

távolságon belül igen intenzíven hatnak (erősségük kb. 100-szorosa az 

elektrosztatikus vonzóerőknek). Hatótávolságuk nagyon kicsi, mindössze kb.

1  4.10-15 méter, azaz gyakorlatilag csak az atommag belsejébe koncentrálódik. 

Annak ellenére, hogy a magerők nem tesznek különbséget a protonok és 
neutronok között, csak protonokból álló magot ezidáig nem sikerült sem 
kimutatni, sem előállítani. Valószínű, hogy a neutronok képezik a "ragasztó" 
szerepét.

A magerők kialakításában a feltételezések szerint fontos szerepet játszanak a 

pionok (7t-mezonok). A protonok ui. pionok kibocsátása közben mintegy 10'23 

secundumig neutronokká alakulnak át. A jelenség úgy is felfogható, hogy a 

kibocsátott pion leárnyékolja a proton pozitív töltését, gyengítve ezzel a taszító 

hatást. A folyamatok során mindhárom pion képződhet :

p+ ->

0c + 7t+

0c -» p+ + 7ï”

p+ -> p+ + 71°
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A tapasztalatok azt mutatják, hogy az azok az atommagok a 

legstabilabbak, melyekben a protonok és neutronok száma is páros. Ez a 

MATTAUCH-féle szabály.

Ha akár a protonok, akár a neutronok száma páratlan -  míg a másikuk páros 

számú -, már kisebb a stabilitás. Akkor a legbomlékonyabb a mag, ha mind a 

protonok, mind a neutronok száma páratlan.

A páros rendszámú magok nagyobb stabilitásának következményét az ODDO- 

HARKINS-szabály fogalmazza meg, miszerint a páros rendszámú elemek földi 

körülmények között gyakoribbak, mint a náluk eggyel kisebb vagy nagyobb 

rendszámúak.

Már régóta ismert, hogy legstabilabbak azok az elemek, melyek magjában a 

protonok vagy neutronok száma az ún. mágikus számok egyikével egyezik meg: 

2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Ha a protonszámot tekintjük, akkor a 2He, 80 , 20Ca, 

28Ni, 50Sn, 82Pb sorozatról van szó (a 126-os rendszámú elem nem ismert). 

Különösen stabilak azok a magok, melyekben a protonszám és a neutronszám 

is egyik mágikus számmal azonos : pl. 2He , ' 80  , 2oCa

Ezek a tények arra mutatnak, hogy a nukleonok az atommagban az 

elektronburok szerkezetéhez hasonlóan [lásd ott] héjszerüen helyezkednek el, 

melyeken a férőhely korlátozott, a mágikus számoknak megfelelő számú 

nukleonnal telítődik, és a betöltöttség mértékének függvénye a stabilitás. Ez az 

elmélet az atommag ún. héjmodelí]e, amivel a stabilitás, illetve a kémiai elemek 

jellegének periodikus változása bizonyos mélységig értelmezhető és 

magyarázható. Részletes tárgyalása meghaladja e jegyzet kereteit.

Az atommagok energiatartalmáról akkor kaphatunk valamifajta képet, ha 

megnézzük, hogy mekkora az energiatartalmuk, pl. mekkora energiát kell 

közölni az elbontásukhoz.
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A tapasztalat szerint minden atommag tömege mindig kisebb, mint az alkotó 

protonok és neutronok külön-külön számított tömegének összege. Ha pl. két 

protonból és két neutronból keletkezik egy héliumatommag, az alábbi számítást 

végezhetjük az atomtömegekkel :

2 proton tömege : 2 ■ 1,007 276 = 2,014 552 ATE

2 neutron tömege : 2-1,008 665 = 2,017230 ATE

össztömeg : = 4,031 782 ATE

Ezzel szemben a jH e  atommagjának tömege : = 4,002 603 ATE 

tömegdefektus (hiány) =0,029 179 ATE

A jelenség az alábiakban értelmezhető :

Az atommagokat a mag kötési energiája tartja össze. Ez annak az energiának 

a nagysága, melyet be kell fektetni ahhoz, hogy a magot szét lehessen 

bontani. Ugyanekkora energia szabadul fel viszont akkor, amikor a protonok és 

neutronok nukliddá egyesülnek (fuzionálnak).

Az EINSTEIN-féle relativitáselmélet értelmében a tömeg és az energia 

ekvivalensek, egymásba átszámíthatók :

AE = Am ■ c2

ahol: AE a energiaváltozás 

Am ■ tömegváltozás

c s a fény terjedési sebessége : 3 -108 m/s

A fenti esetben a tömegváltozás

Am = 0,029 179 ATE (= 0.029 168 -1,6606-IO'27 kg ) = 4.845 46 10-29 ^  

Az ennek megfelelő energiaváltozás :

AE = 4,845 46 -10'29 kg ■ 3-108 m/s = 4 .4-10'12 Joule

Mindezt 1 mól (= 6-1023 db) héliumatommagra számítva 2,64-1012 joule 

energiát kapunk, összehasonlítva a kémiai reakciók során végbemenő 100 kJ 

nagyságrendű energiaváltozással, látható, hogy az atommagot összetartó erő 

mintegy tízmilliószor nagyobb.
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Hasonló H -> He átalakulási folyamat megy végbe a Napban, és a fúzió során 

felszabaduló energia (az ún. fúziós energia) sugárzódik ki fény, hő és 

elektromágneses sugárzás formájában.

Ugyancsak felszabadul az atommagok kötési energiája, illetőleg ennek egy 

része az atommagok, spontán bomlása (pl. radioaktivitás) során.

Az alábbi ábra azt szemlélteti, hogy a Z rendszámú és N neutronszámú 

elemnek hogyan változik meg a rendszáma és neutronszáma a radioaktiv 

bomlás során.

Látható, hogy mindkétfajta p-sugárzás közben az elem rendszáma és 
neutronszáma is egy egységgel változik, csak éppen ellentétes irányban, míg a 
tömegszám változatlan marad : érthető is, hiszen protonok és neutronok 
alakulnak át egymásba [ lásd pozitív és nagatív p-bomlás a 32. oldalon ]. 
a-sugárzás hatására kettővel csökken mind a rendszám, mind a neutronszám, 
és négy egységgel lesz kisebb a tömegszám. Ez is érthető, ha meggondoljuk, 
hogy az a-részecskék tulajdonképpen héliumatommagok : 2 a++ ■ 'N- 2 He++, 
melyek két protont és két neutront tartalmaznak.

3. 5. 1.1 Természetes és mesterséges radioaktivitás

A Földön természetes környezetben található radioaktív izotópok spontán 

bomlását természetes radioaktivitásnak nevezzük.

A radioaktív bomlás sebességét az ún. felezési idővel ( t1/2 ) jellemezhetjük.

A felezési idő vagy bomlási félidő az az időtartam, amely alatt a jelenlévő 
sugárzó radioaktív anyag fele elbomlik ; ezzel együtt a sugárzás intenzitása is a 
felére csökken.
Az egyes természetes radioaktív anyagok felezési ideje néhány perc és több tízmilliárd 
év között változhat. Az erősen sugárzó anyagoké rövid, a gyengén sugárzóké hosszú.
Pl. a ^ T h  izotóp felezési ideje : t1/2 =1,4-1010 év. A ^ F r  esetében t1/2 = 22 perc.
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A természetes radioaktív izotópok 3 bomlási sorozatba tartoznak : az uránium 

(238U), tórium (232Th) és aktínium (227Ac) sorozatba. A bomlások során tízféle 

radioaktív elem számos izotópja keletkezik, de az utolsó elem mindig ólom. Az 

alábbi ábra az urániumsorozatot mutatja be a tömegszámok feltüntetésével.

Rendszám 81 I 82 83 84 85 86 87 88 ! 89 90 91 I 92
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Napjainkban különleges jelentősége van a mesterséges radioaktivitásnak is az 

elemek előállításának vonatkozásában.

Az első mesterséges elemátalakulást RUTHERFORD figyelte meg 1919-ben, 
amikor nitrogéngázban a-sugárzás hatására oxigén keletkezett, és protonok 
szabadultak fel : g60 +  {H .

1933-ban Joliot CURIE észlelte először, hogy stabil atommagokból radioaktív 
elemek képződnek : ' jB  + ^oc-» ‘^N + ón-» '0C + ß+

Mostanáig számos elem izotópjait állították elő. Pl. deutérium-atommagokkal 
molibdént bombázva sikerült a 43-as rendszámú technéciumot előállítani :

\ \  Mo + ]D  -> 4 jTc + ón

Mivel minden technéciumizotóp radioaktív, és felezési idejük kevesebb, mint 
egymillió év, a Föld kialakulása óta már az utolsó technéciumatom is elbomlott, 
így csak mesterségesen lehet előállítani.

A neutron(ok) keletkezésével járó reakciók pedig különösen fontosak. Neutron
besugárzással állítottak elő pl. higanyból aranyat : ^H g -F  ón -»  ‘^ A u t  JH

Neutronsugárzással "gyújtják be" az atomreaktort és az atombombát is :

2£U + ón -> 2“ U —» ’ÓMo+ ‘Ó?La + 2-ón+7-p-
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IV. Az atomok elektronszerkezete

Az elemek kémiai tulajdonságait az atomok "felszíne", azaz a magot körülvevő 

elektronok száma és egymáshoz való viszonya határozza meg. A kémiai 

reakciók során szintén az elektronszerkezet módosul valamilyen formában.

A kémia tehát tulajdonképpen az atomok elektronszerkezetében bekövetkező 

változásokat vizsgálja, ezért kiemelten fontos ennek a területnek az ismerete.

A negatív töltésű elektronok az atommagok pozitív erőterében mozognak, és az 

azonos töltésből kifolyólag taszítják egymást. Az atomok elektronszerkezetét 

ilyenformán alapvetően a pozitív töltésű atommag és a negatív töltésű 

elektronok közti vonzás, valamint az azonos negatív töltések közti taszítás 

határozza meg.

Az első modernnek mondható elképzelés az elektronok elhelyezkedéséről az 

atomban a RUTHERFORD-féle atommodell volt. Ez azonban nem tudta 

megmagyarázni, hogy az egyes elemek miért csak bizonyos hullámhosszúságú 

fényt képesek kibocsátani (lángfestés), illetve, hogy az atomok miért csak 

megfelelő adagokban, kvantumszerűen vehetnek fel vagy adhatnak le energiát. 

Másrészt a számítások szerint, ha az elektron mint mozgó töltés nagy 

sebességgel mozogna kör alakú pályán, folyamatosan energiát veszítene, és 

végül spirális pályán belezuhanna a magba, ami persze egyáltalán nem igaz.

4. 1 A BOHR-féle atommodell

A problémát Niels BOHR (1885-1962) dán fizikus oldotta meg 1913-ban, aki 

felhasználta a Max PLACK (1858-1947) által nem sokkal korábban kidolgozott 

kvantumelméletet.

Eszerint az atomok csak meghatározott energiaadagokban, minimálisan 

h * V nagyságú kvantumokban vehetnek fel és/vagy adhatnak le energiát 

pl. hő formájában. (Ah univerzális állandó, a Planck-féle hatáskvantum, értéke 

h = 6,626-1 O'34 J-s ; y a sugárzás (fény) frekvenciája.)
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IV. AZ ATOMOK ELEKTRONSZERKEZETE
4.1 Az elektromágneses sugárzás

A fény mint energiahordozó szintén kvantumokban továbbítja az 

energiát, amelynek nagysága a fény frekvenciájától függ, amit Albert 

EINSTEIN (1879-1955) az ún. ekvivalenciaelvben fogalmazott meg :

AE = h • v
ahol : h s  a  P la n ck-fé le  hatáskvantum

v s a  fény frekvenciá ja

Ennek értelmében valamely korpuszkuláris rendszer és a v frekvenciájú 
elektromágneses sugárzás kölcsönhatásakor a rendszer energia- 
változása AE nagyságú lesz. Einstein az elektromágneses sugárzás 
elemi h v energiakvantumát fotonnak nevezte el, ezért az elvet gyakran 
fotonelméletnek is nevezik.

A fény elektromágneses sugárzás, amelybe az emberi szem által nem 
érzékelhető más sugárzások is tartoznak. Ezeknek közös jellemzője, 
hogy a klasszikus fizika értelmezése szerint hullámként terjednek, és 
egyenletesen kitöltik azt a térrészt, amelyen áthatolnak. Terjedési 
sebességgel (c), hullámhosszal (X) és frekvenciával (másodpercenkénti 
rezgésszámmmal s v) jellemezhetők, amelyet az alábbi összefüggés 
reprezentál : c = X 'v  . Energiatartalmáról (E=h-v), főbb hullámhossz- 
tartományairól, illetve ezek elnevezéséről ad tájékoztatást az itt látható 
összeállítás :

A nő
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BOHR atommodellje arra alapozódik, hogy a pozitív atommag körül csak 

meghatározott sugarú körpályákon keringhetnek elektronok, amelyeken az 

elektronok energiájának jól definiált értéke van. Attól függően, hogy az elektron 

melyik pályán mozog, különböző ún. kvantumállapotok lehetségesek.

Ha az atom energiát vesz fel -  gerjesztődik - ,  akkor egy nagyobb energiájú 

kvantumállapotba kerül, azaz egyik, maghoz közelebbi belső (Eb) pályáról egy 

nagyobb sugarú, magtól távolabbi, külső (Ek) pályára ugrik át. A gerjesztett

állapot megszűnése után az elektron visszakerül alapállapotba, a két pálya közti 

energiakülönbséget megfelelő frekvenciájú elektromágneses sugárzás (pl. fény) 

formájában kisugározza.

AE = h -v -  Ek -  Eb

IV. AZ ATOMOK ELEKTRON SZERKEZETE
4. 1 A BOIIR-féle atonimodell

Bohr feltevése szerint minden visszaugrásos elektronátmenet megfelel egy-egy 

színképvonalnak. Kimutatták, hogy a maghoz legközelebbi pályára történő 

elektronátmenetek járnak a legnagyobb energiaváltozással, az ennek megfelelő 

sugárzás az ultraibolya tartományban van. A látható fény színképvonalainak 

megjelenéséhez a magtól számított második pályára kell visszaugrani ; a 

harmadik pályára való átmenetek pedig infravörös fényt eredményeznek, 

ezekhez tartozik a legkisebb energiaváltozás.
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IV. AZ ATOMOK ELEKTRON SZERKEZETE
4.1 A BOHR-féle atommodcll

Egy atom esetében egyszerre csak egyetlen elektronátmenet lehetséges. Mivel 

azonban pl. egy gázban nagyszámú atom van jelen, a gerjesztődéskor ezek 

különböző mértékben vehetnek fel energiát, azaz elektronjaik különböző 

pályákra juthatnak. Visszatéréskor ezért különböző hullámhosszúságú (színű) 

fényt bocsátanak ki : ezt nevezik színképvonalnak. Az azonos elektron- 

átmenetek ugyanazt a hullámhosszat jelentik, hiszen ugyanakkora 

energiaváltozás következett be.

Elvileg tehát annyi színképvonal lehetséges, ahányfajta elektronátmenettel 

számolhatunk, azaz ahányféleképpen a különböző elektronpályák párosával 

kombinálhatok. A színképvonalak összessége adja a színképet vagy 

spektrumot

Azonban minden anyag esetében vannak olyan elektronátmenetek, amelyek 

gyakoribbak a többinél (pl. könnyebb a gerjesztődés), így több atomban megy 

végbe ugyanaz az energiaváltozás, tehát több atom bocsátja ki ugyanazt a 

hullámhosszat, ez intenzívebb, fényesebb lesz a többinél ; az ilyen vonalak 

lesznek az egyes elemek jellemző színképvonalai. Mivel ezek a különböző 

kémiai elemek esetében eltérnek, a színképek értékelésével, az ún. 

színképelemzéssel az egyes elemek minőségileg azonosíthatók.

Bohr a továbbiakban az egyes pályákat a magtól számított növekvő 

számsorrendben 1-es, 2-es, 3-as stb. főkvantumszámmal jelölte és 

elektronhéjaknak nevezte abból kiindulva, hogy az egyes pályák energia- 

tartalma az energiakvantumok egész számú többszöröseivel növekszik a 

magtól távolodva, tehát arányos a körpálya sugarával. Megállapították, hogy az 

n főkvantumszámú elektronhéjon maximálisan 2n2 számú eleldron 

tartózkodhat. (Az elektronhéjakat máskülönben növekvő energiatartalom 

szerint a színképelemzésből átvett K, L, M, N, O, P, Q betűkkel jelölte, melyek 

ott az egyes vonalsorozatok elnevezésére szolgáltaké A kémiában az elemek 

periódusokba való besorolását jelentik.)

A főkvantumszám végeredményben -  szemléletesen -  a magtól való távolságot 

jelöli, és az elmélet szerint egyértelműen meghatározza az elektron 

energiaállapotát.
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IV. AZ ATOMOK ELEKTRONSZERKEZETE
4. 1 A BOIlR-SOMMERFELD-féte atommodell

A fentiekkel nagyon jól lehetett értelmezni a hidrogén színképét. (BOHR 1922- 

ben az „atom szerkezetének kutatásáért" fizikai Nobel-díjat kapott.) Azonban más 

anyagokat vizsgálva jóval több színképvonal jelentkezett, mint amennyi a Bohr- 

féle atommodellből következett. Az elméletet finomítani kellett, mert a 

főkvantumszám már bizonyíthatóan nem volt elegendő az elektron mozgásának 

leírásához.

1915-ben SOMMERFELD úgy módosította a Bohr-féle modellt, hogy az 

elektronok nemcsak körpályán, hanem ellipszis alakú pályán is mozoghatnak, 

amelynek egyik gyújtópontjában található az atommag. Ennek leírásához már 

nem elegendő egyetlen paraméter, a körpálya sugara, hanem legalább kettő, a 

nagy- és kistengely hossza szükséges.

A főkvantumszám mellé egy mellékkvantumszámot is bevezettek, amivel a 

lehetséges színképvonalak száma megnövekedett. Ez tulajdonképpen azt 

jelentette, hogy az elektronhéjakon további alhéjak lehetségesek : ezeket s, p, 

d, f betűkkel jelölték, ugyancsak a színképelemzők gyakorlatából.

A BOHR-SOMMERFELD modell már jó áttekintést adott az egyes elemek 

atomszerkezetének és a periódusos rendszerben elfoglalt helyüknek 

kapcsolatáról (pl. ennek segítségével találtak meg egy régóta keresett elemet, a 

hafniumot). Előrehaladást jelentett ugyan, de ezek a módosítások sem tudták 

megmagyarázni a színképeken jelentkező vonalak egy részét.

Továbbá a BOHR-féle modell nem tudott számot adni arról sem, hogy miért 

csak bizonyos energiájú pályákon keringhetnek az elektronok energia- 

veszteség nélkül.
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IV. AZ ATOMOK ELEKTRONSZERKEZETE
4. 2 A hullámmcchanikai atoimuodcll

4. 2 A huilámmechanikai atommodell

Az 1920-as években az atommodellek jellegében szemléletváltozás következett 

be. Az elektromágneses sugárzásról elméletileg és kísérletileg is megállapí

tották, hogy ún. kettős természete van, azaz hullám- és részecskesajátságokat 

is mutat. Luis de BROGLIE (1892-1987) francia fizikus ugyanezt feltételezte az 

elektronokról is, amit aztán be is bizonyítottak.

A fény hullámtermészetéből és az elektronok részecsketulajdonságaiból 

dolgozta ki 1920-ban de BROGLIE az anyaghullámok elméletét. Ennek alapján 

az m tömegű és v sebességű részecskék hullámhosszát (A) az alábbi képlettel 

lehet kiszámítani :

X = .. -  h = Planck-állandó
m v

A mai tudásunk szerint mindennemű anyag részecske- és hullámtermészetű is 

egyben, csupán a körülmények határozzák meg, hogy melyik jelleg kerül 

előtérbe. így az elektronok is felfoghatók anyaghullámként.

Nagy tömegű testek esetében a hullámhosszak mérhetetlenül kicsik : 1 gramm 

tömegű 1 m/s sebességű golyó esetében például X = 6,6 -10'29 méter, ami 

mérhetetlenül kicsi. Egy 6 - 105 m/s sebességű elektronnál viszont a hullámhossz 

a 1CT9 méter (= nm) tartományba esik, ami megfelelően érzékeny fényfelbontó 
készülékkel mérhető.

A de BROGLIE által kidogozott hullámmechanikai atommodellben az 

atommag körül r sugarú pályán keringő elektronnak a körpálya mentén 

körbefutó hullám felel meg.
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IV. AZ ATOMOK ELEKTRONSZERKEZETE
4. 2 A hullámmcchanikai atommodell

Az ilyen hullám csak akkor lesz stacionárius (állóhullám), azaz önmagába 

visszatérő, ha a körpálya kerülete (2m) egyenlő a X hullámhossz egész számú 

(n) többszörösével.

_ . h
2nr= n-Á = n ---------

m - v

átrendezve : .

m v r =  n - —  m v r  = impulzusmomentum
271

Tehát stacionáris állapotban csak olyan sugarú pálya lehetséges, amelyen az

elektron impulzusmomentuma a — egész számú többszöröse. (Hasonlóan a
27t

rezgő húr hangjaihoz, ahol csak az alaphang és a felhangok keletkeznek, 

közbülső frekvenciáknak megfelelő hangot nem lehet előállítani.)

Ezek a pályák felelnek meg most már számítással is igazolható módon a Bohr- 

féle körpályáknak. Sikerült tehát igazolni Bohr elméletének egyik hiányosságát.

Az anyaghullámok elmélete tulajdonképpen az alapját képezte a mikrovilág 

mechanikájának, és megteremtette a lehetőséget a részecskék mozgását 

pontosabban leíró elméletek kidolgozásához.

4. 3 A kvantummechanikai atommodell

Az atomot alkotó elemi részek mechanikai tulajdonságai -  ahogy az előzőekben 

láttuk -  már nem írhatók le a newtoni klasszikus mechanika törvényivel, új 

szemléletű tárgyalásmód vált szükségessé, ami a kvantummechanika 

elnevezést kapta, aminek alapjait Ervin SCHRÖDINGER (1887-1961) osztrák és 

Werner HEISENBERG (1901-1976) német fizikus egymástól függetlenül dolgozta 

ki.6 A gyakorlatban Schrödinger módszere terjedt el, mert számításai 

praktikusabbnak bizonyultak.

Heisenberg 1932-ben, Schrödinger 1933-ban kapott fizikai Nobel-díjat a "kvantummechanika 
kidolgozásáért”, illetve "az atomelmélet új megfogalmazásáért".
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IV. AZ ATOMOK ELEKTRONSZERKEZETE
4. 3 A kvantummechanikai alommodcll

Ennek elve a de Broglie-fé\e szemléletet alapul véve az, hogy az elemi részek 

történéseit valószínűségi és statisztikai módszerekkel modellezi.

Az atomok elektronjainak mint állóhullámoknak a leírására SCHRÖDINGER az 

ún. változót használta, amit hullámfüggvénynek nevezünk. Egyetlen 

elektron esetében a Schrödinger-egyenlet a következőképpen néz ki :

h2 f d2xV ô2T  ô2xp1 ------£-----  £ -Z  + £_L + ̂  + UV = ET
8 n 2 - m e V d x 2 d y 2 d z 2 )

h = Planck -állandó  

m e =  a z  elektron töm ege  

U  =  helyzeti energia  

E  s  összes energia  

X, y, z  3 helykoordináták

A fenti egyenlet másodrendű differenciálegyenlet (részletesebb tárgyalása 

magasabb matematikai ismereteket igényel, így ettől eltekintünk). A V függvény 

abszolút értékének négyzete ( 14*12) szemléletes fizikai tartalmú : azt fejezi ki, 

hogy az elektron a tér adott pontján mekkora valószínűséggel fordul elő.

A hullámfüggvénynek folytonosnak, végtelennek és valahol nulla értékűnek is 

kell lennie annak megfelelően, hogy az elektron is folytonos mozgást végez, 

elvileg végtelen távolságban is lehet az atommagtól, és az atommagban 

biztosan nem fordul elő. Ezért megoldása csak bizonyos értékekre, az ún. 

sajátfüggvényekre lehetséges.

Ezekhez a sajátfüggvényekhez pontosan meghatározott energiaértékek és 

egyenetlen (diffúz) töltéssűrűségek tartoznak. Tehát azt fejezik ki, hogy az 

atom valamely térrészében az elektron tartózkodási valószínűsége 

maximális.

Ennek a maximális tartózkodási valószínűségnek megfelelő térrészt szokás 

az elektron pályájának nevezni ; innen honosodott meg az e l e k t r o n p á l y a  vagy 

a t o m p á l y a  elnevezés. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezek nem olyan 

"valódi" pályák, mint pl. a Bohr-modellben (ezek neve idegen szóval o r b i t ) ,  

hanem "csupán" a Schrödinger-egyenlet által kiszámított tartózkodási 

valószínűségek maximumai (idegen szóval o r b i t a l o k ) .
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IV. AZ ATOMOK ELEKTRONSZERKEZETE
4. 4 A HEISENBERG-féle határozatlansági reeláció

A kvantummechanika alapelvei közé tartozik ui. a határozatlansági elv, amit 

HEISENBERG fogalmazott meg : valamely részecske helye és impulzusa 

(energiája, ill. sebessége) egyszerre és pontosan nem határozható meg :

/* ■ * * * £
X h helykoordináta ; px = impulzus (- m • vx)

átírva :
h

A X - A  V x  S; —  
m

Minél pontosabban meghatározzuk az elektron Ax helyét, annál pontatlanabb 

lesz a sebessége (hiszen a h és m  állandók) és viszont. Az y  és z koordináták 

irányában ugyanez a helyzet.

4. 4 A kvantumszámok

Az elektronoknak a Schrödinger-egyenlet szerinti atompályákon (orbitálokon) 

való stacionáris állapotát, az ezeknek megfelelő kvantumállapotokat -  jelenlegi 

ismereteink szerint -  négy adattal lehet egyértelműen jellemezni : ezt a négy 

számértéket kvantumszámnak nevezzük. (A BOHR-, illetve SOMMERFELD- 

modellnél már volt szó a fő- és mellékkvantumszámról, melyek ott a pálya sugarát és 
alakját jellemezték.)

• főkvantumszám (n) : az elektronnak az atommagtól való átlagos

távolságára utal ; n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 az

Az elektron energiáját elsősorban a fökvantumszám szabja meg. Minél 

közelebb van az elektron a maghoz -  minél kisebb a főkvantumszám -, 

annál erősebben érvényesül a pozitív mag vonzó hatása.

Az azonos főkvantumszámú elektronokat úgy tekintik, mint amelyek 

azonos héjhoz (elektronhéjhoz) tartoznak.

atommagtól távolodva alapállapotban (gerjesztett 

állapotban ennél nagyobb pozitív egész szám is lehet)
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IV. AZ ATOMOK ELEKTRON SZERKEZETE
4. 4 A kvantumszámok

• mellékkvaniumszám ( i )  : az elektronpálya térbeli alakját je llem zi

értéke 0 (nulla) és (n-1) közötti egész szám t -  0,1, 2, 3 ... (n-1)

Azaz az 1-es főkvantumszámhoz n-1 = 1-1 = 0 meliékkvantumszám 
tartozik. A 2-es fökvantumszámhoz C = 0, (2-1) , tehát 0 és 1 mellék- 
kvantumszám-érték tartozhat. A 3-as fökvantumszám mellett 0, 1, (3-1), 
azaz 0, 1,. 2 értékűek lehetnek a mellékkvantumszámok. Ennek 
folytatásaként a 4-es főkvantumszámhoz a 0, 1, 2, 3 mellékkvantum
számok tartozhatnak.

A színképelemzésben használatos jelölés szerint :

- a 0 (nulla) mellékkvantumszámú pályát s (sharp) pályának

- az 1-es mellékkvantumszámú pályát p (principal) pályának

- a 2-es mellékkvantumszámú pályát d  (diffuse) pályának

- a 3-as mellékkvantumszámú pályát f  (fundam ental) pályának nevezzük.

(Sokelektronos atomok esetében még szóba kerülhet a 4-es és 5-ös 
mellékvantumszámú állapot is, amit g, illetve h betűvel jelölünk.)

Az azonos mellékkvantumszámú elektronok alkotnak egy-egy 

alhéjat.

Másképpen fogalmazva az oldal első bekezdését :

az 1-es főkvantumszámú héjhoz csak s pálya, 
a 2-es főkvantumszámúhoz s és p pálya, 
a 3-as főkvantumszámúhoz s, p  és d  pálya tartozik, 
míg a 4. héjon belül már s, p, dès f  pálya is lehetséges.

A főkvantumszámot mindig a mellékkvantumszám betűjele elé írjuk : pl. 2p , 4s . •

• mágneses kvantumszám ( m )  : az elektronpálya töltéseloszlásának
térbeli irányultságát jelzi

értéke a mellékkvantumszámtól függ : m = - Í . . . 0 . . . + Í

A z elektron m int na g y seb e ssé g g e l m ozgó töltés m a g a  körül m á g n e se s teret 

indukál, a m e ly  egy kü lső  m á g n e se s v a g y  elektrom os erőtérben c s a k  

m eghatározott orientációjú lehet. T a p a szta la ti tény, hogy a  színkép vo n alak erős 

m ág n e se s v a g y  elektrom os térben több új vo nalra  hasad nak.

Gömbszimmetrikus töltéseloszlás esetén (s pálya, lásd az 54. oldalon) 

nincs irányultság, tehát ha s = 0 -> m = 0 .
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IV. AZ ATOMOK ELEKTRONSZERKEZETE
4. 4 A kvantumszámok

.  spinkvantumszám ( rn j : az elektron saját impulzusmomentumát Jellemzi

értéke ( = az impulzusmomentum vetületének iránya)
2 2

Az elnevezés az angol spin (= forgás, pergés, perdület) szóból 
származik, mert kezdetben úgy gondolták, hogy az elektronok a mozgás 
közben saját tengelyük körül is forognak -  akár a Föld -, és ez forgás 
vagy azonos irányú a mozgásiránnyal, vagy pedig ellentétes vele.

Ezzel a négy adattal az elektronok állapota bármely többelektronos atom 

esetében is leírható. Ezeknek különböző kombinációival a jelenleg ismert 

atomok kvantumállapotai kielégítően jellemezhetők.

1925-ben Wolfgang PAULI (1900-1959) ismerte fel azt az elvet, hogy egy 

sokelektronos atom elektronrendszerében nem fordulhat elő kettő olyan, aminek 

mind a négy kvantumszáma megegyezik. Ez az ún. Pauli-féle tilalmi elv, amely 

szerint valamely atomon belül az elektronok egymástól különböző

kvantumállapotban vannak, és az ezen állapotok jellemzésére használt 

kvantumszámok egyikének minden esetben különböznie kell a többitől.

A Pauli-elvet tulajdonképpen maguk az elektronok alakítják ki és tartják be, 
amennyiben a köztük lévő taszítóerők megakadályozzák, hogy túl közel 
kerüljenek egymáshoz.

Ugyancsak erre vezethető vissza az elektronburok héjszerkezete és az egyes 
héjak telítődése is, ami végeredményben a periódusos rendszer felépülését is 
megmagyarázza (lásd az V. fejezetben a 62. oldalon kezdődően).

Mindezek után nézzük meg részletesen, hogy milyenek lehetnek az egyes 

kvantumszámok a különböző esetekben.

A túloldali táblázat az első négy héj (n = 1-4) lehetséges értékeit foglalja össze.

Látható, hogy egy-egy n főkvantumszámú héjon maximálisan 2- n2 számú 

elektron tartózkodhat (lásd a túloldali táblázatot) ; az első héjon kettő, a 

második héjon 8, a harmadikon 18, a negyediken 32, az ötödiken 50 stb. 

elektron lehet.
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Valamely n főkvantumszámú héjon belül az azonos mellékkvantumszámú 

pályák száma maximum 21 + 1 lehet (ha l  -  2 , akkor öt d-pálya lehetséges,

amelyek a mágneses kvantumszámokban, azaz az irányultságban különböznek 

(lásd a 58. oldali ábrákat), és mágneses kvantumszámaik rendre -2, -1, 0, +1, +2 .

Az azonos mágneses kvantumszámú pályák mindegyikén két elektron 

tartózkodhat ellentétes előjelű spinkvantumszámmal. Ezeknek energiája 

megegyezik, és ezeket párosított elektronoknak nevezzük. Ha az 

elektronpályán csak 1 elektron mozog, párositatlan elektronról beszélünk.

kvanî

•Ci

um szám

ri

Mellék- 

kvantumszám  

(  betöjel

Mágneses

kvantumszám

Elektron-

IS
1 0 1s 0 +1/2 ; -1/2 2

2 0 2s 0 +1/2 ; -1/2 2

1 2p -1, 0, +1 +1/2 ; -1/2 6

3 0 3s 0 +1/2 ; -1/2 2

1 3p -1,0,+1 +1/2 ; -1/2 6

2 3d -2, -1,0, +1, +2 +1/2 ; -1/2 10

4 0 4s 0 +1/2 ; -1/2 2

1 4p -1,0,+1 +1/2 ; -1/2 6

2 4d -2, -1, 0, +1, +2 +1/2 ; *1/2 10

3 4f -3,-2, -1, 0, +1, +2, +3 +1/2 ; -1/2 14

A különböző pályákon az elektronok nem azonos energiával kötődnek az 

atommaghoz. A maghoz közelebbi pályákon és héjakon erősebb a kötődés, 

mivel a mag vonzó hatása a kisebb távolság miatt jobban érvényesül. Másrészt 

pedig kisebb a többi elektron árnyékoló hatása is, ami a mag vonzóerejét 

csökkentené.
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4. 5 Az elektronpályák energiaszintjei

Azt az energiát, amivel az elektron kötődik az atomban, pályaenergiának 

nevezzük.

Ugyanannak az elektronpályának az energiája különböző összetételű atomok 

esetén eltérő. •

Pl. más a 2s pálya energiája az oxigénatomban, és más a nitrogénatomban. Ami 
értelemszerű is, hiszen a mag összetétele, pozitív töltéseinek száma, ezáltal a 
vonzóereje is különbözik, illetve eltérő számú elektron található az 
atompályákon, amiből a közöttük ható kölcsönhatások különbözősége 
következik.

A pályaenergiák annál kisebbek, minél közelebb vannak az atommaghoz. 

Értékük a magtól távolodva nő, és különbségek vannak nemcsak az eltérő 

főkvantumszámú héjak között, hanem az azonos héjon belüli eltérő 

mellékkvantumszámú pályák között is.

A különböző energiájú pályákat a szemléltető grafikus ábrázolásnál az 
energiák növekvő sorrendjében általában egymás fölé szokták írni, így 
terjedt el a szóhasználatban a maghoz közeli, kis energiaszintű pályákra 
az alacsony energiaszintű, míg a magtól távoli külső, nagyobb energiájú 
pályákra a magas energiaszintű kifejezés. Egyáltalán az "energiaszint" 
fogalma is innen származtatható.

Az egyes elektronpályák feltöltődési sorrendje a számítások szerint az 

alábbi:

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f

Látható, hogy az egyes héjak nem különülnek el mereven, hanem köztük 

átfedések lehetségesek : pl. már megkezdődik a 4. héj 4s pályájának 

betöltődése, mielőtt a 3. héjon a 3d sorra került volna. Hasonló a helyzet egy 

héjjal távolabb az 5s -> 4d vonatkozásában.
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4. 5 Az elektronpályák cnergiaszintjei

Az elektronpályák feltöltődésekor az elektronok a fenti sorrendnek megfelelően 

mindig a lehető legkisebb energiájú betöltetlen pályákat foglalják el : ez az 

energiaminimumra való törekvés elve.

Ennek megfelelően először a maghoz közelebbi pályák töltődnek fel, és 

általában telítődnek is. Ezeket a telített belső, lezárt pályákat a maggal együtt 

atomtörzsnek nevezzük.

A legkülső héj viszont az esetek nagyobb részében betöltetlenül marad, 

telítetlen. Mivel ezek az elektronok az okozói az elemek vegyértékének, és ezek 

vesznek részt a kémiai reakciókban, ezeket vegyértékelektronoknak hívjuk. A 

nem lezárt legkülső héjat pedig hasonló meggondolásból vegyértékhéjnak.

Ha valamely héjon az összes pálya telítve van, azaz a megengedhető 

maximális számú elektron található, a héj jelentősen tömörödik, kompaktabb 

lesz ; külső hatások kevésbé tudják megbontani. Az ilyen atomok kémiai 

szempontból kevésbé reakcióképesek (pl. a nemesgázok).

Az elmondottakat szemlélteti az alábbi ábra :
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4. 6 Az elektronpályák alakja

A kvantummechanikai értelmezés szerint az atomban mozgó elektronok 

pályái végeredményben tartózkodási valószínűségek, amelyek szemléletesen 

az atom terének azon részét jelentik, ahol a vizsgált elektron legalább 90 % 

valószínűséggel megtalálható.

Egy elektronfelhőt kell tehát elképzelnünk, amelyen belül az elektron nagy 

sebességgel vagy hullámként mozog, és amelynek legnagyobb elektron- 

sűrűsége, "burkolófelülete" jelenti az atompálya fogalmát (lásd a túloldali ábrát).

Az atompályák alakjáról a mellékkvantumszám ad felvilágosítást. A különböző 

mellékkvantumszámú állapotokhoz különböző töltéssűrűség-eloszlások 

tartoznak, azaz más lesz a pályák alakja. Ezek a formák függetlenek a 

főkvantumszámtól.

Az l  = 0 , azaz s mellékkvantumszámú állapot esetében a töltéssürűség 

eloszlása minden esetben gömbszimmetrikus : ilyen az Is, 2s, 3s, 4s stb. 

pályák alakja. A gömbök sugara a főkvantumszám növekedésével nő. 

Minden főkvantumszámú héjon csak egy s pálya alakulhat ki.

Az n=2 esetében már l  = 1 is lehet : p-pálya. A p-pályák alakja 

súlyzószerü, mintha két folyadékcseppet a csúcsukkal összeérintenénk. 

A három mágneses kvantumszámnak megfelelően három p-pálya 

lehetséges, melyek a háromdimenziós koordinátarendszerben a három 

tengely irányába mutatnak, ennek megfelelően elnevezésük : px , py , p7 . 

Energiatartalmuk azonos értékű.

A p-pályák mindegyike rendelkezik ún. csomósíkkal

Csomósíknak nevezzük a pálya szimmetriatengelyére merőleges 
olyan képzeletbeli síkot, ahol az elektron tartózkodási 
valószínűsége nulla, azaz nem fordulhat elő. A csomósík 
általában átszeli az atommagot. (A dz2 pálya esetében két 
kúppalást alakú csomófelületről beszélhetünk.)
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A különböző mellékkvantumszámú pályák esetén a pályák 

csomósíkjainak száma megegyezik a mellékkvantumszám 

értékével.

Az £=0 mellékkvantumszámú gömb alakú pályának nincs csomósíkja. 
Az l - \  mellékkvantumszámú p-pályák esetén a csomósíkok száma 1 .
A d-pályákat vizsgálva két csomósíkot figyelhetünk meg, lévén (= 2 
(lásd a túloldali ábrákat).

AZ ELEKTRON PÁLYÁK BURKOLÓFELÜLETE
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CSOMÓSÍKOK

Az n = 3 főkvantumszámú héjon az s- és p-pályák mellett d-pályák kiépülésére 

is van mód. Az öt lehetséges mágneses kvantumszámnak megfelelő 

burkolófelület látható az előző oldalon, melyek közül négy a négylevelű lóherére 

emlékeztető elrendezésű "cseppekből" áll, és csak orientációjában tér el 

egymástól ; az ötödik ( d ^ )  a p-pályákhoz hasonló, középen kis "övvel".

Valamennyi d-pálya két csomófelülettel rendelkezik.

A semleges atomban az öt d-pálya energiatartalma azonos. Azonban bármilyen
külső hatásra az egyenrangúság megszűnik, és a pályák két csoportra hasadnak fel :
3 pályának (d^, dyz, dxy) az eredeti energiatartalomtól kissé alacsonyabb energiája lesz,
kettőnek (d 2, d 2  ) viszont magasabb.

X y z

Az f-pályák alakja még bonyolultabb, e helyen a bemutatásuktól eltekintünk.
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4. 6. 1 Az clektronpályák és az elektronszerkezet ábrázolása

Az előzőekben tárgyalt pályák mindegyikén két elektron tartózkodhat ellentétes 

spinnel.

Az atomok elektronszerkezetének tárgyalásakor azonban az elektronpályák 

burkolófelületét lerajzolni túlságosan bonyolult lenne, ezért helyettük egy-egy 

négyzetet, ún. cellát rajzolunk, ami a pályát jelképezi. (Egy ilyen cella tehát 

valamely fökvantumszámú héj egy bizonyos mellékkvantumszámú pályáját 

jelöli.) Ebben a cellában kis nyíllal jelöljük az elektronokat. (Az elektronok 

spinjének nagysága és iránya van, azaz vektormennyiség, tehát jogos ez a jelölésmód.) 

Mivel egyik-egyik pályán összesen csak két elektron mozoghat, a cellába 

maximum két nyíl rajzolható ; az ellentétes spint ellentétes irányú nyíl mutatja, 

és két ilyen nyíl egy cellában azt jelzi, hogy az elektronok párosítottak. A cella 

mellé, fölé vagy alá azonosításképpen odaírjuk a pálya főkvantumszámát és a 

mellékkvantumszám betűjelét.

A p- és d-pályák celláit nem választjuk külön, hanem szorosan egymás mellé 

illesztjük, jelölve, hogy energiatartalmuk azonos.

Például :

illetve :

Itt kell megemlíteni az elektronburok kiépülésének az energiaminimumra való 

törekvés melletti másik fontos szabályszerűségét, a maximális multiplicitás 

elvét vagy más néven a HUND-szabályt.

Ennek értelmében az azonos energiatartalmú pályákat -  ezek az azonos 

fökvantumszámú héjon lévő p-, d- vagy f-pályák -  amíg lehetséges, azonos 

spinnel, párosítatlanul töltik fel az elektronok (lásd fent).
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így pl. a három p-pálya mindegyikére csak egy-egy elektron épül be, amíg az 

elektronok száma ezt megengedi. Az azonos töltések taszító hatása miatt ti. ez 

kedvezőbb, hiszen az elektronok nem ugyanazon a pályán mozognak, és 

távolabbra kerülnek egymástól.

A Hund-szabály végül is szintén az energiaminimum érvényesülésének 
elvét jelenti, hiszen valamely atomban az elektronok összenergiája akkor 
lesz minimális, ha a spinek eredője (előjeles összege) maximális.

Hasonló a helyzet a d- és f-pályák esetében. Ez utóbbiaknál azonban a magtól 

való nagyobb távolság, továbbá az azonos típusú pályák nagyobb száma és a 

többi pálya között lévő kisebb energiakülönbségek miatt már előfordulnak 

anomáliák is. Ezeket az anomáliákat a megfelelő szempontok figyelembe

vételével szintén lehet értelmezni. (Lásd a "Periódusos rendszer" c. 

fejezetben a 69. oldalon.)

Az elektroneloszlás némiképp egyszerűbb jelölésére szokás csak a főkvantum

számot és a mellékkvantumszám betűjelét felírni, és ez utóbbi jobb felső 

indexeként a pályán lévő elektronok számát feltüntetni. Ez azonban nem ad 

szemléletes képet az elektronok elhelyezkedéséről, és általában akkor 

használjuk, amikor a szerkezet bemutatásakor elegendő az elektronok számát 

feltüntetni.

Az előbb említett két példa ennek megfelelően :

1 s2  2 s2  2 p3

és 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d8

A félreérthetőség elkerülésére újabban az atompályák jelét zárójelbe is 

teszik : (1 s) 2  (2s) 2  (2p) 6  (3s) 2  (3p) 6  (4s) 2  (3d) 8

Az elektronszerkezet mélyebb tárgyalásakor és értelmezésekor mindenképpen 

a cellás ábrázolás ajánlatos.
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V. A PERIÓDUSOS RENDSZER

Az elemek kémiai tulajdonságai az atommag protonszámának függvényében 

periodikusan változnak. A kémiai tulajdonságoknak ezt a periodikus változását 

alapvetően a protonok száma és az atomok külső héján (vagy héjain) található 

elektronok kvantumállapota határozza meg.

A periódusos rendszer az előző fejezetben tárgyalt elektronszerkezet 

kiépülésének elve alapján állítható össze. A rendszer szabályszerűségeinek 

vizsgálatakor az egyes atomok rendszáma és elektronszerkezetének 

összetétele között kell kapcsolatot megállapítani.

A rendszám -  ami megegyezik a protonok számával -  az egyes elemeknek a 

periódusos rendszerben elfoglalt helye ; ugyanennyi az illető elem atomjaiban 

az elektronok száma is, tehát növekvő rendszámhoz növekvő számú elektron 

tartozik. Ezek az elektronok a korábban bemutatott szabályszerűségek szerint 

fokozatosan töltik fel az elektronhéjakat, illetve atompályákat. Ezen elv alapján 

építhető fel a periódusos rendszer is.

Az alábbi táblázat a különböző elemek atomjainak elektroneloszlását tünteti fel :

Rendszám Elem

Elektronok száma

Első héj (K) Másodi < héj (L)

1s 2s ____ 2p____

1 H 1

2 He 2

3 Li 2 1

4 Be 2 2
5 B 2 2 1

6 C 2 2 2

7 N 2 2 3
8 O 2 2 4

9 F 2 2 5

10 Ne 2 2 6
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Az atomok elektronszerkezete (folytatás)

Rend
szám

Elem

Elektronok szám a

K
héj

L
héj

M
héj

N
héj

O
héj

1s 2s 2 P 3s 3p 3d 4s 4p  4d 4 f 5s 5p 5d 5f

11 Na 2 2 6 1
12 Mg 2 2 6 2
13 AI 2 2 6 2 1
14 Si 2 2 6 2 2
15 P 2 2 6 2 3

16 S 2 2 6 2 4

17 Cl 2 2 6 2 5

18 Ar 2 2 6 2 6
19 K 2 2 6 2 6 1
20 Ca 2 2 6 2 6 2
21 Sc 2 2 6 2 6 1 2
22 Ti 2 2 6 2 6 2 2
23 V 2 2 6 2 6 3 2
24 Cr 2 2 6 2 6 5 1
25 Mn 2 2 6 2 6 5 2
26 Fe 2 2 6 2 6 6 2
27 Co 2 2 6 2 6 7 2
28 Ni 2 2 6 2 6 8 2
29 Cu 2 2 6 2 6 10 1
30 Zn 2 2 6 2 6 10 2
31 G a 2 2 6 2 6 10 2 1
32 G e 2 2 6 2 6 10 2 2
33 As 2 2 6 2 6 10 2 3

34 Se 2 2 6 2 6 10 2 4

35 Br 2 2 6 2 6 10 2 5

36 Kr 2 2 6 2 6 10 2 6
37 Rb 2 2 6 2 6 10 2 6 1

_ 3 8 Sr 2 2 6 2 6 10 2 6 2
____ L

2

________1

8

______________I

18
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Az atomok elektronszerkezete (folytatás)
I Rend- 
! szám Elem

Elektronok szám a
K L M N héj 0  héj P héj

4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5 f 6s 6p 6d

39 Y 2 8 18 2 6 1 2
40 Zr 2 8 18 2 6 2 2
41 Nb 2 8 18 2 6 4 1
42 Mo 2 8 18 2 6 5 1
43 T e 2 8 18 2 6 5 2
44 Ru 2 8 18 2 6 7 1

I 45
Rh 2 8 18 2 6 8 1

46 Pd 2 8 18 2 6 10
47 Ag 2 8 18 2 6 10 1
48 Cd 2 8 18 2 6 10 2
49 In 2 8 18 2 6 10 2 1
50 Sn 2 8 18 2 6 10 2 2
51 Sb 2 8 18 2 6 10 2 3

52 Te 2 8 18 2 6 10 2 4

53 I 2 8 18 2 6 10 2 5

54 Xe 2 8 18 2 6 10 2 6
55 Cs 2 8 18 2 6 10 2 6 1
56 Ba 2 8 18 2 6 10 2 6 2
57 La 2 8 18 2 6 10 2 6 1 2
58 C e 2 8 18 2 6 10 2 2 6 2
59 Pr 2 8 18 2 6 10 3 2 6 2
60 Nd 2 8 18 2 6 10 4 2 6 2
61 Pm 2 8 18 2 6 10 5 2 6 2
62 Sm 2 8 18 2 6 10 6 2 6 2

I  63 Eu 2 8 18 2 6 10 7 2 6 2
I 64 Gd 2 8 18 2 6 10 7 2 6 1 2

65 Tb 2 8 18 2 6 10 9 2 6 2
! 66 Dy 2 8 18 2 6 10 10 2 6 2

I 67 Ho 2 8 18 2 6 10 11 2 6 2
i 68 Er 2 8 18 2 6 10 12 2 6 2

69 Tu 2 8 18 2 6 10 13 2 6 2
I 70 Yb 2 8 18 2

I___

6

3

10

2

14 

____I

2 6 2
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Az atomok elektronszerkezete (folytatás)
Rend- Elektroneloszlás
szám Elem K L M N _____O héj_____ P héj Q

5s 5p 5d 5f 6 s 6 p 6 d 7s
71 Lu 2 8 18 32 2 6 1 2

72 Hf 2 8 18 32 2 6 2 2

73 Ta 2 8 18 32 2 6 3 2

74 W 2 8 18 32 2 6 4 2

75 Re 2 8 18 32 2 6 5 2

76 Os 2 8 18 32 2 6 6 2

77 Ir 2 8 18 32 2 6 7 2

78 Pt 2 8 18 32 2 6 9 1

79 Au 2 8 18 32 2 6 1 0 1

80 Hg 2 8 18 32 2 6 1 0 2

81 Ta 2 8 18 32 2 6 1 0 2 1

82 Pb 2 8 18 32 2 6 1 0 2 2

83 Bi 2 8 18 32 2 6 1 0 2 3
84 Po 2 8 18 32 2 6 1 0 2 4
85 At 2 8 18 32 2 6 1 0 2 5
8 6 Rn 2 8 18 32 2 6 1 0 2 6

87 Fr 2 8 18 32 2 6 1 0 2 6 1

8 8 Ra 2 8 18 32 2 6 1 0 2 6 2

89 Ac 2 8 18 32 2 6 1 0 2 6 1 2

90 Th 2 8 18 32 2 6 1 0 2 6 2 2

91 Pa 2 8 18 32 2 6 1 0 2 2 6 1 2

92 U 2 8 18 32 2 6 1 0 3 2 6 1 2

93 Np 2 8 18 32 2 6 1 0 4 2 6 1 2

94 Pu 2 8 18 32 2 6 1 0 6 2 6 2

95 Am 2 8 18 32 2 6 1 0 7 2 6 2

96 Cm 2 8 18 32 2 6 1 0 7 2 6 1 2

97 Bk 2 8 18 32 2 6 1 0 8 2 6 1 2

98 Cf 2 8 18 32 2 6 1 0 9 2 6 1 2

99 Es 2 8 18 32 2 6 1 0 1 0 2 6 1 2

1 0 0 Fm 2 8 18 32 2 6 1 0 1 1 2 6 1 2

1 0 1 Md 2 8 18 32 2 6 1 0 1 2 2 6 1 2

1 0 2 No 2 8 18 32 2 6 1 0 13 2 6 1 2

103 Lr 2 8 18 32 2 6 1 0 14 2 6 1 2
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A fenti elveket figyelembe véve minden korszerű periódusos rendszer hét 

vízszintes periódusból és 18 oszlopból áll. E helyen mi az ún. hosszú 

periódusos rendszert tárgyaljuk : lásd 67. oldal. A későbbiekben szóba kerül 

még a Szabó-Lakatos-féle periódusos rendszer is.

A hét periódust 1-től 7-ig arab számokkal vagy K, L, M, N, O, P, Q 

betűkkel jelöljük. A periódusokban növekvő rendszám szerinti sorban követik 

egymást a különböző atomok. A periódusok száma megegyezik a 

főkvantumszámmal, tehát egy periódusban ugyanaz a héj töltődik fel 

elektronokkal. A periódusokon belül az atomok eltérő számú elektront 

tartalmaznak a külső héjon, így tulajdonságaik is különbözőek.

Az oszlopokat római számokkal szokás jelölni. Az "a" jelűek az ún. főcsoportok, 

a "b" jelűek a mellékcsoportok vagy alcsoportok ; az oszlopokat külön névvel is 

jelölik (lásd alább). Egy-egy oszlopon belül azonos a külső elektronhéj 

szerkezete, így a kémiai viselkedés szempontjából hasonló atomok találhatók 

egymás alatt.

Attól függően, hogy melyik pálya töltődik, a periódusos rendszer mezőkre 

osztható fel. Az la oszlop elemeit alkálifémeknek nevezik, a Ha oszlop pedig az 

alkáliföldfémek csoportja. A kettő együtt alkotja az s-mezőt, lévén legkülső 

héjukon az s-pálya töltődik elektronokkal.

A illa oszlop elemeit földfémeknek nevezzük. A IVa oszlop a széncsoport, 

az Va oszlop a nitrogéncsoport, a Via oszlop pedig az oxigéncsoport. A Vila 

oszlopba a halogének tartoznak, ezeket követi a nemesgázok nullával jelölt 

oszlopa. A Illa  -V ila  és 0. oszlop alkotja a p-mezőt, mivel ezen oszlop 

elemeinél a p-pálya töltődik. A p-mező két nagy csoportra osztható : a vastag 

vonallal jelzett lépcső fölötti nemfémekre és az alatta lévő fémekre.

Az s- és p-mező között helyezkedik el a “b"-csoportokból és a V ili számmal 

jelzett három oszlopból álló d-mező, melynek elemeit átmenetifémeknek 

nevezzük, utalva elfoglalt helyükre a fémek és nemfémek között.
Az 57. rendszámú lantán kockájába sűríthetők össze a lantanoidák, a 89. 

aktíniuméba pedig az aktinoidák, melyek az f-mezőt alkotják, mivel az f-pályák 

töltődnek.
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A periódusos rendszer első eleme az 1-es rendszámú hidrogén. 

Egyetlen elektronja alapállapotban az Is pályán mozog. Ezen a pályán még egy 

elektron fér el ellentétes spinnel, ami a 2 -es rendszámú hélium esetében valósul 

meg. Mivel az első héjon csak s-pálya van, a héliummal le is zárul az első 

periódus, a K-héj, a 3-as rendszámú elem harmadik elektronja már csak az n=2 

fökvantumszámú második héjon helyezkedhet el.

A második periódus az Is után energetikailag következő 2 s pályával indul 

a lítium esetében, amelynek elektronszerkezete tehát Is2  2s1. A következő 

elektron telíti a 2s pályát, ez a berilliumatom. Az 5-ös rendszámú bómál 

megindul a 2p pálya feltöltődése, az elektronszerkezet Is2  2s2  2p1. A 6 -os 

rendszámú szén esetében már kettő elektron van a 2 p pályán azonos spinnel, a 

következő nitrogénatom esetében pedig már három ( px, py, pz) :

A következő három elemmel (oxigén, fluor, neon) beépülnek az ellentétes spinű 

elektronok, és a 2p pálya is telítődik. Vele telítetté válik a második héj (L) is, 

azaz a neon lezárja a második periódust.

A harmadik periódus a nátriumatommal kezdődik, 1 elektron van a 3s 

pályán. A magnéziumnak 3s2  a külső elektronkonfigurációja, majd kiépül a 3p 

pálya az argonnal bezárólag. A harmadik héjhoz már d-pályák is tartoznak, 

melyeken további 5 ■ 2 elektron számára van hely. Azonban említettük már, hogy 

a kis rendszámú elemeknél a 3d pálya energiaszintje magasabb, mint a 4s 

pályáé, így először ez utóbbi töltődik fel ; a 18-as rendszámú argonnal bezárul a 

harmadik (M) periódus. Az első két periódustól eltérően azonban itt ,,csak" a 

pálya telítődik, héj azonban nem ; az elektronszerkezet telített ugyan, de a 

héliumhoz és neonhoz képest kevésbé kompakt.

A negyedik periódus a 19-es rendszámú káliummal kezdődik : 4s1. A 

következő 20-as rendszámú kalciumatomé pedig 4s2. A 4s pálya telítődése után 

a 21-es rendszámú szkandiumtól a 30-as rendszámú cinkig a 3d pálya töltődik. 

Itt is érvényesül a Hund-szabály, de csak a harmadik d-elektron beépüléséig,
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azaz a vanádiumig. A króm esetében ugyanis négy d-elektronnal kellene 

számolni, ám a valóság az, hogy inkább a betöltött 4s pályáról átugrik egy 

elektron a 3d-re, és így ott öt azonos spinű elektron lesz (valamint a 4s pályán 

maradó is azonos spinű lesz), ami energetikailag kedvezőbb. A következő 

elektron beépülésével (mangán) tulajdonképpen visszaáll a rend, hiszen 3d5  4s2  

lesz az elektronszerkezet a külső pályákon. A 3d pályára ezután további három 

elektron épül be (vas, kobalt, nikkel), majd a rézatomnál ugyanaz történik, ami a 

krómnál : 4s -» 3d elektronátmenettel telítődik a 3d pálya, ezáltal a harmadik héj 

is, mert a 3d1 0  4s1 konfiguráció stabilabb, mint a 3d9  4s2. A következő 

elektronnal aztán itt is a 3d1 0  4s2  "normális" eloszlás jön létre. Majd a galliumtól 

a kriptonig feltöltődik a 4p pálya. Az n=4 főkvantumszámhoz már f-pályák is 

tartoznak, ám ezek energiaszintje magas, így betöltetlenek maradnak. A kripton 

zárja tehát a negyedik (N) periódust.

Az ötödik periódus a rubídiummal és a stronciummal kezdődik, és 

hasonlóképpen épül fel, mint a negyedik. Az ittriummal induló 4d pálya 

töltődésekor itt is anomáliák figyelhetők meg a molibdéntöl kezdve, ami még 

jellegzetesebb, mint a 3d pálya esetében. Ebben az esetben 5s -» 4d átugrással 

kell számolni, és az 5s pályán a 4d teljes betöltődéséig csak 1 elektron található. 

A 46-os rendszámú palládiumnál ráadásul ez az egy elektron is a 4d-re kerül, 

hogy az telítődhessen, így 4d1 0  5s° lesz a konfiguráció. A következő ezüst és 

kadmium esetében aztán erre az 5s pályára is kerül 1, illetve 2 elektron.

Aztán az indiumtól a xenonig az 5p pálya töltődik fel, és ér véget az ötödik (O) 

periódus.

Az n= 6  főkvantumszámú héj 6 s pályája töltődik a cézium és bárium esetében, 

majd az 57-es rendszámú lantánnal megindul az 5d pálya feltöltődése is. 

Innentől kezdve azonban a 14 darab 4 f pálya épül ki, azaz a lantanoidák 

következnek, amit a rendszerből kiemelve külön szoktak feltüntetni. Sorozatuk 

az 58-as rendszámú cériumtól a 71-es rendszámú lutéciumig terjed. 

Finomszerkezetükben ugyanaz az elv érvényesül az 5d -> 4 f között, mint a 

fentebb tárgyalt 4. periódus 3d pályáinak feltöltődésekor.
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A lantanoidák 4 f pályája után a 72-es rendszámú hafniumtól ismét az 5d pálya 

épül, ahol csak a nemesfémeknél (platina, arany) van anomália. Aztán a 

talliumtól a radonig feltöltődik a 6 p pálya, és véget ér a hatodik (P) periódus.

A hetedik periódusban (Q) a 7s pálya (francium, rádium) után a ód pálya 

feltöltődése indul a 89-es rendszámú aktíniummal. Ezután következik az 

aktinoidák sorozata az 5f pályával. Itt még nyilvánvalóbbak az elektronátugrások 

a ód -» 5f között, lévén a két pálya energiaszintje közötti eltérés igen kicsi. Az 

aktinoidák sora a 90-es tóriumtól a 103-as rendszámú laurenciumig tart. Ezzel 

az elemmel gyakorlatilag be is zárul a periódus és az egész periódusos 

rendszer is. A ód pálya kiépülése már nem folytatódik az eddigiek szerint.

Arról van ugyanis szó, hogy a már kiépült pályák mindegyike egy kicsivel 
összenyomja az alatta lévőket, azaz minden pálya egy kicsivel közelebb kerül a 
maghoz, a belső pályák pedig "túlságosan" is közel. A számítások is igazolták, 
hogy a 6 d pálya kiépülésével a legbelső Is pálya elektronjai már annyira közel 
vannak, illetve lennének a maghoz, hogy a mag vonzóerejé nagyon rövid idő 
alatt "beszippantja" őket, ezért ebben az esetben nem beszélhetünk a 
közönséges értelemben vett elemekről. Ennek ellenére a kutatóintézetekben 
nagyon rövid ideig sikerült kimutatni ezeket az elemeket is, már ami a 
rendszámukat illeti, de makroszkopikus tulajdonságaikat természetesen nem 
tudták megállapítani. A mágikus számok alapján a 126-os rendszámú elem 
környékén várhatók újabb stabil elemek.
A laurencium után következő ún. transzaktinoida elemeknek egyelőre ajánlott 
neveik vannak korábbi nagy fizikusokra és vegyészekre emlékezve :

I0 4 Ku vagy 104Db : kurcçatovium vagy dubnium
Az egykori Szovjetunió legnagyobb magfizikai kutató- 
központjában, Dubnában FLEROV professzor csoportja állította 
elő, és Kurcsatov orosz atomtudósról nevezték el.

105JI : joliotium Joliot Curie-re emlékezve
106Rf : rutherfordium
107Bh : bohrium
108Hn : hahnium Otto HAHN fedezte fel a mesterséges maghasadás 

lehetőségét 1938-ban.
109Mt : meitnerium Lize MEITNER fedezte fel Hahnnal együtt 

a protaktíniumot 1917-ben.
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A periódusos rendszer felfedezése, mint az korábban elhangzott, a monoton 

növekvő atomsúlyok (relatív atomtömegek) és az elemek tulajdonságainak 

periodikus változásán alapult. A relatív atomtömegek monoton növekedésétől 

négy helyen van eltérés a rendszerben, ahol a nagyobb atomtömegü elem 

megelőzi a kisebbet : Relatív atomtömegek

argon <-» kálium _ i8 A r 19K 39,9 0  39,1

kobalt <-> nikkel 27C0 <-> 28^* 58,9 0  58,7

tellúr <-> jód 52Te 0  53I 127,6 0  126,9

tórium <-» protaktínium 90Th 91 Pa 232 «b -231

A periódusos rendszer 
típusú pályák betöltődésével

helyileg szétválasztva tünteti fel a különböző 
kialakult szabad atomok elektronszerkezetét,

ennek alapján állapíthatók meg az egyes elemek és elemcsoportok közti 

hasonlóságok, ill. különbségek. Az elemek sajátságainak hasonlósága, illetve a 

sajátságok periodikus változása alapvetően az atomjaikban lévő elektronok 

számával és kvantumállapotával függ össze. A kémiai tulajdonságokat pedig 

döntően a lezárt héjak fölötti pályákon lévő elektronok száma és konfigurációja 

határozza meg.

A szervetlen kémia alapvető megállapításai tehát az elektronszerkezetre 

alapozódnak, így a periódusos rendszer ismerete olyan eszközt nyújt 

számunkra, melynek segítségével a legfontosabb törvényszerűségek, 

tulajdonságok és paraméterek megmagyarázhatók, illetve értelmezhetők.

Vannak a periódusos rendszernek olyan általános törvényszerűségei, melyeket 

a tulajdonságok értelmezésekor mindenképpen figyelembe kell venni :

• A periódusokat mindig alkálifém nyitja egy új héj s-pályájával, és nemesgáz 

zárja s2 (He), illetve s2p6 konfigurációval. A rendszer bal oldalán találhatók a 

fémes tulajdonságú elemek, jobb oldalán pedig a nemfémek.

• A főcsoportokban az adott főkvantumszámú periódusnak megfelelően mindig 

s- vagy p-pályák töltődnek fel. Az alcsoportokban d- vagy f-pálya töltődik.
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o A periódusos rendszer elemei között horizontális (vízszintes), vertikális 

(függőleges) és diagonális (átlós) rokonság fedezhető fel.

1. A horizontális rokonság a rendszer közepe felé nő ; a V III. oszlopban 
a legjelentősebb (lásd alább).

2. A vertikális rokonság az egymás alatti elemek hasonló 
elektronkonfigurációjából következik, és a rendszer szélei felé nő. Bal 
oldalon áz alkáliföídfémek, valamint az alkálifémek esetében a 
legnagyobb, jobb oldalon pedig a halogének és a nemesgázok 
vonatkozásában a legerőteljesebb.

3. A diagonális rokonság csak bizonyos esetekben érzékelhető :
bőr — szilícium, bérillium — alumínium, lítium — magnézium

« Az első periódus elemei, a hidrogén és a hélium kivételesek, mivel csak 

egyetlen pálya létezik az atomban. Sok speciális tulajdonság erre vezethető 

vissza, pl. a szabad protonok keletkezése (H+), hidrogénhíd-kötés, a hélium 

teljes reakcióképtelensége stb.

» A második periódus elemeinek tulajdonságai is eléggé egyediek, mivel az 

elektronok itt is képesek betölteni a rendelkezésre álló összes pályát, ám egy 

elektron beépülése az összes elektron számához és helyzetéhez képest 

jelentős változást okoz, ezért a szomszédos elemek sajátságai között nagy 

az eltérés. Ezeknek az elektronoknak az energiája jóval kisebb, mint a 

következő vagy a nagyobb főkvantumszámú külső héjakon levőké, így 

kompaktabb és stabilabb a szerkezet.

* Az átmenetifémek tizes csoportjaiban (dekádok) azonos perióduson belül a 

tulajdonságok már sokkal kevésbé térnek el, hiszen a külső héjon lévő 

elektronok -  melyek a tulajdonságokat legnagyobbrészt meghatározzák -  

ugyanolyan konfigurációjúak, és csak a külső héj alatti pályák elektronjait 

illetően van eltérés.

Külön meg kell említeni a VIII-ca! jelzett oszlopot, amely tulajdonképpen 
három oszlopot foglal magába. A hasonló sajátosságú elemek ebben az 
esetben nem egymás alatt, hanem azonos periódusban egymás mellett 
találhatók hármasával : a vas - kobalt - nikkel hármast vascsoportnak szokás 
nevezni, a másik hat elem (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt) pedig a platinafémek 
csoportját alkotja.

7 2



V. A PERIÓDUSOS RENDSZER

• A lantanoidák elemeinek kémiai tulajdonságai között gyakorlatilag nincs 

eltérés, mivel a 4 f pálya töltődik, ami a kívülről számított harmadik héjon van, 

tehát két külső héj is azonos.

Ilyen szempontból az aktinoidák is hasonlítanak egymáshoz, hiszen itt az 
5 f pálya épül, de ezek a tulajdonságok már sokkal inkább különbözőek, 
mint a lantanoidaké, mert ez a pálya távolabb van a magtól, és 
jelentéktelen az 5f <-> 6 d pályák energiatartalmának különbsége is. Ez 

utóbbi eredményezi azt, hogy az egyes elemek közti változás a 
tulajdonságokban kb. ugyanolyan mértékű, mint a d-pályák 
feltöltődésekor.

A hosszú periódusos rendszer -  amint az eddig elmondottakból is látható -  

mindenekelőtt az elektronszerkezetet veszi alapul a rendszer szerkezetének 

megrajzolásakor, és nem veszi figyelembe az egyes elemek kémiai és fizikai 

tulajdonságainak hasonlóságait, ill. különbözőségeit. Különálló atomok 

sajátságait magyarázza, amiből a halmazok, azaz a kémiai elemek szerkezetére 

nem minden esetben lehet következtetni.

Ez utóbbi szempontokat is alapul véve készített két magyar tudós, Szabó Zoltán 

és Lakatos Béla 1952-ben egy másfajta periódusos rendszert.

5.1 A Szabó -  Lakatos - féle periódusos rendszer

A Szabó-Lakatos-féle periódusos rendszer is a hosszú periódusos rendszer egy 

változata, amely az elemek kémiai tulajdonságainak és az egyes elemek közti 

hasonlóságok messzemenő figyelembevételével készült.

Ugyancsak 18 oszlopot és 7 periódust tartalmaz. A periódusok itt is a 

hidrogénnel, illetve az alkálifémekkel kezdődnek, de nem a sor elején a bal 

oldalon, hanem a táblázat közepén, így az első három periódus nem szakad 

meg. A periódusok záró elemei, a nemesgázok szintén a táblázat közepén, az 

alkálifémek oszlopa mellett, attól balra találhatók.
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5. 2 A Szabó-Lakatos-fclc periódusos rendszer

A nemesgázoktól jobbra az s-mező elemei, majd az s-pálya alatti d-pályák 

betöltődésével jellemezhető elemek következnek. Az s- és a fölötte lévő p- 

pályák feltöltődésével keletkező elemek a függőleges középvonaltól balra 

helyezkednek el. Az f-mező elemei, a lantanoidák és aktinoidák itt is külön ki 

vannak emelve a rendszerből.--

Az egyes periódusokban ilyenformán nem ugyanaz az elektronhéj töltődik. 

Másrészt a rendszer bal oldala tartalmazza a "b" oszlopokat, míg a jobb oldalon 

az "a" oszlopok láthatók, célszerűen elkülönítve a fémeket a nemfémektől. A 

nemesgázok oszlopa "v ili b" jelöléssel szerepel ; így azonos az "a” és "b" jelű 

oszlopok száma.
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5. 2 A Szabó-Lakatos-féle periódusos rendszer

Az elemek csoportosításában jelentős szerepet kapott a rendszer bal oldalán a 
két lépcsős választóvonal is (vastag és szaggatott vonal), melyek az atomok 
között kialakuló kötéstípus szerint különítik el az azonos oszlopban vagy 
periódusban lévő elemeket (lásd a "Molekulák” c. fejezetet).

A vastag vonallal jelölt lépcső alatt helyezkednek el az ún. másodfajú fémek. 
Közös jellemzőjük, hogy vegyértékhéjuk a nemesfémhéjra épül.

A nemesfémhéj (n-1)s2  (n-1)p6  (n-1)d1 0  konfigurációjú, ám a d-pálya 
telítődése csak az ns2  elektronok rovására történik, azaz anomália lép fel 

(lásd 69. oldal, ill. táblázatok a 63-65. oldalon).
Ezek az ns elektronok kevésbé képesek részt venni a kötések kialakításban, 
mint az alkálifémek és az átmenetifémek esetében, mert nem különülnek el 
teljesen az alattuk lévő eggyel kisebb főkvantumszámú héj d-pályájának 
elektronjaitól. Ez pedig a vegyértéket, a kialakuló kötések jellegét és vegyületeik 
tulajdonságait jelentősen befolyásolja.

A szaggatott vonallal és a vastag vonallal jelzett lépcső között a félfémek 
találhatók. Közülük a berilliumnak nincs p-elektronja, a többi a p-mező elemei 
közé tartozik. Nem különülnek el élesen a nemfémektől, de a fémekre jellemző 
tulajdonságaik is vannak.
Vegyértékhéjukon vagy kevesebb elektronjuk van, mint az azonos periódusban 
utánuk következő nemfémeknek, vagy pedig ugyanannyi, mint az azonos 
oszlopban lévőknek, de a magtól távolabbi héjon. Mindkét esetben a 
vegyértékelektronok energiaszintje könnyebben megváltoztatható.

Látható a rendszerben a fémes jelleg -  az ún. elektropozitív tulajdonság -  

változása is az egyes oszlopokban és periódusokban. A nyilak iránya a növekvő 

fémes tulajdonságokat, azaz a fémek "erősségét" mutatja.

E szerint az alkálifémek erősebb fémek, mint az alkáliföldfémek, és ez a 

sajátosság az oszlopokban lefelé nő. A másodfajú fémek között ugyanezen elv 

szerint a magnézium és a gallium a legerősebb, az átmenetifémek között pedig 

a mangán. A félfémeknél a horizontális irány erőteljesebb eltolódást okoz, 

ennek megfelelően az alumínium és a magnézium a legpozitívabb.

Az elv a nemfémekre is érvényes, így mindent összevetve a fluor a legkevésbé 

pozitív, azaz a legnegatívabb elem.
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5. 2 Az elemek csoportosítása

Az előzőekben tárgyalt szempontok alapján a periódusos rendszer elemei a 

külső héj elektronszerkezetét figyelembe véve az alábbi nagyobb csoportokra 

oszthatók :

1. HIDROGÉN Elektronszerkezete : Is1

2. NEMESGÁZOK Elektronszerkezet : 2s2  (He), ill. ns2  np6

3. NEMFÉMEK Elektronszerkezet : ns2  np2  -  ns2  np5

4. FÉLFÉMEK Elektronszerkezet : 2s2  (Be), ill. ns2  np1 -  ns2  np5

5. MÁSODFAJÚ FÉMEK Elektronszerkezet : (n -ljd^ns1. (n-1)dl 0 ns2  ,

illetve ns2  np1 -  ns2  np3

6 . ALKÁLIFÉMEK és ALKÁLIFÖLDFÉMEK

Elektronszerkezet : ns1 ill. ns2

7. ÁTMENETIFÉMEK Elektronszerkezet : (n-1)dxns2

8 . LANTANOIDÁK ÉS AKTINOIDÁK

Elektronszerkezet : (n-2 ) fx (n-ljd'ns2

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a különböző csoportokba való besorolás 

sohasem lehet teljesen éles, és mindig figyelembe kell venni az osztályozás 

alapvető szempontjait.

A rézatom például jellemzően az átmenetifém-atomok közé sorolható, 

míg az elemi réz fizikai és kémiai tulajdonságai inkább az ezüsthöz és 

aranyhoz hasonlítanak. A félfémek közé sorolt alumínium tiszta 

állapotban kifejezetten fémes jellegű, vegyületeiben viszont gyakran a 

nemfémekre emlékeztető sajátságokat mutat. Ezzel ellentétben pl. a 

szilícium és a bőr elemi állapotban sok vonatkozásban nemfémes 

karakterű.

Mindezek mellett bárminemű csoportosítást is végzünk, sohasem 

küszöbölhetjük ki az elemek egyediségét ; minden elemnek van ui. valamifajta 

sajátságos "egyénisége", ami csakis rá jellemző.
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VI. IONIZÁCIÓ

Az atomok tulajdonságai és viselkedése a kémiai reakciókban elsősorban attól 

függ, hogy mennyire stabil az elektronok helyzete a legkülső elektronhéj pályáin.

Normális körülmények között az atomban az elektronok a legalacsonyabb 

energiaállapotot foglalják el. Ez jelenti az atom alapállapotát.

Ha az atommal energiát közlünk (gerjesztjük), energiája növekszik, elektronjai a 

kvantumállapotoknak megfelelően magasabb energiaszintre jutnak, és lazábban 

kötődnek a maghoz. Kellő nagyságú energia befektetésével az elektron teljesen 

kikerülhet az atommag vonzása alól, és leszakadhat az atomról, miközben az 

atomból pozitív töltésű ion (kation) képződik. Ez a folyamat az ionizáció. Az a 

legkisebb energia pedig, amely valamely semleges atom egyik elektronjának az 

atomról való leszakításához szükséges, az ionizációs energia (Ej). Ennél

nagyobb energia közlése az ionizáció után szabaddá váló elektron kinetikus 

energiáját növeli. (Az ionizációs energiát 1 mól gázhalmazállapotú atomra 

vonatkoztatjuk.)

Az atomokból először mindig a leglazábban kötött elektronok távolíthatók el. Az 

első elektron eltávolítása után még további elektronok is leszakíthatok, 

miközben kétszeres, háromszoros pozitív töltésű ionok képződnek. Mivel a 

második és harmadik elektronokat már pozitív töltésű ionokról kell leszakítani, a 

második és harmadik ionizációs energia mindig nagyobb, mint az első.

E; 1 < E; 2  < Ej3  <...

A második, harmadik stb. ionizációs energiák kvantummechanikai módszerekkel 

számíthatók ki, vagy pl. spektroszkópiai úton állapíthatók meg. Ezekről ad 

tájékoztatást a következő oldali táblázat, amely a periódusos rendszer első 

harminc elemének adatait tartalmazza. Az I-V1II. jelzésű oszlopokban az első, 

második, harmadik stb. elektron eltávolítására vonatkozó adatok szerepelnek 

olyan esetre vonatkozóan, amikor az előző elektron(ok) már leszakadt(ak) az 

atomról.
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AZ ELEMEK IONIZÁCIÓS ENERGIÁI (Ej) I-V III. [ MJ/mól ]

ELEM I. II. III IV. V. VI. VII. VIII.

1. H 1.31

2. Hó M  5,22* | | | | | | | | | | ' i 1 Ü 1 'ÎÆmmmM i i t s c l t

3. Li 0,52 7,27 1T,75

4. Be 0,90 ...1.75... 14,77 20,90

5. B 0,80 ...2,41.... 3,64 24,89 32,66

6 . C 1,08 2,35 4,59 6,19 37,64 47,03

7. N 1,40 2,84 4,59 .. .7,43... 9,39 52,97 63,97

8 . O 1,31 3,35 5,29 7,48 10,93 13,25 70,92 83,66

9. F 1 , 6 8
■; ' - 

2,08

3,35

3,95

6 , 0 1

............
6 ,1 1 ;

8,42 11,08 15.10
... ;......

17,77

19>°4 ,

91,57
• i s r ó s » "

ÖCS ■

11. Na 0,49 4,55 6 , 8 8 9,55 13,42 16,78 20,32 25,44

12. Mg 0,73 1,46 7,66 10,56 13,72 18,19 21,99 25,96

13. AI 0,57 1,82 2.74 11,54 14,95 18,59 23,65 27,91

14. Si 0,78 ...1,57.... 3,22 4,32 16,15 20,06 24,17 29,83

15. P 1 , 0 0 1,90 2,90 4,93 6,23 22,08 25,89 30,46

16. S 1 , 0 0 2,25 3,37 4,56 6,97 8,44 27,57 32,44

17. CI 1,25...........A.v.1,52

2,31 3,83.............
m m

5,16 6,56 9,31
; ... . ; ....

10,98 

11,97

34,36

19. K 0,42 3,03 4,44 5,95 8,04 9,78 11,55 14,96

20. Ca 0,61 1,15 4,93 6,57 8,31 1 0 , 6 6 12,60 14,56

21. Sc 0,65 1.24 2,53 7,19 9,06 1 1 , 0 2 13,63 15,77

22. Ti 0 , 6 6 1.31... 2.74 4,38 9,81 11,92 14,08 16,95

23. V 0,65 1,46 2,92 4,67 6,63 12,81 15,14 17,49

24. Cr 0,65 1,58 3,10 4,91 6,99 9,26 16,17 18,71

25. Mn 0,72 1,40 3,28 5,15 ...7,3.1... 9,72 12,29 19,91

26. Fe 0,75 1,53 3,06 5,39 7,62 1 0 , 1 2 12,84 15,71

27. Co 0,75 1,69 3,26 5,13 7,93 10,51 13,34 16,37

28. Ni 0,73 1,82 3,46 5,40 7,63 10,89 13,81 16,95

29. Cu 0,74 1,96 3,66 5,68 7,98 10,55 14,28 17,51

30. Zn 0,91 1.74 3,86 5,94 8,33 10,97 14,36 18,09
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Megállapítható, hogy legkisebb az alkálifémek ionizációs energiája, és azonos 

perióduson belül legnagyobb a nemesgázoké, ahogy az alábbi ábra is 

szemlélteti. A nemesgázok első ionizációja meghaladja a kémiai reakció 

szokásos energiaváltozásait (néhány száz kJ/mol), ezért ezekből a kémiai 

reakciók során nem képződnek ionok. [Speciális reakciókkal a nemesgázokból 

is előállíthatok vegyületek.]
AZ ELEMEK ELSŐ IONIZÁCIÓS ENERGIÁJA

Az ionizációs energiának a rendszám függvényében való periodikus változása a 

szintén Mengyelejev-féle törvény egyfajta kísérleti bizonyítékának tekinthető.

Teljesen feltöltött pályákról nehéz elektront eltávolítani. Jól látható ez az ábráról 

pl. a 3-18. elem esetében. Az ns2 és np6  pályák telített és telítetlen jellegéből 

adódik, hogy a telített s-pályával rendelkező 4-es rendszámú bérillium és 12-s 

rendszámú magnézium ionizációs energiája nagyobb, mint az utánuk 

következő, már egy p-elektront is tartalmazó elemeké. A p-pályák a 

nemesgázoknál telítődnek, az elektronszerkezet kompakt lesz, ezért lesznek a 

nemesgázok ionizációs energiái különösen nagyok.
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A félig telitett p-pályán (ns2np3 konfiguráció) három azonos spinű elektront 

tartalmazó nitrogén (7.) és foszfor (15.) esetében hasonló a helyzet : a félig 

töltött alhéjakat nehezebb megbontani, ezért az oxigén (ns2 np4) négy p- 

elektronjából könnyebb egyet kiszakítani. Ugyanez figyelhető meg a negyedik 

periódusban az arzén-szelén vonatkozásában.

A 21. rendszámú szkandiumtól kezdve a d-pályáról kell elektront leszakítani. 

Ebben a sorozatban a mangánnál van az első ugrás az ionizációs energiák 

sorában, mivel itt szintén egy félig töltött alhéjról kell eltávolítani az elektront. 

Jelentősebb ez az ugrás a betöltött d-pályákkal rendeikező cinkatomoknál. Az 

ezt követő gallium 4p pályájának egyetlen elektronját még a 3d-elektronoknál is 

könnyebb eltávolítani.

Megismétlődik mindez az ötödik periódusban, illetve a hatodikban a 

lantanoidáknál.

Legnehezebb eltávolítani az elektront abban az esetben, ha nemcsak az 

elektronpálya, hanem a legkülső elektronhéj is telítve van. Ilyen a hélium- és a 

neonatom, melyek ionizációs energiája az első, illetve második periódus többi 

eleméhez képest különösen magas. A többi nemesgáz esetében csak a 

legkülső héj p-pályái vannak betöltve, a héj azonban a meglévő d-pályák miatt 

telítetlen, ezért a megfelelő periódus elemeihez képest magasabb ugyan az 

ionizációs energiájuk, de nem éri el a hélium és neon esetében tapasztalható 

relatív nagy különbségeket. (A "nemesgázhéj" kifejezés tehát nem minden 

estben szabatos.)

A nemesgázszerkezet különösen nagy stabilitása alapján várható, hogy pl. 

kémiai reakciókban csak a nemesgázszerkezet fölötti elektronok vesznek részt. 

Ennélfogva ezeket szokás vegyértékelektronoknak is nevezni.

Az alkáli- és alkáliföldfémek vegyértékelektronjainak energiaállapota 
különösen könnyen megváltoztatható, az ún. lángfestés során is ezek 
gerjesztődnek és okozzák a fénykibocsátást, ezért ezekre a 
'világítóelektron 1 elnevezést is használják.
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A vegyértékelektronokat a mindennapi jelölésmódban gyakran szokták a 

periódusos rendszerben előttük álló nemesgáz szögletes zárójelbe tett vegyjele 

után feltüntetni az egyes elemek elektronkonfigurációjának leírásakor : 

pl. O : [He] 2s22p4, P : [Ne] 3s23p3, Ni : [Ar] 3d84s2 , Hg : [Xe] 4 fI45d10 6s2

Az atomok elektronburkában levő nemesgázszerkezet elektronjait -  melyek a 

kémiai reakciókban nem játszanak szerepet -  törzselektronoknak is nevezik. 

Ezek alkotják az ún. atomtörzset, amely tehát az atom vegyértékhéj alatti 

része.

Ez az atomtörzs bontódik meg az alkálifémek második vagy az alkáliföldfémek 

harmadik elektronjának eltávolításával, így az alkálifémek második (Ej2) és az

alkáliföldfémek harmadik ionizációs energiája (Ej3) különösen nagy érték.

Nagyobb, mint az előttük álló nemesgázé, hiszen pozitív töltésű ionból kell 

eltávolítani az elektront.

A nemesgázszerkezet mellett stabilnak mondható a 18 elektront tartalmazó 

konfiguráció is : ns2np6 nd10. Ilyen elektronszerkezete van a Cu+, A g \ Au+, 

Zn++, Cd++, Hg++ ionoknak.

A 18+2 elektront tartalmazó szerkezetek (ns2 np6  nd 1 0  (/7 +1 )s2) ugyancsak elég 

stabilak: Sn2+, Sb3+, Pb2+, Bi3+.

A semleges atomból egy vagy több elektron felvételével negatív töltésű ionok 

(anionok) is képződhetnek. Az elektronoknak az elektronhéjba való beépülése is 

energiaváltozással jár, ez az e le k t r o n a f f in i t á s  (E e). Definíció szerint ez azt az

energiát jelenti, amely akkor keletkezik, ill. szabadul fel, ha 1  mól 

gázhalmazállapotú atom 1  mól gázhalmazállapotú negatív töltésű ionná alakul. 

Ellentétben az ionizációs energiával -  amely mindig pozitív előjelű, hiszen 

energiabefektetésen alapul -, az anionok képződése energiafelszabadulással 

és energiaelnyelödéssel is járhat.
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Az egyszeres töltésű negatív ionok képződésekor az elektronaffinitás negatív 

előjelű, és általában akkor fordul elő, ha az elektronfelvétellel pl. nagyobb 

stabilitású nemesgázszerkezet alakul ki. Annál nagyobb ez a negatív érték 

(abszolút értékét tekintve), minél közelebb van az újonnan betöltött 

elektronpálya a maghoz. A halogénatomok és a hidrogén esetében :

elem elektronaffinitás [MJ/mól]

F -0,33
Cl -0,35
Br -0,32
I -0,30
H -0,07

A második periódus elemeinél az elektronaffinitás értéke [MJ/mól] az alábbiak 

szerint változik :

Li Be B I c N ! 0 F Ne

elektronaffinitás -0,079 0,018 -0,032 I
!

-0 , 1 2 -0,005 !
I

-0,14 -0,33 0,055

A táblázat jól mutatja, hogy a hélium telített héja fölé csak energiabefektetéssel 

lehet elektront beépíteni, hiszen új héj is létrejön ezáltal. Ugyanez a jelenség 

mutatkozik kisebb mértékben a bómál, ahol "csak" egy új alhéj (a 2 p pálya) kezd 

kiépülni a telített 2 s2  alhéj után, de az eredeti kompakt szerkezet mindenképpen 

romlik.

A nitrogénatom esetében a három p-pályán mozgó, azonos spinű elektronok 

által félig betöltött alhéj épül tovább. Energianyereség alig van, amit a periódus 

többi eleméhez képest nagyságrendekkel kisebb elektronaffinitás-érték is mutat.

A második elektron felvétele azonban már minden esetben energiát igényel, 

hiszen le kell győzni az elektron és az anion negatív töltéseinek taszítását.

O + e ' -> O" - 0,14 MJ
0 ' + e ' -» O2" 0,78 MJ
S + e ' -> S' - 0,21 MJ
S“ + e ' -> S2'  0,42 MJ
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A Kvantummechanikai számítások azt mutatják, hogy ha az atom két vagy több 
elektront vesz fel, az elektronaffinitás mindig pozitív érték, és ezért 
feltételezhető, hogy többszörös töltésű negatív ionok (O2", S2', N3") szabad 
állapotban nem léteznek. Ez viszont azt is jelenti, hogy bizonyos kristályos 
anyagok szerkezete (Cu2+0 2‘ , Ca2+S2') sem magyarázható ezen ionok 
jelenlétével, és az ionkristályok összetételének ilyen alapokon történő 
jellemzése legalábbis valamifajta durva közelítésként fogadható el.

Az elektronfelvételi és -leadási folyamatokban nemcsak atomok és ionok, 
hanem molekulák is résztvehetnek. Az alábbi táblázat néhány fontosabb 
szervetlen molekula ionizációs energiáit tartalmazza.

S Z E R V E T LE N  M O LEK U LÁ K  ELS Ő  IO N IZ Á C IÓ S  E N E R G IÁ JA

Molekula Ej [MJ/mól] Molekula Ej [MJ/mól]

h 2 1,49 n h 3 0,98

n 2 1.51 n f 3 1,27

o 2 1,17 n o 0,89

HCI 1,20 n o 2 0,94

HBr 1,12 n 2o 1,24

H l 1,00 co 1,35

h 2o 1,22 c o 2 1,33

h 2s 1,01 c s 2 0,97

tN
ow

1 ,19 c h 4 1,25

s f 6 1,36 c c i4 *
L~z~---------------

1,11
•

Amint az a táblázatból látható, a molekulák ionizációs energiájának 
nagyságrendje megegyezik az atomokéval. 1962-ben BARTLETT figyelt fel 
arra, hogy az oxigénmolekula első ionizációs energiája csaknem azonos a 
xenonatoméval (1,18 MJ/mól). Korábban előállított egy [PtF6]02 összetételű 
komplex vegyületet, melynek szerkezete az elméleti számítások szerint [PtFep 
és 02+ ionokból áll. Arra a következtetésre jutott, hogy az 02+ helyettesíthető 
xenonatommal. Számítása bevált, előállította a [PtF6]Xe képletű első 
nemesgázvegyületet, amit azután továbbiak is követtek.
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6 . 1 A z  a to m o k  és io n o k  m ér e te

Az atomok és az ionok a kvantummechanikai értelmezés szerint korántsem 

tekinthetők a korábbi felfogás szerinti meghatározott sugarú gömböknek, hiszen 

egymástól független, szabad atomok esetében is csak 90 %-os valószínűséggel 

adható meg az a térrész, ahol az egy elektron megtalálható. A molekulák és a 

halmazok kialakulásakor pedig az atomok eredeti méretei, ill. egyéb 

tulajdonságai lényegesen megváltoznak, és jellemzően a szomszédos 

atomokkal való kölcsönhatás mértékétől függnek.

Mindezek ismeretében csak az ún. l á t s z ó l a g o s  a t o m s u g á r  (atomrádiusz : ra) 

és l á t s z ó l a g o s  i o n s u g á r  (ionrádiusz : r,) értékeit tudjuk meghatározni. Kísérleti 

úton ugyanis csak az atommagok közti távolságot lehet mérni, amiből az 

atomok és ionok sugara azzal a közelítéssel számítható ki, hogy felületükkel 

érintkező gömbökről van szó. Az így kapott érték az ún. 'v a n  d e r  W A A L S '-  

r á d iu s z ,  ami tehát azon legkisebb távolság fele, amennyire két atom 

megközelítheti egymást kémiai kapcsolat nélkül.

A nemfémes elemek esetében beszélhetünk még az ún. k o v a l e n s  r á d iu s z r ó l  is. 

Ha két azonos atom kovalens kötéssel kapcsolódik molekulává, akkor a 

molekulán belüli magtávolságok felét nevezzük kovalens rádiusznak. A 

kovalens rádiusz értelemszerűen függ a kötések számától : hármas vagy kettős 

kötés esetén a kovalens rádiuszok nagysága kisebb.

Egyazon elemre vonatkozóan a kovalens rádiuszok értéke mindig kisebb a 'van 

der Waals'- rádiuszoknál, ami érthető is, hiszen a kovalens kötés erőssége 

nagyobb, mint a szabad atomok közti Van der Waals'-hatásokból eredő

vonzerő.

Fématomok esetében a fémek kristályrácsában is meghatározható az 

atommagok egymástól való távolsága : ebből az ún. f é m e s  r á d iu s z  állapítható 

meg. Ennek nagysága attól függ, hogy a kérdéses részecskét a kristályrácsban 

hány közvetlen szomszéd veszi körül. Ez az érték a k o o r d i n á c i ó s  s z á m ,  ami 

fémekre vonatkozóan általában 12, 8 , 6  és 4 lehet. A koordinációs szám 

csökkenésével a fémes rádiusz is csökken.
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Mindezek alapján az atomsugarakat célszerűségi okokból három csoportba 

szokás sorolni :

-  a fématomok atomsugara ( fémes rádiusz)

-  a nemfémes elemek kovalens sugara (kovalens rádiusz) 

a nemesgázok atomsugara ('van der Waals' rádiusz)

Az alábbi táblázat a 12-es koordionációra kiszámított fémes rádiuszokat, a 

nemfémes elemek kovalens rádiuszait, ill. a nemesgázok 'van der Waals' 

rádiuszait tünteti fel, összehasonlítva az atomok és ionok méretét.

H
0,37

Az adatok 10' 1 0  m egységben vannak megadva. He
1 , 2 2

i
Li Be B C N O F Ne
1,55 1.13 0 , 8 8 0,77 0,70 0 , 6 6 0,64 1,60

f e j i
° - 8 .8

Bo
0,35 « 3 wi/'.tf K*.'»-* ' itrífP' Ê

Na Mg AI Si P s Cl Ar
1 , 8 6 1,60 1,43 1,17 1 , 1 0 1,04 0,99 1,91

g p l
pp+V j

0 ' " 0  ' '
n IÆ

K Ca Se Cu Zn GS Ge As Se Br Kr
2,31 1,97 1,62 1,28 1,33 1 . 2 2 1 , 2 2 1 , 2 1 1,17 1,14

!•’ 5 -
Br .

2 , 0 1

K i ! Sicapÿ n2 f> ; Ga3^ Ge4* ÎM
'l’,35v'1 ran ö.w Ű.83"^ M r|(9$4

Rb Sr Y Ag Cd In Sn Sb Te i Xe
2,44 2,15 1,78 1,44 1,40 1 , 6 6 1,40 1,40 1,37 1,33 2 , 2 0

l i ÉHm Crj2 t
ü f j Í  . Si•

jc ' . 
2,16 '

Cs Ba La Au Hg TI Pb Bi Po At Rn
2,62 2 , 2 2 1,87 1,46 1,57 1,71 1,75 1,46 1,40 1,40

Ü PH'1,15-
a „<- ;
1,37 .!

H 2 * ü fái
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Az egyes periódusokban a fémek atomrádiuszai -  szabad atomok esetében -  

fokozatosan csökkennek, mivel nem épül ki új héj, csak a meglévő töltődik 

folyamatosan elektronokkal, melyeket az atommag növekvő pozitív töltése 

egyre nagyobb mértékben vonz. Ez a vonzóerő erőteljesebben hat, mint az 

azonos töltésű elektronok taszítóereje, a szerkezet kisebb sugarú, kompaktabb 

lesz.

A nátrium -> magnézium -> alumínium sorban például az atomsugarak rendre 

0,095 nm -> 0,065 nm -> 0,050 nm értéknek adódnak, azaz az atomsugár 

csaknem a felére csökken.

Lassabban változik az atomrádiusz a d-mező elemeit alkotó átmenetifémeknél, 

ahol a negyedik periódus elemeit vizsgálva a szkandium -> cink sorban pl. 

0,162 nm ->0,133 nm a változás. Itt ugyanis a kívülről számított második héjra 

(3d pálya) épülnek be az elektronok, amelyek kifelé csak kismértékben 

árnyékolnak, így a növekvő magtöltés a külső héj 4s pályáján lévő elektronokra 

egyre erősebb vonzó hatást gyakorol, és kisebb méretűre húzza össze az 

elektronburkot : az ún. á t m e n e t i f é m - k o n t r a k c ió  tapasztalható.

AZ ÁTMENETIFÉM-KONTRAKCIÓ

86



VI. IONIZÁCIÓ
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A finomszerkezetet is megvizsgálva a hatás értelmezhető.

A szkandium -> króm sorban az atomsugár fokozatosan csökken. A vanádiumig 

három elektron épül be azonos spinnel, párosítatlanul, három d-pályára, 

miközben a 4s pályán két elektron található. A krómatomnál egy további elektron 

épül be szintén párosítatlanul, és mellé az ötödik d-pályára a külső héj 4s 

pályájáról "ugrik be" egy elektron, mivel a félig töltött d-pályák is egyfajta 

kompakt szerkezetet, illetve stabilitást jelentenek. Hat párosítatlan elektronnal 

kialakul a d5 s1 elektronkonfiguráció. Itt éri el kontrakció a maximumát, azaz 

legkisebb lesz az atomok mérete.

A mangánatomnál a következő beépülő elektron d5 s2  szerkezetet eredményez. 

Mind az öt d-pálya félig van betöltve -  akárcsak a krómnál - , viszont az öt 

elektron fölötti külső héj két s-elektronja is taszítja egymást, ami az s-pálya 

méretét is kissé megnöveli. A következő ellentétes spinű elektronok beépülése 

a már meglévő pályákra nem jelent lényeges méretváltozást a Fe -» Co -> Ni 

sorban. A réz anomális elektronszerkezete viszont telített d-pályákat és telítetlen 

külső s-pályát jelent. Mindkét hatás a méret növelésének irányában hat, hiszen 

a 3d pálya telítődésével a harmadik héj is telítve van, a mag vonzása kevésbé 

érvényesül a 4s1 elektronra. A cinkatomra ugyanez mondható el, csak ebben az 

esetben a mangánhoz hasonlóan két s-elektronnal és azok taszító hatásával 

kell számolni, ami az atom méretének növekedését tovább fokozza.

Ha viszont az ionokat vizsgáljuk, ahol két elektronnal már kevesebb van az 

elektronburokban, a fenti hatás a Cr- és Cu-atomok esetében is erőteljesebben 

jelentkezik.

Az atomrádiusz a periódusokban lefelé haladva egyértelműen nő, hiszen egy 

újabb elektronhéj a méretet mindenképpen növeli. A hatodik periódusban még 

gyakoribbak a pályák között az elektronátmenetek.

Ugyancsak növekszik a méret negatív töltésű ionok keletkezésekor. A meglévő 

elektronok mellett egy vagy két további elektron ui. egyrészt növeli az 

elektronok közti taszítást, másrészt csökken a mag egy elektronra jutó átlagos 

vonzereje, így mindkét hatás a rádiusz növekedését eredményezi.
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Az anionok mérete tehát -  akárcsak az atomok mérete -  a periódusos rendszer 

oszlopaiban felülről lefelé nő. A halogénatomokból elektronfelvétellel keletkező 

halogenidionok mérete a magasabb periódusokban csaknem azonos a 

periódusos rendszerben közvetlenül utánuk következő nemesgázatomokéval :

r Br = ill. Tj1 s  raXe . A fluorid- és kloridionok sugara viszont kisebb, mint a 

neon- és argonatomok atomsugara. A jelenség azzal magyarázható, hogy a 

fluorid- és kloridionban jelentkező új elektronra a bromid- és jodidionhoz képest 

az atommag erősebb vonzást gyakorol, mivel a kérdéses elektron közelebb van 

a maghoz. Másrészt az "elektrontöbblet" az oszlopon belül lefelé haladva az 

összeshez képest egyre kisebb és jelentéktelenebb lesz, ezért közelítik az 

ionrádiuszok egyre jobban a nemesgázatomok méreteit, ahogy az a 89. oldali 

ábrán is látható.

Az elektronleadással keletkező pozitív ionok mérete mindig kisebb, mint azoké 

az atomoké, amelyekből keletkeztek. Az eredeti számú proton ui. kevesebb 

elektront vonz, ami a méretek csökkenésében is jelentkezik.

Leglátványosabb ez az alkáli- és alkáliföldfémek esetében, hiszen belőlük egy, 

ill. két elektron leadásával képződnek stabil ionok, ez pedig azt jelenti, hogy 

teljes egészében eltűnik a legkülső héj.

Az aikálifémionok sugara a megfelelő atomokéhoz képest esetenként 

akár a felére (Na -> Na+), vagy annál is kisebbre (Li -> Li+) csökken.

A két elektron leadásával képződött alkáliföldfém-ionok és -atomok 

méretének viszonylagos aránya az azonos periódusú alkálifémekhez

képest még kisebb : r|K+/ raK = 0,58 és rf® **/ raCa = 0,50 , valamint 

r Rb+/ raRb = 0,61 és T|Sr++ / raSr = 0,52 . A hatás az oszlopok tetején 

erőteljesebb : r,LI+/  raLi = 0,44 és r Be++ / raB® = 0,31 .

Az alkáli- és alkáliföldfém-ionok mérete kisebb a velük megegyező számú 

elektront tartalmazó (izoelektronos), megfelelő nemesgázatomok méreténél is, 

mivel az azonos számú elektront ebben az esetben több proton vonzza.
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Ezt illusztrálja az alábbi ábra, melyen az izoelektronos részecskék egymás alatt 

láthatók ( pl. Kr, Br', Rb+, Sr++).

IZOELEKTRONOS ATOMOK ÉS IONOK MÉRETE

A hidrogénatomból elektronfelvétellel keletkező hidridion (H*) sugara láthatóan 

jóval meghaladja az Is pályán ugyancsak két elektront tartalmazó héliumatom

sugarát. (A hidrogénatom sugara { 0,37- 1 0 ' 1 0  m } közel azonos a Be++-ion 

sugarával.) Ebben az esetben a két elektront ugyanis csak egyetlen proton 

vonzóereje tartja fogva. A héliumatomban a két elektront a két proton már 

erősebben vonzza. A szintén izoelektronos lítium- és berilliumion atommagjában 

a három, ill. négy proton vonzóerejének következtében a rádiuszok a 

héliumatoméhoz képest is jelentősen kisebbek. (Az ábrán nem szereplő, de a sorba 

illő, ugyancsak két elektront, ill. az atommagban öt protont tartalmazó B3*-ion ionsugara 

0 ,2 0 ' 1 0 ' 1 0  m.)

Ugyanez a hatás jelentkezik a többi azonos elektronszerkezetü izoelektronos 

részecske vonatkozásában is.

89



VI. IONIZÁCIÓ
<ï. 1 A/, a tom ok  cs ionok m ére te

Általánosságban az is megállapítható, hogy azonos perióduson belül az ionok 

pozitív töltéseinek növekedésével az ionok sugara csökken :

elem Mn2+
■

Mn3+ Mn4+ Fe2+ Fe3+ Pb2+

+-QCL

rf [ 0 , 1  nm] 0,85 0 , 6 6 0,54 0,79 0,71 1,17 0,81

Ha azonos perióduson belül vizsgáljuk az azonos pozitív töltésű ionok sugarát a 

rendszám függvényében, azt mondhatjuk, hogy a növekvő rendszámmal az 

ionsugár csökken, azaz a magtöltés vonzereje egyre jobban érvényesül. 

Különösen igaz ez a lantanoidák esetében, ahol az átmenetifémekhez 

hasonlóan érvényesül az ún. lantanoida-kontrakció. Az f-mezőhöz tartozó 

lantanoidáknál ui. a kívülről számított harmadik héj töltődik, és a beépülő 4 f 

elektronok nem árnyékolják le teljesen a mag vonzó hatását. (Hasonlóan az 

átmenetifémekhez, ám azokhoz képest még gyengébb az árnyékolás, de a két hatás 

összegződik.) Az atommag vonzó hatásának mértéke -  az ún. effektiv 

magtöltés -  nő, az atomok és ionok átmérője a növekvő rendszámmal (a 

lantántól a lutéciumig) monoton csökken.

A LANTANOIDA-KONTRAKCIÓ

Az f-eiektronok gyenge árnyékoló hatása okozza azt, hogy a lantanoidák után 

következő elemnek, a hafniumnak az ionsugara megegyezik az előző

periódusban található, fölötte lévő cirkóniuméval : rjHf4+ B T|Zr4+= 0 ,7 7 - 1 0 ' 1 0  m.

90



VII. A KÉMIAI KÖTÉS

VII. A KÉMIAI KÖTÉS

Földi körülmények között a szokásos állapotjelzők mellett szabad atomok a 

nemesgázatomok kivételével nem találhatók. A legtöbb atom számára tehát a 

stabilabb állapotot az jelenti, ha egymással kémiai kötést alakítanak ki 

molekulák, ionok vagy ..atomcsoportok képződése közben. Ebbe a kisebb 

energiaállapotba való törekvés elsősorban vegyértékhéjuk szerkezetéből és 

összetételéből következik, hiszen a különböző kölcsönhatásokban ezek 

vesznek részt.

Amikor az atomok kémiai kötéseket hoznak létre, gyakran a nemesgázszerkezet 

kialakítása a cél (pl. ionizáció, kovalens kötés), hiszen ezek külső elektronhéja 

különösen stabil. Léteznek azonban más stabil elektronszerkezetek is, melyek 

segítségével szintén megmagyarázhatók az atomok közti kapcsolatok.

Az atomok közti maradandó kapcsolatot kémiai kötésnek nevezzük. A 

kémiai kötés fontos jellemzője a kötési energia. Ez annak az 1 mól anyagra 

vonatkoztatott energiának az átlagértéke, amely a kémiai kötés felszakításához 

szükséges (vagy másképpen megfogalmazva : az az energia, amely a kötés 

kialakulásakor felszabadul).

A különböző atomok közötti kémiai kötések kötési energiáját elsősorban az 

atomok sajátságai, pontosabban a külső elektronhéjak szerkezete határozza 

meg.

A kötési energiák nagysága szerint a kémiai kötések lehetnek 

-elsőrendű és 

- másodrendű kötések.

Az elsőrendű kötések kötési energiája 80 - 950 kJ/mól, a másodrendűeké 

ennél jóval kisebb, kb. 0,8 - 42 kJ/mól.

A kötőerők jellege szerint az elsőrendű kötések három típusba sorolhatók :

• kovalens kötés

• fémes kötés

• ionos kötés

91



VII. A KÉMIAI KÖTÉS

o A kovalens kötést elektronpárok alakítják ki. Ezek az ún. kötő elektronpárok 

egyidejűleg tartoznak a kötésben résztvevő mindkét atomhoz, melyek közös 

környezetében az atompályákból kialakult, azoknál kisebb energiájú 

molekulapályán mozognak. A kötési energia tulajdonképpen az atompályák 

és a molekulapálya energiaszintje közötti különbség.

o A fémes kötést az atomokból kiszakadt elektronok és a visszamaradt pozitív 

töltésű fémionok között ható elektrosztatikus vonzóerők alakítják ki. Az 

elektronok delokalizálódnak a fémionok pozitív erőterében.

o Ionos kötés akkor keletkezik, ha az atomokból elektronleadással képződött 

pozitív töltésű kationokat, illetve az elektronfelvétellel keletkezett negatív 

töltésű anionokat elektrosztatikus vonzóerők tartják össze.

A kovalens kötés csaknem szimmetrikus elektronelrendeződése, a fémes kötés 

elektronjainak tökéletes delokalizációja, illetve az ionok elektronjainak teljes 

szeparációja is csak határesetekként foghatók fel, általában közbülső esetek 

fordulnak elő.

A másodrendű kötések típusai : 

o hidrogénköíés

o 'van der WAALS'- kölcsönhatások

- orientációs hatás
- indukciós hatás
- diszperziós hatás

» A hidrogénkötés a kémiai kötésben lévő hidrogénatom és valamely 

szomszédos molekulában lévő vagy az adott molekulán belüli elektronegatív 

atom (F, O, N) között kialakuló kölcsönhatás. Energiája kb. 10 - 35 kJ/mól.

a A Van der WAALS'-kölcsönhatások a részecskék aszimmetrikus töltés- 

eloszlásának következtében már meglévő vagy indukált dipólusok egymásra 

gyakorolt hatásának eredményeképpen kialakult vonzóerők. Elsősorban 

molekulák között hatnak kb. 8 -4 2  kJ/mól erősséggel.
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Az alábbi táblázat az atomok közti kovalens kötések erősségéről tájékoztat. 

A KÉMIAI KÖTÉSEK ENERGIÁJA [ kJ / mól ]

H-H : 431

c " « :F

M-M : 40-210 B-B : 290 C-C : 347 N-N : 250 0 -0 :  201 F-F: 151

M-H : 170 B-H : 390 C=C : 607 N=N : 418 0 = 0  :493 F-H : 560

M-0 : 460 B -0 : 450 C=C : 828 N=N : 940 O-H : 495 F-Cl : 253

M-S : 210 B-F : 645 C-H : 422 N-H : 427 O-F : 188
...M-F : 500 B-Cl : 455 C -0 : 356 N -0 : 300 O-Cl : 250
ZM-Cl :400-430 C=0 : 530 N-F : 272

C-F : 506 N-Cl : 191

C-Cl : 285 FfeC : 879

Átmenetifémek Si P Cl

... M-M : 170 M-M : 40-200 Si-Si : 355 P-P : 200 S-S : 346 Cl-Cl : 237

..... M-H: 250 M-H : 170 Si-H: 318 P-H : 322 S-H : 375 Cl-H : 427

... M -0 : 460 M -0 :420 S i-0 : 445 P=0 :651 S -0 :435 C l-0 : 250

... M-S : 335 M-F : 420 Si=0 : 775 P-F : 490 S-F : 285

._... M-F : 460 M-Cl: 380 Si-F : 565 P-Cl : 325 S-Cl : 250

-M-C1 : 290-330 

.... M-C : 210

Si-Cl : 380

A. cSe Br

_  M-N : 290 As-As : 145 Se-Se : 170 Br-Br : 188

As-H : 246 Se-H : 275 Br-H : 365

A s-0: 375 S e-0 : 335 B r-0: 293

As-F : 465 Se-F : 285 Br-F : 230

As-Cl : 293 Se-Cl : 243 Br-Cl : 217

Te 1

Te-Te : 222 I - 1 : 1149

Te-H : 237 I - H : 295

T e-0 : 250 I - O : 209

Te-F : 335 I - F : 263

____ I - Cl : 207
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7 .1  Az elektroncgativitás

Ha a molekulák kettőnél több atomot tartalmaznak, akkor valamely két atom 

közti kötés kötési energiáját már a többi atom is valamilyen mértékben 

befolyásolja. Ezért a többatomos molekulán belüli kötések energiáját 

megkülönböztetésül köíéserősségnek vagy kötésfelszakítási energiának 

nevezzük. Ez utóbbi különösen jól fejezi ki azt a tényleges energiát, amit be kell 

fektetnünk pl. egyetlen N-H kötés felszakításához az ammóniamolekulában, és 

ez nem egyenlő a molekulában levő három egyenrangú N-H kötés kötési 

energiájának átlagértékével.

7. 1 Elektronegativitás

A kötéstípusoknak és a közöttük lehetséges különböző átmeneteknek a jellege 

akkor állapítható meg elfogadható módon, ha ismert a kötésben részt vevő 

atomoknak a kötő elektronokra gyakorolt hatása. A nemfémes elemek atomjai 

pl. nagyobb mértékben igyekeznek elektront szerezni, mint a fémes elemeké, 

ahogy ez az ionizációs energia értékeiből is következik.

Az atomok elektronvonzó képességének mértékére vezette be PAULING az 

elektronegativitás (EN) fogalmát, amely valamely kémiai kötésben lévő atom 

elektronvonzó képességét jellemzi. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy az atom 

milyen mértékben vonzza maga felé a kötő elektronpárt.

Ha A és B atomokból A-B összetételű kovalens kötésű molekula alakul ki, akkor 

ennek kötési energiája (EAB) Pauling szerint az A-A és B-B ideális kovalens 

kötéssel rendelkező molekulák kötési energiájának (EA ill. EB) számtani 

középértéke : s (EA + EB ) / 2 . A kísérleti eredmények alapján aztán azt 

állapította meg, hogy a kötési energia tényleges értéke ettől annál jobban 

különbözik, minél nagyobb a különbség az A és B atomok kémiai tulajdonságai 

(fémes és nemfémes jellege ) között. A tényleges és az ideális kötési energia 

közti különbség (Aab) az ún. extraionos energia.

^ ab -
Ea + Ee + A,‘AB
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Pauling az extraionizációs energia négyzetgyökét egy célszerűen választott 

számmal szorozta, hogy könnyen kezelhető értéket kapjon, majd a hidrogén 

elektronegativitás-értékét önkényesen 2 ,1 -nek véve az alábbi táblázatban 

megadott adatokat kapta. Ezen elektronegativitás-értékek energia mértékegy- 

ségűek, abszolút nagyságuk tehát önkényes, egymáshoz viszonyított relatív 

értékeik viszont -  mivel különbségek -  hűen fejezik ki annak az erőnek a 

mértékét, mellyel a különböző atomok vonzzák az elektronokat.

A Z  E LE M E K  E L E K T R O N E G A T IV IT Á S A  P A U LIN G  S Z E R IN T

H

2 , 1

Li

1 , 0

Be

1,5

B

2 . 0

C

2,5

N

3,0

O

3,5

F

4 ,0

Na

0,9

Mg

1 , 2

AI

1,5

Si

1 , 8

P

2 , 1

S

2,5

Cl

3,0

K Ca Se Ti V C r Mn Fe Co Ni Cu Zn G a G e As Se Br

0 , 8 1 , 0 1,3 1,5 1 , 6 1 , 6 1,5 1 , 8 1,7 1 , 8 1,9 1 , 6 1 , 6 1 , 8 2 , 0 2,4 2 , 8

Rb Sr Y Zr Nb Mo Te Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I

0 , 8 1 , 0 1 , 2 1,4 1 , 6 1 , 8 1,9 2 , 2 2 , 2 2 , 2 1,9 1,7 1,7 1 , 8 1,9 2 , 1 2,5

Cs Ba La Hf Ta W Re Os lr Pt Au Hg TI Pb Bi Po At

0,7 0,9 1 , 1 1,3 1,5 1.7 1,9 2 , 2 2 , 2 2 , 2 2,4 1,9 1 , 8 1 , 8 1,9 2 , 0 2 , 2

Fr

0,7

Ra

0,9

Ac

1 , 1

LA N T A N O ID Á K : 1,1 - 1 , 2 .V -  4 ,4 .

Legkisebb az elektronegativitása az alkálifémeknek, ezen belül a céziumnak és 

a franciumnak (EN=0,7), legnagyobb a nemfémes elemeknek, mind közül a 

fluornak : 4,0 . Azaz minden elem közül leginkább a fluor, legkevésbé pedig a 

francium atomjai vonzzák az elektronokat.

Általában megállapíthatjuk hogy a periódusos rendszer oszlopaiban az értékek 

felülről lefelé csökkennek. Az egyes periódusokban pedig balról jobbra haladva 

növekedés tapasztalható. Az egymáshoz kémiailag hasonló elemek (pl. a 

lantanoidák vagy az azonos periódusbeli elemek a VIII. oszlopban) 

elektronegativitása közel esik egymáshoz.
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VII. A KÉMIAI KÖTÉS
7 .1  Az elektronegativitás

Negatív töltésű ionok elektronegativitása a megfelelő atomokhoz képest 

csökken, a pozitív ionoké nő. Ugyanazon elem nagyobb töltésszámú pozitív 

ionjainak nagyobb az elektronegativitása.

elem Pb2+ Pb4+ o To + Cr4+

elektronegativitás 1 . 6 1 , 8 1.4 1 , 6

Pauling mellett mások is meghatároztak elektronegativitás-adatokat egészen 

más alapokról indulva, ám hasonló értékeket kaptak, ami azt bizonyítja, hogy ez 

a tulajdonság valóban az atomok fontos jellemzője.

MULLIKEN abból indult ki, hogy a kovalens kötésben lévő atom olyan pozitív 

töltésű atomtörzsként is felfogható, melyet a kötő elektronpár(ok) 

semlegesít(enek). Az atomtörzsek elektronvonzása azzal az energiával 

arányos, amellyel ezek az elektronok leválaszthatók a semleges atomokról ; ez 

pedig az ionizációs energia. Vannak viszont olyan atomok is a nemfémes 

elemek között, melyek önként vesznek fel elektront energiafelszabadulás 

közben. Ennek mértéke az elektronaffinitás. MULLIKEN tehát összeadta az 

ionizációs energiát és az elektronaffinitást, majd a kapott összeget egy 

célszerűen választott számmal osztva a PAULING-féle skálához nagyon 

hasonló értékeket kapott. Néhány fontosabb elem értékei láthatók alább 

különböző kutatók által számítva.

ELEM E L E K T R O N E G A T IV IT Á S

P A U LIN G M U LLIK E N A L L R E D -R O C H O W

Hidrogén 2 , 1 2,52 . 2 , 2

Fluor 4,1 4 ,06 .. 4,1

Klór 3,0 3,01 . 2 , 8

Oxigén 3,5 3,17 3,5

Nátrium 1 . 0 0,91 1 , 0

Kálium 0,9 0,77 0,9
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VII. A KÉMIAI KÖTÉS
7.1 Az elektronegativitás

GORDY a kovalens rádiuszt használta fel az elektronegativitás értékeinek 

számolására.

EN = 0,31 - Í ^ - M  + 0,50

ahol n s  vegyértékelektronok szám a  

r 3  kovalens rádiusz

ALLRED és ROCHOW ezt a képletet fejlesztette tovább az effektiv magtöltés 

felhasználásával.

Az effektiv magtöltés (Zeff) tulajdonképpen az atommagnak azt a tényleges 

töltését jelenti, ami hat a vegyértékelektronra, azaz a többi elektron nem 

közömbösíti. Ennek kiszámításakor figyelembe kell venni, hogy az atomtörzs 

elektronjai a mag össztöltésének (Z) vonzó hatását részben leárnyékolják, amit 

egy árnyékolási szómmal (S) lehet számításba venni. Az árnyékolási szám 

értéke megadja, hogy a mag töltéseiből a vizsgált elektron kivételével a többi 

elektron hány töltésegységet közömbösít.

Zeff= Z - S

A z árnyékolási szám  értékéhez a vizsgált elektron és a ve le  azonos főkvantum - 

szám ú elektronok 0 ,35  értékkel adódnak hozzá. Ha a legkülső héj betöltött, 

elektrononként 0 ,85  értéket kell figyelem be venni. A z eggyel kisebb 

főkvantum szám ú, tehát m aghoz közelebbi héjon az s- és p-elektronok esetében  

0 ,85-ös, a d- és f-elektronok esetében pedig 1-es értékkel kell szám olni. A  

további belső héjak m inden egyes elektronját ugyancsak 1 -es értékkel kell 

beszám ítani. E  szerint pl. a 11-es rendszám ú nátrium atom  n=3 főkvantum szám ú  

hójának vegyértékelektronját a m ag Z ^ f = 1 1 — {(2  -1 ) + ( 8  - 0 ,8 5 ) + 0 ,3 5 } = 1,85  

egységű effektiv töltéssel vonzza.

A  hidrogénatom esetében az  árnyékolási szám  S  =  0 ,05.

Az elektronegativitás az alábbi képlettel számolható :

EN = 0 , 3 5 9  + 0,744
r

Ha az atomokat közelítőleg gömb alakúnak feltételezzük, akkor az effektiv

magtöltés és a kovalens sugár négyzetének hányadosa a felületi effektiv
r 2

magtöltést, az ún. effektiv térerősséget adja meg.
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VÍI. A KÉMIAI KÖTÉS
7 .1  Az clcklroncgativitás

A periódusos rendszer nyolc elemcsoportjához a következő elektronegativitás- 

értékek tartoznak :

Nemesgázok EN = 0
Alkálifémek és alkáliföldfémek EN » 1
Átmenetifémek : 1 < EN <2,2
Másodfajú fémek : 1,5 < EN <2,4
Lantanoidák és aktinoidák 1,1 < EN <1,2
Félfémek : 1,5 < EN <2,2
Hidrogén : EN = 2,1
Nemfémek : 2,2 < EN 5 4,0

Az elektronegativitások ismeretében számszerű adatokat nyerhetünk a 

kovalens, fémes és ionos kötések jellegéről, az egyes kötéstípusok közti 

átmenetekről.

« A tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy ha két kötésben lévő atom 

elektronegativitásának összege (£ EN) nagy, és különbsége (A EN) kicsi, 

akkor kovalens kötésről van szó, ha pedig mind az összeg, mind a különbség 

kicsi (ez utóbbi esetleg nulla), akkor fémes kötésről beszélhetünk.

° Ionos kötés akkor alakul ki, ha a partnerek elektronegativitásának 

különbsége nagy.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a I  EN- és A EN-értékeket mindig együtt kell 
vizsgálni. Az alábbi ábra jól mutatja, hogy tiszta kovalens kötés csak A EN = 0 
esetén alakul ki, 1 0 0  %-ban ionos kötés pedig ténylegesen sohasem jön létre.

A KOVALENS ÉS IONOS JELLEG KAPCSOLATA
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VIL A KÉMIAI KÖTÉS
7. 1 Az elektronegativitás

Az ionos és kovalens határesetek között átmeneteket különböztethetünk meg : 

Ionos kötés : A EN > 2 (Alkáli- és alkáliföldfém - fluoridok)

Ionosból kovalensbe hajló : 2 > A EN > 1,5 (sók)

Kovalensből ionosba hajló : 1,5 > A EN > 1 

Kovalens kötés : AEN<0,5

Jól látható mindez az alábbi ábrán is, melyen a harmadik periódus elemei között 

kialakuló lehetséges kötések típusai vannak feltüntetve.

A KÖTÉSTÍPUSOK és  a z  elektr o n eg ativ itAs o k  k a pc so lata

az elektronegativitások összege

Kevésbé jól értelmezhetők az elektronegativitás-értékek felhasználásával az 

ionos <-> fémes és a kovalens <-> fémes kapcsolatok.

A kovalens -» fémes átmenetnél az elektronegativitások összege csökken, 

különbsége változatlanul nulla. A gallium-arzenidben pl. az elektronegativitás- 

különbségek alapján (A EN = 0,4) kovalens kötést feltételezhetnénk. Ez 

azonban nem igaz, hiszen a félvezetők közé tartozik, ez pedig valamifajta 

elektrondelokalizációt jelent, ami a fémes kötés jellemzője. Ugyanez tapasz

talható az átmenetifémek ún. intersticiális hidridjeinél (lásd később).

Az ionos -> fémes átmenetnél mind a A EN , mind pedig a ZEN csökken.
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VII. A KÉMIAI KÖTÉS 
7. 2 Az összetett ionok elcklronegalivitása

Mindezek az alábbi táblázatban foglalhatók össze :

ZEN A EN

0,5 0,5 -1 ,5 1.5 -2 ,0 2 , 0

2 - 3 Fémes Fémes vagy kovalens Ionos -» kovalens —

3 - 5 Kovalens t> Fémes -  Egyszeres kovalens 
(erősen poláros)

Ionos kovalens Ionos

5 - 8 Többszörös kovalens 
(apoláros)

Többszörös kovalens 
( gyengén poláros)

Ionos -» kovalens Ionos

1.1 Az összetett ionok elektronegativitása

Az atomok elektronegativitás-értékei mellett szükség van a fontosabb és 

gyakoribb egyszerű, valamint összetett ionok elektronegativitásainak ismeretére 

is, hiszen számos só ilyenekből épül fel.

NEGATÍV IONOK ELEKTRONEGATIVITÁSA

B H 4~ : 1,75 CN" : 1,43 N H 2* : 1,67 O H * :  1,49 F* : 0 ,86

BO 3 3" : 1,19 O C N * :  1,97 N O z* : 2 ,22 H S O 3 2'  : 2,41 Cl* : 0 ,7 0

B F4'  : 2 ,65 S C N ':  1,80 N O 3 '  :2,50 S O 3 2' :  1,74 C IO * :  1,81

C O 3 2' :  1,70 H P 0 42" : 2 ,02 H S O 4 '  : 2 ,5 6 C IO 3 '  : 2 ,58

H C O 3 '  : 2 ,36 P O 4 3“ : 1,45 S O 4 2'  : 2 ,04 C I0 4* : 2 ,75

S ÍO 3 2' :  1 ,53 ASO 3 3" : 1 ,14 S e 0 32* :  1,76 Br* : 0 ,63

A s O ^  : 1,50 E r 0 3* : 2,51

I '  : 0 ,59

I 0 3* : 2 ,39

Az egyszerű negatív ionok elektronegativitása mindig kisebb, mint azé az 
atomé, amelyből képződött, és a periódusos rendszer azonos oszlopában 
felülről lefelé csökken. A hasonló szerkezetű összetett ionok elektronegativitá- 
sára is érvényes ugyanez. Továbbá megállapítható, hogy a hasonló ionokat 
tekintve minél több oxigén kapcsolódik a központi részecskéhez, annál nagyobb 
az ion elektronegativitása.
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VUI. MOLEKULÁK

VIII. MOLEKULÁK

A molekula fogalma a kémiában nagyon sokáig tisztázatlan volt, mivel nem 
tudták felfedni azokat az erőket és kölcsönhatásokat, melyek révén a kémiai 
elemek egymáshoz kapcsolódnak. A molekulák kialakulását a XIX. században a 
daltoni atomelméletre alapozva az atomok közti egyfajta "vegyülési hajlammal" 
magyarázták.

Az egymással vegyülő anyagok közti kémiai affinitás fogalmát azonban már a 
XVIII. században meghatározták. Ez alatt BERGMAN (1775) pl. a reagáló 
anyagok "specifikus vonzerejét" értette, amit a nehézségi erő okoz.

DAVY (1807) szerint a reagáló anyagok érintkezésekor ellentétes töltések 
keletkeznek. BERZELIUS (1812) ezeket a töltéseket már az anyagok állandó 
tulajdonságainak tartotta, ér. ennek alapján elektropozitív és -negatív elemekre 
osztotta az anyagokat. A vegyjelrendszer bevezetése után ő használt először 
szerkezeti képleteket.

FRANKLAN (1852) fogalmazta meg a vegyérték definícióját, amelynek 
számszerű értéke azt mutatja, hogy az illető elem hány hidrogénatommal képes 

reagálni vagy azokat helyettesíteni.
COUPER (1858) vezette be a vegyértékvonal jelölést a kémiai kötés jelölésére.

1860-ban CANIZZARO definiálta először egyértelműen a molekula fogalmát, 
ami Dalton óta folyamatosan napirenden volt, mert a szerves kémiában 
használatos gyökök, valamint az "összetett atomok" állandóan problémát 

okoztak az értelmezésben.

BUTLEROV (1861) elképzelése szerint az atomok a molekulában adott 

sorrendben, a vegyértéküknek megfelelően kapcsolódnak egymáshoz.

1874-ben van’ HOFT és LEBEL megállapítja a szénatomok tetraéderes 
szerkezetét, ami a molekulageometria és a szerkezeti kémia alapját képezi. 
WERNER 1895-ben ennek alapján dolgozta ki a komplex vegyületek 

szerkezetelméletét.
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Vili. MOLEKULÁK

A kémia kötéssel kapcsolatban THOMSON és STARK (1910) vezette be a 
vegyértékelektron fogalmát, amely FALK és NELSON szerint azon elektronok 
számát jelenti, melyet valamely atom a reakció során lead vagy felvesz.

KÖSSÉL (1916) a Bohr-féle atommodel! alapján az ionizációval magyarázta a 
fémes és nemfémes atomok közti kötést: - fématomokból egy- vagy kétszeres 
pozitív töltésű kation képződik, a leadott elektron(oka)t pedig a nemfémes 
elemek atomjai veszik át negatív ionok képződése közben. Mindkétfajta ion 
nemesgáz konfigurációjú lesz, amit a Coulomb-féle elektrosztatikus vonzóerők 

tartanak össze. A szilárd és folyékony halmazállapotú nátrium-kloridban valóban 
nátrium- (Na+) és klorid (CL) -ionok hozzák létre a kristályrácsot, ill. a folyadék
szerkezetet, de gözhalmazállapotban már önálló NaCI molekulák találhatók. A 
KOSSEL-elmélettel tehát elsősorban az ionos kötés volt kvalitatíven 
értelmezhető.

A LEWIS-féle modell (1916) szerint a hasonló karakterű atomok közös 
elektronfelhőt alakítanak ki, amelyen a nemesgázszerkezetnek megfelelő számú 

elektront közösen használják, így mindkét fél stabilabb szerkezethez jut. A 
molekulákat a "közösbe" adott elektronok alkotta párok - melyek közül az egyik 
elektron az egyik féltől, a másik a másik atomtól származik - tartják össze. A 
közösen használt elektronpárok száma a kémiai kötések számával azonos. A 
modellel elsősorban a nemfémes elemekből kialakult molekulák szerkezetét 
lehetett megmagyarázni: H2, N2, HCI, H2 0, stb.

A kémiai kötés elnevezés -  bár jelenleg is ezt használjuk -  nem túlságosan 
szerencsés a szemlélet szempontjából, ugyanis a molekulában nincs olyan 
egység vagy rész, ami ténylegesen kötne, mint pl. a kötél. A kémiai kötés 
tulajdonképpen egy rendszer különböző lehetséges állapotai közül az 
energiaminimumra való törekvés értelmében a legalacsonyabb energiaállapotot 
jelenti az atomok elektronjai számára.

A kémiai kötés értelmezésére jelenleg a kvantummechanikai tárgyalásmód a
leggyakoribb.

102



VllL MOLEKULÁK

A klasszikus kémia elvei alapján (CANIZZARO) a  m o le k u la  o ly a n  

k é p z ő d m é n y ,  a m e ly b e n  k o r lá t o z o t t  s z á m ú  a t o m  k é m ia i  k ö t é s s e l  

k a p c s o l ó d ik  e g y m á s h o z .  Ez a kijelentés azonban csak a  mennyiségi 
viszonyokat tükrözi helyesen, amennyiben a z  alkotó atomok számára és relatív 
atomtömegére vonatkoztatjuk, hiszen a relatív molekulatömeg valóban az alkotó 
atomok relatív atomtömegének összege.

A molekulákat alkotó atomok azonban nem azonosak a szabad állapotú 
atomokkal, hiszen a szomszédaikkal való kölcsönhatás az eredeti sajátságokat 
többé-kevésbé megváltoztatja. A molekulák tehát igazán nem atomokból állnak, 
hanem atomokból keletkeznek. Ennek megfelelően helyesebb, ha úgy 
fogalmazunk, hogy a z  a n y a g  a z o n  f e l é p í t ő  r é s z e c s k é i t ,  m e ly e k  a t o m o k b ó l  

k e le t k e z n e k ,  é s  a m e ly e k  m á s  a n y a g o k k a l  m á r  ö n á l l ó a n  r e a k c ió b a  

l é p h e t n e k ,  m o le k u lá k n a k  n e v e z z ü k .

(Nem igazán helyes tehát azt mondani, hogy pl. a víz hidrogén- és 
oxigénatomokból áll, mivel a vízmolekula valóban tartalmazza ezeket az 
alkotókat, de nem eredeti formában.)
Ennek ellenére a kémiai szóhasználatban továbbra is azt mondjuk, hogy a 
molekulákat atomok építik fel.

A kvantummechanikai szemlélet szerint a  m o le k u la  e g y m á s s a l  

k ö l c s ö n h a t á s b a n  á l ló  a t o m m a g o k b ó l  é s  e le k t r o n o k b ó l  á l l ó  r e n d s z e r ,  

a m e ly b e n  a  m e g h a t á r o z o t t  g e o m e t r ia  s z e r i n t  e lh e l y e z k e d ő  a t o m m a g o k a t  a z  

e le k t r o n o k  m e g f e l e l ő  t é r b e l i  e l r e n d e z ő d é s s e l  v e s z i k  k ö r ü l.

Semleges molekulákban az elektronok száma egyenlő a magok 

protonszámának összegével.
Az ún. molekulaionok esetében pozitív vagy negatív töltése is lehet a
molekulának : H2+.

*

A molekulákban lévő "módosult" atomokból az eredetiek természetesen 
visszanyerhető^ ha a kérdéses molekula keletkezésekor felszabaduló energiát 
"visszajuttatjuk" a molekulának: a molekulák keletkezése megfordítható 

folyamat.
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VIII. MOLEKULÁK
8. 1 A kovalens kötés

E helyen kell szólni a vegyület fogalmáról, ami úgy viszonyul a 
molekulafogalomhoz, mint az atomok a kémiai elemekhez. A molekula 
definíciója mikroszkopikus egység(ek)re vonatkozik, a vegyület pedig emellett 
kézzelfogható makroszkopikus anyagokra is. A vegyület fogalma ennélfogva 

bővebb értelmű a molekuláénál.

Vegyületeknek nevezzük a különböző rendszámú atomokból felépülő 
anyagokat.

Minden olyan molekula, amely különböző rendszámú atomokból épül fel
- heteroatomos molekulák - vegyület, de nem minden vegyület molekuláris 
sajátosságú. (Gáz halmazállapotban "még” minden vegyület molekula, pl. 
ammónia, vízgőz, metán, de a szilárd halmazállapotú vegyületek jelentős része
- pl. a sók - nem molekulákból áll.)

8.1 A kovalens kötés

Ha a kémiai kötéssel kapcsolódó atomok között az elektronegativitások 
különbsége kicsi vagy nulla, az összege viszont nagy, kovalens kötés alakul ki. 
A kovalens kötés létrejöttekor az eredeti atomok meghatározott számú 
elektronja két vagy több atommag vonzáskörébe kerül, és egyidejűleg több 
atommaghoz is tartozik.

A kovalens kötés kialakulását is a kvantummechanikai értelmezés alapján lehet 
tárgyalni. Ennek lényege, hogy az elektronok mozgását nemcsak egy, hanem 
két vagy több atommag erőterében kell kiszámítani : azaz az elektronok az 
eredeti egy centrumú atompályákról két- vagy többcentrumú molekulapályákra 
kerülnek. A molekulapálya két vagy több atommag erőterében az elektronok 
valószínűség-eloszlását jelenti, amit olyan burkolófelülettel ábrázolhatunk, 
amelynek belsejében az elektronok 90 %-os valószínűséggel megtalálhatók.

A kémiai kötés létrejöttével kialakuló molekulapályák gyakran nemesgáz
konfiguráció kialakulását eredményezik.
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8.1.1 Homonukleáris kötések

Az azonos rendszámú atomok között kialakuló kötéseket homonukleáris, a 
különböző rendszámúak közöttieket heteronukleáris kötéseknek nevezzük.

8.1 .1  Homonukleáris kötések

Az egyszerűbb atomokból az alábbiakban tárgyaltak szerint alakulhatnak ki 
kovalens kötésű molekulák.

Ha például két hidrogénatom egymáshoz eléggé közel kerül, a magok vonzása 
a másik atom elektronjára is kiterjed. A vonzás során olyan mértékben 
csökkenhet az atomok közti távolság, hogy a két gömbszimmetrikus Is pálya 
részben átfedi egymást, és ezáltal a két elektronfelhő már két atommag 
erőterében lokalizálható.

A magok közötti térben nagyobb töltéssűrűség keletkezik, és molekulapálya 
alakul ki, miközben a rendszer energiája csökken, stabilabb állapotba kerül. Ez 
az energiacsökkenés tulajdonképpen a kovalens kötés energiája, ami 
felszabadul akkor, ha atomokból molekula képződik.
Definíció szerint:

A kötési energia az az 1 mól anyagra vonatkoztatott energia, amely 
ahhoz szükséges, hogy a molekula két atomja közti kovalens kötést 
felszakítsuk.

A kovalens kötés energiája néhány száz kJ/mól. 
pl. H • + • H -> H : H azaz H -  H 

2 H(g) -> H2(g) - 431 kJ/mol

Többelektronos atomok esetében csak a vegyértékelektronok kerülnek 
molekulapályára, az atomtörzs változatlanul marad.
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8.1. 1 Kötő- és lazítópályák

A molekulapályák alakjának és energiájának kiszámítása a legegyszerűbb 
módon az atompályák lineáris kombinációjával történhet : LCAO-módszer

(=  L inear Combination of A tom ic Orbitals).

A kvantummechanikai számítások alapján két azonos atom molekulává 
egyesülésekor ui. az elektronpályák eredeti energiaszintjei a két mag 
vonzásának hatására felhasadnak, és kétszer annyi lehetséges energia- 

állapottal kell számolni, mint különálló atomok esetében.

A két azonos atomra vonatkozó Schrödinger-egyenlet 4^ ill. 4 ^  hullám- 
függvényei a c1 és C2  konstanssal szorozva kombinálódnak.

Két elektron esetében : 4*= c1 4J1 ± 4/2

A Schrödinger-egyenlet közelítő megoldásaképpen két új hullámfüggvény 
nyerhető, amelyeknek két új lehetséges molekulapálya feleltethető meg : a 
szimmetrikus Tg  t g a gerade = szimmetrikus ] és az antiszimmetrikus 4 'u [ u a ungerade I 

pályák. A T g az eredeti elektronpályák nagy átfedésével ún. kötőpálya lesz, 
míg a T u-nak megfelelő kis átfedést jelent, és lazítópályának nevezzük.

A kötőpályák energiája az eredetihez képest annyival kisebb (azaz stabilabb), 
amennyivel a lazítópályáké az eredetinél nagyobb energiaszintű. A kötőpályára 
kerülő elektronok energiacsökkenéssel kötőelektronokká (bonding), a lazító
pályára jutók energianövekedéssel lazítóelektronokká (antibonding) válnak.
A kialakuló atompályáknak több típusa különböztethető meg : szigma (a), pi (n).

Az atompályákból származtatható molekulapályák a legegyszerűbb esetben az 
alábbi grafikonon szemlélhetők ; a lazítópályákat csillaggal (*) jelöljük.
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8. 1 .1  Kötő- és lazítópályák

A kötöpályák burkolófelülete a kötésben részt vevő mindkét atom magját 
körbeveszi, így az elektronok mozgásuk során több időt töltenek az atommagok 
közti térben. A magok között kialakuló negatív töltéssűrűség csökkenti a pozitív 
atommagok taszítását, és összetartja a molekulát.

A lazítópályáknak az atommagok között csomósíkja van, ott nem tartózkodnak 
elektronok, emiatt nem tudják kompenzálni a magok taszító hatását, ezért a 
kötést lazítják, illetve kialakulását meg is akadályozhatják.

A hidrogénatomok Is pályáiból az alábbi molekulapályák képzelhetők el :
c., 4^ -  C2  4>2

4>= c1 4L, + C2  4^

K o v a le n s  k ö t é s  c s a k  a b b a n  a z  e s e t b e n  j ö h e t  lé t r e ,  h a  a  k ö t ő p á ly á k o n  lé v ő  

e le k t r o n o k  s z á m a  n a g y o b b  a  la z í t ó p á ly á k o n  l e v ő k é n é l .

Az energiaminimumra való törekvés és a Pauli-féle tilalmi elv a 
molekulapályákra is érvényes, csakúgy, mint a Hund-szabály.

Cellás ábrázolás esetén a hidrogénmolekula (H 2) így néz ki :

A két eredeti H-atom ellentétes spinű elektronjai kerülnek a kötőpályára, míg a 

lazítópálya üresen marad ; a két kötöelektron kialakít egy szigma-kötést.
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VIII. MOLEKULÁK
8. 1. I Kötő- és lazítópályák

Az, hogy a kérdéses atom hány elektronja vesz részt a kovalens kötés 
kialakításában, meghatározza az atom vegyértékét. A kötő és lazító elektron
párok számának különbsége adja meg a kovalens kötések számát.

Héliummolekula nem jöhet létre, mert a kötő- és lazítópályán lévő elektronpárok 
száma megegyezik, a molekula kialakulása nem jár energiacsökkenéssel.

A különböző típusú pályák átfedése szigma- vagy pi-kötéseket eredményezhet : 

c Szigma-kötések alakulnak ki az s-s, s-px , px-px , px-dz 2  és dz2 -dz 2  

kapcsolatokból (lásd az ábrát ).

e Pi-kötések képződhetnek a py-py , pz-pz , p-d és d-d átfedésekből.
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8.1 .1  Kötő- és lazítópályák

A második periódus első eleme a lítium, amelynek lezárt K  héja felett 
már egy 2s elektron is mozog. Gőz halmazállapotban létrejöhet a Li2  molekula,

hasonlóan a hidrogénmolekulához, csak a 2 s pályákból kialakuló molekula- 
pályával.
Betűkkel jelölve : KK (a 2s) 2  ) [ A két lítiumatom K elektronjai a molakula- 
törzshöz tartoznak, és nem vesznek részt a molekulapálya kialakításában.]

Berilliummolekula (Be2) viszont a héliumhoz hasonló okok miatt nem képződhet. 

A második periódus további elemeinél már a p-pályák is kombinálódhatnak.

A px pályákból szigma-kötés a py és pz pályák átfedéséből viszont pi-kötés 
képződhet. Az ábrán fel nem tüntetett 7t 2 py pályái a 7t 2 pz-re merőlegesek.
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Vili. MOLEKULÁK
8 .1 .1  Kötő- és lazítópályák

A második periódusban kétatomos molekulákat a szokásos körülmények között 
a nitrogén (N2), az oxigén (02) és a fluor (F2) képez, ahogy az a következő 
ábrákon látható.
A nitrogén esetében a 2s pályák kombinációja nem jelent energianyereséget, a 

p-pályákból viszont egy szigma- és kettő pi-kötőpálya telítődik, lazítóelektronok 
már nem lesznek, azaz háromszoros kötés alakul ki a nitrogénmolekulában, ami 
rendkívüli stabilitást eredményez. (A valóságban a a2s pálya nem csak a 2s atom
pályákból kombinálódik, hanem a megfelelő orientációjú 2 px pályák is részt vesznek a 
kialakításában. Hasonlóképpen, a a2px létrehozásában a 2s pályák is részt vesznek.

Az oxigénmolekula két elektronnal többet tartalmaz, amik már a n* lazító
pályákra kerülnek azonos spinnel (Hund-szabály I), és rontják a kötés erősségét. 
Végeredményben egy szigma- és két fél pi-kötés alakul ki. Érdekes módon tehát 
az oxigénmolekulában páros számú elektron van, ám kettő közülük párosítatlan. 
(Erre vezethető vissza az 0 2  későbbiekben tárgyalandó néhány speciális sajátossága.)

A fluormolekula elektronszerkezetében az újabb két elektron telíti a 7t*-pályákat 
is, így 7i-kötések egyáltalán nem alakulhatnak ki, csupán a o2px kötés

elektronjai jelentik a fluoratomok közti egyszeres kötést (lásd az ábrát).
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VIII. MOLEKULÁK
8. 1 .1  Kötő- és lazítópályák

A neon hipotetikus molekulájában már a cr*2px pálya is telítve lenne, ezért 

neonmolekula (Ne2) nem is létezik.

8.1. 2 Heteronukleáris kötések

Heteronukleáris molekulapályák esetén a különböző magokhoz tartozó atom

pályák nem azonos mértékben vesznek részt a kötő- és lazítópályák 

kialakításában.

Vizsgáljuk meg a hidrogén-fluorid molekulát I

A hidrogén 1s atompályájához a fluoratom második héjának 

elektronpályái kombinálódnak az alábbi séma szerint :

A fluoratom 2s, valamint 2py és 2pz ‘pályái nem kombinálódnak, ezeken a 
pályákon nemkötő elektronpárok találhatók. A 2px , illetve a hidrogénatom Is 
pályájából alakul ki az egyetlen szigma-kötés.

Mivel a fluoratom elektronegativitása jóval nagyobb, mint a hidrogénatomé, a 
kötőpályán lévő elektronpár tartózkodási valószínűsége a fluoratom környeze
tében lesz nagyobb, emiatt a negatív töltéssűrűség-eloszlás a két mag között 
aszimmetrikus. A kötőpárt a fluoratom magja mintegy maga felé húzza, így a 
molekulának ez a része kissé negatív (ö -), a másik fele kissé pozitív lesz (5+).

A 5 görög betű, valamely egységnyi mennyiség - ez esetben a töltés - kis hányadát jelöli.
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VIII. MOLEKULÁK
8. 1. 3 Dativ kötés

A molekula dipólus jellegű :

5+ 5 -
H — F

A kémiai kötés a különböző elektronegativitású atomokból képződő molekulák 
esetében mindig poláris lesz. Azonos atomok közti kötés mindig apoláris.

A molekulák elektronszerkezetében az elmondottak alapján négyféle 

elektronpár különböztethető meg :

1. A lezárt héjakon az eredetihez képest gyakorlatilag változatlan pályán lévő 

elektronok.

2. Nem kötőállapotú magános elektronpárok.

3. Kötőpályán lévő elektronok.

4. Lazítópályán lévő elektronok.

8.1.3 Dativ kötés (donor-akceptor kötés)

A kovalens kötést tulajdonképpen kötőpályán lévő két elektron létesíti (kötő 

elektronpár), melyek a kötésben lévő két atom atommagjához egyaránt 

tartoznak. A kötő elektronpár két tagját a kötésben lévő két atom egy-egy 

elektronja alkotja. A kovalens kötés ilyen esetekben kolligáció révén jön létre, 

és ezt a fajta kötést szokás kolligatív kötésnek is nevezni.

Léteznek azonban olyan molekulák és ionok is, amelyek úgy keletkeztek, hogy 

a kötést létesítő elektronpár mindkét elektronja ugyanattól az atomtól származik. 

Az elektronpárt adó atom neve donor, a fogadóé akceptor, a kialakuló kötést 

ennek megfelelően donor-akceptor kötésnek vagy datív kötésnek nevezzük 

(az utóbbi elnevezést gyakrabban használják). Ilyen esetben a donoratom egy 

nemkötő elektonpárja válik kötőpárrá. Mivel a kötés kialakulásához a két atom 

megfelelő koordinációja is szükséges, koordinatív kötésnek is nevezik.

A koordinatív kötésnek elsősorban a komplexek kialakulásában van jelentős 

szerepe, amit a későbbiekben külön fejezetben tárgyalunk
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8. 1. 3 Dativ kötés

A szén-monoxid molekulában pl. két pi- és egy szigma-kötés van. A szén- és az 

oxigénatom 2 s elektronjai azonos számmal kerülnek kötő és lazítópályára, így 

ezekből nem alakul ki kötés. A két p-pálya párosítatlan elektronjai viszont két pi- 

kötést eredményeznek, és ehhez járul még az oxigénatom harmadik p-pályáján 

levő magányos pár datív kötéssel (a2 px), aminek következtében kialakul a 

hármas kötés :

CO : KK (a2s) 2  (cv*2s) 2  (7c2 py ) 2  ( t ó p /  (a2px ) 2  

A datív kötést, megkülönböztetésül a kolligációs kötéstől, szokás nyíllal is jelölni:

A nitrogén-monoxid molekulában 1 szigma- és 1,5 pi-kötés van :

NO : KK (ct2s) 2  (ct*2s) 2  (a2px ) 2  (7t2py ) 2  (k2P z ) 2  (7t*2py ) 1
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8. 1. 4 Ilibridpályák

Dativ kötéssel kapcsolódik pl. a hidrogénion vagy a bór-trifluorid az ammónia- 

molekulához :

H3N : + H+ -> [H 3 N - H ] +

H3 N :  + B F 3  [H 3 N - B F 3 ]

Látható, hogy a kolligációs és a datív kötés között nincs elvi különbség, mert a 

kötöelektronpárok ténye a lényeges, nem pedig az, hogy honnan származnak.

A korábban bemutatott hidrogén-fluorid pl. datív kötéssel is kialakulhat :

H+ + : F" -> H -  F

8. 1 . 4 Hibridpályák

A két atomból álló molekulák értelemszerűen lineárisak (bot alakúak), a több 

atomból felépülőknek azonban már térszerkezete van, ugyanis atommagjaik a 

térben egymáshoz képest különböző alakzatokba rendeződhetnek, melyek a 

legtöbb esetben valamilyen geometriai idomnak felelnek meg.

Az atommagokat képzeletben összekötő egyenesek egymással szöget zárnak 

be, melyet vegyértékszögnek vagy kötésszögnek nevezünk.

Az atompályák elektronsűrűsége az s-pályák kivételével a tér valamelyik 

irányában maximális. Ha két atompálya molekulapályává alakul, akkor ennek is 

meghatározott irányultsága van, amit az eredeti atompályák irányultsága 

határoz meg. A tapasztalat szerint azonban, ha a kémiai kötéseket az 

atompályákból vezetjük le, nem minden esetben alakul ki a várható kötésszög.

A vízmolekulában pl. az oxigénatom két egymásra merőleges orientációjú p- 

pályája kombinálódik a két hidrogénatom s-pályáival, amiből szintén két 

egymásra merőleges molekulapálya, azaz 90°-os kötésszög kialakulása 

várható. A valóságban azonban a H-O-H kötésszög ennél jóval nagyobb, 

104,5°.
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Hasonló a helyzet az ammónia molekulában, ahol a három kialakuló N-H 

kötésnek egymással derékszöget kellene bezárni, a kísérletileg meghatározott 

érték viszont 107,3°.

A kötésszögek tehát nagyobbak 90°-nál, ami az atomok kölcsönös taszító 

hatására és a megfelelő mértékű helyszükségletre vezethető vissza.

A vegyértékszögek kísérleti adataival jobb egyezést lehet kapni abban az 

esetben, ha a molekulapályákat nem az eredeti atompályákból, hanem az 

atompályák kombinációjából előállított átmeneti állapotú ún. hibridpályákból 

vezetjük le.

A hibridpályák önmagukban nem léteznek, csak a kvantummechanikai 

számítások közbülső függvényei, amelyek alkalmazása nagyban megkönnyíti a 

molekulák alakjának és elektronszerkezetének leírását. Használatukat az 

indokolja, hogy a kémiai kötés kialakulásának pillanatában az atomok 

elektronállapota már nem az eredeti atompályákkal írható le, hanem valamifajta 

gerjesztett állapottal kell számolni, amit valenciaállapotnak (vegyértékállapot) 

nevezünk. A valenciaállapot a molekulapálya kialakulását közvetlenül megelőző 

állapota az elektronoknak. Kialakulásukban a lezárt héjak nem vesznek részt.

A valenciaállapot és a hibridállapot nem azonos.

A második periódus jellegzetes vegyületeinek alakja a hibridizáció jelenségével 

kielégítően értelmezhető.
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A lítiumnak csak egy elektronja van a külső héjon, tehát csak egyszeres kötés 

kialakítására képes. Másrészt a 2s pálya egy párosítatlan elektronja 

gömbszimmetrikus pályán mozog, melynek nincs kitüntetett térbeli irányultsága, 

így a vegyértékállapottal és hibridizációval nem kell számolni a molekulák 

képződése során.

A berilliurnatom külső héján két elektron van a 2s pályán. Nincs párosítatlan 

elektron, akár azt is lehetne gondolni, hogy a bérillium nulla vegyértékű. A 2p 

pályák energiaszintje azonban elég közel esik a 2 s-hez, ezért pl. a BeCI2

molekula kialakulásakor az egyik elektron gerjesztődik, és mintegy 0,43 a j 

energia felvételével átkerül a 2 p pályára ; így már két párosítatlan elektron lesz. 

Azt a lépést, melynek következtében a párosított s2  állapotból párosítatlan s1 és 

p1 állapot alakul ki, promóciónak nevezzük. A promóció gerjesztési energiáját a 

kialakuló molekulapálya energiacsökkenése fedezi.

A promóció tehát új eloszlású elektronszerkezetet hoz létre, amely valamifajta 

nem alapállapotú atompályákat jelent. Ez az állapot a valenciaállapot.

A valenciaállapot 2s és 2px atompályájának kombinációjával állíthatók elő a 

hibridpályák. A két elektron most már azonos spinű, tehát egymástól a lehető 

legnagyobb távolságra igyekeznek kerülni.

■*-

S +  Px 2  • sp

Kialakul két ún. sp-hibridpálya, melyek tengelye egymással 180 °-os szöget zár 

be. (A jelölés néha s V ,  amely még pontosabban mutatja, hogy egy s-pálya és egy p- 

pálya kombinációjából jött létre.)
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A két sp hibridpálya két ellentétes oldalához közelít aztán a két klóratom gömb

szimmetrikus s-pályája. A BeCI2  molekulapályája végeredményben a két sp- 

hibridpálya és a két klóratom px-pályájának lineáris kombinációjával állítható elő. 

A molekula alakja az sp-hibridpályák linearitása miatt szintén lineáris lesz.

A bóratom külső héján három elektron található : 2s2  2p1. Promóció révén egy 

elektron az s-pályáról a p-pályára kerül.

alapállapot : valenciaállapot

Az s- és a két p-pálya hibridizációjával három sp2  elnevezésű, azonos energiájú 

hibridpálya képzelhető el, melyek tengelye egy síkban van, és egymással 1 2 0 °- 

os szöget zár be, tehát egy egyenlő oldalú háromszög csúcsai felé mutatnak, 

melynek középpontjában található az atomtörzs. A bór-trifluorid molekula ennek 

egyik tipikus példája. Alakja síkháromszög, kötésszögeinek értéke pedig 120°.

S +  P x +  Py 3 • sp2
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A szénatom külső héjának elektronszerkezete (2s2  2 p2) szintén megváltozik a 

promóció során, és 2 s1 2 px* 2 py 2 2pzJ elektronkonfigurációjú állapot jön létre.

2s2 2p2 Promócíő > 2s> 2p3

alapállapot : . Î4 ; I t  I t 0 t  t  t valenciaállapot

A 2s és a három p-pályából négy egyenértékű sp3  jelzésű hibridpálya 

kialakulásával számolhatunk. Ezek csupán irányultságukban különböznek : egy 

képzeletbeli tetraéder csúcsai felé mutatnak, melynek középpontjában 

helyezkedik el az atomtörzs. Tengelyeik egymással 109,5 °-ot zárnak be.

A metánmolekula (CH4) kialakulásakor a szénatom sp3  hibridpályái kombinálód

nak a hidrogénatomok gömbszimmetrikus Is pályáival, és jön létre a H-C-H 

kötésszög 109,5°-os értéke.

Ugyancsak tetraéderes orientációjú sp3  hibridpályákkal számolhatunk a bőr- és 

berilliumatomok esetében is, ha azok négy atommal reagálnak, és képeznek pl.

tetrafluor-vegyületeket : [BF4] ‘ • ill. [BeF4] 2' .

Az eddig bemutatott molekulák tökéletes geometriai elrendeződést mutattak, 

mert a centrális atomhoz azonos atomok kapcsolódtak, illetve a legkülső héján 

csak kötést kialakító elektronok voltak.
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A difluor-metán (Ch^Fj) molekuláiban viszont a fluoratomok elektronegativitása 

nagyobb, mint a szénatomé, így maguk felé húzzák a kötő elektronpárokat, és a 

F-C-F kötésszög már csak 108,3° lesz, míg a H-C-H kötésszög 111,9°-nak

adódik.

Eltérés lesz a szabályos geometriai alakzattól akkor is, ha a centrális atom külső 

héján nemkötő elektronpár is található. A kötő elektronpárok ugyanis kevésbé 

taszítják egymást, mivel két atommag terében vannak lokalizálva ; a nemkötő 

pár viszont csak egy atommag környezetében mozog, ennélfogva a 

kötőpároknál lazábban kötött, és térigénye nagyobb. A tetraéderes irányultság 

megmarad ugyan, de a vegyértékszögek torzulnak.

Az ammónia esetében a lokalizált molekulapályák leírása három N-H kötés 
leírását jelenti. Ezeket a nitrogénatom három p-pályájának és a hidrogénatomok 
1-1 s-pályájának kombinációjával lehet előállítani. A nitrogénatomnak azonban 
már alapállapotban is négy elektronpályája van a vegyértékhéjon : 2 s2  2 px* 2 py* 

2 pz3 , így a kötések kialakulása után egy elektronpár nemkötő lesz.
A valenciaállapotban tehát négy sp3  hibridpálya alakul ki, melyek közül hármon 
1 - 1  párosítatlan elektron, a negyediken pedig egy elektronpár található ; 
promócióra ebben az esetben nincs szükség.

Az ammóniamolekulában a nagyobb térigényű nemkötő pár a H-N-H 
kötésszöget a tetraéderesnél szűkebbre nyomja össze : 107,3 ° lesz.

Mivel az N-H kötés Két atomja közül a nitrogénnek nagyobb az 
elektronegativitása, a kötés poláros lesz ; a kötéspolaritások eredője nullától 
eltérő lesz, és a nitrogénatom felé mutat. A magános pár szintén ebbe az 
irányba orientált, tehát növeli a polaritást.
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Ha a hidrogénatomok helyett fluoratomok találhatók a molekulában (NF3), akkor 

az N-F kötés atomjai közül a fluoratom a nagyobb elektronegativitású, tehát a 

kötéspolaritások eredője a fluoratomok felé mutat. A magános pár ebben az 

esetben azonban nem erősíti, hanem gyengíti a kötést a nitrogénatom ellentétes 

oldalán, azaz az ammóniamolekula erősebben poláros, mint a nitrogén-trifluorid.

Az ammóniával analóg a helyzet a vízmolekulában, de ott két O-H kötéssel és 

két nemkötö párral kell számolni.

Az oxigénatom ugyancsak sp3  hibridizáciőjú, ám két nemkötő párja is 

van, ami még inkább csökkenti a tetraéderes kötésszöget : a H-O-H 

vegyértékszög értékére 104,5 °-ot mértek.

A hidrogén-fluoridban (HF) a fluoratom szintén sp3  hibridpályákkal jellemezhető, 

ám a négy közül csak egy hibridpályán van párosítatlan elektron, ami a hidrogén 

Is elektronjával képez a-kötést. A molekula alakja lineáris, a fluoratom 

környezetében három magános pár található.

A bérillium és bór hidrogénvegyületeinek szerkezete eltér az eddig bemutatottaktól. 
Mivel ott lineáris, ill. síkháromszög a hibridpályák alakja, a hozzájuk kapcsolódó kis 
térfogatú hidrogénatomok Is pályái nem veszik körül teljes egészében gömbi formában a 
centrális atomot, így annak atommagjának vonzóereje még érvényesülhet kifelé. Ennek 
következtében a BeH2 és BH3 molekulák kötőpárjai másik molekula vagy molekulák 
vonzáskörzetébe is tartoznak : (BeH2)n és (BH3)2 egységek képződnek. A bérillium 
esetében polimerek, a bór esetében viszont csak dimerek képződnek, ami azt mutatja, 
hogy a bór három sp2 hibridpályája jobban árnyékol, mint a berilliumnál a kettő sp-pálya.

Végeredményben tehát a második héj s és p elektronpályáinak kombinációjából 

az alábbi 3 hibridpályatípus állítható elő a molekulapályák kialakulásakor :

-  2  db digonális sp-hibridpálya -> lineáris kötéssel,

a vegyértékszög 180° (BeCI2)

-  3 db trigonális sp2  hibridpálya -» a kötések egy síkban vannak

(planáris elrendeződés), a vegyértékszög 120° (BF3)

-  4 db sp3  hibridpálya a kötések tetraéderesek,

a vegyértékszög 109,5° (CH4)
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8. 1. 4. 1 Uibridpályák a magasabb sorszámú periódusokban

Megfelelő körülmények között a harmadik, illetve a magasabb számú periódus 
elemeinél is előállhat hibridizáció. A viszonyok azonban némiképpen 
bonyolultabbak, hiszen a d- és f-pályák jelenlétével is számolni kell.

A kén-dioxid (S02) molekulában pl. mind az oxigén-, mind a kénatom 

vegyértékhéjának konfigurációja (s2 px2 py’ py') megegyezik, azzal a különbség

gel, hogy a kénatomnak a 3. héjon már betöltetlen d-pályái is vannak, így a 3px2 

elektronok közül az egyik promóció révén 3d pályára kerül, és a kénatomnak a 

3s2 pár mellett négy párosítatlan elektronja lesz azonos spinnel.

3s2 3p4 pr°mŐCÍÓ > 3s2 3p3 3d2

U  l t d  t i  t i  I M I M  E H  I t l t l t l  H l  I I

1— I------------------ 1alapállapot 1 a  ír

Két párosítatlan spinű 3p-elektronnal képez egy-egy o-kötést a két oxigénatom 

egyik-egyik párosítatlan elektronja révén, a másik két párosítatlan elektron pedig 

két n-kötést alakít ki az oxigénatomok másik két párosítatlan elektronjával. A 

kénatomnak így egy, az oxigénatomoknak két nemkötő párja is marad.

Vizsgáljuk meg ezután a foszfor-pentakloridot (PCI5) I
Ennek képződésekor a foszforatom harmadik héján lévő elektronpályák közül 
egy s-, három p- és egy d-pálya kombinációjával öt azonos energiatartalmú sp3d 
típusú hibridpályára tehet szert, melyekkel a klóratomok egy-egy p-pályája 
kombinálódik.
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A PCI5 molekula alakja az öt egyenértékű c-kötésnek megfelelően trigonális- 

bipiramis szerkezetű.

foszfor-pentaklorid  

Q  s  fo s z fo r  Q  e  klór

kén-hexafluorid

|§ ) s kén Q  a fluor

A kén-hexafluorid (SF6) molekulája oktaéderes geometriájú, ami a tetragonális 

bipiramis speciális változata. Ebben az esetben sp3d2 hibridizációjú kénatom 

alakul ki.

A jód-heptafluorid molekula pentagonális bipiramis elrendeződésű lesz a 

kialakult sD3d3 hibridállapot következtében ; ez hét kialakítható a-kötést jelent.
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Az eddig tárgyalt vegyületeknél a központi atom valamennyi vegyértékelektronja 

részt vesz a kötésekben. Ha azonban magános párok is vannak a molekulában, 

már szabálytalan alakzatok is előfordulnak. Ilyenek találhatók pl. a halogének 

egymással alkotott vegyületei, az ún. in t e r h a lo g é n e k  között.

A CIF3  (klór-trifluorid) molekula a klóratom két nemkötő párja miatt T-alakú lesz, 

a jód pentafluorid (IF5) pedig négyzetes piramis.

Abban az esetben tehát, ha a hibridpályán magános pár van, ami a kötés 

létrehozásában nem vesz részt, a hibridpályák átfedése mindig kisebb, 

ennélfogva a molekula stabilitása is gyengébb, hiszen a promóciós energia 

kevésbé lesz kompenzálva a molekulapálya kialakulásakor.

Ha megvizsgáljuk például az sp3  hibridpályákkal kialakított hidrogénvegyületeket 

a periódusos rendszer azonos oszlopaiban lefelé haladva, a következőket 

tapasztalhatjuk :

A VI. oszlopban sp hibridizációval számolhatunk a kialakuló hidrogénvegyületek 
(H2 0, H2 S, H2 Se) esetében.

A vízmolekulában kialakuló 104,5°-os HOH kötésszög a nagyobb 

térigényű nemkötő párokra vezethető vissza; pontosabban arra, hogy a 

négy sp3  hibridpályában még elég erős az s-jelleg, hiszen ezek elvileg 

109,5°-os szöget zárnának be.
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A H2S esetében azonban a hibridpályák kialakításában már a kénatom 
3p pályái vesznek részt, melyek méretei jóval nagyobbak a hidrogén Is 
pályájánál, tehát dominálni fog a p-jelleg, ami a p-pályák 
elhelyezkedését jelentő 90°-hoz közeli H-S-H kötésszöget (92,1°) 
eredményez. A H2Se molekulában a hatás még nyilvánvalóbb, amit a 
91°-os H-Se-H kötésszög is jelez.

Ugyanez a hatás figyelhető meg az V. oszlopban a NH3, PH3, AsH3  és SbH3  

vonatkozásában, ahol a kötésszögek az alábbiak :

H-N-H: 107,3° H-P-H : 93,5° H-As-H:91,8° H-Sb-H : 81,5°

8. 1. 5 A hajlított kötés

A második periódus elemeinél az elméleti vegyértékszögek -  ha nincs magános 

pár -  változhatnak. Létezik azonban néhány olyan molekula, amelyek esetében 

a kísérletileg meghatározott geometriai alakzatok eltérnek az elméletitől. Ilyen pl. 

a fehér foszfor P4  molekulája, amely szabályos tetraéder alakú mind szilárd, 

mind pedig kis hőmérsékletű gőz halmazállapotban. A P-P-P vegyértékszögek 

tehát 60°-osak. Ezt csak úgy lehet szemléletesen elképzelni, ha ún. hajlított 

kötéseket feltételezünk.

A hajlított kötésnél az átfedésbe kerülő hibridpályák orientációja nem esik egy 

egyenesbe, hanem szöget zár be. Az elektronpár nagyobb valószínűséggel 

tartózkodik a kötés egyik oldalán, mint a másikon. A kötés ilyenkor 

természetesen gyengébb, ezért a molekula reakcióképesebb.

125



VIII. MOLEKULÁK
8. 1. 6 Háromccntrumos kötések

8. 1. 6 Háromccntrumos kötés

A második és a harmadik periódus néhány elemének (Be, B, AI, Ga) esetében a 
hidrogénvegyületek tárgyalásakor ún. háromcentrumos kötések kialakulását 
feltételezik (LONGUET-HIGGINS, 1949).

A BeH2  és a BH3  molekulák tárgyalásakor említettük, hogy a központi atom 

magjának vonzása még érvényesülhet kifelé, és egy másik molekula 
kötőelektronjaira is vonzást gyakorol. A bór hidrogénvegyülete esetében ennek 
megfelelően nem sp2, hanem sp3  hibridpályákat feltételezünk, amelyek közül 
kettő egy-egy B-H kötést létesít. Egy kezdetben üresen marad, amely a 
harmadik B-H kötés elektronpárjával kerül kapcsolatba, de egy másik 
hipotetikus BH3  molekulából. Úgy is mondhatnánk, hogy két BH3  molekula egyik

B-H kötésének elektronpárja a másik molekula üres sp3  hibridpályájával 
kombinálódik és viszont. Két B-H kötés két-két elektronja tehát három atom 
környezetében (B-H-B) oszlik el, két kötés háromcentrumos lesz, a molekula 
összetétele B2 H6  , elnevezése pedig diborán.

A H-B-H vegyértékszögek a függőleges síkban ~100°-osak, a vízszintes síkban 
121,5°-osak.

A gallium legegyszerűbb hidridje szintén Ga2 H6  összetételű, és szerkezete is 

analóg a diboránéval, a hat hidrogénatom közül kettő háromcentrumos 

kötésben van.

A bérillium és az alumínium BeH2  , ill. AIH3  sztöchiometriai képlettel 

jellemezhető hidridje nem önálló molekulákból áll, és csak szilárd állapotban 
létezik. Ebben az esetben minden hidrogénatom háromcentrumos kötésben
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található, amik a berilliumot tetraéderesen, az alumíniumot oktaéderesen veszik

Mivel az eddig tárgyalt esetekben egy kötő elektronpár három atomtörzs körül 
oszlik el kettő helyett, ezek ún. elektronhiányos molekulák.

Ismeretesek elektrontöbblettel rendelkező molekulák is, ahol a szerkezetet 
szintén háromcentrumos kötések kialakulásával lehet értelmezni. Ilyen a XeF2

molekula, ahol három p-pálya kombinációjából jön létre három molekulapálya 

(kötő, nemkötő, lazító), melyek közül a kötő- és nemkötő pályákat a fluoratomok 
egy-egy elektronja és a xenon egy magános párja foglal el. (Mivel nincsenek 
lazító elektronok, a molekula stabilis.) Ebben az esetben háromcentrumos, 
négyelektronos kötés alakul ki, azaz a molekulapályán elektrontöbblet 

keletkezik.

Az eddigiekben tárgyalt ún. lokalizált molekulapályák elmélete a 
kötőelektronokat két, illetve három atom környezetében lokalizálja. A 
többatomos molekulák nagyobbik részének elektronszerkezete és szerkezeti 
felépítése, alakja ezzel az elmélettel kielégítően leírható és értelmezhető.

8. 1. 7 Nemlokalizálliató molekulapályák

A szervetlen és szerves vegyületek egy részének kötésrendszere nehezen 
írható le lokalizált molekulapályákkal (pl. számos rc-pálya képződése, illetve a 
két párosítatlan elektront tartalmazó atomok esete), és az eredményt is nehéz 

szemléletesebbé tenni.
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A kénsav (H2 S04) molekulában a centrális kénatomhoz négy oxigénatom 

kapcsolódik. Közülük kettő a hidroxilcsoport részeként egyszeres a-kötéssel, 
kettő pedig egy-egy a- és n-kötéssel kapcsolódik.

2  _
A hidrogénionok disszociációja révén kialakuló szulfátion (S 0 4  ) oxigénjei már

teljesen egyenértékűek, azaz nincs különbség az eredetileg egyes és kettős 
kötéssel kapcsolódók között. Geometriai elrendeződésük is erre mutat, hiszen 
tetraéderesen helyezkednek el. A 7i-kötések 2-2 elektronja tehát nem marad 

lokalizálva két atom közé, hanem delokalizálódik több atom környezetében, 
esetleg az egész ionban. Az ilyen típusú kötéseket delokalizált rc-kötéseknek 
vagy többcentrumú (policentrikus) 7i-kötéseknek nevezzük. Ugyanilyen 
felépítésűek és elrendeződésűek a szilikát (S i0 4~), foszfát- (P 0 4~) és

perklorát-ionok (C I0 4 ) is. Nem kettő, hanem csak egy rc-elektronpár 

delokalizálódik például a karbonát- (C O 3 - ), nitrát- (N O 3 ) és borát-ionokban 

(BC>3 _ ), ahol a központi atomot három oxigénatom veszi körül, és planáris lesz 

a molekula alakja.

Mint látható volt, a kovalens kötésű molekulán belül nemcsak a közvetlenül 
összekapcsolt szomszédos atomok elektronjai vannak kapcsolatban, hanem a 
többi, kötésben részt vevő elektronnak is van valamilyen mértékű hatása. A 
tiszta egyes, kettős és hármas kötések viszonylag ritkák, inkább különböző 
átmeneteik valósulnak meg. Ennek jellemzésére használják a COULSEN által 
bevezetett kötésrend fogalmát.

Kiszámításához az atomkapcsolatok számát osztjuk a kötésben lévő 
elektronpárok számával.
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A kötésrend tehát azt mutatja meg, hogy két szomszédos atom között átlagosan 
hány elektronpár hozza létre a kovalens kötést.
A tiszta egyszeres kötés kötésrendje ennek megfelelően 1, a kettős kötésé 2, a 
hármas kötésé 3. A fentebb felsorolt ionok kötésrendje az alábbi:

ion kötésrend

B Ö l" 1 , 0

co l~ 1,33
n o 3 1 , 6 6

S ió t 1

p o f 1,25
s o f- 1,5

o o ■t
v 

1 1,75

A kén-trioxid (S03) magasabb hőmérsékleten szintén planáris alakú, 

gázhalmazállapotú molekula, melyben a kén-oxigén kapcsolatot háromszor 
egy-egy a- és 7i-kötés képezi.

A kénatom -  ahogy a korábbiakban szó volt róla -  promóció révén a 
valenciaállapotban hat azonos spinű elektronnal rendelkezik, melyek közül egy 
3s és két 3p elektronból sp2  hibridizáció alakul ki, révén az oxigénatomok 1-1 
párosítatlan elektronjával a-kötéseket képez. A kénnek további három 
párosítatlan elektronja marad, egy 3p és kettő 3d. Ezekkel az oxigénatomok 

másik párosítatlan 2p elektronjai képeznek három 7t-kötést. Közülük egy 2p-3p 
kapcsolat, kettő pedig 2p-3d átfedésből ered, aminek következtében a 
kötéserősségek elvileg nem lehetnek egyenlőek. A tapasztalat mégis azt 
mutatja, hogy a molekula kötéstávolságai és kötésszögei is egyenlőek, ezt 
pedig csakis a rc-elektronok delokalizációja magyarázza. A molekulában a 

kötésrend: 2 .

Szilárd halmazállapotban létezik a kén-trioxid trimer változata is: S3 0 9.
Ez a molekula három S 0 3  egység összekapcsolódásával jöhet létre. A
kénatomok ebben az esetben négy oxigénatomhoz kapcsolódnak.

129



Vili. MOLEKULÁK
8. 1. 7 Kötésrend

A promóció után ez esetben sp3  hibridállapotokkal számolhatunk; ez 
négy S -0  a-kötés kialakulását jelenti úgy, hogy az egyik S 0 3  molekula 
oxigénjének nemkötö párja egy másik molekula kénatomjának 
hibridpályájával kombinálódik. így létrejön a három oxigénatomból és 
három kénatomból álló ún. szigma váz, melyben három oxigénatom két- 
két kénatomhoz kapcsolódik:

A gyűrűn kívül eső oxigén-kén kötéstávolságok gyakorlatilag azonosak az 
eredeti molekulákban levőkkel; a kötésrend is változatlanul 2. A gyűrűben mért 
S -0  kötéshosszak valamivel kisebbek, de ugyancsak azonosak, jóllehet a hat 
kötés közül három a- és 7i-kötés, három pedig csak 7c-kötés. A n-elektronok 
tehát itt is delokalizálódnak az egész gyűrűre, a kötésrend 1,5-re csökken.

8. 1. 7. 1 Delokalizáció a szerves vegyületekben

A jt-elektronok delokalizációja különösen a szerves vegyületek szerkezetének 

értelmezésében kap igen nagy szerepet.

Az 1,3-butadién szokásos szerkezeti képletében három a- és két n-kötést 
ábrázolunk a szénvázon: CH2  = CH -  CH = CH2

A ír-kötések azonban itt sem lokalizálhatók az első és második, illetve a 

harmadik és negyedik szénatom közé, hanem eloszlanak az egész a-vázon. A 
szénatomok sp2  hibridállapotúak, mindegyik három a-kötést hoz létre, melyekkel 
egymáshoz és a hidrogénekhez kapcsolódnak. A negyedik 2pz elektronok

alakítják ki a molekula két végén a két 7r-kötést. A négy n-elektron azonban 

delokalizálódik mind a négy szénatomon.
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A kvantumkémiai számítások alapján a policentrikus delokalizált molekulapályák 

kialakulásakor az eredeti atompályák energiaszintjei annyi szintre hasadnak fel, 

ahány centrumot tartalmaz a kialakuló új molekulapálya.

Amíg két atom közti dicentrumos kötésben két új energiaszint keletkezik (egy 

kötő- és egy lazítópálya), n centrum esetén n delokalizált molekulapálya 

lehetőségével, kell számolnunk, melyek közül /7/2 kötőpálya, és az eredeti 

atompálya energiájánál kisebb az energiaszintje, míg az ugyancsak n i2 

lazítópályának az eredeti atompályáknál nagyobb az energiája.

A butadién esetében négy új molekulapályával számolhatunk tehát, 

melynek 4', illetve I442  függvényei láthatók az alábbi ábrán :

A két kötőpálya 4 ' 1 és 4 ^  függvényei közül az első egy fél, a második pedig 

teljes sinusgörbe; a lazítópályák esetében 1,5 , ill. két teljes sinusperiódus 

adódik. A sajátértékeknek megfelelő terek és térrészek közül a 14/1 12-nek az x- 

tengelyen nincs csomósíkja, e szerint a szénatomok közti távolság azonos. A 

14*212-nek 1 csomósíkja van a C2 -C 3  között, ezért ez a kötéshossz nagyobb 

(0,143 nm), mint a C^-C2 és C3 -C 4  távolság, ami 0,135 nm. (A négy 7t-elektron

be is tölti a két kötőpályát, a több csomósíkkal rendelkező lazítópályákra már 

nem kerülnek elektronok.)
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Ismerve a C-C egyszeres (0,154 nm) és kétszeres kötés hosszát (0,173 nm), 

elmondható, hogy a butadiénben az értékek ezek közé esnek, bizonyítva a n- 

elektronok delokalizációját. A C^-C2 és C3 -C 4  atomok közti kötésrend 1,89 , a 

C2 -C 3  szénatomok közötti pedig 1,45 .

A benzol (C6 H6) szerkezetét hasonlóképpen értelmezhetjük. Ebben az esetben 

6  sp2  hibridizációjú szénatommal kell számolni, melyek egymáshoz két-két 

szomszéddal kapcsolódva 1 2 0 °-os vegyértékszögű, szabályos hatos gyűrűt 

alkotnak, amely planáris. Ugyanebben a síkban kötődnek harmadik a-kötést 

kialakítva a hidrogének is egy-egy szénatomhoz; a H-C-C kötésszögek szintén 

120°-osak. A hat szénatom egy-egy pz elektronja elvileg három 7t-kötést tud 

kialakítani a gyűrű a-vázán, azaz minden második kötés kettős kötés lenne. A 

hat a- és három 7t-kötés kötésrendje tehát a szénatomok között átlagosan 1,5 . 

A 7t-kötések azonban a teljes gyűrűre delokalizálódnának, amit az alábbi 

lehetséges hat molekulapálya reprezentál. A hat 7t-elektron ebből az első három 

kötőpályát tölti be. Mivel ezek energiaszintje mélyen az eredeti p-pályák alatt 

van, a benzol igen stabil molekula.
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8.1. 7. 2 Delokalizált magános párok

A magános elektronpárok némely esetben szintén delokalizálódhatnak egy vagy 

több kötésre. Ez a hatás pl. a vízmolekulában is jelentkezik, ahol kis mértékben 

ugyan, de a két magános pár a számítások szerint részben delokalizálódik az 

oxigén- és hidrogénatomok közti kötésre. Az O-H kötés kötésrendje tehát a 

vízmolekulában is nagyobb 1 -nél.

Gyakorlatilag 100 %-ban delokalizálódik viszont a nitrogénatom magános párja 

az ammóniából származtatható triszilil-amin { N(SiH3 ) 3  } molekulában. Ha az

ammónia hidrogénjeit kicseréljük fluoratomokra [1 2 0 . oldal] vagy metil- 

csoportokra, a molekula alakja nem változik meg, továbbra is piramis formájú 

lesz, csak a különböző tárigényű és elektronegativitású atomok és 

atomcsoportok miatt a F-N-F és C-N-C kötésszögek változnak meg a H-N-H 

kötésszög értékéhez képest.

A hidrogénatomokat szililcsoportokkal (-SiH3) helyettesítve a molekula alakja 

már planáris lesz, mivel a nitrogénatom magános párja teljes egészben 

delokalizálódik a három Si-N kötésre, 1,33-ra növelve ennek kötésrendjét. A 

szilíciumatomoknak ugyanis már vannak betöltetlen d-páiyái, és ezek 

kombinálódnak a nitrogénatom 2s elektronpályájával 7td-molekulapályák 

kialakulása közben.

Hasonló hatásokkal magyarázható néhány oxoaniont tartalmazó komplex 

szerkezete is.
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8. 1. 7. 3 A hidrogénkötés

A hidrogénkötés is tulajdonképpen egy magános pár delokalizációjaként 

fogható fel.

A hidrogénatom egyetlen elektronja csak egy cr-kötés kialakítására képes. 

Amennyiben azonban ez a kötés valamely nagy elektronegativitású, a kötő

párok mellett magános elektronpárral is rendelkező atomhoz (N, O, F) köti a 

hidrogénatomot, a kialakult molekulapályán lévő elektronpár sokkal inkább ez 

utóbbi atom magjának környezetében lesz megtalálható, így a molekula 

hidrogénatom felőli oldala "elektronszegónnyé" válik. Ide tud delokalizálódni egy 

másik molekulából a fent említett három atom valamelyikének magános 

elektronpárja. Ezáltal a hidrogénatom koordinációs száma kettőre emelkedik, a 

két molekula pedig a hidrogénatomon mint hídon keresztül összekapcsolódik. 

Innen származik a hidrogénhíd elnevezés. Általában szaggatott vagy pontozott 

vonallal szokták jelölni.

A H-X összetételű molekulák esetében : H -X ...... H-X

A molekulán belüli H-X távolság mindig nagyobb, mint a molekulák közti X — H 

távolság. A különböző elemek által képzett hidrogénhidak kötéstávolságai és 

kötéserősségei láthatók az alábbiakban :

N-H ■••• N 0 -H  —  0 F -H - -F

Kötéstávolság [nm] 0,340 0,270 0,250

Kötéserősség [kJ/mól] « 1 2 «27 «30

A legerősebb hidrogénkötéseket tehát a fluor képezi. Erre vezethető vissza, 

hogy a hidrogén-fluorid (HF) molekula csak dimer alakban [ (HF) 2  ] fordul elő 

még magasabb hőmérsékleten és gözfázisban is.

A vízmolekulák (H2 0) hidrogénatomjai szintén elektronban szegények, mert a 

nagy elektronegativitású oxigénatom maga felé húzza a kötő elektronpárt. 

Nagyfokú elektronellátottsága miatt a két nemkötő elektronpárjával hidrogén

kötést létesít két másik vízmolekula hidrogénatomjával, míg a "saját" 

hidrogénatomjai ugyancsak hidrogénhidat alakítanak ki további két vízmolekula
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egy-egy oxigénatomjával. Egy vízmolekula ily módon tehát négy hidrogénhidat 
képezhet.

Mivel valamennyi vízmolekula a hidrogénkötéseket illetően 4-es koordinációs 
számmal szerepel, folyékony és szilárd halmazállapotban (a vízben és a jégben) 
a molekulák óriási térhálós asszociátumokat képeznek. (Egy jéghegy ennek 
megfelelően egyetlen óriásmolekulaként is felfogható, csakúgy mint pl. a Csendes
óceán.)

Ugyancsak a hidrogénhidak jelenlétével magyarázható az ammónia, víz és 

hidrogén-fluorid némely fizikai tulajdonságának (olvadáspont, forráspont) a 

kovalens hidridek sorából kilógó anomális viselkedése.

K O VALENS H ID R ID E K  O LVA D Á SPO N TJÁ N A K  
V Á LTO ZÁ SA
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KOVALENS HIDRIDEK FORRÁSPONTJÁNAK 
VÁLTOZÁSA

periódus

Látható, hogy a kovalens kötésű hidridek olvadás- és forráspontja a periódusos 

rendszer egy-egy oszlopán belül lefelé haladva monoton növekedést mutat, 

kivéve a víz, ammónia és hidrogén-fluorid esetét.

Ha a hidrogénkötés két molekula között létesül, intermolekuláris hidrogénhídról 

beszélünk, ha pedig molekulán belül alakul ki, intramolekulárisnak nevezzük. 

Ez utóbbira látható az alábbi példa (orfo-hidroxl-benzaldehid).

Látható, hogy a hidrogénhíd képződésével egy új gyűrű is kialakul. Ez általában 

akkor lehetséges, ha az új gyűrű hattagú és planáris. Az ilyen típusú H-hidak 

jellemzően szerves molekulákban fordulnak elő.

A hidrogénkötéseknek fontos szerepük van a biokémiai óriásmolekulák 

(fehérjék, enzimek, DNS, RNS) szerkezetének kialakításában is.
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8. 2 Az oxidációfok és az oxidációs szám

A hidrogénkötés esetében láthattuk, hogy a kovalens kötés és egyáltalán a 

kémiai kötés csak nehezen értelmezhető, hasonlóképpen a vegyérték, hiszen 

ebben az esetben a hidrogénnek két vegyértékűnek kellene lennie. 

Egyértelműbb a kötésbeh lévő atomok oxidációs-redukciós állapotát jellemző 

oxidációfokról beszélni.

A kovalens kötésű atomok elektronellátottságában az eredetihez képest 

változás áll be, ami vagy elektronhiányt (kis elektronegativitású elemek), vagy 

elektrontöbbletet (nagy elektronegativitású elemek) eredményez. Elfogadva azt 

a leegyszerűsített képet, hogy az oxidáció elektronleadást, a redukció pedig 

elektronfelvételt jelent, mondhatjuk, hogy a kötésben lévő atomok is valamilyen 

mértékben oxidálódtak, ill. redukálódtak. Ha a nagyobb elektronegativitású 

atomhoz képzeljük a kisebb elektronegativitású atom(ok)tói elszívott 

elektron(oka)t, akkor egyszerűen kiszámíthatók azok a fiktív pozitív vagy 

negatív egész számok, melyek megmutatják, hogy a kötés kialakulásakor az 

illető atom hány negatív töltést (elektront) szerzett vagy vesztett. Ez a szám az 

oxidációfok.

Teljesen apoláris kötés esetében, pl. az elemek molekuláiban mindkét atom 

elektronegativitása ugyanakkora, nincs sem elektrontöbblet, sem -hiány, az 

elemek oxidációfoka nulla. Heteroatomos molekulákban az elemek 

oxidációfoka pozitív vagy negatív egész szám lehet, melyek előjeles összege a 

molekula összes atomjára számítva szintén nulla.

Az oxidációfok értékének megállapításához elegendő két alapvető feltételt 

elfogadni :

1. A nagy elektronegativitású oxigénatom minden stabil molekulában 

két kovalens kötést létesít -» két elektront szerez, azaz oxidációfoka 

általában -2 .

Kivételek a ritka fluor-oxidok, ahol a fluor a negatívabb elem, valamint a peroxid- 
vegyületek, ahol két oxigénatom egymással kapcsolódik (- 0 - 0 -), így 
oxidációfoka - 1 .
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2. A hidrogén oxidációfoka általában +1 (kivételek a sószerű hidridek, 

ahol - 1  az oxidációfok, illetve a háromcentrumos kötések), 

az alkálifémeké szintén + 1  , az alkáliföldfémeké pedig + 2  , annak 

megfelelően, hogy egy, illetve két elektron leadásával képeznek kötést.

Ennek megfelelően pl. a salétromsav (HN03) molekulában a nitrogén 

oxidációfoka +5, mivel a három oxigénatom 3- -2 = - 6  értéket képvisel, a 
hidrogénatomé +1 , az előjeles összeg tehát a nitrogénatom +5 értékével lesz 
nulla.

Ionok esetében az alkotó atomok oxidációs számának előjeles összege 

megegyezik az ion töltésével.

A kloridionban (Cf) a klór oxidációfoka -1 , míg a karbonátionban (C032') a 
szén oxidációfoka +4. A szulfátionban (S042‘ ) a kén oxidációfoka + 6  .

Az oxidációfokot - amennyiben szükséges - a vegyjel fölé írva szokás jelölni :

+4-2 -4+1
C O 2  . C H 4  •

Előfordul, hogy ugyanabban a molekulában egyfajta atom különböző 

oxidációfokkal szerepel. A butánban (CH3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 ) pl. az 1. és 4. 

szénatom oxidációfoka -3, míg a 2. és 3. szénatomé -2. A dinitrogén-oxidban 

(N2 0) az egyik nitrogénatom oxidációfoka +2 , a másiké 0.

Ilyen esetben a molekula egészét tekintve egyszerűbb, ha az atomok 

oxidációfokainak átlagával, az ún. oxidációs számmal számolunk. A bután 

esetében a szénatomok oxidációs száma ennek megfelelően -2,5 , a dinitrogén- 

oxidban pedig +1 a nitrogén oxidációs száma. Látható, hogy az oxidációfokkal 

ellentétben az oxidációs szám törtszám is lehet. A hidrogén-azidban (N3 H) pl

a nitrogén oxidációs száma - 1 .
3

Olyan esetek is előfordulnak, amikor valamely molekulában ugyanaz az

atomfajta ellentétes előjelű, ám azonos abszolút értékű oxidációfokkal szerepel ;

ilyenkor az oxidációs szám nulla is lehet, annak ellenére, hogy nem elemekről

van szó. Például az ecetsavban a szén oxidációs száma nulla.

- 3  +3
C H 3  -  COOH
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8. 3 A molekulák alakja

A molekulák térbeli alakjával foglalkozó sztereokémia fejlődése van' t  HOFF és 

Le BEL munkája nyomán kezdődött, akik 1874-ben a szénatom kötéseinek 

tetraéderes elrendeződését feltételezték.

Ma már azonban azt is tudjuk, hogy ha valamely központi atomhoz négy másik 

atom, azaz ligandum kapcsolódik, ezek nemcsak tetraéderesen helyezked

hetnek el, hanem különböző más alakzatok is elképzelhetők. A kötésszögek és 

a geometriai formák magyarázatára több nem kvantummechanikai modellt is 

kifejlesztettek. Közülük a legelfogadottabb és legjobban használható az ún. 

vegyértékelektronpár-taszítási elmélet (Valence Shell Electron Pair Respulsion), 

röviden VSEPR, melyet 1939-40-ben TSUSHIDA, valamint SIDGWICK és 

POWELL dolgozott ki, majd a 60-as években GILLESPIE fejlesztett tovább. 

Segítségével megfelelően értelmezhető az ABX összetételű molekulák 

szerkezete, illetve e szerkezeteknek az ideálistól való torzulása.

GILLESPIE szerint a molekulageometria szempontjából a vegyértékhéjon levő 

elektronpárok száma és mérete a legfontosabb tényező. A modell alapján a 

központi atomot körülvevő teret gömbnek feltételezve, ezen beiül a kötő és 

nemkötő elektronpárok úgy helyezkednek el, hogy a köztük levő távolság 

maximális legyen. Mindegyik elektronpár a saját tartózkodási terének közép

pontjában található. Ezeknek a tartózkodási tereknek -a középpontjai az 

atommaggal és egymással különböző szögeket zárnak be annak megfelelően, 

hogy hány tartózkodási tér van, illetve mekkorák ezek a terek. Ennek 

megállapítása az alábbi alapelvek szerint történik :

• A nemkötő pár tartózkodási tere mindig nagyobb a kötő párénál.

• A kötő elektronpár mérete a ligandum elektronegativitásának függvénye, és 

az elektronegativitással ellentétesen változik. (Az elektronegativitás 

csökkenésével a kötő pár mérete nő.)

• A többszörös kötés(ek) növeli(k) a térigényt. (A 7t-kötések nagyobb helyet 

foglalnak el.)
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Ennek megfelelően az alábbi alapelrendeződések lehetségesek azonos 

ligandumok esetében valamely ABxEy (E 3  nemkötő elektronpár) összetételű 

molekula esetében :

Tartózkodási
terek száma■

Magános 
párok száma

Molekulatípus Molekulaalak PéldákjwíWíM

2 0 ”  a b 2 lineáris co2 , b h 2

3 0 a b 3 síkháromszög b f 3, n o 3-

3 1 a b 2e V-alakú n o 2  , so2

4 0 a b 3 tetraéder c h 4  , S 042“

4 1 a b 3e trigonális piramis NH3, s o 3 2-

4 2 a b 2 e 2 V-alakú h 2o  , h 2s

5 0 a b 5 trigonális bipiramis p f 5, p c i5

5 1 a b 4e szabálytalan tetraéder s f 4

5 2 AB3 E2 T-alakú CIF3, BrF3

5 3 AB2 E3 lineáris
Iá’

6 0 a b 6 oktaéder s f 6

6 1 a b 5e négyzetes piramis BrF5

6 2 a b 4 e 2 sík négyzetes x f 4

Ha a ligandumok különbözőek, az elrendeződés módosul. Minél nagyobb a 

kérdéses ligandum elektronegativitása, annál inkább maga felé húzza a 

kötőpárt, leszűkítve ezzel saját terét, miáltal egy kisebb elektronegativitású 

ligandum nagyobb teret tölthet be. Kisebb elektronegativitású atom beépülése 

viszont a kötésszöget csökkenti.

A metánban a H-C-H kötésszög közismerten 109,5°. Ha viszont egy 
hidrogént a jóval nagyobb elektronegativitású klóratomra cserélünk ki 

{klór-metán (CH3 CI)}, a kötésszög 110,3°-ra nő.
A CF4  molekulában egy fluoratomot klórra cserélve az eredeti 

tetraéderes kötésszög 108,6°-ra csökken.
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IX. KOMPLEXEK

A komplex vegyületek olyan MLn összetételű, jobbára datív kötéssel 

kapcsolódó képződmények, melyekben az M központi részecskét L ligandumok 

veszik körül. Az M központi részecske általában fémion (leggyakrabban 

átmenetifém-ión). Az n értéke 1-12 lehet, leggyakoribb az az eset, amikor 6  

ligandum koordinálódik a központi részecske körül oktaéderes elrendeződéssel. 

A koordinálódó ligandumok molekulák, atomcsoportok vagy ionok lehetnek.

A központi atom vagy ion a ligandumokat kovalens kötéssel, illetőleg ionos 

kötéssel köti meg. A központi részecskéhez kapcsolódó (koordinálódó) 

ligandumok száma a koordinációs szám. Innen származik a komplexek másik 

elnevezése : koordinációs vegyületek.

9.1 A komplexek szerkezete

A komplex vegyületek szerkezetének kialakulása során ionkötés vagy a 

ligandumok magános elektronpárjai révén kovalens datív kötés alakul ki. 

lonkötés csak anionos ligandumok esetében lehetséges.

Semleges molekulák kapcsolódásakor a datív vagy koordinációs kötés 

kialakulása a központi fémion (mint akceptor) és a ligandum (mint donor) 

elektronpályáinak kombinálódásával jön létre. Az atompályák átfedése gyakran 

a fémion pályáinak hibridizációjával alakul ki. A kialakuló kötés akkor megfelelő 

erősségű, ha az atompályák kellő mértékben átfedik egymást.

A hibridizáció különböző elektronpályák között valósulhat meg :

Koordinációs
szám

Hibridizáció .Alakzat
' i  J  '  r ; :  ; • 

. • 1 • • ’ '

Komplex

2 sp lineáris [Cu(NH3)2]+, [Ag(NH3)2]+

4 sp3 tetraéderes [AICI4 r,[Zn(NH3)4]2+

4 sp2d sík négyzetes [Cu(NH3)4]2+, [Ni(CN)4]2-

6 sp3 d2 oktaéderes [Ni(NH3)6]2+, [Fe(CN)6]4"
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sp-hibridizáció : lineáris alak

sp3-hibridizáció : tetraéderes alak

sp2 d-hibridizáció : síknégyzetes alak 

Ebben az esetben a komplexképződés során spinpárosodás lép fel.

sp3 d2-hibridizáció : oktaéderes alak

Ugyancsak sp3 d2-hibridizációjú oktaéderes szerkezet alakul ki a nikkel 

hexammin-komplexében :
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Ez utóbbi ún. külső hibridizáció, mivel a külső 4d-páiya használatával jön létre. 

Az előzőeknél viszont a belső d-pályák (általában a 3d-pályák) töltődnek fel, 

ezeket belső hibridizáció\ú komplexeknek nevezzük.

A külső hibridizációjú komplexek ligandumai lazábban kötöttek, könnyebben 

cserélődnek.

A komplex ionok stabilitását, azaz a kötések erősségét elsősorban a ligandum 

jellege és tulajdonságai határozzák meg.

A fontosabb és gyakoribb szervetlen iigandumok esetében a kötődés 

erősségére az alábbi sorrendet állapították meg :

r  < Br‘ < OH' < F'< H20  < SCN' < NH3  < N02'  < CN"

A központi részecske szerepét betöltő fémionokat komplexképzési hajlam 

szerint három csoportba sorolhatjuk :

a. / Gyenge komplexképzök az alkáli- és alkáliföldfém-ionok, illetve a 

lantanoidák és aktinoidák ionjai, mivel a külső elektronhéjakon nincsenek 

d-elektronok, vagy a d-pályák telítettek.

Komplexeiket elsősorban elektrosztatikus erők tartják össze, ezért 
ha kisebb az ionok mérete, a komplex stabilabb. A vízmolekulával 
mint ligandummal is stabil ún. akvakomplexekét képeznek, ezért 
vizes oldatban nem jellemző az ammóniával képzett 
amminkomplex, illetve szulfidionokkal való komplexképzés sem.

b. l  A külső héjon betöltött d-pályával rendelkező átmenetifém-ionok,

(Cu+, A g \ Au+, Hg2+, Zn2+)

valamint a d8  konfigurációjú platina- (Pt2+) és palládiumion (Pd2+) .

Ezek az ionok kovalens kötés kialakítására is hajlamosak. Stabil 
komplexeket képeznek a halogenidekkel, továbbá foszfort és 
arzént tartalmazó ligandumokkal.

c . / Részlegesen betöltött d- vagy s-pályával rendelkező átmenetifém

ionok :

( Cu2+, Fe2+, Fe3+, Cr3*, Al3+, Co2+ stb.)

A csoport komplexeinek tulajdonságai átmenetet képeznek az 
előző két csoport között. Jellemzően az oxigén- és kéntartalmú 
ligandumokkal képeznek komplexet.

143



IX. KOMPLEXEK
9. 2 A komplexek csoportosítása

A gyakoribb átmenetifém-ionok között a komplexek stabilitása szempontjából az 

alábbi sorrend állítható fel :

Mn2+ < Fe2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ > Zn2+

9.2 A komplexek csoportosítása

A központi részecskék száma_.szerint megkülönböztetünk egymagvú és több- 

magvú komplexeket. Az egymagvú komplexek egyetlen központi részecske 

köré kötődött ligandumokból állnak, a többmagvúaknál több központi részecske 

található. A 142. oldal komplexei mind egymagvúak, míg a mangán Mn2 (CO)1o 

összetételű karbonilkomplexe (a ligandumok szén-monoxid molekulák) kétmagvú. 

CO CO CQ OC

C O -----> Mn --------Mn <— OC
s *  t  t s

CO CO CO OC

A többmagvú komplexekben a központi részecskéket esetenként

hídligandumok kapcsolhatják össze. Egy-egy ilyen hídligandum tehát két 

központi részecskéhez is tartozik. (A hídligandumokat //-betűvel jelöljük.) Ilyen 

hídligandum lehet az alábbi krómkomplexben a hidroxidion :

[ (NH3 )5 Cr-OH-Cr(NH3 ) 5  ] 5+ [ //-hidroxo-bisz-(pentaammin-króm(lll) ]

Valamely komplexen belül többféle hídképző is lehetséges :

0 1 ^

[ (NH 3 ) 4  C o ^  Co (NELL ] [oktaammin-//-amido-//-hidroxo-dikobalt(lll) ]4+

N IL2

Ez azt jelenti, hogy az ilyen ligandum több koordinációs kötés kialakítására is 

képes, azaz föbbfogú ligandum, szemben az egy koordinációs kötés 

kialakítására képes egyfogú ligandummal.

Az egyik fontos többfogú ligandum az etilén-diammin-tetraacetát (EDTA). 

Általában dinátrium-só formában szerepel :
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Az EDTA hatfogú ligandum (a két N-atom és a négy karboxilcsoport oxigénjeinek 

magános párjai által). A komplex térbeli alakja látható az alábbi ábrán :

Jól látható az ábrán, hogy a két- vagy többfogú ligandumok ollószerűen fogják 

közre és zárják gyűrűbe a központi fémiont. Az ilyen gyűrűs komplexeket 

kelátkomplexeknek, röviden kelátoknak nevezik (chela -  rákolló {görög}).

A kelátok mindig stabilabbak, mint a hasonló szerkezetű egyfogú ligandumok 

alkotta komplexek. Ez a keláthatás. Azzal magyarázható, hogy a komplex 

kialakulásakor az első donoratom kötődése megkönnyíti a vele azonos 

molekulában levő második donoratom kötődését, mivel a kialakuló gyűrű 

zárásához kevesebb energia szükséges, mint valamely másik egyfogú ligandum 

koordinálásához.

Legstabilabbak azok a kelátok, melyek öt- vagy hattagú gyűrűvel rendelkeznek.

Pl. a [Cu(:NH3)4]2+ réz-tetraammin komplexnél stabilabb az etilén-diammin 

(H2 N-CH2 -CH 2 -NH 2 ) rézkomplexe, melyben ugyancsak négy nitrogénatom 

kötődik datív kötéssel a Cu2+ -ionhoz.
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9.3 A komplexek élettani szerepe

Biológiai, biokémiai szempontból fontos az a tény, hogy egyes fémionok az 

aminosavakkal, illetve a fehérjékkel szintén kelátkomplexeket képeznek. A réz 

és a glicin (NH2 -CH 2 -COOH) komplexe pl. az előzőhöz nagyon hasonló

felépítésű :

A fémionok fehérjekomplexei pl. az enzimek. Ezek egyik csoportjában, az ún. 

metaiioenzimekben a fémion része az enzimmolekulának és felelős annak 

működőképes konformációjáért. Az enzimmolekula bizonyos részei energiában 

gazdagabbak, ami a fém <-> fehérje kölcsönhatás eredményeképpen létrejött ún. 

entatikus (feszített) állapot.

Másfajta enzimek reakcióiban a fémionok aktivátorként hatnak.

Az enzimekhez kapcsolódó leggyakoribb fémionok : a Zn2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+.

Általában elmondható, hogy a fémionok a hozzájuk kapcsolódó ligandumok 

reakciókészségére kedvezően hatnak. Ezt azzal magyarázzák, hogy a fémion 

mintegy kialakítja a reakcióhoz szükséges kedvező geometriát, azaz szinte 

sablonszerűén elrendezi és kimerevíti környezetében a ligandumokat. Ebből 

származik a jelenség templáthatás elnevezése.

A szervezetbe jutó fémionok és a jelenlévő ligandumok között mindig olyan 

komplexek alakulnak ki, melyek adott körülmények között (pH, egyéb ionok) a 

legstabilabbak. A komplexek koordinácios szférájában ui. viszonylag gyorsan 

végbemehetnek ligandumcserék, még a biokémiailag fontos komplexek

esetében is :

MLn-X  + Y -> Ml.n-Y  + X

Fontos tehát, hogy a táplálék fémionai ne legyenek túlságosan stabil 

komplexbe kötve, hiszen akkor nem kér jlhetr ak át a biokémiailag fontos

vegyületekbe.
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Az élő szervezet számára mérgező fémek (ólom, kadmium, higany) ugyancsak 

komplexképzés révén fejtik ki káros hatásukat, mivel a Pb2+, Cd2+, Hg2+-ionok 

hozzákapcsolódnak az enzimekhez, és megváltoztatva annak térszerkezetét, 

dezaktiválják. Az egyéb mérgező anyagok viszont sok esetben éppen a 

katalizáló hatású fémionokat vonják ki a szükséges vegyületekből, 

megakadályozva ezzel a reakciók végbemenetelét.

A komplexképzők azonban ki is védhetik a mérgek károsító hatását. Az EDTA 

pl. igen stabilis komplexeket képez a kétértékű kationokkal. Megfelelő mértékű 

adagolásával a szervezetbe került toxikus fémek ionjai (pl. Pb2+) már az 

emésztőcsatornában komplexbe vihetők, megakadályozva ezzel felszívó

dásukat és akkumulációjukat. (Ez a kelátterápia.)

Különösen fontos biokémiai szerepe van ligandumként a porfin-váznak.

A planáris gyűrű középpontjában különböző fémionok találhatók komplex 

kötésben. Fe2+-tartalom esetén hem a neve, és a hemoglobin alkotórészeként 

a vér oxigénszállításában játszik szerepet : a Fe2+-ionhoz szintén komplex 

kötéssel kapcsolódik az 0 2  molekula. A hem a terminális oxidációban részt vevő 

citokrómoknak is alkotórésze.

Ugyanilyen szerkezetű a klorofill is, amely Mg2+-iont tartalmaz központi ionként. 

Hasonló a Co+-ion tartalmú B12-vitamin molekulája is.

A fémionok templáthatása erős komplexképzőkkel (CO, CN‘ , S2") bénítható. A 

szén-monoxid pl. azért erősen mérgező, mert az 0 2  molekula helyett az adott

körülmények közölt irreverzíbilisen kötődik a vashoz, alkalmatlanná téve ezzel a 

hemoglobint az oxigénszállításra.
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Mindeddig csupán különálló, egymástól független diszkrét atomok és 
molekulák helyzetéről és tulajdonságairól beszéltünk. Ezeknek a 
sajátosságoknak az észlelése csak közvetett úton lehetséges, hiszen a 
részecskék mérete a közvetlén megfigyeléshez túlságosan kicsi. Jelenleg kb. 
1 0 ® - 1 0 1 0  db részecske jelenléte szükséges ahhoz, hogy észlelésük valamilyen 
módszer segítségével lehetővé váljon. A már észlelhető, és ezáltal valamilyen 

tulajdonságában mérhető részecskerendszerek halmazoknak tekinthetők. Az 
elemek és vegyületek tulajdonságainak vizsgálatakor mindig valamilyen halmaz 
tulajdonságairól van szó.

A halmazban lévő és a diszkrét részecskék sajátságai nem azonosak, mivel 
a részecskék hatnak egymásra. Ez a kölcsönhatás tulajdonképpen az atom-, ill. 
molekulapályákon lévő elektronok jelenlétéből és helyzetéből adódik, hiszen a 
részecskék "felületén" az elektronok "találkoznak", és elektrosztatikus 
kölcsönhatás lép fel (pl. 'van der Waals'-erők), melynek következtében némileg 
megváltozik az atom- és molekulapályák energiaszintje.
Mivel a részecskék mindig valamifajta mozgást végeznek (haladó, forgó, rezgő), 
kinetikus energiájuk is állandóan változik, és a halmaz teljes energiakészlete 
nem egyenletesen oszlik meg az egyes részecskék között, melyek kinetikus 
energiáját, ill. ennek eloszlását statisztikus mechanikai számításokkal lehet 
megadni ; ennek részletes tárgyalására e helyen nem térünk ki.

10. 1 Halmazállapot

A halmazoknak azokat az alapvető állapotait, melyek kémiai szempontból 
lényegesek, gáz, folyadék és szilárd halmazállapottal lehet jellemezni.

Gáz halmazállapotban az anyagoknak nincs jellemző saját alakjuk, 
egyenletesen kitöltik a rendelkezésre álló teret. Térfogatuk állandó, ám ezt 
viszonylag kis külső erőhatás is megváltoztathatja. A részecskék egymástól 
való átlagos távolsága közönséges körülmények között egy-két nagyságrenddel
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nagyobb, mint átmérőjük. Emiatt a részecskék között a kölcsönhatás 
kismértékű. A részecskék egymáshoz való orientációja az alakjuktól függetlenül 
elhanyagolható. Mozgásuk teljesen rendezetlen, szakadatlanul ütköznek, 
viszont kinetikus energiájuk nagy : főképpen haladó (transzlációs), forgó 
(rotációs) és rezgő (vibrációs) mozgást végeznek. A részecskék sebessége 
jelentős: pl. a hidrogéngázban a molekulák átlagos sebessége -1800 m/s, a 
nitrogéngáz-molekuláké -500 m/s.

Ideális vagy tökéletes gázról akkor beszélünk, ha a gázrészecskék térfogata 
- az ún. sajáttérfogat - a gáz térfogatához képest elhanyagolhatóan kicsi (a 
részecskék pontszerűeknek tekinthetők), és közöttük kölcsönhatás nem lép fel. 
Az ilyen gázok állapotára az általános vagy egyetemes gáztörvény érvényes: 

p - V = n  R T
p = a gáz nyomása [N/m2]
V = a gáz térfogata [m3]
T = a gáz hőmérséklete [K] 
n = mólszám
R = egyetemes gázállandó [J/Kmol]

Ideális gázként viselkedik pl. a hidrogéngáz vagy a héliumgáz. A legtöbb gáz 

viselkedése azonban nem követi pontosan a gáztörvényt (C02, S 02, Cl2). 

Ezeket reális gázoknak nevezzük.

A reális gázok részecskéi (molekulái) között kölcsönös vonzás alakul ki, ami 
csökkenteni igyekszik a gáz térfogatát, tehát úgy hat, mintha nagyobb lenne a

a
külső nyomás : mértéke ——, ahol az "a" állandó.

V2

Másrészt az ilyen gázok molekulái viszonylag nagyok, a molekulák 
össztérfogata (b) sem elhanyagolható, ez pedig csökkenti a rendelkezésre álló 
teret, tehát ki kell vonni a tényleges V gáztérfogatból.
A reális gázokra a van der Waals-féle állapotegyenlet vonatkozik:

(p + - 4 )  ’ (V-b)  = n R - T  
V2

- a és b anyagi minőségtől függő állandók

149



X. A HALMAZOK SZERKEZETE ÉS TULAJDONSÁGAI
10. 1 Halmazállapot

Folyadék halmazállapotban a részecskék érintkeznek egymással, vonzó- és 
taszítóerők hatnak közöttük, és jelentősen deformálják egymás elektron- 
szerkezetét. Mozgásukban a forgás és rezgés a legjelentősebb, kinetikai 
energiájuk azonban még elég nagy ahhoz, hogy a részecskék ne legyenek 
rögzített helyen. Ennélfogva a folyadék és gáz halmazállapotot közösen fluid 
állapotnak is nevezik.
Lokális rendezettség azonban kialakulhat, viszont a részecskék el is 

szakadhatnak egymástól, ennek következtében a folyadékok belsejében a 
részecskék méretének megfelelő méretű lyukak keletkeznek, amelybe bejuthat 
a vele szomszédos molekulák valamelyike, majd a helyén keletkező lyuk ismét 
lehetővé teszi a részecskék elmozdulását.
A folyadékmolekulák egymáshoz képesti elmozdulásának következkezménye 
az, hogy a folyadékok nem alaktartók, önthetők, hígabban vagy sűrűbben 
folynak. A folyadékmolekulák egymáson való elmozdulása a folyadékok belső 
súrlódása vagy viszkozitása (folyósságának mértéke). Ez nem azonos a 
sűrűséggel, sokkal inkább a folyadékrészecskék kémiai természetével van 
kapcsolatban. (Egyes olajok pl. nagy viszkozitású és kis sűrűségű folyadékok, 
míg a higany viszkozitása kicsi, sűrűsége viszont jelentős (13,6 g/cm3).

Tapasztalati tény, hogy a folyadékok lehetőség szerint csökkenteni igyekeznek 
felületüket. Ez a felületcsökkentő erő jellemezhető az ún. felületi feszültséggel. 
A folyadékok felületén elhelyezkedő molekulákra ható vonzóerők eredője ui. a 
folyadék belseje felé mutat, mivel a felszín fölött nincsenek molekulák, amik 

vonzóerőt fejthetnének ki, és az előbbieket kompenzálhatnák.
Erre vezethető vissza, hogy a folyadékok kis mennyiségei csepp (gömb) 
formájúak, mivel az azonos térfogathoz tartozó legkisebb felület gömb 
alakú. •

A folyadékok felületéről a megfelelően nagy kinetikus energiájú részecskék a 
göztérbe távozhatnak ; ez a folyamat a párolgás, ami energiaközléssel (pl. 
hevítéssel) fokozható. A gőztérböl kondenzáció (lecsapódás) révén vissza is 
juthatnak a folyadékba. Bizonyos idő elteltével egyensúly alakulhat ki az 
elpárolgó és kondenzálódó részecskék között. Ilyen esetben adott hőmérsék

leten a gőztér telítve van, a telített gőz nyomását tenziónak nevezzük.
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Ha a tenzió eléri a külső (légköri) nyomás értékét, a folyadék forrásba jön. 
Ilyenkor már nemcsak a felületről történik párolgás, hanem buborékok 
keletkezésével a folyadék belsejében is megindul. Azt a hőmérsékletet, amelyen 
a tenzió megegyezik a külső nyomással, forráspontnak nevezzük. A 
forráspontértékek a folyadékok jellemző adatai.

A folyadékmolekulák között -  láttuk az eddigiekben -  kölcsönhatások alakulnak 
ki, amelyek az elsődleges kémiai kötéshez képest sokkal kiseb 
energiatartalmúak, és a Van der LVAALS'-erők közé sorolhatók. Ugyancsak 
előfordul a hidrogénkötés, amit azonban már részletesen tárgyaltunk a 8 .1.7.3. 
fejezetben a 134-136. oldalon.

10. 1.1 A 'van der WAALS'-kölcsönhatások

A Van der WAALS'-kölcsönhatások alapvetően háromféle hatásra vezethetők 
vissza :

1. Orientációs hatás (KEESOM-erök)
Dipólusmolekulák között hat. Az ilyen molekulák töltéseleoszlása a 
molekula egészét tekintve aszimmetrikus, így a töltések között vonzó- 
és/vagy taszítóhatások lépnek fel, amelynek következtében a molekulák 
egymáshoz képest a legmegfelelőbb pozíciót veszik fel, azaz a 
megfelelő irányba orientálódnak. Ez az elrendeződés csak kellően 
alacsony hőmérsékleten vagy kristályos állapotban valósulhat meg, mert 
a nagyobb kinetikus energiájú molekulák ezt az elrendeződést gátolják.

2 . Indukciós hatás (D E B Y E -erők)

A dipólusmolekulák töltéseik révén a szomszédos apoláros 
molekulákban is dipólusjelleget indukálhatnak, illetve fokozhatják a már 

meglévő dipólus "mértékét". 3

3 . Diszperziós hatás (LO N D O N -erők)

A molekulák és/vagy atomok elektronburkában pillanatnyi töltéseloszlás
aszimmetriák léphetnek fel az elektronok mozgása következtében. 

Ilyenkor átmenetileg dipólusok képződnek, amelyek töltéseik által hatnak 

egymásra.
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A Van der WAALS'-effektusok tehát alapvetően elektrosztatikus jellegűek. Sem 
elektonátmenet, sem állandónak mondható elektronmegosztás nem történik. 
Leginkább a folyadékok és a molekularácsos kristályok szerkezetének 
kialakításában (lásd ott) vesznek részt. Például diszperziós erők "működnek" a 

nemesgázok atomjai között folyadék és szilárd halmazállapotban is. (Erre 
vezethető vissza a nemesgázok cseppfclyósításának lehetősége.) 
Gázhalmazállapotban ezek a hatások okozzák a reális gázoknak az ideálisoktól 
eltérő sajátosságait.

Szilárd halmazállapotban a részecskék haladó mozgásának energiája kisebb, 
mint a folyadékokban, és mozgásuk jellemzően rezgőmozgás. Ennek 
megfelelően a részecskék helyileg kötöttek, az egész szilárd halmaz rendezett. 
A halmaz alakja a folyadékoktól eltérően állandó. Térfogata a folyadékokhoz 
hasonlóan meghatározott, ezért szokás a folyadék és szilárd halmazállapotot 
együttesen kondenzált fázisoknak is nevezni.

A szilárd testeket jelentős vonzóerők tartják össze ; ezek biztosítják az alak és a 
téifogat állandóságát. Viszont taszítóerők is fellépnek, melyek pl. az 
összenyomás ellen hatnak. A részecskék olyan távolságban és geometriai 
elrendeződésben helyezkednek el, hogy a vonzó- és taszítóerők eredője zérus 
legyen. A részecskék egymástól való távolsága a szilárd testek kristályrácsának 
rácsállandója, a részecskék pedig a rácspontokban találhatók.
A rácspontokban ülő részecskék rezgőmozgást végeznek. Energiaközlés 
hatására a rezgések amplitúdója annyira megnőhet, hogy a részecskék 
egymásba ütköznek, a kristályrács felbomlik, az anyag megolvad, és más 
tulajdonságokkal rendelkező olvadék keletkezik.
Azt a hőmérsékletet, amelyen a szilárd halmazállapotú anyag és az olvadék 
egyensúlyban van, olvadáspontnak nevezzük. Az olvadással elentétes irányú 
folyamat a fagyás. A fagyáspont elvileg azonos az olvadásponttal, az olvadás 
és fagyás mechanizmusa azonban eltérő.
Az olvadás az olvadásponton mindenképpen bekövetkezik, mivel a részecskék 
már akkora energiára tettek szert, hogy a rezgések nyomán szétesik a kristályos 
szerkezet. A fagyás során viszont egy rendezetlen szerkezetből kell rendezettet 
kialakítani. Ez nem egyszerre megy végbe az olvadék egész tömegében,
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hanem csak bizonyos helyeken képződnek mikrokristályos gócok. Ezek 
kialakulása véletlenszerű, ott jönnek létre, ahol legrendezettebb a szerkezet, 
hiszen a részecskéknek megfelelő helyzetbe kell kerülniük. A továbbiakban 
aztán ezek a gócok növekednek makroszkopikus méretűvé. A gócok 
kialakulása a fagyásponton megindul ugyan, ám nem biztos, hogy növekedésük 
folytatódik ugyanezen a hőmérsékleten, így az olvadékok esetenként 
túlhűthetők. A túlhűtés során aztán már megindul a kristályosodás.

Vannak olyan anyagok is, melyekben a túlhűtés során annyira csökken a 
részecskék mozgása, hogy a viszkozitás megakadályozza a szabályos 
kristályok kiépülését. Az ilyen anyagok csak részben lesznek kristályos
szerkezetűek, tulajdonképpern a folyadékszerkezet dermed meg, miáltal 
túlhütött folyadékoknak tekinthetők. Ezek az üvegszerű vagy amorf anyagok ; 
nincs éles olvadáspontjuk, hevítés hatására fokozatosan lágyulnak meg (üveg, 

bitumen stb.).

A szilárd anyagok a folyadékokhoz hasonlóan párolognak, azaz felületükről 
részecskék kerülnek a gőztérbe. Ez a folyamat a szublimáció. Az

olvadásponton a szilárd anyag és olvadékának gőznyomása megegyezik. 
Vannak azonban olyan szilárd anyagok is, melyek tenziója már az
olvadáspontjuknál kisebb hőmérsékleten is eléri a légköri nyomást. Ezek
olvadás nélkül alakulnak gőzzé, szublimálnak : szilárd szén-dioxid (szárazjég), 
jód, kámfor stb.

10. 2 Â szilárd anyagok kristályszerkezete

A kristályos szerkezetű szilárd anyagok részecskéi periodikusan ismétlődő 
alakzatú térrácsot alkotnak. A térrács azonos geometriai felépítésű 
egységekből, elemi cellákból tevődik össze. Az elemi cella tulajdonképpen egy 
hipotetikus geometriai forma, amelynek lapjain, élein vagy csúcsain 
helyezkednek el a kristályrácsot alkotó részecskék : atomok, molekulák, ionok.
A részecskék helye a korábban említett rácspont. Az elemi celláknak a tér 
meghatározott irányaiba való sokszorozásával a kristályrács felépíthető. 

Kristályos anyagok esetében az elemi cellák orientációja megegyezik, amorf 
anyagok esetében pedig a tér különböző irányaiban eltérő.
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Ha egy rácspontot a tér valamely koordinátatengelyének irányában eltolunk, 
egydimenziós elemi cellát kapunk. Ennek az adott tengely irányába való 
sokszori eltolásával egydimenziós kristályt kapunk. Ezt az egydimenziós 
pontsort önmagával párhuzamosan valamely irányba sokszorosan eltolva 
síkrácsos kristályhoz jutunk. A síkrácsos kristálynak a térben való sokszori 
ismétlődése térrácsot eredményez.

Hét alapvető kristálytani forma elemi cellája látható az alábbiakban. Mindegyik 
elemi cellára jellemző(ek) az élhosszúság(ok) és az élek által bezárt szögek.

1. TRIKLIN (vagy háromhajlású) rendszer
Az elemi cella három éle különböző hosszúságú, az általuk bezárt szög 
is különböző, 90°-tól eltérő.

2. MONOKLIN (vagy egyhajlású) rendszer
Az elemi cella élei különböző hosszúak, ezek közül kettő a merőlegestől 
eltérő szöget zár be, a harmadik merőleges a másik kettőre.

3. ROMBOS rendszer
Az elemi cellájának élei különböző hosszúságúak és merőlegesek 
egymásra.

4. NÉGYZETES (vagy tetragonális) rendszer
A három él közül kettő hossza azonos, egyik hossza ettől eltér ; 

mindhárom él merőleges egymásra.
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5. ROMBOÉDERES (vagy trigonális) rendszer
Élei egyenlő hosszúak, és 90°-tól eltérő, de egyenlő szöget zárnak be 
egymással.

6 . HATSZÖGES (vagy hexagonális) rendszer
Vízszintes élei azonos hosszúságúak, és 120°-os szöget zárnak be 
egymással. Függőles élei ettől eltérőek, de azonos hosszúságúak, és a 
vízszintes élekkel 90°-os szöget zárnak be.

7. SZABÁLYOS vagy KÖBÖS rendszer
Elemi cellájának három éle azonos hosszúságú, és egymással 
derékszöget zár be.

10. 2. 1 Polimorfia, allotrópia

A szilárd halmazállapotú kristályok rácstípusa alapvetően az anyagi minőségtől 
függ. Adott hőmérsékleten és nyomáson egy bizonyos rácsszerkezet a stabil 
forma. Különböző hőmérsékleten és nyomáson a kristályszerkezet is különböző 
lehet, ennek megfelelően ugyanaz az anyag különböző módosulatokban 
jelenhet meg. Ez a jelenség a polimorfia.

Pl. szobahőmérsékleten a kristályos kén rombos módosulata a stabil ( 8  atomos, 
gyűrűs molekulákat alkot, melyek egymás fölött két síkban helyezkednek el { lásd 
158. oldal}), de ez 95 C° felett átalakul az ugyancsak szilárd monoklin formává, majd 
119 C°-on megolvad, és az ún. amorf kén keletkezik, ami még Se molekulákból áll 
154 C°-ig. Ennél magasabb hőmérsékleten viszont a gyűrűk felnyílnak, és 
láncmolekulák keletkeznek.
Hasonló jelenség figyelhető meg a szén különböző módosulatainál : a gyémánt 
szabályos rendszerben kristályosodik, a grafitnak hatszöges rácsa van, a fullerén 
pedig pl.CfX) összetételű gömböket alkot. A kénnel ellentétben azonban a grafit sokkal 
nehezebben, csak kb. 150-200 0 0 0  bar nyomáson alakul át gyémánttá.

A hömérsékletváltozás okozta morfológiai átalakulások jellege a rácsban 

működő kötőerők nagyságától és jellegétől függ.

Ha a módosulatok egymásba való átalakulása reverzibilis (megfordítható), 

enantiotróp polimorfiáról (e n a n t io t r ó p ia ) beszélünk, míg irreverzíbilis

átalakulások esetében monotróp polimorfiáról (m o n o t r ó p ia ).

(A kén rombos -> monoklin átalakulása enantiotróp, a grafit -» gyémánt módosulás 

monotróp.)
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Az ugyanolyan rácsformában kristályosodó ionvegyületek azonos töltésű és 

hasonló méretű ionjai a kristályrács rácspontjaiban egymást helyettesíthetik. 

Ebben az esetben izomorfiáról beszélünk.

NaF <-» MgO , MgS04  <-> ZnS04  , KMn04  <-> KCI04  , KAI(S04 ) 2  <-> KCr(S04 ) 2

Vannak bizonyos kémiai elemek, melyek különböző összetételű molekulákban 

fordulnak elő. Ez az allotrópia jelensége, a módosulatokat allotróp 

módosulatoknak nevezzük. Az oxigén (0 2) és az ózon (0 3) különböző 

molekulatömegű módosulatai allotróp módosulatok. A foszfornak is vannak 

allotróp formái : sárga- vagy fehérfoszfor, vörösfoszfor, ibolyafoszfor, fekete

foszfor, melyek közül szobahőmérsékleten a feketefoszfor a legstabilabb. 

Előfordul, hogy a két módosulat csak kristályszerkezetében tér el egymástól, 

ekkor az allotrópia egyben polimorfia is.

A kén előbbiekben említett két szilárd módosulatánál polimorfiáról 
(d/morfia) beszélünk, ugyanakkor e két, gyűrűs, S8  összetételű 
molekulákat tartalmazó kristályos forma és a folyékony, láncmolekulás 
amorf kén egymásnak allotróp módosulatai.

10. 3  R á c s t íp u so k

A kristályokat a rácsenergia tartja össze, ami 1 mól kristályos szilárd anyag 
kötési energiáját jelenti. Ekkora energiát kell befektetni ahhoz, hogy 1 mól 
kristályos anyagot egymástól végtelen távolra kerülő részecskékre bontsunk.

A kristályrácsokat az összetartó erők jellemzői alapján négy fő típusba lehet
sorolni :

1. Molekularács

A rácspontokban molekulák találhatók, melyeket 'van der WAALS'-erők 
tartanak össze.
Jellemzően a nemfémes elemek molekulái, a nemesgázok rácsai és 

szerves vegyületek jelentős része tartozik ebbe a csoportba.
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2. Atomrács
A rácspontokban atomok találhatók, melyeket irányított kovalens kötések 
tartanak össze.
A periódusos rendszer harmadik és negyedik oszlopának egyes elemei 
(a szén és módosulatai, szilícium, germánium), kvarc, oxidok, szulfidok, 
szelenidek, karbidok sorolhatók ide.

3. Fémrács

A rácspontokban fématomok vannak, melyek között nemlokalizálható 
kémiai kötés (fémes kötés) hat.
Nevéből is adódóan a különböző fémek kristályosodnak ebben a 
rácstípusban.

4. Ionrács
A rácspontokat ionok foglalják el, közöttük elektrosztatikus vonzóerők 
működnek. Összetartó erő az ionos kötés.
Értelemszerűen az ionvegyületek, azaz a sók tartoznak ebbe a 
kategóriába.

A periódusos rendszer egyes oszlopainak elemei az alábbi rácstípusokba 

sorolhatók :

Fémrács Atomrács I Molekularács
;

H He

.. u Be B C

Sí

N 0 F Ne

Na Mg Al P ! s Cl Ar

__K Ca Ga Ge As Se i Br Kr

Rb Sr In Sn
1

Sb Te I Xe

... Cs Ba TI Pb Bi .. Po... At Rn

Fr Ra D-mezö féméi

A hidrogén nem az I. oszlopban, hanem a rácstípusának megfelelő helyen, a 
molekularácsos elemek között van feltüntetve.
Az Sn és a Ge atomrácsot és fémrácsot is képezhet. Az As, Sb és P molekula- 
rácsot és atomrácsot is alkothat, csakúgy, mint a Se és Te.
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10. 3. 1 A molekularács

A molekularácsos kristályok rácspontjaiban két- vagy többatomos molekulák, 

illetve a nemesgázok esetében atomok találhatók. A rácson belül kétfajta 

kötőerő hat : a molekulákon belüli (intramolekuláris) kötések és a részecskék 

közti intermolekuláris kötőerők. Az előbbiek általában kovalens kötések, és 

nagyságrendekkel nagyobbak az utóbbiaknál, melyek jellemzően 'van der 

WAALS'-féle kötőerők. Ennek megfelelően energiabefektetéssel (pl. melegítés 

hatására) mindenekelőtt ezek a másodlagos kötések bomlanak, a rács már 

viszonylag alacsony hőmérsékleten is megolvad, a molekulák kötései azonban 

nem hasadnak fel, és molekuláris formában kerülnek folyadék, illetve gáz 

halmazállapotba.

Ezen kétfajta kötéstípus alapján tulajdonságaikat is jellemzően két csoportba 

sorolhatjuk :

- egyik részük a kovalens kötés által meghatározott

(elektromos vezetőképesség, szín, mágneses tulajdonságok)

- másik részük a 'van der WAALs'-erőktől függ

(halmazállapot, olvadáspont, forráspont, keménység)

Az elemek közül a halogének, az oxigén, nitrogén, hidrogén kétatomos 

molekulákat alkot, míg a kén molekulái 8  atomból (S8), a fehérfoszforé 4 

atomból állnak össze (lásd 125. oldal). Rácsaikban csak gyenge 'van der 

WAALS'-erök működnek.

A kén nyolc atomból álló molekulája :

A nemesgázok inert atomjai között csak gyenge 'van der WAALS'-erők 

léphetnek fel, ezért szilárd halmazaikat ezen összetartó erők alapján szintén a 

molekularácsos kristályok közé soroljuk, annak ellenére, hogy a rácspontokban 

atomok találhatók. Az atomrácsos kristályokban ui. erős kovalens kötések 

kapcsolják össze a részecskéket.
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A szervetlen vegyületek között aránylag kevésnek van molekularácsos kristálya. 

Ilyenek pl. a víz, ammónia, szén-dioxid, higany(II)-klorid, anzén(III)-trioxid.

A 'van der WAALS'-féle kölcsönhatásokon kívül a molekularácsos kristályokban 

-  főleg a szerves vegyületekben -  gyakran hidrogénkötés is fellép a molekulák 

és atomok között. Ilyen egydimenziós hidrogénhidak találhatók pl. a hidrogén- 

fluorid kristályaiban, ahol a láncok között Keesom-erők hatnak. Sík szerkezetű a 

bórsav rácsa, melyet ugyancsak Van der WAALS'-hatások tartanak össze. 

Háromdimenziós a jég kristályrácsa, melyben a tetraéderesen elhelyezkedő 

vízmolekulákat szintén hidrogénhidak kapcsolják egymáshoz.

A molekularácsos kristályok tehát alacsony olvadáspontúak, az olvadék 

forráspontja is alacsony. A hélium olvadáspontja pl. 3,45 K, forráspontja 4,25 K; 

csak ilyen kis hőmérsékleten csökken annyira a héliumatomok kinetikus 

energiája, hogy a diszperziós erők érvényesülésének következményeként, 

nyomás alatt kondenzált fázisok keletkezhetnek. Az ide tartozó elemek közül a 

N2, 0 2, Cl2, F2  szobahőmérsékleten gázok, a bróm (Br2) folyadék, a jód (I2), a 

kén, a foszfor és a szelén szilárd. Némelyik melegítve szublimálódik (pl. jód). A 

kristályok a többi rácstípushoz képest puhák, összenyomhatóságuk nagy. (A 

hidrogénhíd keményebbé teszi a kristályt.) A mechanikai hatásokkal (karcolás, 

ütés, vágás, darabolás) szemben kevéssé ellenállók.

A molekularácsok térkitöltése rossz -  a rácspontokban nagy egységek, 

molekulák találhatók -, a sok szabad térrész miatt a kristályok sűrűsége kicsi.

Többnyire szigetelők, hiszen nincsenek a rácsban delokalizált elektronok. Az 

elektromos áramot csak bizonyos módosulataik vezetik.

A moiekularácsos elemek és vegyületek a színeik szempontjából sem 

egységesek, vannak köztük színtelenek (nemesgázok, H2, N2, 0 2, H2 0, NH3, 

CH4), mások színesek (kén, foszfor, halogének). A szín a periódusos rendszer 

oszlopaiban lefelé haladva egyre mélyül.

Vízben általában rosszul, apoláros oldószerekben jobban oldódnak. A 

hidrogénkötésű molekulákat tartalmazók vízoldhatósága jobb, mivel ezek a
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vízmolekulákkal erősebb kölcsönhatásokra képesek. Gázok esetében a 

molekulaméretnek is fontos szerepe van, mivel csak a megfelelő méretűek 

kerülhetnek be a folyadékok szerkezetében levő lyukakba. (A vízben pl. a 
nagyobb méretű 0 2  molekeulák jobban oldódnak a kisebb méretű H2  molekuláknál.)

Az elemek vízoldhatáságával és párolgásával kapcsolatos a s z a g  is. A  szag

érzethez ui. olyan gázhalmazállapotú részecske szükséges, amely az orr 

nyálkahártyájában kémiai (és idegi) reakciót vált ki. A z  illékonyság, ill. a speciális 

kémiai és fiziológiás folyamat tehát együttesen szükséges. (A halogének és az 

ammónia pl. mindkét feltételnek eleget tesz : ezért érezhetjük szúrós szagukat.)

10. 3. 1. 1 Az eleinek és vegyületek színe

Az elektromágneses sugárzás rendkívül széles hullámhossztartományából az 

emberi szem számára csak igen szűk szakasz érzékelhető, amit a mindennapi 

életben fénynek nevezünk. Ez az ún. látható hullámhossztartomány X = 380 nm 

és 760 nm közé esik. A különböző hullámhosszú sávokat színekként érzékeljük; 

csökkenő hullámhosszak szerint ez a vörös, narancs, sárga, zöld, kék és 

ibolyasziní

A színtelen anyagon minden hullámhossz azonos mértékben halad át, ha pedig 

azonos mértékben verődik vissza, akkor fehér színt látunk.

Ha viszont valamely test ezen látható tartományban az összes fénysugarat 

elnyeli, fekete színűnek érzékeljük. Ha részlegesen, de azonos mértékben 

nyelődnek el a sugarak, a szürke különböző árnyalatai alakulnak ki.

Színesnek akkot látjuk a testeket, ha a rájuk eső fényből csak bizonyos 

hullámhosszak nyelődnek el. Ilyenkor a visszaverődő (reflektálódó) sugarak 

együttesét érzékeljük, ami megfelel az elnyelt hullámhosszak kiegészítő 

(komplementer) színének.

Ez az elektronszerkezet alapján azzal értelmezhető, hogy az illető anyag 
elektronjai a fény energiája által gerjesztődve magasabb energiájú állapotba 
kerülnek. Természetesen csak azok az elektronok gerjesztődhetnek, melyek 
lazábban kötöttek (pl. külső héjon, vagy it-kötésben, esetleg delokalizálódva 
találhatók). A fémek legtöbbje minden hullámhosszat elnyel, ezért szürkék, 
fémes fényűek, míg az atomrácsos elemek az erősen lokalizált, gerjeszthetetlen 
CT-kapcsolatok miatt sokszor színtelenek.

1 6 0



X. A HALMAZOK SZERKEZETE ÉS TULAJDONSÁGAI
10. 3. 2 A z a to m rács

10. 3 . 2  A z  a to m r á c s

Az atomrácsos kristályokban az elemi cellák rácspontjaiban atomok találhatók, 

melyek között irányított kovalens kötések hatnak, és tartják össze a halmazt. 

Háromdimenziós végtelen rács alakul ki, melynek geometriai formáját a kötések 

akítják ki.

Az atomrács tipikus példája a gyémánt, amelyben ideális az atomok 

illeszkedése. Minden szénatom sp3  hibridizációjú, négy másik szénatomhoz 

kapcsolódik ; a kötésszög minden esetben tetraéderes, azaz 109,5° 

(pontosabban 109° 28'). Ennek megfelelően a gyémánt rendkívül kemény, és nagy 

hőmérsékleten is szilárd halmazállapotú (olvadáspontja 3750 °C).

A gyémánt lapcentrált (lásd 164. oldal) szabályos kristályrácsa :

Ehhez hasonló háromdimenziós, végtelen atomrácsos kristálya van még az 

elemek közül a bómak, szilíciumnak és germániumnak is. Ezek hasonlóan 

magas olvadáspontú, kemény kristályokat alkotnak (B : 2079 °C, Si :1410 °C, 

Ge : 937 °C).

A periódusos rendszer negyedik oszlopán belül lefelé haladva a keménység a 

szén (gyémánt) -» szilícium -» germánium sorrendben csökken, annak 

megfelelően, hogy egyre nő az atomok mérete, és emiatt középpontjuk egyre 

távolabb kerül egymástól, azaz egyre nagyobb lesz a kötéstávolság, ezáltal 

gyengül a kötés erőssége.
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Nemcsak elemek, hanem vegyületek is képezhetnek atomrácsot. Oxidok (SÍO2 ), 

szulfidok (ZnS, FeS2 ), karbidok (SiC), halogenidek (Agi, CuCI) tartoznak ebbe a 

csoportba. Jellemző ezek közül a cink-szulfid két módosulata, a szfalerit és a 

wurtzit.

A szfalerit rácsa analóg a gyémántéval, ha a szénatomok helyére felváltva cink

és kénatomokat helyezünk : így minden cinkatomot négy kénatom vesz körül és 

fordítva.

szfalerit wurtzit

A wurtzit rácsa hatszöges illeszkedései, hasonló a gafitéhoz, csak ezt mintegy 

két grafitrács egymásba tolásával kaphatjuk meg, annak megfelelően hogy a 

cink- és kénatomok is egy-egy alaprácsot képeznek.

A grafit rácsában hatszög alakú gyűrűk síkokat alakítanak ki, amely síkok aztán 

egymás fölött és alatt elhelyezkedve hozzák létre a háromdimenziós rácsot. A 

szénatomok sp2  hibridizációjúak, ezáltal 1 2 0 °-os kötésszöggel három a-kötés 

alakul ki, melyek egy síkban vannak. A negyedik elektron delokalizálódva le

kötést hoz létre. A szénatomok távolsága a gyémánt 0,154 nm-es C-C 

távolságánál kisebb, csak 0,142 nm, ami még stabilabb állapotot jelent. A síkok, 

közti távolság azonban ennél jóval nagyobb, 0,335 nm , és közöttük csak 'van 

der WAALS'-erök hatnak. Ennek következtében a grafit rétegei viszonylag kis 

nyíróerők hatására egymáson könnyen elmozdulhatnak, a rétegek hasíthatok. 

(Ezek a rétegek maradnak a papíron a grafitceruza nyomán.) A grafit 

szerkezetében végeredményben háromféle kötéstípus fedezhető fel : kovalens 

kötései az atomrácsra jellemzőek, a delokalizált jt-elektronok a fémes rácsra 

utalnak, a Van der WAALS'-köncsönhatás pedig a molekularács sajátossága. A 

grafitra jellemző egyedi tulajdonságok mindezekből következnek.
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A legtöbb atomrács elektromosan szigetelő, hiszen nincs elmozdítható töltés, 

mivel az elektronok kötve vannak két atommag környezetében. A grafit 

szerkezetében azonban delokalizált elektronok is vannak, minek következtében 

bizonyos fokig vezeti az elektomos áramot. Az ugyancsak atomrácsos szilícium 

és germánium még a grafitnál is jobban vezet, ezek már a félvezetők 

kategóriájába tartoznak. Ilyen szempontból átmenetet képeznek a fémes 

kristályokhoz. A vegyületek közül a kovalens -> fémes rács átmenetet a pirit 

(FeS2) és a galenit képviseli (PbS).

Kovalens ionos átmenet figyelhető meg a kvarc (Si02) esetében.

Az atomrácsok vízben és szerves oldószerekben nem oldódnak, mivel atomjaik 

és az oldószer részecskéi között alakul ki vonzás. Oldódás csak kémiai reakciók 

"segítségével" valósítható meg.

Színük csak azoknak van, melyek delokalizált elektronokat is tartalmaznak, 

tehát fémes jellegük is van (pirit).

Mivel nem illékonyak, szaguk sincs.

10. 3. 3 A fémrács

A fématomok fémráccsá való összeállásakor fémionok kerülnek a rácspontokba, 

a róluk levált elektronok pedig delokalizálódnak az egész háromdimenziós 

halmazban, és szabadon mozognak a helyhez kötött fémionok között. 

(Elektrongáznak is nevezik.) Az elektronsűrűség a kristály különböző pontjain 

egyenletes, ami eltérést jelent a másik három rácstípushoz, valamint a diszkrét 

molekulákhoz képest. (A grafitrácsban az elektronok delokalizációja csak a 

rácssíkokban, azaz két dimenzióban valósul meg.)
A kovalens kötés analógiájára azt mondhatjuk, hogy az elektronok itt is több 

atommag erőterében mozognak, azonban ez a szám a kovalens kötéssel 

ellentétben nem véges, hanem megszámlálhatatlanul sok. Tulajdonképpen azt 

is mondhatjuk, hogy az elektronok egyetlen olyan molekulapályán mozognak, 

mely végtelenül sok atommag környezetében van lokalizálva, és a férőhelyek 

száma ezen a pályán korlátlan.
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Ha valamely fémrácsban a rács kilakulása előtt n számú elektronpályát 

feltételezünk, akkor a molekulapálya kialakulásakor szintén n számú 

policentrikus molekulapálya keletkezik, melyek közül n / 2  kötőpálya, n / 2  pedig 

lazítópálya két-két férőhellyel. A külső héjon s1 elektronkonfigurációjú fémek 

minden elektronja ennek megfelelően kötőpályára kerülhet, és kialakíthatja a 

fémes kötést. Ezek a legjellemzőbb fémrácsok : la  és Ib oszlop féméi.

Ha a külső héj konfigurációja s2  (alkáliföldfémek), s2 p1  (földfémek) vagy s2 p2  

(ón, ólom), nem mindegyik elektron vesz részt a molekulapálya kialakításában, 

mivel már nagy az energiaszintek eltérése az s- és p-pályák között. Ilyen 

esetekben csak a p-elektronok delokalizálódnak (pl. AI, Pb), a maradék 

atomtörzs viszont részben telítetlen, kevésbé kompakt, ezáltal más jellegű 

kölcsönhatásokkal (pl. diszperziós hatás) is befolyásolható.

A fémek leggyakrabban ún. szoros illeszkedésű rácsokban kristályosodnak. A 

koordinációs szám általában 1 2  vagy 8 .

A leggyakoribb fémrácstípusok láthatók az alábbi ábrán :

térközepes lapközepes , hatszöges

A k ö b ö s  tércentrált rácsban minden ionnak (satírozatlan gömb a kocka közepén) 8 

közeli szomszédja van azonos távolságban a kocka csúcsain, 6  pedig a kocka 

lapjainak irányában (az ábrán nincs feltüntetve) kissé távolabb. A  térkitöltés - 6 8  %• 

Ebben a rácstípusban kristályosodnak többek között az alkálifémek, Ba, V, Ti, 

W, Mo stb. Vi».

A lapcentrált köbös rács a legszorosabb illeszkedést jelenti, térkitöltése ~74 %• 

A fémionok az elemi cella kockájának csúcsain és lapjainak közepén 

helyezkednek el, mindegyiknek 1 2  azonos távolságra lévő szomszédja van. 

Jellemzően az átmenetifémek és másodfajú fémek rendelkeznek ilyen ráccsal : 

Cu, Ag, Au, Pb, Ni, Pt,Pd, Ir, Ca, AI stb.
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A hatszöges rács ugyancsak szoros illeszkedésű, minden ionnak 6  közelebbi 

és 6  távolabbi szomszédja van. A lapcentrált rácshoz hasonlóan 6  közelebbi a 

saját síkjában helyezkedik el, az alatta és fölötte levő síkban pedig további 3-3 

távolabbi szomszéd.

Ilyen rácsa van számos lantanoidának, valamint a Zn, Cd, Cr, Co, Mg, Os 

elemeknek. .

A rácstípus szoros kapcsolatban van a fémek mechanikai sajátságaival, 

megmunkálhatóságával. A lapközepes rács ilyen szempontból a legkedvezőbb, 

a tércentrált szerkezet pedig a legelőnytelenebb.

A megmunkálhatóság (nyújthatóság, hengerelhetőség) végeredményben annak 

köszönhető, hogy a mechanikai hatások következtében az eredeti helyükről 

elmozdult ionoknak a delokalizáció okozta kötés folytán nem változott meg a 

kötéserőssége, és a fentebb említett policentrikus molekulapálya továbbra is 

megmarad. (Az atomrácsokban ez lehetetlen.)

A fémrácsban a szomszédos részecskék között csak igen gyenge a kapcsolat, 

ezért tudnak elmozdulni pl. a hengerlés vagy nyújtás során. Az atomonként 

delokalizálódott 1 - 2  elektron ui. átlagban kevés a 8 - 1 2  szomszéd erős 

koordinálásához. A réz vagy ezüst pl. átlagosan csaknem 3 elektront ad be a 

delokalizációhoz, és rácsában 12 szomszédja van minden ionnak. Bármely két 

szomszédos ion között ez 2-3 /12  = 1/2 elektront jelent, ha a kovalens kötés 

analógiájaként fogjuk fel.

A fémek szobahőmérsékleten a higany kivételével szilárdak. A cézium és 

gallium 28 °C-on, illetve 30 °C-on olvad. Viszonylag kicsi (100-200 °C) még az 

alkálifémek olvadáspontja is, ami arra vezethető vissza, hogy ionjaik mérete 

elég nagy, így távolabb kerülnek egymástól a rácsban, és gyengébb lesz köztük 

az összetartó erő.

Intermetallikus vegyületeknek nevezzük a fémek egymással alkotott, 

sztöchiometrikus összetételű vegyületeit. A kötés ebben az esetben is fémes 

kötés.
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iníersticiális vegyületek akkor keletkeznek, ha fémrácsban a rácspontok közti 

szabad térrészekbe kis méretű elemek (hidrogén, bőr, szén) épülnek be. 

Ilyenkor sok esetben torzul a rács.

A fémek sűrűsége nagyon különböző lehet. Ennek oka csak részben a 

rácstípus, szerepe van az atomtömegnek és a méretnek is. Az alkálifémek 

sűrűsége pl. még a vízénél is kisebb, míg a platinafémeké ennek több mint 2 0 -

szorosa.

A fémek szagtalanok, a fényt néhány kivételtől eltekintve jól elnyelik, ezért 

szürkésfeketék, fémes fényűek. Kivétel a sárga színű arany és a vörös színű 

réz. A fényelnyelést a delokalizált elektronok okozzák.

A hőt és az elektromosságot jól vezetik. Némelyik mágneses sajátságokat

mutat.

10. 3. 3. 1 A leinek elektromos vezetőképessége

A fémek elektomos vezetése a fémrács delokalizált elektronszerkezetével van 

kapcsolatban. A kristályrács n számú atomjának kapcsolatából kialakuló 

elektronpályák mindegyike n szintre hasad fel a rács policentrikus molekula- 

pályáinak kialakulásakor. A korábban elmondottak szerint ebből n/2 kötőpálya, 

n/2 pedig lazítópálya, melyeket két-két elektron foglalhat el. (Tehát pl. az s- 

pályákból is n/ 2  számú kötőpálya és n/ 2  számú lazítópálya képződhet, valamint a p- 

pályákból is, amelyek az s-mező elemeinél betöltetlenek voltak.) Alapállapotban 

minden elektron kötöpályán mozog, melyek kvantált energiaszintje nagyon 

hasonló, gyakorlatilag egy sávvá olvadnak össze. Ugyanilyen sávok alakulnak 

ki a be nem töltött pályákból is. Előfordul, hogy a betöltött és betöltetlen sávok 

energiaszintjei közel vannak egymáshoz, sőt egymással érintkeznek, vagy 

egymást átlapolják. A legnagyobb energiájú betöltött sávokat vegyértékkötési 

sávoknak, a betöltetlen üres sávokat vezetési sávoknak nevezzük. A két sáv 

az energiaszinteket illetően gyakran távol van egymástól, és a köztük lévő 

szintek alkotta ún. tiltott sávot csak nagy energiafelvétellel lehetne átugrani. (A 

tiltott sáv azokat az energiaszinteket tartalmazza, melyeket az elektronok nem tölthetnek 
be.)
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Elektomos mező hatására az elektonok átugorhatnak az üres vezetési sávba, 

mivel az közel van a vegyértékkötési sávhoz. Azok a fémek vezetik a legjobban 

az elektromos áramot, melyek vegyértékkötási sávjában is vannak üres, 

betöltetlen sávok, mivel ebben az esetben kis energiaközlés is elegendő az 

átugráshoz (a./ részlet az ábrán). Ilyenek a páratlan számú külső elektronnal 

rendelkező fémek : réz, ezüst, arany, alumínium.

fémes vezetők félvezetők szigetelők

Ugyancsak jó vezetők, ha a betöltött és üres sávok egymást átlapolják (b./).

Ha viszont a betöltött és üres sáv között tiltott sáv húzódik, az anyagok normál 

körülmények között nem vezetnek. A tiltott sáv szélessége azonban különböző 

lehet. Ha túlságosan széles, az elektronok közönséges körülmények között (pl. 

melegítés vagy elektromos erőtér hatására) nem jutnak akkora energiához, 

hogy átgorjanak a vezetési sávba, ezért ezek a kristályok az elektromos 

szigetelők közé tartoznak. Ha viszont az üres és a vezetési sáv energiaszintje 

közel van egymáshoz, akkor pl. a hőmérséklet növelésével együtt járó 

megnövekedett hőmozgás energiája révén már átjuthatnak a vezetési sávba : 

ezek a félvezetők (szilícium, germánium, szelén). Vezetőképességük nagyobb 

hőmérsékleten jobb, ami éppen ellentétes a fémekével.

A fémek kristályaiban a hőmérséklet növelésével ui. a rácspontokban lévő 

fémionok rezgése nagyobb amplitúdójú lesz, róluk az elektronok erősebben 

szóródnak, ezáltal kevesebb lesz az elektromos erőtér irányában haladó 

elektronok száma.
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10. 3. 3. 2. Mágneses tulajdonságok

A mágnesesség az anyagok egyik speciális tulajdonsága. Közönséges 

körülmények között az anyagok túlnyomó része nem mutat mágneses 

sajátságokat. Külső mágneses mező hatására az anyagok viselkedése 

alapvetően két nagy csoportba'osztható :

1. Paramágneses anyagok, melyek a mágneses erővonalakat magukba 

sűrítik.

Ezen belül különleges tulajdonságúak a ferromágneses anyagok, 
amelyek mágneses mező hatására mágnesként viselkednek.

2. Diamágneses anyagok, melyek a mágneses erővonalakat magukból 

kiszorítják.

A külső mágneses mezővel szembeni viselkedés az atomok elektronjainak 

tulajdonságaira vezethető vissza. Az elektronok mint nagy sebességgel mozgó 

töltések rendelkeznek mágneses momentummal.

A paramágneses anyagoknak van saját állandó mágneses momentumuk, míg a

diamágneseseknek nincs.

A diamágneses anyagok közé a betöltött elektronhéjú és a páros számú 

elektront tartalmazó atomok és molekulák sorolhatók. Ezekben az elektron

pályák általában szimmetrikusak, az elektronok párosítottak, ezáltal a spin 

kigyenlített, és az atomon vagy molekulán belül az elektronok eredő mágneses 

momentuma nulla. (Kivétel az 0 2 -molekula, melynek páros számú elektronja 

van, ám két lazítóelektronja azonos spinű, emiatt paramágneses ; lásd 1 1 0 . 

oldal.) Külső mágneses erőtér azonban az elektronok mozgását módosítja, a 

mágneses momentum most már nullától eltérő értékű lesz, mégpedig a külső 

mágneses tér irányával ellentétes előjelű, ezért mintegy csökkentik annak 

erősségét. Diamágneses anyagok az elemek és vegyületek között egyaránt 

előfordulnak.

Az elemek közül diamágnesesek pl.: H2, N2, Cl2, Br2 ,12, S0, P4, gyémánt, grafit. 

Az ionok közül : Na+, K+, Ca2+, Ba2+, halogenidek.

A vegyületek közül : HCI, NH3, NaCI, CCI4  .
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A paramágneses anyagok atomjainak és/vagy molekuláinak eredendően is 

van mágneses momentuma. Általában páratlan számú elektront tartalmaznak, 

igy az atomon belül a spin párosítatlan, és elektronjaik eredő mágneses 

momentuma nem zérus. Makroszkopikusan azonban ez nem jelentkezik, mert 

nagy számú részecskét figyelembe véve ezek értékei kiegyenlítik egymást.

Külső m á g n e s e s  té r  h a tá s á ra  e z e k  a  m á g n e s e s  m o m e n tu m o k  a  té re rő v e l  

p á rh u z a m o s a n  á lln a k  b e , te h á t  m in te g y  m a g u k b a  h ú z z á k  a z  e rő v o n a la k a t.

A páratlan rendszámú elemek általában paramágneses tulajdonságúak : 

nátrium, kálium, alumínium. Paramágnesesek az átmenetifémek és a lantanidák 

többszörös pozitív töltésű ionjai is. Előbbieknél a d-pályákon, utóbbiaknál pedig 

az f-pályákon vannak párosítatlan elektronok, hiszen ezek feltöltődésekor sok 

elemen "keresztül" érvényesül a Hund-szabály, azaz a párosítatlan spinre való 

törekvés.

Érdekesség, hogy ugyanazon elem különböző töltésszámú ionjai a fentieknek 

megfelelően dia- vagy paramágnesesek. A Cu2+ (27 elektron) pl. paramágne

ses, míg a Cu+ (28 elektron) diamágneses.

A ferromágneses anyagokra is érvényesek a paramágneses jellemzők azzal a 

kiegészítéssel, hogy atomjaikban a spinmomentumok már külső mágneses 

mező hatása nélkül is irányítottak és lokálisan, kis térrészekben rendezettek. A 

külső erőtér méginkább rendezi ezeket az erővonalakkal párhuzamosan. Erre 

vezethető vissza a könnyű mágnesezhetőség, és az a sajátságuk, hogy mágne

sességük a mágneses mező megszűnése után is megmarad (rövid ideig). 

Jellemzően ferromágneses anyagok a vascsoport elemei : vas, kobalt, nikkel, 

illetve ezek bizonyos ötvözetei. Ugyancsak ferromágneses anyag a gadolinium.

Nagyobb hőmérsékleten a hőmozgás növekedésének következtében a 

rendezetlenség is nő, ezáltal a mágneses tulajdonságok változnak. Az ún. 

CURIE-hőmérsékleten a ferromágnesesség megszűnik, mivel a rendezett 

részek mágneses momentumai kiegyenlítik egymást, és "csak" a para- 

mágnesesség marad meg. Vas esetében ez a hőmérséklet 770 °C.

169



X. A HALM AZOK SZERKEZETE ÉS TULAJDONSÁGAI
10. 3. 4 A t. ionrács

10. 3. 4 Az ionrács

Az ionrácsok elemi cellájának rácspontjaiban pozitív és negatív töltésű ionok 

találhatók, melyek ellentétes töltésüknél fogva elektrosztatikusán vonzzák 

egymást. Elvileg végtelenül sok ion alkotja a kristályrácsot, melyben az 

ellentétes töltésű ionok bizonyos rend szerint helyezkednek el, és minden 

halmazban a vegyület képletének megfelelő sztöchiometriai arányban 

találhatók. Mivel egy iont mindig több ellentétes töltésű ion vesz körül, a több 

irányba ható vonzóerők révén a kristályrács igen stabil.

A rács jellege alapvetően az anionoktól függ, mivel általában ezek a nagyobb 

méretűek, a kationok szinte közöttük lévő lyukakban találhatók. Az elemi 

cellákban az elrendeződés a kationok és az anionok méretének arányától függ. 

Ha a kation sugara rK, az anioné rA, a hányadosuk r«/rA értéke alapján többek 

között a következő térgeometriai formák valósulhatnak meg valamely KA 

(Kation + Anion) és KA2  sztöchiometriai összetételű ionvegyület esetén :

K A k a 2

rK/rA koordinációs

szám

geom etria koordinációs szám  

kation /  anion

geom etria  

kation /  anion

0 ,225-0 ,414 4 tetraéder 4 / 2 tetraéder /  lineáris

0 ,414-0 ,732 6 oktaéder 6 / 3 oktaéder /  síkháromszög

0 ,7 32 -0 ,9 10 8 kocka 8 / 4 kocka /  tetraéder

Érvényesül a MAGNUS-szabály, miszerint annál nagyobb a koordinációs szám, 

minél nagyobb az ionsugarak hányadosa.

Természetesen itt is számolni kell bizonyos ionok esetén pl. kovalens jelleggel, 
ami a fenti elrendeződéseket módosíthatja.

A KA összetételű vegyületek esetében az alábbi -  nem csak ionos -  
rácstípusokkal találkozhatunk :

Cézium-klorid típus

Az ionsugarak aránya 0,732 -  0,91. Az elemi cella térközepes kockarács, 
melynek középpontjában az egyikfajta ion (Cs+-ionok), csúcsain a másikfajta

ionok (Cl'-ionok) találhatók.
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Nátrium-klorid (kősó) típus
Az ionsugarak hányadosa 0,414 -  0,732. Elemi cellája mindkétfajta ionra 

nézve lapközepes kockarács. A kationoknak hat legközelebbi anion

szomszédja van és fordítva.

CsCI NaCI

Cink-szulfid (szfalerit) típus (lásd a 162. oldalon : hatszöpes rács)

Az ionsugarak hányadosa ebben az esetben 0,225 -  0,414 , ami négy leg

közelebbi szomszédot jelent. A névadó cink-szulfid (ZnS) kristályrácsa nem 

ionrács, hanem atomrács, akárcsak az alább tárgyalt krisztobalité.

A KA? összetételüek között az kationok koordinációs száma kétszer akkora kell, 

hogy legyen, mint az anionoké.

Gyakori a fluorit (CaF2) rácsa [rK/rA > 0,732], melynek kocka alakú elemi 

cellájának csúcsain 8  fluoridion veszi körül a kálciumionokat, míg a 

fluoridionoknak 4 kálciumion-szomszédja van, azaz minden kationt 8  anion, és 

minden aniont 4 kation vesz körül.

A rutil (Ti02) típusú rácsban a kationok 6 -os, az anionok 3-as koordinációjúak.

A krisztobalit (Si02) rácstípusára pedig a 4-es, ill. 2 -es koordináció jellemző.

Az elemi cellák rácspontjait összetett ionok is élfoglalhatják. A gipsz rácsában 

pl. Ca2+ és S042'-ionok találhatók. Mivel a szulfátionokat kovalens kötés tartja 

össze, a rácsnak kovalens jellege is van.

Az ionrácsos kristályok rácsenergiája nagy : több száz, ill. egy-két ezer kJ/mol.

A nagy rácsenergia következtében az ionrácsok igen kemények, a mechanikai 

behatásokkal szemben ellenállóak. A keménység az ionok töltésének 

növedésével nő. Az alkáliföldfémek rácsai pl. keményebbek az alkálifémekénél.
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Továbbá annál keményebb a rács, minél közelebb vannak egymáshoz az ionok.

Az ionok méretének növekedése tehát a rács keménységét csökkenti.

Ennek megfelelően a növekvő sugarú alkálifémek azonos halogenidjeinek

rácsenergiája csökken.

LiF > NaF > KF > RbF > CsF 
[ kJ/mól] 1009 903 801 767 739

Azonos kation és növekvő méretű anion esetében hasonló a helyzet :

NaF > NaCi > NaBr > NaI 
[ kJ/mól] 903 772 736 6 8 8

A nagyobb keménység általában nagyobb olvadáspontot is jelent.

Az alkáliföldfémek oxidjainak keménysége és olvadáspontja az oszlopban lefelé 

haladva csökken, annak megfelelően, hogy a kationméret növekedésével egyre 

távolabb kerülnek egymástól az ellentétes töltésű ionok, rosszabb lesz a kristály 

térkitöltése, csökkennek a Coulomb-féle vonzóerők.

MgO > CaO > SrO > BaO 
Olvadáspont [°C] 2800 2575 2430 1923

Az elektromos áramot általában nem vezetik, mivel nincs bennük mozgó vagy 
elmozdítható töltés.

Vannak azonban olyan összetételű kristályok, melyekben a kétfajta ion 
mérete nagyon különböző. Magasabb hőmérsékleten a jóval kisebb méretű 
ionoknak a hömozgásból adódóan már lehet akkora energiájuk, hogy az 
elektromos erőtér hatására a megfelelő irányba elmozdulnak, miközben a 
nagyobb méretű ionok a rácspontokban maradnak (hasonlóan a fémrács 
vezetéséhez). Ilyen szempontból ún. kationos vezetés történik pl. az Agi 
rácsában, míg a BaF2  esetében anionos vezetésről beszélhetünk.

Az ionkristályok olvadékai viszont vezetik az elektromos áramot, mivel folyadék 

halmazállapotban nincsenek lokalizálva a részecskék. A fémes rács elektronok 

okozta ún. elsőfajú vezetésével szemben az ionok által megvalósuló 

áramvezetést másodfajú vezetésnek hívjuk.

Az ionkristályok színét az ionok elektronszerkezete határozza meg. A lezárt héjú 

részecskék színtelenek (alkáli- és alkáliföldfémek), míg a betöltetlen héjúak 

színesek (mangán-, vas-, kobalt-, rézionok).
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XI. AZ ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK TULAJDONSÁGAI

A továbbiakban a periódusos rendszer elemeit és ezek különböző vegyületeit 

tárgyaljuk, különös tekintettel az analitikai, biológiai, biokémiai és orvosi 

vonatkozásokra.

11.1 Az elemek előfordulása

A világegyetem legnagyobb része hidrogén és hélium, melyek főképpen a 

csillagokban sűrűsödnek össze, és plazmaállapotban atommagok formájában 

vannak jelen.

A Föld kialakulása óta eltelt kb. 4-5 milliárd év alatt az egyre csökkenő 

hőmérséklet során még napjainkban is tartó magreakciók -  elsősorban fúziós 

folyamatok -  mentek végbe, és összetettebb, nehezebb atommagú elemek is 

létrejöttek. Ezek különböző megjelenési formában fordulnak elő a Földön :

I. Kisebb részük csak elemi állapotban található. Pl. nemesgázok, platina.

II. Nagyobb részük elemi és kémiailag kötött állapotban is előfordul.

Pl. oxigén, nitrogén, szén, ezüst, réz, kén.

III. Harmadik csoportjuk -  ez a legnagyobb rész -  csak kémiailag kötött

formában fordul elő természetes körülmények között.

Becslésekkel megállapították, hogy a Föld felszíni rétegeiben (atmoszféra, 

hidroszféra, litoszféra) az egyes elemek milyen előfordulási százalékkal 

találhatók. Ennek túlnyomó részét mintegy 10-12 elem alkotja. A 174. oldali 

táblázatból látható, hogy legnagyobb mennyiségben az oxigén és a szilícium 

fordul elő. Néhány iparilag fontos fém (réz, ólom, cink) csak nagyon kis 

mennyiségben található. (Szerencsére ezek eloszlása nem egyenletes, hanem 

érceikben egy-egy helyen feldúsulnak.) Az élet szempontjából oly fontos elemek, 

mint a szén, foszfor és kén szintén csak elenyésző %-ban fordulnak elő.

A biomassza, ill. az emberi test összetétele egészen más arányokat mutat.
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Néhány elem gyakorisága tömegszázalékban a Földön és az emberi testben :

Elem Tömegszázalék

a Földön az emberi testben

Oxigén 49,5 62,4

Szilícium .. 25,7 < 0 , 0 0 1

Aluminium 7,5 < 0 , 0 0 1

Vas 4,7 0,005

Kalcium 3,4 1,9

Nátrium 2 , 6 0,08

Kálium 2,4 0,23

Magnézium 1,95 0,027

Hidrogén 0 , 8 8 9,9

Titán 0,58 < 0 , 0 0 1

Klór 0,19 0,08

Foszfor 0 , 1 2 0,95

Szén 0,087 21,15

Kén 0,048 0,18

Nitrogén 0,030 3,1

Látható, hogy az emberi test főképp négy elemből áll : oxigén, szén, hidrogén, 

nitrogén. Fontos még továbbá a kén és foszfor. Ezek a testalkotó ún. 

organogén elemek.

A növények, az állatok és az ember számára bizonyos elemek nagyobb 

mennyiségben való felvétele nélkülözhetetlen (esszenciális), ezeket 

makroelemeknek nevezzük (kálium, nátrium, klór, magnézium, kalcium).

Az élettani folyamatokhoz, a szaporodáshoz és az immunrendszer megfelelő 

működéséhez szükségesek még az előzőekhez képest sokkal kisebb 

mennyiségű további elemek, a mikroelemek vagy nyomelemek is (réz, cink, 

vas mangán, szelén). Az ezeknél is kisebb koncentrációban a szervezetbe 

kerülő mikroelemek az ultramikroelemek.
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11.2 Az elemek előállítása

A kémiai elemek általában különböző, kémiailag kötött formában találhatók a 

természetben.

A fémes és nemfémes elemek elsősorban egymással alkotott oxidjaik, 

szulfidjaik, karbonátjaik és halogenidjeik formájában találhatók. Mivel a 

fémeknek ezekben a vegyületekben általában pozitív az oxidációfokuk, a 

nemfémeké pedig negatív, a nulla oxidációfokú elemi állapot redoxi- 

folyamatokkal állítható elő.

1. OXIDÁCIÓS folyamatokkal

Mn02  + 4 HCI -> MnCI2  + 2 H20  + Cl2

K2 Cr2 0 7  + 4 H2 S0 4  + 3 H2 0 2  —> 3 0 2  + Cr2 (S0 4 ) 3  + K2 S0 4  + 7 H20  

H2S + I2  -> 2 HI + S 

2 NH3  + 3 Cl2  -> N2  + 2 HCI

2. REDUKCIÓS folyamatokkal

- fémekkel : Zn + 2 HCI -> ZnCI2  + H2

Sb2 S3  + 3 Fe —> 2 Sb + 3 FeS

- szénnel : Fe2 0 3  + 3C  -» 2 Fe + 3 CO

- hidrogénnel : CuO + H2  -> Cu + H20

a. / TERMIT eljárással

- ebben az esetben a fém-oxidokat finom alumíniumporral redukálják

Cr2 0 2  + 2 AI —> AI2 0 3  + 2 Cr

b. / CEMENTÁLÁSsal

- a fémeket sóik oldatából egy negatívabb elektródpotenciálú fémmel 

redukálják

CuS04  + Fe —> FeS04  + Cu

Az oxidációt és redukciót mintegy egyesíti az ELEKTROLÍZIS, melynek során a 

katódon redukció, az anódon oxidáció történik. A HCI-oldat megfelelő 

elektródokon való elektrolízise pl. hidrogéngázt és klórgázt eredményez.
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3. TERMIKUS DISSZOCIÁCIÓ révén 

2 HgO -> 2 Hg + 0 2  

Fe(COO) 2  -> Fe + 2 C0 2  

NH4 N0 2  -> N2  + 2 H20

11.3 A vegyilletek előállítása

A különböző vegyületek előállítására többfajta és változatos módszerek 

kínálkoznak. Ezek közül a fontosabbakról szólunk.

1. SZINTÉZIS : a vegyületnek elemeiből való előállítása

H2  + I 2  ^  2 Hl 

N2 + 3 H 2  ^  2 NH3  

3 Fe + 3 Cl2  -> 2 FeC^

2. OXIDÁCIÓ : alacsonyabb oxidációfokú atomból magasabb oxidációfokú lesz

c + o2 —> co 2

5 Cl2  + I 2  + 6  H20  -> 10 HCI + 2 H I0 3  

2 H2S + 3 0 2  -> 2 H20  + 2 S 0 2

3. REDUKCIÓ : nagyobb oxidációfokú atomból kisebb oxidációfokút állítunk elő

CO + 3 H2  -» CH4  + H20

Na2 S 0 4  + 4 C —> Na2S + 4 CO

4. TERMIKUS BOMLÁS : hőközlés hatására egyes vegyületek elbomlanak

CaC03  —> CaO + C 0 2

Cu(OH) 2  -► CuO + H20  

NH4 N0 3  N20  + H20

5. CSEREBOMLÁS

Pb(N03 ) 2  + H2 S0 4  PbS04  + 2 HN03  

FeS + 2 HCI -> FeCI2  + H2S 

hidrolízis : FeCI3  + 3 H20  -> Fe(OH) 3  + 3 HCI
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11.4 A vegyületek elnevezése

A vegyületeknek többfajta elnevezése terjedt el a mindennapi gyakorlatban és 

szóhasználatban. Legáltalánosabbak az ún. t r i v i á l i s  vagy közhasználatú kémiai 

nevek (ammónia, sósav, nátronlúg), amelyek azonban sokszor nem egyértelműek, 

vagy nem fejezik ki egyértelműen a vegyületek összetételét és szerkezetét.

A vegyületek összetételét az alkotó elemek vegyjeleiből és az atomok számából 

összeálló kémiai képlet (összegképlet vagy tapasztalati képlet) határozza meg. 

Tulajdonképpen ennek "kiolvasása" a kémiai beszéd, azaz a vegyületek 

hivatalos kémiai elnevezése, aminek ugyanolyan egyértelműnek és 

szabatosnak kell lennie, mint a képletnek.

A magyar nyelvben a kémiai elnevezések a IUPAC által meghatározott 

egységes elveken alapulnak, melyek alapján a Magyar Tudományos Akadémia 

Kémiai Osztálya kidolgozta a magyar kémiai szaknyelv és helyesírás alapelveit. 

Ezek az ún. s z i s z t e m a t i k u s  vagy tudományos nevek az összetétel mellett a 

szerkezetre is utalnak.

Miután azonban az orvosi nyelv még mindig latin, és a vényeken, valamint a 

gyógyszerkönyvekben is ezeket használják, szükséges ismerni a vegyületek 

l a t i n  e l n e v e z é s é t ,  illetve ezen elnevezés alapjait is.

A fentiek alapján az elnevezések alapelvei a következők :

A képletekben és nevekben megnevezzük az összetevőket és azok arányait. 

Elöl mindig a kisebb elektronegativitású alkotó (elem, kation) neve áll, ezt követi 

kötőjellel elválasztva a nagyobb elektronegativitású alkotó (elem, anion) neve.

A két egységből álló ún. biner vegyietekben a második összetevő -id  

végződést kap.

Pl. CaS : kalcium-szulf/d ; NaCI : nátrium-klor/d ; K20  : kálium-ox/d 

Az egyatomos anionból álló savakat a hidrogén vegyületeiként nevezzük :

HCI : hidrogén-klorid ; HBr : hidrogén-bromid ; H2S : hidrogén-szulfid 

Ha a nagyobb elektronegativitású alkotórész összetett, azaz többféle atomból 

áll, a neve általában -it vagy -át képzőre, esetenként -id  képzőre végződik.

Pl. KN02  : kálium-nitr/f ; MgS04  : magnézium-szulfáf ; Cu(OH) 2  : réz-hidrox/d
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Mindig a magasabb oxidációfokú atomot tartalmazó csoport kapja az -áí képzőt, 

a kisebb oxidációfokú atomot tartalmazó pedig az -it képzőt.

Pl. KNO3  : kálium-nitrát ; KN02  : kálium-nitrit

Na2 S0 4  : nátrium-szulfát ; Na2 SQ3  : nátrium-szulfit

Ha az elöl álló elektropozitivabb alkotórész állandó vegyértékű, a sztöchio- 

metriai arányokat nem kell külön feltüntetni, ellenkező esetben az összetevők 

elé a kémiai képletben az atom vegyjele után alsó indexként jelölt számnak 

megfelelő görög számneveket (mono-, di-, tri-, tetra-, penta- stb.) írjuk.

Pl. CO : szén-monoxid ; N2 0 4  : d/nitrogén-tefraoxid ; S0 3  : kén-frioxid

Ha a kation többféle oxidációs állapotú lehet, az oxidációfokot a kation neve

után zárójelbe tett római számmal jelöljük.

Pl. FeCI2  : vas(II)-klorid ; FeBr3  : vas(III)-bromid ;

Cu20  : réz(I)-oxid ; CuS04  : réz(II)-szulfát

Még m a is gyakran használják azt a nem hivatalos régebbi jelölésm ódot, hogy a 
nagyobb oxidációfokú alak neve -0 , a kisebbé -/ végződést kap.

v a s ( I I ) -  3  ferro- ; v a s (III)-  3  ferri- ; ré z(I)- s  cupro- ; ré z (II)- 3  cupri- ; 
ón(II)- a  stanno- ; ó n (IV )- a  stanni- ; ó lom (II)- a  plumbo ; ó lom (IV )- a  plumbi-

A többféle oxidációs állapot közül a legkisebbre a hipo-, legnagyobbra a per

jelölést használjuk. Pl. a klóratom esetében :

NaOCI : nátrium-hipoklorit ; KCI04  : kálium-perklorát

Fontosságukat tekintve szinte külön kategóriaként kell említeni az oxosavakat 

és a belőlük képezhető anionokat. Ezeknek elfogadott és egyértelmű kémiai 

nevük van, ám elkészítették a szisztematikus nevüket is. Ez utóbbiak a 

komplexek elnevezésén alapulnak.

A komplexek elnevezése a ligandumok koordinációs száma görög nevének 

megadásával kezdődik, amit egybeírunk a ligandum nevével. Ehhez kötőjellel 

kapcsolódik a központi atom -át végződésű neve, ami után római számmal meg 

kell adni az oxidációfokot is. Ha a ligandum semleges molekula, nevében nincs 

változás, kivéve a víz (H2 0) akva- és az ammónia (NH3) ammin- elnevezését. 

Anionos ligandumok esetében az anion neve - 0  végződést kap.

A komplexeket minden írott szövegben szögletes zárójelbe kell tenni.
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Pl. [Fe(CO)5] ; pentakarbonil-vas

K3 [Fe(CN)6] : kálium-[hexaciano-ferrát(III)] (vörösvérlúgsó) 

Fe4 [Fe(CN) 6 ] 3  : vas(III)-[hexaciano-ferrát(II)] (berlini kék) 

[Ag(NH3 )2 ]CI2  : [diammin-ezüstj-klorid

Ha ionos formát írunk, fel kell tüntetni a komplex ion töltését is. Ekkor nem 

szükséges jelölni a fém oxidációs állapotát.

[Fe(H2 0 )6]3+ : [hexaakva-vas](3+)

(A komplexek elnevezését lásd még a 144. oldalon.)

Ennek megfelelően a fontosabb oxosavak szisztematikus neve :

kénsav h 2 s o 4 hidrogén-[tetraoxo-szulfát(VI)]

kénessav h 2 s o 3 hidrogén-[trioxo-szulfát(IV)]

salétromsav h n o 3 hidrogén-[trioxo-nitrát(V)]

salétromossav h n o 2 hidrogén-[dioxo-nitrát(III)]

perklórsav h c io 4 hidrogén-[tetraoxo-klorát(V 1 1 )]

klórsav h c io 3 hidrogén-[trioxo-klorát(V)]

klórossav h c io 2 hidrogén-[dioxo-klorát( 1 1 1 )]

foszforsav h 3 p o 4 hidrogén-[tetraoxo-foszfát(V)]

szénsav h 2 c o 3 hidrogén-[trioxo-karbonát(IV)]

A savanyú sókat a fentieknek megfelelően a képletben szereplő sorrend alapján 

nevezzük el. Az anion neve elé a 'hidrogén' vagy 'hidroxi' szót illesztjük. 

Ca(H2 P0 4 ) 2  : kalcium-dihidrogén-foszfát ; Na2 HP04  : dinátrium-hidrogén-foszfát

Bi(0H)(N03 ) 2  : bizmut-hidroxi-dinitrát

A latin nevezéktanban az -id képzőjű egyszerű ionok neve -atum végződést 

kap. Az -it végű oxoanionok neve -osum végződésű lesz, az -át képzőjűeké 

pedig -icum. A legkisebb oxidációs állapotú alak neve a hipo- hoz hasonlóan 

hypo- , a legnagyobbé viszont per- helyett hyper- előtagot kap.

A savak neve acidum.

Az elmondottak láthatók a 180. oldal táblázatában.

179



XI. AZ ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK TULAJDONSÁGAI
11. 4 A vegyületek elnevezése

Klóratomot tartalmazó savak elnevezése :

Képlet Kémiai Latin Szisztematikus

......... ................  :.i elnevezés .

HCI sósav acidum hydrochlor/cum hidrogén-klorid

HCIO hipoklórossav acidum hypocblorosum hidrogén-[oxo-klorát(I)]

h c io 2 klórossav acidum chlorosum hidrogén-[oxo-klorát(III)]

HCIO3 klórsav acidum chlor/cum hidrogén-[oxo-klorát(V)]

HCIO4 perklórsav acidum hyperch\oricum hidrogén-[oxo-klorát(VII)]

A fontosabb anionok és vegyületek elnevezése :

Képlet Kémiai Latin Szisztematikus
elnevezés

- i d - a t u m

F -fluorid fluoratum
c r -klorid chloratum
b r -bromid bromatum
r -jodid iodatum
o 2- -oxid oxydatum
s 2- -szulfid sulfuratum

1XO

-hidroxid hydroxydatum
CN' -cianid cyanatum

h i p o .... i t h y p o . . . . o s u m

CIO' -hipoklorit hypochlorosum -[oxo-klorát(I)]
H2 P022' -hipofoszfit hypophosphorosum

- i t - o s u m

....ÇIO£.......... -klorit chlorosum -[oxo-klorát(III)]

....s o a2: .......... -szulfit sulfurosum -[oxo-szulfát(IV)]
n o2- -nitrit nitrosum -[dioxo-nitrát(III)]
As0 33‘ -arzenit arsenicosum -[oxo-arzenát(III)]
HPO3 2- -foszfit phosphorosum
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Anionok és vegyületek elnevezése (folytatás) :

Képlet Kémiai

elnevezés

Szisztematikus

-át -leum

iCO
oo

-klorát chloricum -[trioxo-klorát(V)]

I03- -jodát iodicum -[trioxo-jodát(V)]

Br03- -brodât bromicum -[trioxo-bromát(V)]

MnÖ42- -manganát manganicum -[tetroxo-manganát(VI)]

As043" -arzenát arsenicum -[tetroxo-arzenát(V)]

so42- -szulfát sulfuricum -[tetroxo-szuifát(V I )]

s2o 32 -tioszulfát thiosulfuricum -[tetroxo-szulfát(VI)]

n o 3- -nitrát nitricum -[trioxo-nitrát(V)]

p o 43- -foszfát phosphoricum -[tetroxo-foszfát(V)]

C 032- -karbonát carbonicum -[trioxo-karbonát(IV)]

OCN" -cianát cyanicum

SCN' -tiocianát thiocyanicum

per....át hyper....icum

CIO" -perklorát hyperchloricum -[tetroxo-klorát(VII)]
Mn04" -permanganát hypermanganicum -[tetroxo-m anganát(V II)]

Bázisok elnevezése :

Képlet
i-,

Kémiai
1

Latin

KOH kálium-hidroxid kalium hydroxydatum

NaOH nátrium-hidroxid natrium hydroxydatum
Ca(OH)2 kalcium-hidroxid calcium hydroxydatum
Fe(OH)2 vas(II)-hidroxid ferrum hydroxydatum 

oxydulatum
Fe(OH)3 vas(III)-hidroxid ferrum hydroxydatum 

oxydatum
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Savak és sók elnevezése

Képlet Kémiai Latin

Hl hidrogén-jodid acidum hydroiodicum

HCN hidrogén-cianid acidum hydrocyanicum
H2S hidrogén-szulfid acidum sulfhydricum

h n o 2 salétromo'ssav acidum nitrosum
HNO3 salétromsav acidum nitricum
h 2 s o 3 kénessav acidum sulfurosum
h 2 s o 4 kénsav acidum sulfuricum
H3 PO3 foszforossav acidum phosphorosum
H3 PO4 foszforsav acidum phosphoricum
h 2 c o 3 szénsav acidum carbonicum
H2 Sí0 4 kovasav acidum silicicum
H3AS03 arzénessav acidum arsenicosum
H3 As0 4 arzénsav acidum arsenicum

NaCI nátrium-klorid natrium chloratum

NaCIO nátrium-klorát natrium chloricum
As2 S3 arzén(IIl)-szulfid arsenum sulfuratum oxydulatum
As2 S5 arzén(V)-szulfid arsenum sulfuratum oxydatum
CaS04 kalcium-szulfát calcium sulfuricum
MgS04 magnézium-szulfát magnesium sulfuricum
Na2 S0 4 nátrium-szulfát natrium sulfuricum
CuS0 4 réz(Il)-szulfát cuprum sulfuricum
FeS04 vas(II)-szulfát ferrosum sulfuricum
Fe2 (S0 4 ) 3 vas(III)-szulfát ferrum sulfuricum
HgCI2 higany(II)-klorid hydrargyrum bichloratum
NaH2 P0 4 nátrium-dihidrogén-

foszfát
natrium
dyhydrogenphosphoricum

Na2 HP04 dinátrium-hidrogén-
foszfát

dinatrium
hydrogenphosphoricum

Na3 P0 4 trinátrium-foszfát natrium phosphoricum
Bi(0H)2 N0 3 bizmut-dihidroxi-

nitrát

bismuthum subnitricum
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11.5 A hidrogén

A hidrogén külön kategóriát képez az elemek között, egyetlen más 

elemcsoportba sem lehet besorolni.

A legkisebb rendszámú elem, atomjának szerkezete is a lehető legegyszerűbb, 

mindössze 1 protonból és 1 elektronból áll. Három izotópja létezik, a prócium, 

deutérium és trícium (lásd 36. oldal). Fizikai tulajdonságai alapján a nemfémek 

közé lehetne sorolni -  pl. az egy elektron híján betöltetlen elektronhéja a 

halogénekhez teszi hasonlóvá -, kémiai sajátságai viszont sokkal inkább a 

fémekhez teszik hasonlóvá ; pl. egyszeresen pozitív töltésű ionokat (H+) képez, 

mint az alkálifémek. (A H+-ion általában H3 0 + formában található.)

Vegyületeiben leggyakrabban +1-es oxidációs állapotú, de képződik az

anionokhoz hasonló ‘ 1 oxidációfokú hidridionja (H") is, amely az erősen pozitív 

fémekkel sószerű hidrideket képez. A hidridanion csak szilárd halmazállapotban 

stabil, vizes oldatban a protonokkal, ill. a vízzel elemi hidrogénné alakul.

H+ + H" -> H2  ill. H20  + H' -» H2  + OH'

A H+-ionok önállóan nem léteznek, mindig valamilyen másik egységhez 

kapcsolódnak ; a vízben a vízmolekulákkal H3 0 +-t alkotnak.

A tiszta hidrogén színtelen, szagtalan gáz, kétatomos molekulákat képez. Az 

összes gáz közül legkisebb a sűrűsége (a levegőnél pl. 15-ször könnyebb). 

Forráspontja alacsony, -252,8°C, és -259,4°C hőmérsékleten már megfagy. 

Vízben nem, de néhány fémben (platina, palládium, nikkel) jól oldódik atomos 

formában, ezeket a hidrogénezés katalizátoraiként lehet felhasználni.

A kétatomos hidrogéngáz közönséges körülmények között kémiailag stabil, 

mivel kötési energiája nagy : 431 kJ. Meggyújtva vízzé ég el ; a H2  és 0 2  2 :1 

térfogatarányú elegye a durranógáz. Az 1:1 arányban kevert H2  és Cl2  szintén 

robbanóelegy, a klórdurranógáz. Ez utóbbi reakció fény hatására is beindul.

A hidrogéngáz általában redukálószerként szerepel. A halogének közül 

robbanásszerűen reagál a fluorral, a klórral való reakcióját már aktiválni kell, 

brómmal és jóddal szemben csak 200-300°C-on reakcióképes.
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Nitrogénnel katalizátor jelenlétében, néhány száz °C hőmérsékleten és nyomás 

alatt ammóniává egyesül.

3 H2  + N2  ^  2 NH3

A széncsoport elemeivel csak magas hőmérsékleten, atomos formában reagál.

Számos oxidot és halogenidet képes redukálni, ezért elemek előállítására is 

használják (175-176. oldal).

A hidrogén a világegyetem anyagának jelentős részét teszi ki mint a csiilagok és 

csillagközi porok alkotórésze.

A Földön elemi állapotban ritka, vulkáni gázokban és a magaslégkörben fordul 

elő. A Föld redukáló tulajdonságú őslégkörének azonban jelentős %-a volt 

hidrogén. Kémiailag kötött állapotban előfordulása igen gyakori : tömegszáza

lékban a kilencedik, atomszázalékban kifejezve pedig a második leggyakoribb 

elem Földünkön. Legfontosabb vegyületei a víz és a szénhidrogének.

Előállítására sokfajta módszer használható :

1. A hidrogénnél negatívabb standardpotenciálú fémek savakból hidrogént 

szabadítanak fel:

Zn + H2 S0 4  -» ZnS0 4  + H2

Az erősen negatív standardpotenciálú fémek vízből is H2-t fejlesztenek. 

Ca + 2 H20  Ca(OH) 2  + H2

2. Néhány fém és erős bázisok reakciójakor szintén hidrogén keletkezik.

2 AI + 2 NaOH + 2 H20  -> 2 NaAI02  + 3 H2

3. Kalcium-hidridből ( "szilárd hidrogén”) vízzel ugyancsak felszabadítható.

CaH2  + 2 H20  -> Ca(OH) 2  + 2 H2

4. Ipari célokra

a. / vízgázreakcióval két lépésben

izzó szén + vízgőz : C + H20  -» CO + H2

CO + H20  —> C 0 2  + H2

b. / metán katalitikus oxidációjával

CH4  + 2 MSG C 0 2  + 4 H2
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Igen tiszta hidrogént lehet nyerni a víz elektrolízisével is, az eljárás azonban 

drága.

A hidrogént piros színű acélpalackban (150 bar) hozzák forgalomba.

Nagy mennyiségben használja fel a vegyipar ammónia, sósav, műbenzin és 

számos más szerves kémiai vegyipari anyag előállítására.

Fontos felhasználási területe az autogénhegesztés, amikor hidrogén-oxigén 

lángot állítanak elő, így 2500°C körüli hőmérséklet érhető el. Léggömbök és 

légkörkutató-ballonok töltőanyagául is szolgál. Az olajok hidrogénezésével 

margaringyártásra használják nikkelkatalizátort alkalmazva.

A deutériumot a nehézvízből, a tríciumot magreakciók segítségével 

mesterségesen állítják elő. A trícium gyenge p-sugárzó, de felezési ideje elég 

hosszú : 12,26 év. Mindkét nehézhidrogén-izotópot biokémiai anyagcsere

vizsgálatokban radioizotópos nyomjelzésre használják.

A nehézvizet (D20) az atomreaktorokban neutronok moderálására használják.

A hidrogéngáznak nincs élettani jelentősége. Vegyületei (pl. a víz) azonban 

létfontosságúak a földi élet számára.

11. 6 Nemesgázok

A nemesgázok oszlopa a héliumot (He), neont (Ne), argont (Ar), kriptont (Kr), 

xenont (Xe) és a többféle izotópból álló emanációt (Em) tartalmazza; ez utóbbi a 

rádium radioaktív bomlásából származó radon (Rn), a tóriumból származó toron 

(Tn) és az aktínium bomlásából származó aktinon (An) keveréke. Közülük a 

radon mennyisége a legtöbb, ezért általában a radont tüntetik fel a periódusos 

rendszerben.

Vegyértékhéjuk elektronkonfigurációja az ún. nemesgázszerkezet : s2p6. A 

héliumatomnak összesen 2 elektronja van a K-héjon, a külső héj 

elektronszerkezete így s2. A betöltött pályák miatt ionizációs energiájuk a 

legnagyobb egy-egy perióduson belül. Gyakorlatilag teljesen inertek, 

természetes körülmények között mindhárom halmazállapotban csak atomos 

formában fordulnak elő.
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A  n e m e s g á z o k  f iz ik a i é s  k é m ia i  t u l a j d o n s á g a i

A nemesgázok színtelen, szagtalan gázok. Olvadás- és forráspontjuk nagyon 

kicsi, a héliumé a legkisebb valamennyi elem között.

ELEM OLVADÁSPONT [°C] FORRÁSPONT [°C]

hélipm -269,7 -268,8

neon -248,5 -246,1

argon -189,4 -185,8

kripton -157,3 -152,2

xenon - 1 1 1 , 8 -108,1

radon -71,1 -61,8

A cseppfolyósítást az teszi lehetővé, hogy atomjaik között gyenge Van der 

WAALS'-hatások lépnek fel. Kristályrácsuk atomokból álló molekularács.

A folyékony hélium az abszolút nulla fok közelében speciális tulajdonságokat 

mutat. Viszkozitása és elektromos ellenállása gyakorlatilag nincs, hővezető

képessége viszont nagy, emiatt nagyteljesítményű számítógépek hűtésére 

használják.

A nagyobb rendszámú nemesgázok már tartalmaznak d-pályákat, amelyekre 

megfelelő energiájú gerjesztéssel párosítatlan spinű elektronok juttathatók, 

aminek következtében aztán a legelektronegatívabb elemekkel reakció mehet 

végbe. Ezen az alapon sikerült előállítani számos xenon- és kriptonvegyületet: 

XeF2  , XeF4, XeF6, CsXeF7, Xe03, Xe04, Ba2 Xe06, KrF2. Ezek általában 

színtelen kristályok, kivéve a Xe0 4 -t, mely színtelen, robbanó gáz.

E lő f o r d u lá s ,  e lő á l l í t á s ,  f e l h a s z n á l á s

A nemesgázok közül a hélium a legelterjedtebb, a csillagokban magreakció 
révén hidrogénből keletkezik. A Földön elsősorban a levegőben fordulnak elő az

argont kivéve nagyon kis koncentrációban :10‘ 3  (Ne) -  10" 6  (Rn) tf %. Az argon 

koncentrációja a levegőben -0,93 tf %. Egyes vulkáni gázok, valamint 

földgázok, továbbá radioaktív ásványok esetenként néhány % héliumot is 

tartalmaznak. Az a-sugárzó izotópok tulajdonképpen héliumot termelnek.
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A nemesgázokat folyékony levegő szakaszos lepárlásával állítják elő.

Fontos felhasználási területük a világítástechnika. Elektromos kisülési 

csövekben gerjesztődve különböző élénk színnel világítanak.

A héliummal töltött reklámcsöveknek aranysárga a színük, a neonnal töltöttek 

vörösek. A kriptont izzólámpák töltésére használják, mivel ebben az 

atmoszférában a lámpa volfrám izzószála igen magas hőmérsékleten izzik, és 

intenzív fehér fényt sugároz. Xenont alkalmazva töltőgáznak még nagyobb 

hőmérséklet és fényerő érhető el, ezáltal nagy terek megvilágítására is 

használható. További előny, hogy az ilyen "xenonlámpák" a Nap spektrumához 

nagyon hasonló fehér színű fényt bocsátanak ki, ami lehetővé teszi 

mesterséges fényben is a színek helyes felismerését.

Az argon a legolcsóbb nemesgáz. Ugyancsak izzók töltőgázaként, és villamos 

ívhegesztésnél, továbbá a kohászatban és egyéb speciális területeken az inert 

atmoszféra biztosítására védőgázként használják.

A héliumot alacsony hőmérsékletek előállításakor alkalmazzák. Cseppfolyós 

hélium gyors elpárologtatásával ~1 Kelvin hőmérséklet érhető el. Felhasználják 

még léggömbök töltésére és keszongázként is (lásd alább).

A n e m e s g á z o k  b io ló g ia i  j e l e n t ő s é g e

M ive l a  h é liu m  a  v é rb e n  és  a  s z ö v e tn e d v e k b e n  ro s s za b b u l o ld ó d ik , m in t a  

n itrog én , e z é r t  a  k e s z o n b e te g s é g  e lk e rü lé s e  v é g e tt  h é liu m  é s  o x ig é n  e le g y é t  

lé le g e z te tik  b e  a  tú ln y o m á s  a la tt d o lg o zó k k a l (p l. b ú v á ro k ).

A  keszonbetegség a mélyből a tengerszintre való em elkedéskor lép fel. Ilyenkor a 

nyom áscsökkenés hatására a testfolyadékok ui. kevesebb gázt képesek oldani. A  

felesleg buborékok form ájában kiválik a vérből, és em bóliát okozhat. A  hélium viszont 

a nitrogénnél kevésbé oldódik a folyadékokban, így helyette azt használják oxigénnel 

keverve m esterséges levegőként.

Biológiai, orvosi szempontból fontosak a radioaktív p-sugárzó nemesgázok is : 

85Kr (t1 /2 =10,6 év) és 133Xe (t1 /2 =5,3 nap). Légzési, vérkeringési vizsgálatok

hoz, daganatos tüdömegbetegedések diagnosztizálásához használják őket.

A ra d o n ta rta lm ú  g y ó g y v iz e k e t e g y e s  re u m a - és  id e g b e te g s é g e k  k e z e lé s é re  

ajánlják.
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11. 7 A halogén elemek

A periódusos rendszer VII. oszlopát a halogénelemek (=sóképző {görög}) 

alkotják : fluor (F), klór (Cl), bróm (Br) és jód (I) . Ugyancsak ebbe a csoportba 

tartozik az asztácium (At), amit mesterséges elemátalakítás során fedeztek fel. 

Az asztáciumot már nemfémek, hanem a félfémek közé soroljuk.

Vegyértékhéjuk elektronszerkezete s2 p5  felépítésű, egy elektron felvételével 

nemesgázszerkezetű, egyszeres negatív töltésű ionná alakulhatnak. Elemi 

állapotban kétatomos molekulákat alkotnak.

F iz ik a i é s  k é m ia i  t u l a j d o n s á g o k

A halogének fizikai tulajdonságai a rendszám növekedésével fokozatosan 

változnak : a fluor és a klór gáz halmazállapotú, színük halvány zöldessárga, 

illetve sárgászöld. A szín az oszlopban lefelé haladva mélyül, a bróm 

vörösesbarna folyadék, a jód pedig szürke szilárd anyag, arrr melegítve 

ibolyaszínű gőzök formájában szublimálódik.

Vízben való oldódásuk az atomtömeg növekedésével csökken, a jód már alig 

oldódik. Sokkal jobb az oldhatósága apoláros szerves oldószerekben (alkohol, 

éter, szén-tetraklorid). Kálium-jodid oldatban komplexképződés közben oldódik :

I 2  + I ' ^  I 3 '  Lugol-oldat 

Olvadás- és forráspontjuk a rendszám növekedésével nő.

ELEM OLVADÁSPONT [°C] FORRÁSPONT [°C]
fluor -219,5 -183,2
klór - 1 0 1 , 1 -34,7
bróm -7,2 58
jód 113,7 183

A legelektronegatívabb elemek ; a fluor elektronegativitása az összes elem 

közül a legnagyobb. Standardpotenciálja szintén a legnagyobb érték. Kémiai 

tulajdonságai némiképp eltérnek a többi halogéntől. Mivel nincs d-pályája, csak 

egyszeres kötések kialakítására képes, szemben a többiekkel, amelyek akár hét 

párosítatlan elektronnal is rendelkezhetnek.
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A fluor csak fluoridokat alkot, a többi halogénnek pozitív oxidációfokú vegyületei 

is lehetségesek.

Reakcióikban általában erős oxidálószerek.

A hidrogénnel mindegyik reagál, a rendszám növekedésével a reakció 

hevessége csökken. A hidrogén-fluorid kivételével gázhalmazállapotú halogén- 

hidrideket alkotnak (HCI,- HBr, Hl), amelyek vízmentes állapotban kovalens 

kötésű vegyületek. A HF folyadék, amely hidrogénhidak révén H2 F2  összetételű 

asszociátumokat képez. Vizes oldatban disszociál :

H2 F2  + H20  -» HF2‘  + H2 0 + ezért kevésbé erős sav, mint a sósav.

A HCI (hidrogén-klorid) szúrós szagú gáz. Vizes oldata a sósav, amely 
maximálisan 37-38 %-os lehet (a c id u m  h y d ro c h lo r ic u m  c o n c e n tra t is s im u m ) ,  

sűrűsége 1,19 g/cm3. A gyógyszertári tömény sósav (a c id u m  h y d ro c h lo r ic u m  

c o n c e n tra tu m )  csak 25 %-os, a híg sósav (a c id u m  h y d ro c h lo r ic u m  d ilu tu m ) pedig 
1 0  %-os.
A HCI a NaCI vizes oldatának elektrolízisekor fejlődő H2  és Cl2  reakciójával 
állítható elő.
A HBr (hidrogén-bromid) és a Hl (hidrogén-jodid) szúrós szagú gázok. Vizes 
oldatuk erősen savas kémhatású.

A nagy kötéserősségű oxigénnel és nitrogénnel közvetlenül nem reagálnak 

(még a fluor sem), csakúgy mint a szénnel. Oxidjaikat, nitrogén- és szén

vegyületeiket ezért csak kerülő úton lehet előállítani : salétromsavas oxidációval 

pl. előállítható a HIO3  jódsav, majd ebből vízelvonással a jód-pentoxid (I2 O5 ).

Hidrogénnel és oxigénnel különböző oxidációs állapotú savak képződhetnek 

belőlük. Pl. a klórtartalmúak : HCIO (hipoklórossav), HCI02  (klórossav), HCI03  

(klórsav), HCIO4  (perklórsav). Valamennyi erélyes oxidálószer.

Vízzel diszproporcionálódás közben reagálnak, hidrogén-halogenid és 

hipohalogénsav képződik. Pl. klór esetében :

Cl2  + H20  -» HCI + HOCI

A hipohalogénsav (főleg ha brómot és jódot tartalmaz) továbbalakulhat 

ugyancsak diszproporcionálódással :

3 HÓI -» 2 HI + HIO3
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A fémekkel általában közvetlenül reagálnak, különösen nedvesség hatására.

Sajátos a jód és a tioszulfát-ionok reakciója tetrationátokká, ami a jodometria 

alapja.

I2 + 2 S2032" -> S4062" + 2 r

A különböző szerves vegyietekkel sokfajta reakció lehetséges : addíció, 

szubsztitúció stb. Sokszor olyan heves a reakció, hogy tűztünemény is kíséri.

E lő fo r d u lá s , e lő á llí tá s , fe lh a s z n á lá s

A halogének a természetben kevés kivételtől eltekintve csak vegyületeik 

alakjában találhatók. Egyes vulkáni gázok tartalmaznak elemi klórt. Elemi jód is 

előfordul bizonyos hőforrásokban.

Valamennyi halogenid (fluorid, klorid, bromid, jodid) legnagyobb előfordulási 

helye a tengervíz, amelynek literében átlagosan kb. 1 mg F", 15 g Cl' , 60 mg 

Br' és 2 mg I '  található. Ugyancsak megtalálhatók a kősótelepeken.

A fluor kitermelésre is alkalmas legfontosabb ásványa a fluorit (CaF2) és a 

kríolit (Na3 AIF6). A klórt általában a bányászott, illetve a tengervízből bepárolt 

NaCI-ból és a s z i lv in b ö \  (KCI) nyerik. Brómot leginkább a NaCI-ot kísérő 

bromidból állítanak elő. Jód előállítására alkalmas nátrium-jodát (NaI03) 

található a chilei salétromban (NaN03) ; sok jódot tartalmaznak bizonyos tengeri 

szivacsok és korallok is.

Előállításuk történhet oxidációval a halogenidekből és redukcióval a 

halogenátokból. Az oxidáció oxidálószerekkei vagy elektrolízissel végezhető el. 

A fluort, klórt és a brómot ionjaikat tartalmazó vizes oldatból (pl. KF, NaCI, NaBr) 

elektrolízissel lehet előállítani. Az anódreakció során

Cl" + e" -> Cl -> 1 /2 Cl2  halogén képződik.

Az anódteret az elektrolittól el kell választani, különben a fejlődő Cl2  vagy Br2

és a katódfolyamat során keletkező OH'-ionok reakciójával hipoklorit (CIO"), 

illetve hipobromit (BrO") keletkezne.

Fluor kálium-hidrogén-fluorid (KHF2) olvadékának elektrolízisével is előállítható.
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Mangán-dioxid (vagy KMn04) és sósav reakciójával előállítható klórgáz :

Mn0 2  + 4 HCI Cl2  + MnCI2  + 2 H20

A klór a nála pozitívabb standardpotenciálú brómot és jódot felszabadítja a 

bromidokból és jodidokból :

.2 Br' + Cl2  -> Br2  + 2 Cl'

Elemi jód a I0 3"-ionok redukciójával (pl. S 0 2 -dal), vagy I'-ionok oxidációjával 

(pl. Mn02 -dal) is előállítható. Savas közegben a jodát és jodid reakciója is elemi 

jódot eredményez.

I0 3'  + 5 I '  + 6 H+ -» 3 I 2  + 3  H20

A halogéneket mind a szervetlen, mind a szerves vegyipar nagy mennyiségben 

felhasználja. Fontos termékeik pl. a teflon (poli-tetrafluor-etilén) és a PVC (poli- 

vinil-klorid). A halogénezett szénhidrogéneket hűtőfolyadékként (freon : CF2 CI2) 

és aeroszol formájában (spray-hajtógáz) is felhasználják. A magaslégkörbe jutva 

azonban ezek az ún. "fluorklór'-szénhidrogének pusztítják az ózonréteget, ezért 

felhasználásukat egyre inkább korlátozzák.

Oxidáló hatása alapján ivó- és fürdővizek, továbbá szennyvizek fertőtlenítésére 

klórt használnak. Az alkoholos jódoldatot bőrfelületi fertőtlenítésre alkalmazzák.

A h a lo g é n e k  b io ló g ia i j e l e n t ő s é g e

A halogének részben ionosán, részben szerves vegyületek formájában minden 

élő szervezetben előfordulnak.

Fluor

Az elemi fluorgáz mérgező, roncsoló hatású, tüdőödémát idéz elő. A bőrrel 

érintkezve az égéshez hasonló sebeket okoz.

A növények közül a kínai tea igen sok fluoridot tartalmaz; az állati csontokban 

és fogakban fluorapatitként fordul elő fluor. A tengeri állatok csontozatának 

fluoridtartalma sokszorosan nagyobb, mint az édesvízi, illetve szárazföldi 

állatoké.
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A fogak fejlődésében és a fogzománc kialakulásában is fontos szerepe van a 

fluoridionoknak. A fluorid hiánya és többlete egyaránt elősegíti a 

fogszuvasodást. A fluoridion nagy koncentrációban általános sejtméreg.

Klór

Az elemi klórgáz nagyon mérgező. Belélegezve halálos tüdőkárosodást 

okozhat. Legalább 0,5 %-os vizes oldata, az aqua chlorata (klóros víz) erélyes 

fertőtlenítőszer.

A kloridionok a szervezetben az ionegyensúly és az ozmotikus nyomás 

kialakításában és fenntartásában játszanak szerepet. (Ezért veszélyes 

tengervizet inni.) Az emberi test a vizelettel, a gyomornedvvel és a verejtékkel 

napi 14-20 g NaCI-nak megfelelő kloridot veszít.

Bróm
Az elemi bróm maró hatású, gőze is mérgező.

A bróm nem esszenciális elem, egyes tengeri csigák és szivacsok azonban 

felhalmozzák.

A bromidionok az emberi szervezetre nyugtató hatásúak. A szervezetből lassan 

ürül ki.

Jód

Az elemi jód és gőze a nyálkahártyát izgatja.

A 2 % K l-o t és 5 % I2-ot tartalmazó alkoholos oldat (solutio jodi spirítuosa, vagy 

tinctura jodi), valamint a 0,5 % jódból és 1 % HCI-ból álló alkoholos oldat (solutio 

jodi acido) erősen bakteriad hatású, így fertőtlenítőszerként használják.

A jód az emberi szervezet számára életfontosságú elem, a pajzsmirigy 

működéséhez szükséges ; a tirozin alkotórésze. Bizonyos tengeri algák, korallok 

és szivacsok nagy mennyiségű jodidot halmoznak fel. Ezek hamuját már régóta 

használja az emberiség gyógyászati célokra.

A jodidionnak értágító hatása is van.

A radioaktív halogenidizotópok közül főként a 82B r és a 1 3 1 I* használható 

anyagcsere-vizsgálatokhoz. A 1 3 1 I ‘ -el a pajzsmirigy működése és különböző

megbetegedései vizsgálhatók. Ezenkívül a 82B r hólyagtumorok, a 131r  pedig a 

pajzsmirigy besugárzásos terápiás kezelésére is használható.
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I I .  8  Az oxigéncsoport elemei és vegyületei

A periódusos rendszer VI. főcsoportjában 5 elem található : oxigén (O), kén 

(S), szelén (Se), tellur (Te) és polónium (Po).

Vegyértékhéjuk elektronkonfigurációja s2 p4. A második és harmadik 

periódusban levő oxigén-és kén kifejezetten nemfémes jellegű elem, a szelén 

már kevésbé, a tellúr és a polónium pedig a félfémek közé tartoznak, sőt a tellúr 

már kifejezetten fémes karakterű.

A csoport tagjai mind a fémekkel, mind a nemfémekkel jelentős számú 

vegyületet képeznek ; kettős karakterük miatt amfid elemeknek (amfo = mindkettő 

{görög}), is nevezik őket Mivel főként a kőzetekben fordulnak elő, a kalkogán 

(=kőzetaikotó) elemek elnevezést is használják. Általában több módosulat 

formájában fordulnak elő.

Az o x ig é n  ( 0 2)

Az oxigén színtelen, szagtalan gáz. Vízben ugyan rosszul oldódik, de 

oldékonysága a vízi élet szempontjából igen fontos.

Olvadáspontja -218,9 °C, forráspontja -183,0 °C.

Kétatomos molekulát alkot, amely közönséges körülmények között elég stabil. 

Magasabb hőmérsékleten a nemesfémek kivételével azonban szinte minden 

elemmel reagál oxidációs folyamatokban.

A legtöbb anyag, különösen a széntartalmúak oxigénben meggyújthatók és 

elégethetők. A legtöbb fémet, főképp víz jelenlétében, megtámadja: ez a 

jelenség a korrózió, ami rengeteg gazdasági kárt okoz.

Különösen igaz ez a vasra. A  vastárgyak kb. 20  százaléka - a korrózióvédelem  

ellenére - a korrózió áldozatává válik.

Oxidáló hatása a pH függvénye: gyengén savas közegben 0,41 V, erősen 

savas közegben 1,23 V a redoxipotenciál értéke.

Az oxigénatom 2  elektron felvételével oxidionná (O2") alakul. Ez csak szilárd 

állapotú kristályrácsban stabil, vízzel érintkezve azonnal hidroxidiont képez:

O2'  + H20  2 OH-
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Az oxigén a Földön a leggyakoribb elem. Ez valószínűleg atommagjának 

szimmetrikus és stabil felépítésével magyarázható. Szabad állapotban is 

megtalálható (a levegőben kereken 2 1  százalék), de kémiailag kötött formában 

is jelentős mennyiségben (víz, fém-oxidok, szilikátok stb.) fordul elő.

Ipari előállítása cseppfolyós levegő frakcionált desztillációjával történik. Tiszta 

oxigén a víz elektrolízises bontásával nyerhető.

Laboratóriumban a hidrogén-peroxid katalitikus elbontásával állítható elő.

H2 0 2  -> H20  + 1/2 0 2

Kálium-klorát vagy higany-oxid hevítésével is előállítható.

2 KCIO3  ->■ 2 KCI + 3 0 2

2 HgO -> 2 Hg + 0 2

Általában kék színű acélpalackokban, 150 bar nyomással hozzák forgalomba.

Az ózon (O 3 )

Az ózon az oxigén allotrop módosulata ; molekulái V-alakúak. Tiszta állapotban 

világoskék színű, kellemetlen, a klórhoz hasonló szagú, mérgező gáz. Vízben az 

oxigénnél jobban oldódik. Nagyon reakcióképes, könnyen robban.

Igen erős oxidálószer, atomos oxigén felszabadulása közben bomlik.

0 3 —> 0 2 + ,0 '

Jelenlétében az oxidáció annyira heves, hogy egyes anyagok meggyulladnak.

Természetes körülmények között a földi légkör legmagasabb rétegeiben a Nap 

ultraibolya sugárzásának hatására képződik, és azt részben abszorbeálja is, így 

megvédi a Föld felszínét a káros UV-sugaraktól ("ózonpajzs"). A légkörbe kerülő 

reaktív szennyezések azonban az ózont elbontják ; az atmoszféra "ózonhiánya" 

a földi életre súlyos következményekkel járhat.

Szerepe van a földi üvegházhatásban, mert a kisugárzott hőt elnyeli. 

Kisebb-nagyobb elektromos kisülések hatására a Föld felszínén is keletkezik 

oxigénből (pl. villámlás). Laboratóriumi célokra is ilyen ózonizátorban állítják elő.

Ivóvizek fertőtlenítésére, fehérítésre és újabban a szeszes italok készítésének 

folyamatában azok érlelésére használják fel. Ennek során alakulnak ki a 

jellegzetes íz- és zamatanyagok.
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A kén

A kén három allotrop módosulatban ismert, amelyek közül közönséges 

körülmények között a rombos kén a stabilis. Ennek szerkezetében 8  kénatomból 

álló molekulagyűrük vannak. 158. oldal ( polimorf módosulatait lásd 155. oldal).

A hőt rosszul, az elektromos áramot nem vezeti.
Vízben nem oldódik, de szén-diszulfidban (CS2) és kén-dikloridban (SCI2) igen. 

Am m ónium -szulfidban { ( N H ^ S  } és alkáli-, ill. alkáliföldfém -szulfidokban (pl. N a 2 S) 

kém iai reakcióval poliszulfidok képződése közben oldódik. A  nátrium-szulfitban  

(N a jS O g ) ugyancsak oldódik, m iközben nátrium -tioszulfát (NagSgOg) keletkezik.

Vegyületeiben többféle oxidációs állapotban létezhet : -2, +2, +4, +6 . 

Reakciókészsége szobahőmérsékleten kicsi. Közönséges körülmények között 

higannyal és fluorral reagál. Meggyújtva kékes lánggal elég kén-dioxid 

keletkezése közben. Nedves levegőn lassan kénsavvá oxidálódik.

Nemfémekkel kovalens, a kis elektronegativitású alkáli- és alkáliföldfémekkel 

általában magasabb hőmérsékleten ionos vegyületeket, szulfidokat alkot.

A kén elemi állapotban általában a vulkános vidékeken található nagy 

mennyiségben (pl. Szicília, Texas). Kémiailag kötött formában elsősorban pirit 

és fém-szulfátok alakjában fordul elő (gipsz : CaS04, • 2H20  ; barit : BaS04). 

Egyes barnakőszenek és kőolajok is tartalmaznak ként, amit a felhasználásuk 

előtt el kell távolítani.

Néhány fehérjealkotó aminosavnak (cisztein, metionin) is alkotóeleme a kén.

Az elemi kén és a különböző kénvegyületek gombaölő hatásúak. A terméskén 

oxigéntől elzárt lepárlásából nyert kénporból ammóniás mosással nyerik ki a 

gyógyászatban használt sulfur pulveratum lotumol (e z  a flores sulfurís, azaz  

kénvirág). Poliszulfidok tömény oldatából { (NH4 )2 SX } savval finom eloszlású

sárgásfehér kén (/ac sulfurís, azaz kéntej) állítható elő, ezt kiszárítva kapják a 

lecsapott ként (sulfur praecipitatum). Szulfidok és szulfitok reakciójából savas 

közegben kolloidális kén keletkezik.

2 H2S + S 0 2  -> 3 S + 2 H20

A ként legfőképpen kénsavgyártásra használják fel, mivel a kénsav a vegyipar 
egyik kulcsvegyülete. Felhasználják továbbá a gumigyártásban kaucsuk vulka- 
nizálására, illetve gyógyszerek és növényvédőszerek, festékek gyártására.
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A szelén több allotrop módosulatban fordul elő, amelyek vörös, barna vagy 
szürkésfekete kristályos anyagok. A vörös szelén tulajdonságaiban inkább a 
kénhez hasonlít ; nyolcatomos molekulákból álló molekularácsot képez, és jól 
oldódik szén-diszulfidban is. A szürke módosulat lineáris láncot alkot, és fény 
hatására elektromos vezetővé válik, mert az abszorbeált fény energiája a 
vezetési sávba juttatja a külső elektronokat.
Csak magasabb hőmérsékleten reakcióképes. Oxigénnel szelén-dioxidot, 

(Se02) hidrogénnel hidrogén-szelenidet (H2 Se) képez. A kénhez hasonlóan 

reagál a halogénekkel és a fémekkel.

A természetben a kén kísérőjeként fordul elő pl. a piritben.

A  s z e lé n  a z  e m b e r  s z á m á ra  e s s ze n c iá lis  e le m .

A  glutation-peroxidáz  enzim  alkotórésze. E z  az enzim  az im m unháztartásban játszik  

szerepet, védi az  eritrocitákat a m érgező gyökök hatásától. A  szelén gátolja továbbá 

a daganatos betegségek kialakulását. Ism eretesek szeléntartalm ú am inosavak is 

(szeleno-cisztein, szeleno-m etionin).

A te llur már fémfényű, szürkés, puha, rideg kristályos anyag. Kristályrácsa 
analóg a szürke szelénével. Az elektromosságot igen gyengén vezeti ; nem 
annyira fotoelektromos, sokkal inkább termoelektromos tulajdonságait 
használják ki. Kémiai tulajdonságaiban (oxidálhatóság, redukálhatóság) a 
szelénhez hasonlít.
E ls ő s o rb a n  a z  a ra n y - é s  e z ü s té rc e k b e n  fo rd u l e lő . (Érdekessége, hogy magyar 

em ber, M üller Ferenc, az  Erdélyi aranybányák felügyelője fedezte fel 1782-ben.)

Főképp korrózióvédő ötvözőelemként használják.

11. 8.1 Az oxigéucsoport elemeinek vegyülctei

Az oxigéncsoport elemeinek a rendszám növekedésével egyre kisebb lesz az 

elektronegativitása, egyre pozitívabb jellegűek lesznek. Az oxigénnek nincsenek 

d-pályái, így csak egy vagy két kötés kialakítására képes. A magános 

elektronpárok révén viszont -  ellentétben a csoport többi tagjával -  

hidrogénkötéseket is ki tud alakítani.

Vegyületeikben leggyakrabban két vegyértékű negatív ionokat képeznek, 
(oxidok, szulfidok, szelenidek, telluridok), illetve az oxigén és a kén egymással 
kovalens kötések révén többféle összetett aniont is képez : szulfit (SO3 2’). 
szulfát (S042_), piroszulfát (S p-2"), peroxo-diszulfát (S2 0 82'), tioszulfát (S2 0 32')-
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11.8.1 Az oxigcncsoport elemeinek vegyülctei

Hidrogénvegy lilétek

Hidrogénnel kovalens kötésű hidrideket alkotnak, melyek a víz kivételével gáz 

halmazállapotúak, és vízben oldva hidrolízist szenvednek, és savként 

viselkednek. A savak erőssége a rendszám növekedésével nő.

H20  (v íz , aqua)

Színtelen, szagtalan, íztelen, átlátszó, nagy tömegben kék színű folyadék. A 

földi élet számára nélkülözhetetlen.

Sűrűsége 0 -> + 4 °C-ig növekszik, majd ismét csökken. Tenziója már szoba- 

hőmérsékleten is jelentős. Párolgáshője igen nagy, fajlagos hőkapacitása 

(régebben fajhőnek nevezték) pedig a közönséges anyagok között a legnagyobbak 

közé tartozik.

A hasonló összetételű vegyületekhez hasonlítva számos fizikai tulajdonsága 

anomáliát mutat. A jelenségek oka a vízmolekula és víz szerkezetére vezethető 

vissza (lásd 134-136. oldal).

Többek között a vízmolekulák dipólus jellegével magyarázható, hogy a víz jó 

oldószer, és az elektrolitok nagymértékben disszociálnak benne.

A vízben oldott kationok a dipólusos vízmolekulákat maguk köré vonzzák, és 

hidrátburkot alakítanak ki maguk körül (pl. [Cu(H2 0 )4 ]2+), ami tulajdonképpen 

akvakomplex. Egyes ionok szilárd állapotban is megtartják ezt a hidrátburkot, 

amely aztán ún. kristályvízként a kristályuk szerkezetébe is beépül. Az ionok 

hidratálódása egyes esetekben színváltozással is együtt jár (pl. a Cu2+ 

hidratálódása).

Ennek a kristálynak is van víztenziója, és ha ez meghaladja a levegőben lévő víz 
tenzióját, az ion vizet veszít, a kristály kiszárad, szétesik. Ellenkező esetben viszont a 
kristály felületén az adszorbeálódott kevés víz hatására tömény oldat keletkezik, 
amely fölött a vízgőz tenziója kisebb, mint a levegőben a víz parciális nyomása. 
Emiatt egyre több vízgőz csapódik le, és a kristály elfolyósodik.

A víz igen kis mértékben maga is disszociál hidroxid- és hidroxóniumionokra :

2 H20  ^  H3 0 + + OH-

A hidroxóniumionban egy proton kapcsolódik a vízmolekula oxigénjének 

nemkötö párjához igen erősen.

A hidroxóniumion körül a többi kationhoz hasonlóan hidrátburok alakul ki.
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A víz kémiai szempontból igen stabil vegyületnek számít, csak 2000 °C feletti 

hőmérsékleten bomlik.

Kémiai reakciói nagyon változatosak. Egyes elemeket csak old (pl. 0 2, N2), 

másokkal közönséges hőmérsékleten hidrátokat képez (nemesgázok, Cl2, Br2). 

A hidrátok olyan vegyületek, melyek sztöchiometrikus arányban 

tartalmaznak vizet.

A víz számos elemmel kémiai reakcióba lép : F2  + H20  -» H2 F2  + ,0'

Néhány nemfémes elem (S, P, C) magasabb hőmérsékleten elbontja.

Pl. : P4  + 16 0 2  ■ 6 0 0  -C > 4 H3 PO4  + 10 H2

A hidrogénnél negatívabb standardpotenciálú fémek szintén reagálnak a vízzel, 

némelyik oly hevesen (alkálifémek), hogy a keletkező hidrogén meggyullad. 

Esetenként katalitikus szerepe is lehet (pl. a CO égése).

A természetes vizek különböző oldott ionokat tartalmaznak. Ezek minősége 
(főleg Ca2+, Mg2+, Na+, Al3+, Fe3+, Cl', S042', HC03') és mennyisége a talaj 
összetételétől és geológiai jellegzetességeitől függ. Emberi fogyasztásra és ipari 
célra csak az édesvizek alkalmasak. Ezt azonban nagymértékben 
meghatározza a víz keménysége.

Változó és állandó vízkeménységet különböztetünk meg. A víz változó 
keménységét főképpen a Ca(HC03 ) 2  és a mellette kisebb mennyiségben 
jelenlevő Mg(HC03)2, esetleg Fe(HC03 ) 2  okozza. Az elnevezés onnan 
származik, hogy egyszerű forralással megszüntethető. Ezáltal ugyanis a 
hidrogén-karbonátok elbomlanak, és karbonátokként kicsapódnak: ez a 
vízkő. A víz állandó keménységéért a kalcium- és magnézium-szulfát, ill. - 
klorid a felelős, amelyek forraláskor nem válnak ki.

A víz változó és állandó keménységét fokokban mérik.
1  német keménységi fok 10 mg CaO-t vagy ezzel egyenértékű

oldott fémsót jelent literenként.
A kemény, 20°-nál nagyobb keménységű vizeket lágyítani kell, amit ma 
már ioncserélő műgyantákkal végeznek. Egyes karsztvizek keménysége 
a több száz fokot is elérheti.

A különböző helyekről származó ivóvizekkel szemben támasztott követelmény, 

hogy NH4 +-iont, illetve N02'-iont ne tartalmazzon. Ha ezek az ivóvízben 

kimutathatók, az állati vagy növényi fehérjék rothadására utal.
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Ugyancsak ne tartalmazzon az ivóvíz sok oxidálható szerves anyagot.

A gyógyszerek készítésére jó minőségű kútvizet (aqua fontis), illetve desztillált 

vagy ioncserélt vizet (aqua destillata) használnak. A desztillált víz mindig 

tartalmaz több-kevesebb oldott C02-ot, amit forralással lehet kiűzni.

Az injekciók készítéséhez desztillált vizet {aqua destillato pro injectione) speciális 

üvegedényekben vagy kvarckészülékben állítják elő.

Gyógyászati szempontból fontosak azok az ásványvizek, amelyek a talajvíztől 

eltérő összetételűek, és gyakran hévizek. Összetételük alapján szénsavas, 

lúgos, glaubersós, keserűsós, konyhasós, jódos ásványvizek fordulnak elő, 

amelyeket ivókúrákban vagy gyógyfürdőkben alkalmaznak. A gyógyfürdők 

hévizei gyakran szulfidokban és kén-hidrogénben gazdagok. Némelyik hévíz 

sok rádiumemanációt is tartalmaz.

H20 2 (hidrogén-peroxid)

Tiszta állapotban színtelen, átlátszó, nagyobb tömegben kékes folyadék. 

Viszkozitása nagyobb a vízénél. Nagyon bomlékony, ütésre robban. Bomlását 

az üveg felülete és/vagy az üvegből kioldódó ionok is katalizálhatják, ezért vizes 

oldatát műanyag flakonokban hozzák forgalomba. Sötét, hűvös helyen tartandó!

A gyógyszertárakban a 30 %-os (hydrogenium  peroxidatum  concentratum) 

töményebb, és a belőle mindig frissen készített 3 %-os vizes oldatot 

(hydrogenium peroxidatum  dilutum) használják.

Karbamiddal kristályos molekulavegyületet (hyperol) alkot, amely hosszabb 

ideig is jól tárolható.

Vízben oldva alkotórészeire esik szét.

Molekulájának alakja az alábbi :

Az atomok két, egymást 94°-os szögben metsző síkban helyezkednek el.
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Oxidáló hatása a bomlásának következménye :

H 2 O 2  — ^  H 2 O  +  ,0

A nála nagyobb redoxpotenciálú vegyületeket redukálni képes :

2 KMn04  + 3 H2 S0 4  + 5 H2 0 2  -> K2 S0 4  + 2 MnS04  + 8  H20  + 5 0 2  

Ez a reakció az alapja a hidrogén-peroxid permanganometriás meghatá

rozásának.

A H2 0 2  igen gyenge sav (K =1,78 • 10"12) ; sói a peroxidok.

Hidrogénatomjai nemcsak fémmel, hanem más atomcsoportokkal is 

helyettesíthetők, melynek során peroxisavakhoz jutunk. Ide tartozik pl. a peroxo- 

dikénsav ( HO3 S-O-O-SO3 H ), amely igen erélyes oxidálószer.

A H2 0 2  tömény oldata a bőrön jellegzetes fehér színű, nem azonnal látható 

marási sebet ejt. Egészen híg oldatban toroköblítésre, sebek fertőtlenítésére is 

használják.

Az élő szervezetekben természetes módon is keletkezik, ott a kataláz enzim 

bontja.

H2S (hidrogén-szulfid, kén-hidrogén)

Színtelen, záptojásra emlékeztető szagú, a szokásos körülmények között gáz 

halmazállapotú anyag. Vízben és más szervetlen, valamint szerves 

oldószerekben is jól oldódik. Az elektromos áramot nem vezeti, mivel kovalens 

kötéseket tartalmaz. Könnyen cseppfolyósítható.

Gyenge sav (K1 = 1,02 ■ 10'7), vizes oldatában ionokra disszociál :

H2S + H20  ^  h 3 o + + h s -

A hidrogén-szulfid-ion további disszociációja már kismértékű (K2  = 1,29 ■ 1 0 ' 13). 

HS- ^  H+ + S2’

A kén-hidrogén szabályos sói a szulfidok. Ezek az alkálifémek és 

alkáliföldfémek szulfidjai kivételével vízben általában nem vagy igen rosszul 

oldódnak. A vízben oldódó szulfidok jellemzően ionrácsot képeznek, a nem 

oldódók pedig atom- vagy molekularácsokat alkotnak.
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Többek között a szulfidok oldhatóságán alapul a kationok Fresenius-féle 

osztályozása.

Hosszabb állás során vizes oldatában a levegő oxigénjének hatására 

kénkiválás következik be :

2 H2S + 0 2  2 H20  + 2 S

A kén-hidrogén meggyújtva kékes lánggal elég.

2 H2S + 3 0 2  -> 2 H20  + 2 S 0 2  

A keletkező S 0 2  is reagál a kén-hidrogénpel, és kén válik ki.

2 H2S + S0 2  -> 2 H20  + 3 S

A kén-hidrogén jellemzően redukáló hatású, mert könnyen kénné vagy kén

dioxiddá oxidálódik :

H2 S 0 4  + H2S —> S + S 0 2  + 2 H20

Laboratóriumban vas(ll)-szulfidból sósavval állítják elő, majd vízben elnyeletik. 

Kimutatása fémionokkal képzett csapadékai alapján történhet : az Ag2S fekete, 

a CdS sárga színű csapadék.

A természetben vulkáni gázokban és egyes ásványvizekben, hőforrásokban 

fordul elő.

A magasabbrendű szervezetek számára igen erős méreg, töményen 

belélegezve halált okozhat. Bizonyos tenger alatti vulkánok környékén élő 

baktériumok viszont fel tudják használni : víz helyett kén-hidrogénnel végzik a 

fotoszintézist.

S0 2 (kén-dioxid)

Színtelen, szúrós szagú, köhögésre ingerlő, mérgező gáz. Könnyen 

cseppfolyósítható, az elektromosságot folyékony állapotban sem vezeti. Vízben 

jól oldódik, de kémiai reakció is végbemegy, és kénessav képződik :

S0 2  + H20  ^  H2 S 0 3

Általában redukálószer, de oxidálásra is képes (lásd fent a H2 S-nel való 

reakció).
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Oxigénnel katalizátor jelenlétében (V2 0 5) kén-trioxiddá alakítható :

S0 2  ^ 0 2  ír— S 0 3

A természetben elsősorban a vulkáni gázokban fordul elő.

Laboratóriumban pl. nátrium-szulfit és kénsav reakciójával állítható elő :

Na2 S 0 3  + H2 SÜ4  —» S0 2  + H20  + Na2 S0 4  

Ipari méretekben a pirít pörkölésekor, a kén elégetésével nyerik.

Felhasználása során -  fehérítés, konzerválás, csírátlanítás -  elsősorban 

redukáló tulajdonságát használják ki. Fontos szerepe van a borászatban, ahol 

hordók kénezésére ("borkén") és a borok tisztítására is alkalmazzák.

A "borkén" kálium-biszulfit (K2 S2 0 5, kálium-piroszulfitnak is nevezik), melyből víz 
hatására kálium-hidrogén-szulfit keletkezik, amiből a bor savanyagai kén-dioxidot 
fejlesztenek.

Az ipari emisszió révén jelentős mennyiségű kén-dioxid kerül a légkörbe, és 

okozza a savas esőt, ami főként a tűlevelű fákra igen káros.

H2 S0 3  (kénessav)

Kén-dioxid és víz reakciójakor keletkezik (lásd előző oldal), csak vizes oldatban 

létezik.

Az első proton disszociációja alapján közepesen erős (K1 = 1,72 ■ 10'2), a 

második szerint gyenge (K2  = 6,24 ■ 1 0 "6) sav :
H2 S 0 3  ^  H+ + HS03- és HS03- ^  H+ + S 032’

A kénessav szabályos sói a szulfitok (S032"). Erélyes redukáló hatásúak, 
könnyen szulfátokká oxidálódnak. Erős savak hatására kén-dioxid fejlődése 
közben elbomlanak.

SO3  (kén-trioxid)

Közönséges hőmérsékleten színtelen folyadék. Trimer változata (lásd 130. oldal) 

azonban szürkés-fehéres színű kristályos vegyület. Erősen nedvszívó, a 

levegőn füstölög. Savanhidrid, vízzel kénsavvá egyesül :

S 0 3  + H20  ^  H2 S0 4

Igen erélyes oxidálószer. Laboratóriumban koncentrált kénsavból foszfor- 

pentaoxiddal állítható elő : H2 S0 4  + P2 O5  S 0 3  + 2 HP0 3
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H2 S0 4  (kénsav)

Tiszta állapotban olajszerű, nehéz, színtelen folyadék. Erősen nedvszívó. Vízzel 

minden arányban elegyedik, a folyamat erősen exoterm, közben 

térfogatcsökkenés is fellép.

A tömény kénsav 98 %-os (acidum sulfuricum concentratum).

Forráspontja 338 °C, ennél magasabb hőmérsékleten S 03-ra és H2 0-ra bomlik. 

Igen erős, kétbázisú sav, erélyes oxidálószer.

A hidrogénnél negatívabb standardpotenciálú fémekkel hidrogénfejlődés 

közben reagál, a többi fémet előbb oxidálja (Cu, Ag). A platinát és az aranyat 

még a forró, tömény kénsav is alig támadja meg. A vas és az acél is ellenáll a 

tömény kénsavnak (a hígnak nem), ami a kénsav gyártása, tárolása és 

szállítása szempontjából fontos.

A nemfémes elemek közül a hidrogénnel és a halogénekkel nem reagál, a 

szenet, foszfort és ként viszont melegen oxidálja. Vizelvonó hatására vezethető 

vissza, hogy a szerves vegyületek is jól roncsolhatok kénsavval, mert belőlük az 

oxigént és a hidrogént víz formájában elvonja. Ha a szerves vegyület nitrogént 

is tartalmaz, a nitrogénatomok ammónium-hidrogén-szulfáttá {(NH4 )HS04) 

alakulhatnak.

Szabályos sói a szulfátok, melyek az alkáliföldfém-, valamint az Ag-, és Pb- 

szulfátok kivételével vízben jól oldódnak. A savanyú hidrogén-szulfátok 

(NaHS04, KHS04) szintén jól oldódnak vízben.

A kénsav a vegyipar fontos alapanyaga. Ipari előállítása során először 

terméskén elégetésével vagy pirít (FeS2), illetve egyéb szulfidos ércek 

pörkölésével kén-dioxidot állítanak elő, amit aztán kén-trioxiddá oxidálnak. A 

keletkezett S 03-ot vízben, illetve híg kénsavban elnyeletik. A kén-trioxiddal 

telített, füstölgő, tömény kénsav neve oleum vagy füstölgő kénsav, amely 

tulajdonképpen H2 S0 4  és H2 S2 0 7  (pirokénsav) elegye. A pirokénsav vízzel 

érintkezve S 0 3  keletkezése közben elbomlik. (A S03  a vízpárával kénsavködöt hoz 

létre.) A pirokénsav sói a stabilis piroszulfátok.

A kénsav az élő szervezetekre roncsoló hatású. Érdekesség, hogy a csigák 

nyálmirigyeiben szabad kénsav is előfordul.
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A H2 S2 0 3  (tiokénsav) szabad állapotban nem fordul elő. Sói, a tioszulfátok 

viszont jelentősek. Redukáló hatásúak, és könnyen tetrationátokká oxidálódnak. 

Ez utóbbiak a tetrationsav (H2 S4 Oe) sói.

S2 0 32- + I 2  -» S4 0 62- + 21'

A nátrium-tioszulfátot (Na2 S2 0 3- 5H20  , fixirsó) pl. a jodometriában és a fényké

pészetben használják. A film előhívása után ezzel oldják ki a maradék ezüst- 

bromidot az emulzióból, és "fixálják" a képet.

2 S2 0 32’  + AgBr -> [Ag(S2 0 3)2]3- + B f

11. 9 A mitrogéncsoport

A periódusos rendszer V. főcsoportját a nitrogéncsoport elemei alkotják : 

nitrogén (N), foszfor (P), arzén (As), antimon (Sb), bizmut (Bi). 

Elektronszerkezetük s2 p3  ; ennek megfelelően általában három, ill. öt kötés 

kialakítására képesek. Az oszlopon belül lefelé haladva a tulajdonságok a 

nemfémes jellegtől fokozatosan átváltoznak fémessé. A nitrogén és a foszfor 

jellemzően nemfém, az arzén és az antimon a félfémek közé tartozik, a 

bizmutnak pedig már fémes sajátságai vannak.

A nitrogén (N)

A nitrogén színtelen, szagtalan, a levegőnél alig könnyebb gáz, vízben rosszul 

oldódik. Kétatomos molekulákat alkot, melyek igen állandóak. A hármaskötést 

tartalmazó N2  molekulák disszociációjára csak 4000 °C-nál nagyobb hőmér

sékleten kerül sor, ezért közönséges körülmények között a nitrogéngáz kevéssé 

reakcióképes.

Hidrogénnel néhány száz °C-on és nagyobb nyomáson katalizátor jelenlétében 

ammóniává egyesül :

3 H2  + N2  ^  2 NH3  (Haber-féle szintézis)

A kisebb elektronegativitású fémekkel - elsősorban magasabb hőmérsékleten - 

közvetlenül nitrideket képez (Li3N , Ca3 N2) : 3 Mg + N2  -> Mg3 N2
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Kalcium-karbiddal 1000 °C-nál nagyobb hőmérsékleten kalcium-ciánamiddá 

("mésznitrogén") alakul :

CaC2 N2  —> CaCN2  + C

Mivel ez vízzel ammóniára bomlik, műtrágyaként is felhasználható.

Oxigénnel magas hőmérsékleten nitrogén-monoxidot képez.

N2  + 0 2  ^  2 NO

A nitrogén a természetben főképp elemi állapotban fordul elő : óriási mennyi

ségben található a levegőben, aminek ~4/5 része nitrogén. Kémiailag kötött 

formában is gyakori, legjelentősebb ásványa a salétrom (CuN03  , NaN03).

Az élő szervezetek nélkülözhetetlen eleme : a fehérjék átlagosan 16 % nitrogént 

tartalmaznak.

Laboratóriumban ammónium-nitrit (vagy oldata) hevítésével szokás előállítani. 

NH4 N0 2  -> N;, + 2 H20

Ipari előállítása a cseppfolyós levegő frakcionált desztillációjával történik.

Az elemi nitrogéngázt inert atmoszféraként, a cseppfolyós nitrogént pedig 

alacsony hőmérsékletek előállítására és fenntartására alkalmazzák. Nagy 

mennyiségben állítanak elő belőle műtrágyát is (NH4 N0 3  + CaC03  b pétisó).

A foszfor (P)

Az elemi foszfor főképpen három allotrop módosulatban fordul elő : 

fehérfoszfor (régebben sárgafoszfornak hívták), vörösfoszfor és feketefoszfor. A 

fehérfoszfor négyatomos molekulákból álló molekularácsot alkot (lásd 125. oldal), 

és kémiailag sokkal reakcióképesebb, mint a réteges atomrácsot alkotó vörös 

módosulat, ami viszont sokkal stabilabb. Huzamosabb ideig fénynek kitéve a 

fehérfoszfor lassan vörösfoszforrá, ez pedig feketefoszforrá alakul át.

A fehérfoszfor viasszerű, puha, friss felülete sárgás színű. Vízben nem oldódik, 

de szén-diszulfidban és foszfor-trikloridban igen. Az elektromos áramot nem 

vezeti. Valamivel szobahőmérséklet fölött (44 °C) megolvad.

A fehérfoszfort víz alatt kell tárolni, illetve víz alatt dolgoznak vele, mert 

rendkívül reakcióképes.
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A fehérfoszfor igen erős redukáiószer. Meggyújtva foszfor-pentaoxiddá ég el.

P4  + 5 O2  —» 2 P2 O5

Jóllehet gyulladási hőmérséklete 60 °C, levegőn sokszor magától is meggyullad, 

ezért rendkívül tűzveszélyes.

Víz és oxigén jelenlétében foszforeszkál, mert gőzei fény kibocsátása közben 

oxidálódnak.

A vörösfoszfor vörös színű por, nem öngyulladó, és csak magasabb 

hőmérsékleten ég el. A fehérfoszfomál kevésbé reakcióképes. Erélyes 

oxidálószerekkel (pl. kálium-klorát) keverve azonban már dörzsölés hatására is 

robban. Ezen alapul a gyufa "működése" , amely a gyufafejben éghető 

anyagként antimon-szulfidot (Sb2 S3), oxigénszolgáltatóként pedig KCI03-t 

tartalmaz, míg a vörösfoszfor a dörzsfelületben van eloszlatva.

Atomrácsos jellegénél fogva a vörösfoszfor gyakorlatilag oldhatatlan.

A feketefoszfor fémesen szürkés színű, lemezes felépítésű módosulat, amely az 

elektromos áramot vezeti.

A foszfor elemi állapotban nem fordul elő a természetben. Legfontosabb 

ásványai a foszforit {Ca3 (PC>4 )2} és az apatitok, pl. a hidroxil-apatit

{Ca5 (P0 4 )3 (0H)}, amely szintén kalciumot és foszfátot tartalmaz. Az emberi és

állati csontoknak is nagy a foszfortartalma. A növényi magvakban, valamint 

idegrostokban is jelentős mennyiségű foszfor található szerves és szervetlen 

foszfátok formájában.

Az elemi foszfort ásványaiból általában oxigénmentes környezetben végzett 

szenes redukcióban állítják elő.

Ca3 (P0 4 ) 2  + 3 S i0 2  + 5 C —> 3 CaSi03  + 5 CO + 2 P4  

A folyamat során köztitermékként foszfor-pentaoxid (P2 O5 ) keletkezik.

Elsősorban gyufagyártásra és néhány ötvözet (foszforbronz) készítésére (a 

bronzot és az ólomötvözeteket is keménnyé teszi), illetve foszforsavgyártásra 

használják fel.
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A fehérfoszfor rendkívül mérgező, az emberi szervezet számára ~50 mg már 

halálos lehet. Olajokban és zsírokban oldódik, ezáltal a bőrre nézve is 

veszélyes, mivel fájdalmas és nehezen gyógyuló sebet okoz.

Az arzén (As), az antimon (Sb) és a bizmut (Bi)

A foszfor -> arzén -» antimon -» bizmut sorban szilárdabbak és egyre kemé

nyebbek lesznek az elemek.

Az arzén rideg és törékeny anyag, amely vízben nem oldódik. Vízoldható 

vegyületei viszont mérgezőek.

Többfajta módosulata is állandó. A szürkearzén fémes fényű, fémes módosulat. 

A sárgaarzén lágyabb, As4  molekulákat alkot, hasonlóan a fehérfoszforhoz ; 

szén-diszulfidban is oldódik. Létezik a fekete színű amorf arzén is.

Az arzén meggyújtva kékes lánggal fokhagymaszagú, mérgező arzén-trioxiddá 

ég el.

4 As + 3 O2  —> 2 AS2 O3  

Az arzén fémekkel alkotott vegyületei az arzenidek.

Az arzén kis mennyiségben, a különböző szulfidércek kísérőjeként, ugyancsak 

szulfidvegyületek formájában (pl. As2 S3) fordul elő.

Főképp a félvezetőipar hasznosítja ötvözetek formájában, illetve a 
másolástechnikában (xerográfia) alkalmazzák. Az ólomsörét arzént is tartalmaz. 
Régebben csávázószerként és az állati kártevők ellen a növényvédőszerekben 
is felhasználták.

Az antimon fehér fényű, rideg, és viszonylag könnyen porítható. Ugyancsak 

több módosulatban fordul elő. A legtöbb fémmel ötvözhető, pl. a nyomdaipari 

ún. betűfém nagy antimontartalmú.

Általában arzénnel együtt fordul elő szulfidok és oxidok formájában, de önálló 

ércei is vannak : antimonit (Sb2 S3), valentinit (Sb2 0 3).

A bizmut vörösesfehér színű nehézfém. Különböző ércekben kíséröelemként 

fordul elő. Főképp alacsony olvadáspontú ötvözetek előállítására használják 

(forrasztófémek).
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11. 9. 1 A nitrogéncsoport elemeinek vegyületei

A nitrogén és a foszfor elsősorban kovalens kötéseket alakít ki, pozitív vagy 

negatív iont önmagukban ritkán képeznek (pl. Li3 N).

Hidrogánvegyületeik közül csak az NH3  igazán stabil, a többi (PH3, AsH3  stb.) 

az oszlopban lefelé haladva egyre bomlékonyabb. Az ammónia (és 

kismértékben a PH3 ) datív kötéssel protont tud megkötni ammonium-, illetve 

foszfóniumion keletkezése közben.

Halogenidjeik közül a nitrogén- és foszforvegyületek kovalens kötésűek, míg 

az As-, Sb- és Bi- halogenidek már kovalens -> ionos átmenetek.

Oxigénnel kovalens kötésű összetett ionokat alkotnak. Oxidjaik kémiai 

jellegéből adódóan vizes oldatban a nitrogén erős, a foszfor gyenge, az arzén 

pedig nagyon gyenge savat képez. Az antimon-hidroxid amfoter karakterű, a 

bizmut-hidroxid pedig már gyenge bázis.

Kénnel a nitrogén és a foszfor nem alkot stabil vegyületet, a többi ion viszont
I

igen : az arzén-szulfid sárga, az antimon-szulfid vörös, a bizmut-szulfid fekete 

színű.

11. 9 .1 .1  A nitrogén fontosabb vegyületei 

NH3  (ammónia)

Színtelen, szúrós szagú gáz, könnyen cseppfolyósítható. A cseppfolyós 

ammónia hidrogénhidak révén molekulaasszociátumokat tartalmaz, ami 

viszonylag magas olvadás- (-77 °C) és forráspontot (-33,3 °C) okoz. Jó 

oldószere a foszfornak, kénnek, jódnak, valamint számos szervetlen és szerves 

vegyületnek. A benne oldott elektrolitok jól disszociálnak. Az ammónia 

autodisszociációra is képes :

2 NH3  -> NH4+ + NH2'  autoprotolízis 

Az alkálifémek és alkáiiföldfémek is oldódnak cseppfolyós ammóniában.
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Az ammónia vízben jól oldódik, miközben ammónium-hidroxid keletkezik :

NH3 + H20 ^  " NH4OH " ^  NH4+ + OH-

Az ammónium-hidroxid gyenge bázis (Kb = 1,77-10'5, 25 °C). Gyógyszertárak

ban a 30 %-os (ammonia solutio concentrata) és a 10 %-os (ammonia solutio) vizes 

ammónium-hidroxid-oldattal dolgoznak.

Az ammóniagáz meggyújtva nitrogénné és vízzé ég el.

Platinakatalizátor jelenlétében 800-900 °C-os hőmérsékleten az ammónia 

salétromsavvá oxidálható :

NH3  + 2 0 2  HN03  + H20

Az ammónia savakkal sókat alkot, amelyek az alkálifémek sóival izomorfak.

Az ammóniát iparilag a Haber-Bosh-féle eljárással nitrogénből és hidrogénből 

szintetizálják vaskatalizátor és alumínium-oxid jelenlétében 400-500 °C hőmér

sékleten és több száz bar nyomáson

N2  + 3 H2  ^  2 NH3  AH = -92,3 kJ

Magasabb hőmérsékleten az ammónia az alkáli- és az alkáliföldfémekkel 

amidok keletkezése közben reagál:

2 NH3  + 2 Na -» 2 NaNH2  + H2

Ha az ammónia hidrogénatomjai helyett fématomok kerülnek a molekulába,

rendre az egyértékű amidok (lásd előbb), a kétértékű, ionos imidek (Ca2 +NH2‘), 

illetve a háromértékű nitridek (lásd 204. oldal) képződnek.

Az ammónia kb. 90 %-át műtrágyagyártásra használják fel (ammóniumsók, 

mésznitrogén, karbamid). Jelentős mennyiségű salétromsavat is készítenek 

belőle, továbbá számos szerves vegyület előállításánál alkalmazzák.

Szürke acélpalackokban kerül forgalomba ~10 bar nyomáson.

H2 N-NH2  (hidrazin)

Tiszta állapotban színtelen, olajszerű, a levegőn füstölgő folyadék. Szaga 

hasonlít az ammóniáéra. Igen erős redukálószer, különösen lúgos közegben :

H2 N-NH2  40Fr...> N2  + 4 H20
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Vízzel hidrazin-hidrátot (gyenge bázis), savakkal sókat képez (pl. hidrazin- 

szulfát stb.).

H2 N-NH2  + 2 H20  -> "H20  • H2 N-NH2  ■ H20  " -> H3 N-NH32+ + 2 OH’ 

Nagyobb hőmérsékleten robbanásszerűen bomlik :

3 H2 N-NH2  -> 4 Mna + N2

Előállítása az ammónia oxidációjával történik :

3 NH3  + NaOCI -> H2 N-NH2  + NaOH + NH4CI

A szerves kémiában oldószerként, redukálószerként, továbbá aldehidek és 

ketonok kimutatására alkalmazzák.

Folyékony dinitrogén-tetraoxiddal keverve rakétaüzemanyagként is fel

használják: 2 H2 N-NH2  + N2 0 4  -> 3 N2  + 4 H20  AH = -1228 kJ 

A hidrazinnak valószínűleg daganatkeltő hatása van.

HN3  (hidrogén-azid)

Könnyen bomló, robbanékony folyadék. Gőzei a nyálkahártyát izgatják. Gyenge 

sav, sói az azidok, melyek nagyon robbanásveszélyesek, és erős sejtméregnek 

számítanak.

NH2OH (hidroxil-amin)

Erősen nedvszívó, bomlékony, melegítésre robbanó kristályos anyag. Vizes 

oldata gyenge bázis.

NH2 0H + H20  ^  n h 3 o h + + o h -

Sói erős redukálószerek.

Nitrogén-oxidok

Jelenlegi ismereteink szerint a nitrogén az oxigénnel többféle oxidot alkot, 

melyekben +1 -  +5 oxidációtokkal szerepel. Közülük szobahőmérsékleten csak 

a nitrogén-monoxid és a nitrogén-dioxid stabil.

Az oxidok gázhalmazállapotban molekulákat, szilárdan pedig -  az ionos 

dinitrogén-pentaoxid (N2 0 5) kivételével -  molekularácsot képeznek.
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N2 0  (dinitrogén-oxid, kéjgáz)

Színtelen, enyhén édeskés szagú gáz, belélegezve bódultságot okoz. Az alvást 

nem tartja fenn.

Ammóniával robbanóelegyet képez : 3 N20  + 2 N H 3  -> 4 N2  + 3 H20

Oxigénnel keverve kisebb műtéteknél narkotikumként alkalmazzák.

NO (nitrogén-monoxid)

Színtelen, a levegő oxigénjétől hamar megbámuló (N02-vé oxidálódik), 

mérgező, reaktív gáz. Vízben rosszul oldódik. Szilárd állapotban dimer N2 0 4  

alakban van jelen.

Salétromsav és fémek reakciójakor keletkezik.

8  HN03  + 3 C u  -» 2 NO + 4 H20  + 3 Cu(N03 ) 2

N0 2  (nitrogén-dioxid) és N2 0 4  (dinitrogén-tetraoxid)

A két gáz mindig együtt fordul elő, mivel reverzibilisen egymásba alakulnak.

A N0 2  vörösesbarna színű, fojtó szagú, mérgező, korrozív gáz, lehűtve 

halványsárga folyadékká sűrűsödik, majd színtelen kristályokká szilárdul, amely 

dinitrogén-tetraoxidból (N2 0 4) áll. Erélyes oxidálószerek.

Vízzel salétromsavvá és salétromossavvá egyesülnek:

N2 0 4  + H20  -> HN03  + HN02

N2 0 3  (dinitrogén-trioxid)

Csak kis hőmérsékleten stabil, sötétkék folyadék. - 1 0  °C-on már bomlik :

N2 0 3  -> NO + N0 2

Vízzel való reakciója salétromossavat eredményez.

N2 0 3  + H20  -> 2 HN02

N2 0 5  (dinitrogén-pentaoxid)

Szobahőmérsékleten szilárd anyag, amely N02+ és N03'  ionok alkotta ionrács. 

Vízzel salétromsavat képez : N2 0 5  + H20  -» 2 HN0 3
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HN02  (saiétromossav)

Csak híg, vizes oldatban létező, bomlékony, gyenge sav (K=5,13-10~4). 

Töményebb oldatban vagy hevítve diszproporcionálódással bomlik :

3 HN02  -► HN03  + 2 NO + H20

Sói a nitritek, melyekből közvetlenül a felhasználás előtt nitritekböl kénsavval 

szokták felszabadítani. Szerves aminvegyületekkel adott jellegzetes reakcióit a 

minőségi kémiai analízisben használják ki.

HN03  (salétromsav)

A tömény salétromsav színtelen folyadék, amely a levegőn N0 2  képződése 

közben bomlik. Vízzel korlátlanul elegyedik, 69,2 %-os oldata azeotróp elegy 

(acidum nitricum concentratum). A gyógyszertári hivatalos hígított salétromsav 

(acidum nitricum fumans) a benne oldott N02-tartalom miatt barnás színű.

Erős, oxidáló hatású sav ; sói a nitrátok. Töményen molekulákat alkot, híg 

oldatban ionjaira disszociál :

HN03  + H20  ^  H3 0 + + N03_

A tömény salétromsav a halogéneket halogénsavakká oxidálja (kivéve a fluort), 

a ként, szelént, foszfort, arzént, antimont, szenet és a bőrt oxiddá oxidálja. A 

hidrogénnél negatívabb standardpotenciálú fémeket a híg salétromsav 

hidrogénfejlődés közben oldja. A réz, ezüst és higany csak tömény 

salétromsavban oldódik nitrogén-monoxid képződése közben.

A tömény HN03  csak az aranyat és platinát nem támadja meg. Az ezüstöt pl. 

még az arany-ezüst ötvözetekből is kioldja (legalábbis a felületen), ezért 

Vá/aszfóv/z'-nek is nevezik. Tömény sósav és tömény salétromsav 1:3 arányú 

elegye a "királyvíz", amely az aranyat és a platinát is oldja, mert a két sav 

reakciójakor keletkező atomos klór ezeket a fémeket is képes oxidálni.

HN03  + 3 HCl -> NOCI + 2 ,CI ’ + 2 H20

Au + HN03  + 4 HCI -» H[AuCI4] + NO + 2 H20

Az ipar NH3  elégetésével (Pt-katalizátort használva) állítja elő a salétromsavat. 

Előbb N0 2  keletkezik, majd ezt vízben oldva diszproporcióval HN03  és HN02.
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A salétromsav fontos vegyipari alapanyag, főképp nitrátok előállítására, illetve 

oxidálószerként különböző (szerves)kémiai reakciókhoz alkalmazzák.

A szerves vegyületekbe nitrocsoportot (-N02) épít be -  tömény kénsav és 

salétromsav elegyét az ún. nitrálóelegyet használják erre a célra -, illetve C 0 2  

és H20  keletkezéséig oxidálja az egyes anyagokat.

A bőrön jellegzetes sárga elszíneződést okoz, amely a fehérjékből képződő 

xantoproteinlö\ ered.

11. 9. 1. 2 A foszfor fontosabb vegyületei 

PH3  (foszfor-hidrogén, foszfin)

Undorító, rothadó fehérjére emlékeztető szagú, nagyon mérgező gáz. Vízben 

nem oldódik. 150 °C-on foszforsavvá ég el :

PH3  + 2 0 2  -> H3 PO4

Gyengén bázisos jellegű, savakkal foszfóniumsókat (PH4+-ionokat 

tartalmaznak) alkot, melyek ugyancsak nagyon mérgezőek.

Fehérfoszforból kálilúggal főzve állítható elő :

P4  + 3 KOH + 3 H20  -> PH3  + 3 KH2 P0 2

Foszfor-halogenidek

Szobahőmérsékleten p PCI3 (foszfor-triklorid) és a PBr3 (foszfor-tribromid) 

cseppfolyós halmazállapotú, a PCI5 (foszfor-pentaklorid) és a PBr5 (foszíor- 

pentabromid) pedig kristályos.

Igen reakcióképes vegyületek. A trihalogenidek vízzel foszforossavvá, a 

pentahalogenidek pedig előbb foszforoxid-halogenidekké, majd foszforsavvá 

hidrolizálnak:

PCI3  + 3 H20  -> H3 P0 3  + 3 HCI 

illetve: PCI5  + H20  POCI5  + 2 HCI

POCI3  + 3 H20  -> H3 P0 4  + 3 HCI 

Leggyakrabban szerves vegyületek halogénezésére használják őket.
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P2 0 3  (difoszfor-trioxid)

Fehér, puha, könnyen olvadó anyag. Gőzében P4 0 6  molekulák formájában van 

jelen. A foszforossav anhidridje, vízzel ortofoszforossavvá alakul át.

P2 0 3  + 3 H20  -> 2 H3 PO3

P2 0 5  (difoszfor-pentaoxid)

Fehér, erősen higroszkópos por. A fehérfoszfor elégetésekor ennek gőze 

keletkezik. Gőzében dimer formában (P4 O10) fordul elő. Vízzel hevesen reagál 

előbb metafoszforsavvá, majd átalakul ortofoszforsavvá :

P2 0 5  + H20  -> 2 HPO3  , illetve HPO3  + H20  -> H3 P0 4  

Általában vízelvonásra, gázok és folyadékok víztelenítésére, exszikkátorokban 

való szárításra, illetve savanhidridek előállítására használják.

Foszforsavak A foszfor hidrogénnel és oxigénnel különböző összetételű ún. 

oxisavakat alkot, melyek különböző erösségűek. Oxigén- és hidrogéntartalmuk 

alapján a leggyakoribbak az ortosavak, metasavak és pirosavak.

ortosavak : H3 POx x = 2 , 3, 4 

metasavak : H PO ^ x = 2, 3, 4 

pirosavak : H4 P2 Ox x = 4, 5 ,6 , 7

H3 PQ2  (hipofoszforossav)

Mérgező hatású, erős sav. Kalciumsóját (calcium hypophosphorosum) 

gyógyszerként alkalmazzák. „

H3 P0 3  (foszforossav)

Közepesen erős sav. Sói a foszfitok, melyek akárcsak a sav, erős

redukálószerek.

H3 P0 4  (ortofoszforsav)

Vízmentes állapotban kristályos anyag, amely 42 °C-on megolvad. Víz 

jelenlétében elfolyósodik, 85-88 %-os oldata (acidum phosphoricum concentratum) 

színtelen, szagtalan, sűrű folyadék. 1 0  %-os vizes oldata a gyógyszertári hígított 

foszforsav (acidum phosphoricum dilutum).
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A hidrogéneket fokozatos disszociációs lépésekben adja le :

H3 PO4  H+ + H2 P04‘  primer ortofoszfát vagy dihidrogén-foszfát

H2 PO4 " 5 =  ̂ H+ + HPO4 2" szekunder ortofoszfát vagy hidrogén-foszfát

HP042" ^  H+ + PO4 3'  tercier ortofoszfát vagy foszfát

A primer, ill. szekunder ortofoszfátok hevítve vízvesztéssel metafoszfátokká, ill. 

pirofoszfátokká alakulhatnak :

h2po4- -> PO3 - + H20  

2 HPO4 2'  -> P2 0 74" + H20

HPO3 (metafoszforsav)

Üvegszerűen kemény, amorf anyag, vizes oldata közepes erősségű sav. 

Molekulái polimerizált formává egyesülnek.

Vizes oldatát laboratóriumban fehérjék kicsapására használják.

H4 P2 0 7  (pirofoszforsav)

Tiszta állapotban színtelen, kemény anyag. Négybázisú, közepes erősségű sav; 

sói a pirofoszfátok.

11. 9. 1. 3 Az arzén, antimon és bizmut fontosabb vegyiiletci

Az arzén vegyületei 

AsH3  (arzén-hidrogén)

Színtelen, fokhagymaszagú, mérgező gáz, amely arzénvegyületek redukciójával 

állítható elő atomos hidrogénnel.

H3 ASO3  + 6  ,H’ -> AsH3  + 3 H20

Már enyhe melegítésre is könnyen szétesik elemeire. Ezt használják ki a 

Marsh-próba során : ha üvegcsőben áramló AsH3-t hevítünk, a bomlás során 

keletkező arzén a cső hidegebb részén lecsapódik f  arzéntükör").

2 AsH3  -> 2 As + 3 M2
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A s 20 3 (d ia rzé n -trio x id )

Három módosulata van, melyek közül a két kristályos változat fehér por, az 

amorf alak pedig színtelen, üvegszerű anyag. 200 “C fölé hevítve dimer 

formában (As4 Oe) maradék nélkül elillan. Finom pora nehezen nedvesedik, pl. a 

vízen úszik. Erős méreg (a halálos adag kb. 0,1g) ; ellenszere az aktív szén, 

amely fémarzénné redukálja. Megfelelően kis adagokban gyógyszer is (acidum 

arsenicosum anhydricum). Kis dózisai fokozzák az erőnlétet, és hosszabb időn át 

folyamatosan szedve nagyobb adaghoz is hozzá lehet szokni mérgezés nélkül. 

Általában diarzén-trioxidból állítják elő a további arzénvegyületeket.

H 3A s 0 3 (a rz é n e s s a v )

Igen gyenge sav (K-|= 6  • 10'10), amely az As2 0 3  és víz reakciójakor keletkezik. 

As20 3 + 3 H20  —> 2 H3 As0 3

Az arzénessav sói az arzenitek (As0 33‘), melyek már a levegő oxigénjének 

hatására is arzenátokká oxidálódnak.

A s 20 5 ( d ia rz é n -p e n ta o x id )

Az arzén öt vegyértékű oxidja, amely az arzénsav (H3 As04) anhidridje. Ez 

erősebb sav az arzénsavnál. Sói az arzenátok, melyek közül a barna színű 

ezüst-arzenátnak (Ag3 As04) analitikai jelentősége van.

Az antimon fontosabb vegyületei

SbCI3  (antimon-triklorid ; antimonvaj)

Közönséges hőmérsékleten lágy, vajszerű, színtelen anyag. Erősen 

higroszkópos, hidrolízise során vízben oldhatatlan antimon-oxid-klorid 

(antimonil-klorid) képződik :

SbCI3  + H20  -» SbOCI + 2 HCI 

SbCI5  (antimon-pentaklorid)

Nagyon bomlékony, hidrolízise során HSb(OH) 6  összetételű antimonsav 

keletkezik, amely gyenge sav. Káliumsója vízoldható, nátriumsója viszont 

vízben oldhatatlan, ezért a nátriumionok minőségi analízisére használják.
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Sb2 Sg (diantimon-pentaszulfid, stibium sulfuratum aurantiacum). Narancsvörös 

színű, tapadós por. Vízben nem, de a gyomorsavban jól oldódik. Gyógyszerként 

is alkalmazzák, mivel köptető hatású.

Az Sb2 S3  (diantimon-triszulfid) az antimonvegyületek előállításának fontos 

kiindulási anyaga. Felhasználják ezenkívül a gyufagyártásban (a gyújtóanyag 

előállítására),. pirotechnikai célokra, üvegek színezésére és védőfestékek 

előállítására.

A bizmut fontosabb vegyületei 

BiCI3  (bizmut-triklorid)
Színtelen, kristályos anyag, ami fény hatására elemeire bomlik. Vízzel bizmutil- 
kloriddá hidrolizál:

BiCI3  + H20  -» BiOCI + 2 HCI

BiOCI (bizmut-oxid-klorid, bizmutil-klorid, bismuthum oxychloratum)
Fehér, íztelen, vízben rosszul oldódó por. Hintőporokban és bőrfelületi 
kenőcsökben használják.

Bí2 0 3  (dibizmut-trioxid)
Sárga színű por, amely melegítve vörösbamára változik. Vízben oldhatatlan, 
erős savakban és lúgokban oldódik. Cserépedények mázaként és nagy 
törésmutatójú üvegek készítésekor használják.

Bi(OH) 3  (bizmut-hidroxid)
Fehér színű, pelyhes anyag, 1 0 0  °C fölé hevítve előbb bizmut-oxid-hidroxid 
(BiO(OH)) keletkezik, ami aztán Bi2 0 3-dá alakul.
A bizmut-hidroxid tiszta vízben nem, de borkősav jelenlétében komplex 
formájában oldódik. Redukálószerek, pl. cukrok ebből az oldatból fémbizmutot 
választanak ki (Nylander-reakció).

Bi(0H)2 N03, BiON0 3  (bázisos bizmut-nitrát, bizmuthum subnitricum)
Finom tapintású, fehér, nehéz por. Bi(N03 ) 3  salétromsavas oldatából hígítás 
hatására válik ki. Enyhe bélfertőtlenítő szer, valamint a bőr felületi kezelésére is 
használják.

(BiO)2 C0 3  (bázisos bizmut-karbonát, bismuthum carbonicum)

Fehér por, vízben oldhatatlan. A gyomorsav megkötésére is használható.
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11.10 A széncsoport

A periódusos rendszer IV. főcsoportjának öt eleme közül csak a nemfémes 

jellegű szén (C) és a szilícium (Si) tulajdonságai hasonlítanak egymáshoz. Az 

ezektől sajátságaiban már jócskán eltérő germánium (Ge) félfém, míg az ónt 

(Sn) és ólmot (Pb) a fémek közé sorolják.

Külső héjukon négy elektron található s2 p2  elrendezésben. A rendszám 

növekedésével az s-pálya egyre inkább zárt alhéjnak számít.

A fémes jelleg az oszlopban lefelé haladva erősödik. Az azonos atomok közti 

kötések erőssége ugyanebben az irányban csökken, ami az olvadás- és 

forráspontok hasonló irányú változásában is megmutatkozik.

ELEM OLVADÁSPONT [°C] FORRÁSPONT [°C]

szén (grafit) 3750 4827

szilícium 1410 2355

germánium 937 2830

ón 232 2270

ólom 327,5 1740

Ugyanígy változik a keménységük is : a gyémánt az ismert legkeményebb 

természetes anyag, az ólom viszont akár körömmel is karcolható.

A széncsoport elemei a földkéregnek 27,7 %-át teszik ki, ebből 27,5 % a 

szilícium, amely a Föld szilárd kérgét alkotó vegyületek fö alkotója. A 

fennmaradó igen kis résznek kb. 99 %-a szén, 1 % pedig túlnyomó részben 

ólom.

A szén

A szén a földi élet alapja, az élőlények szerves alkotóanyagainak legfontosabb

komponense.

Elemi állapotban a kristályos gyémánt és grafit, illetve az amorf fullerén 

formájában fordul elő. Ezek a különböző allotróp módosulatok fizikai 

tulajdonságok vonatkozásában jelentősen különböznek.
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gyémánt grafit fullerén

A gyémánt színtelen (esetleg szennyezésekkel sárgára vagy kékre színezett, 

néha fekete) tetraéderes alapelrendeződésű, köbös lapcentrált rácsa 

oldhatatlan, az elektromosságot nem vezeti. Kristályaiban a szénatomok 

egymástól való távolsága azonos (0,154 nm), és közöttük igen nagy a kötőerő. 

A gyémánt instabil : spontán átalakulhat grafittá, de a reakció sebessége 

közönséges körülmények között nagyon kicsi. Oxigéntől elzárt térben hevítve, 

1500 °C fölött azonban az átalakulás végbemegy.

A gyémánt nagy nyomáson keletkezett a Föld belsejében ; a lelőhelyeken 

bányákban termelik ki. 1955 óta mesterségesen is elő tudják állítani. Ma már 

többet állítanak elő mesterségesen, mint amennyit bányásznak.

Nagy keménysége miatt az ipar fúrásra, csiszolásra, vágásra használja. Az arra 

alkalmas darabokból ékszert csiszolnak (a csiszolt gyémánt neve brilliáns).

A grafit szintén kristályos szerkezetű. Benne a szénatomok párhuzamos 

síkokban helyezkednek el. Az egy síkban levő szénatomok egymástól 0,142 nm 

távolságra, hatszögekbe rendeződnek. A rétegek távolsága 0,335 nm, ezek 

könnyen elmozdulhatnak egymáson, ezért a grafit puha. Színe szürkésfekete, 

csaknem fémes csillogású, az elektromosságot vezeti.

A grafitot is bányásszák, illetve mesterségesen állítják elő kőszénből. 

Elektródokat, ceruzát, béléstesteket, védőbevonatokat állítanak elő belőle.

Az atomreaktorokban moderátorként is alkalmazzák, mivel a neutronok 

beleütközve lelassulnak.

Mikrokristályos grafitnak számítanak az ún. mesterséges vagy amorf szenek 

is, melyeket elsősorban adszopciós tulajdonságaik révén használnak fel.
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Az aktív szén alapanyaga általában szén, fa vagy valamilyen 
széntartalmú ásvány, amit több száz °C hőmérsékleten vízelvonó
szerekkel kezelnek. A szerves vegyületek eltávozása után visszamaradó 
szénvázat aktiválják.
Ennek adszopciós tulajdonságait használják ki pl. ivóvíz és szennyvíz 
tisztítására, gázálarcok szűrőbetétjében, cigarettafilterekben stb. Az 
orvosi gyakorlatban már évezredek óta használt ún. csontszén vagy 
vérszén (carbo activatus seu medicinalis ) hatása azon alapszik, hogy a 
gyomorban, illetve a béltraktusban megköti a bélgázokat, mérgező 
anyagokat és a baktériumokat.

A korom a szén nem tökéletes égésével vagy szénhidrogének termikus 
bontásával állítható elő. Elsősorban autógumik kopásállóságát javítják 
vele, illetve különböző fényálló színezékek és festékek (nyomdafesték) 
gyártására használják.

A koksz a kőszén száraz lepárlásakor, azaz levegőtől elzárt térben való 
hevítésekor keletkezik. Főképp tüzelőanyagként vagy a fémek 
redukcióval való előállítására (vasgyártás) használják.

A faszén a fa száraz lepárlásának laza szerkezetű terméke.

A  szén harmadik módosulatát, a fulleréneket 1985-ben fedezték fel. (Nevüket 

Buckminster-Fuller építészről kapták, akinek kupolái hasonló szerkezetűek.) 

Tulajdonképpen üreges molekulák, melyek leggyakrabban 28, 50 vagy 60 

szénatomból álló "labdákat" alkotnak.

Az elemi szén reakciókészsége közönséges hőmérsékleten kicsi, igen magas 

hőmérsékleten a gyémánt < grafit < "amorf szén sorrendben nő a különböző 

allotrop módosulatok reakciókészsége (a gyémánt nagyobb hőmérsékleten is 

gyakorlatilag közömbös).

Levegőben hevítés hatására a szén szén-dioxiddá ég el, ami kevés oxigén 

jelenlétében szén-monoxiddá redukálódhat.

C0 2  + C -> 2 CO

A grafit és az "amorf szenek magas hőmérsékleten hidrogénnel szénhidro
génekké, kénnel szén-diszulfiddá, nitrogénnel diciánná {(CN)2} egyesülnek.
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A vízzel alacsonyabb hőmérsékleten szén-dioxidot és vizet.

C + 2 H20  -> 2  H2  + C 0 2

magasabb hőmérsékleten szén-monoxidot és hidrogént képez.

C + H20  H2  + CO

A szén bizonyos fémek olvadékaiban is oldódik (vas- és platinacsoport), majd 

kihűléskor grafit alakjában kiválik. Más fémekkel (pl. Ca, AI, W) karbidokat alkot.

A szén a Földön főképp karbonátásványok formájában (mészkőhegységek) 

fordul elő. Nagyon fontosak az ásványi szenek is, amelyek elsősorban 

energiahordozók, csakúgy, mint a kőolaj. Ezek elpusztult növényi és/vagy állati 

részekből keletkeztek a föld mélyében nagy nyomás alatt. A sorrendben 

geológiailag egyre fiatalabb és kisebb széntartalmú ásványi szenek (antracit, 

fekete kőszén, barna kőszén, illetve lignit) közül csak az antracit tartalmaz kis 

mennyiségben kristályos grafitot.

Felmérések szerint a földkéregben -3-10 1 6  tonna, a tengerekben és 

óceánokban ~3,8-101 3  tonna, a légkörben ~6,5-101 1  tonna, a biomasszában 

pedig -2,8-10 1 1  tonna szén van kötött formában. A szén a meteoritokban is 

előfordul kb. 0 ,0 1 % koncentrációban.

A két stabil szénizotóp (1 2 C, 1 3 C) mellett 10 radioaktív is létezik, melyek közül a 

14C a legfontosabb. Ez kozmikus sugarak neutronjainak hatására magreakciók 

révén állandóan keletkezik nitrogénből az atmoszféra felső rétegeiben.

on + 1?N 1gC + ]H

P-sugárzó, felezési ideje 5568 év. Részaránya a természetes szénben nagyon

kicsi (1 0 "1° %), de az anyagcsere folytán a stabil szénizotópokkal együtt 

folyamatosan beépül a különböző élő rendszerekbe, így az izotóparány 

mindaddig állandó, amíg a szervezet anyagcserét folytat, azaz él. Ha elpusztul, 

az anyagcsere leáll, és nem épül be több radioaktív szén. A radioaktív és stabil 

szénizotópok aránya (14C / 1 2 C) ettől kezdve csökken, mivel a 14C bomlik. 

Ennek alapján a felezési idő ismeretében fosszilis, illetve elszenesedett 

maradványok 1 4 C-aktivitásából azok kormegállapítását lehet elvégezni.
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S z i l íc iu m

Sötétszürke, félig fémfényü, rideg, kristályos anyag. Kristályrácsa hasonló a 

gyémántéhoz. Félvezető, vezetőképessége a hőmérséklet növekedésével nő. 

Ha rácsszerkezetébe kis mennyiségű más elemet is beépítenek, 

vezetőképessége több nagyságrenddel nő.

Vízben és savakban nem oldódik. Folysav (HF) és salétromsav elegyében 

[SiF6]2‘  komplexek képződése közben, lúgokban hidrogénfejlődés közben 

oldódik : Si + 2 NaOH + 3 H20  = Na2 Si0 3  + 2 H2

A szilícium nem túlságosan reakcióképes elem. Felületén S i0 2  összetételű 

ellenálló oxidréteg képződik. Levegőben csak 1000 °C fölött ég el szilícium- 

dioxiddá. A halogének közül a fluorral közönséges hőmérsékleten is hevesen 

reagál : Si + 2 F2  = SiF4

Klórral, valamint kénnel és nitrogénnel ugyancsak magasabb hőmérsékleten

egyesül.

Szénnel karbidot (SiC, k a rb o ru n d u m ), fémekkel szilicideket alkot 

(alkáliföldfémek, vas). Egyes fémek olvadékában (Ag, AI) oldódik, majd 

lehűléskor kikristályosodik belőlük.

A szilícium a litoszférában az oxigén után a második leggyakoribb elem : a 

Földön minden hatodik atom szilícium. Mondhatjuk, hogy az élettelen természet

legjellegzetesebb eleme.

Elemi állapotban nem fordul elő, oxidja (kvarc : S i02) és a kovasav (H2 Si03) 

sokféle sója, a szilikátok (ortoklász, csillámok, stb.) kőzetalkotó ásványok. 

Előállítható kvarchomokból magnéziummal vagy alumíniummal,

3 S i0 2  + 4 AI —> 3 Si + 2 Al2 0 3  

illetve kalcium-karbiddal :

S i0 2  *i* CaC2  —> Si *i* 2 0 0  Oa 

Elsősorban fényelemek, tranzisztorok készítésére használják.

Csaknem minden élőlényben kimutatható. Főképp egyes tengeri kovamoszatok 

páncéljában, a fű-, nád- és gabonafélék szárának vázában találhatók szilikátok.
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Ma még nincs egyértelműen eldöntve, hogy a magasabb rendű állati, illetve az 

emberi szervezet szilíciumtartalmának van-e valamifajta biológiai szerepe. A 

tüdőben és a nyirokcsomókban szilikátok rakódhatnak le, ami súlyos 

következményekkel járhat (silicosis).

Germánium

A gyémánthoz és a szilíciumhoz hasonlóan atomrácsot képez. Szürkés színű, 

rideg, ám 500 °C fölött jól alakítható. A szilíciumhoz hasonló tulajdonságú 

félvezető.

Levegőn szobahőmérsékleten stabil, de hevítve germánium-dioxiddá (Ge02) ég 

el. Szilíciummal elegykristályokat képez.

Ritka elem, az ásványokban elsősorban szilícium mellett, oxigéntartalmú 

vegyületekben, illetve szulfidok formájában fordul elő.

Az iparban főképp egyenirányítók és erősítők gyártására használják.

Elemi állapotban nem mérgező, illékony hidridje (GeH4) azonban toxikus.

11. 10. 1 A szén, szilícium és germánium fontosabb vegyülctei

A szén-szén kötést tartalmazó vegyületeket, valamint a szénnek hidrogénnel 

alkotott vegyületeit és ezek halogénszármazékait a szerves kémia tárgyalja.

CO (szén-monoxid)

Színtelen, szagtalan, a levegőnél alig valamivel könnyebb, erősen mérgező 

gáz. Vízben nagyon rosszul oldódik, alkoholban és benzolban jobban. 

Meggyújtva (> 630 °C) kékes lánggal elég :

2 GO + 0 2  —̂ 2 C 0 2

Magas hőmérsékleten igen reakcióképes, a vízzel is reagál szén-dioxid 

keletkezése közben : CO + H20  — - - -  > C 0 2  + H2

A szén-monoxid és hidrogén elegye fontos szintézisgáz ; metán és metil-alkohol 

állítható elő belőle :

CO + 3 H2  -» CH4  + H20  

CO + 2 H2  -> CH3 OH
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Napfény hatására klórgázzal mérgező karbonil-dikloridot (COCI2, foszgén) 

képez, ami igen erős méreg.

A króm- és vascsoport elemeivel könnyen karbonil-komplexeket alkot :

Ni + 4 CO -> [Ni(CO)4]

Előfordul a bányagázokban és egyes vulkáni kigőzölgésekben. Jelentős 

alkotórésze az autók kipufogógázainak, ami főleg a nagyvárosok levegőjében 

dúsulhat fel.

Mérgező hatásának az az oka, hogy kb. 200-szor erősebben kötődik a 
hemoglobin Fe++-ionjához, mint az oxigénmolekula, így az alkalmatlanná 
válik az oxigén felvételére és szállítására. A CO-mérgezés tünetei fejfájás, 
hányinger, rosszullét ; a levegőben msenként 0,5 dm3  CO már halálos.

Laboratóriumban hangyasavból vízelvonással (pl. kénsavval) állítják elő : 

HCOOH -> CO + H20

Az iparban forró koksz és vízgőz reakciójából keletkezik az ún. vízgáz.

C + H20  -» CO + H2

A szén-monoxidot elsősorban alkohol- és aldehidgyártásra, illetve fém-oxidok 

redukálására használják fel.

C02 (szén-dioxid)

Színtelen, enyhén savanykás szagú, a levegőnél nehezebb gáz. Szilárd 

halmazállapotban molekularácsot alkot.

Könnyen cseppfolyósítható ; a folyékony C 0 2  rossz oldószer. Nyomás alól 

hirtelen felengedve részben elpárolog, részben kifagy : "szénsavhó” keletkezik. 

Ezt fagyasztásra, illetve alkohollal vagy acetonnal keverve -80 °C-os hőmérsék

letű hűtőkeverékben alkalmazzák.

Nagyon stabil vegyület. Nem éghető, az égést sem táplálja, de az alkálifémek 

és a magnézium magas hőmérsékleten reakcióba lépnek vele. Így meggyújtva, 

tiszta C 02-ban tovább égnek.
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A C 0 2  vízben a hőmérséklettől és parciális nyomásától függően oldódik, és 

részben szénsavvá alakul. A telített oldat azonban a szénsav mellett mindig 

tartalmaz oldott C 02-t is.

C02 + H20  ^  H2 C 0 3  ^  H+ + HC03‘ 

h c o 3- ^  H+ + C 032'

A szénsav gyenge sav (K1 = 4,45-1CT7; K2  = 4,79-10"11). Csak vizes 

oldatban létezik, mert bepáriáskor vízre és szén-dioxidra bomlik. Sói a 

karbonátok, savanyú sói a hidrogén-karbonátok.

Az alkáli-hidrogén-karbonátok vízben oldódnak, az alkáliföldfém-hidrogén- 

karbonátok pedig csak oldatban léteznek. A szénsav egyéb fémekkel alkotott 

sói vízben oldhatatlanok.

A levegő és a földkéreg jelentős mennyiségű szén-dioxidot tartalmaz. Előfordul 

a vulkáni gázokban és egyes ásványvizekben.

Szén-dioxid keletkezik a szén, illetve szénvegyületek tökéletes égésekor, 

továbbá a biológiai oxidáció, illetve a szeszes erjedés során. Erős savak 

karbonátokból ugyancsak szén-dioxidot szabadítanak fel.

A légkör C02-tartalmának egy részét a zöld növények a fotoszintézis során 

elhasználják, míg a magasabbrendűek a légzés során kb. ugyanennyit 

termelnek és juttatnak vissza.

Jóllehet az atmoszféra C02-tartalma a nitrogénhez és az oxigénhez képest 

igen csekély, mégis fontos szerepe van a Föld éghajlatának, a felszín 
hőmérsékletének kialakításában és megőrzésében az ún. üvegházhatás 
révén. A C02-molekulák ui. a Nap látható sugarait átengedik, a földfelszín

infravörös sugárzását, az ún. hősugarakat viszont elnyelik. Ha nő a 
légkörben a C0 2  mennyisége, akkor a Föld a felvett energiának csak

kevesebb részét képes visszasugározni a világűrbe és felmelegszik. Ez a 
folyamat napjainkban kezdi elérni a kritikus határt, mivel a tüzelőanyagok 
elégetése jelentősen növeli az atmoszféra C0 2 -tartalmát.

A szén-dioxidot laborban mészkő és sósav reakciójával szokás előállítani.

CaC03  + 2 HCI —> CaCI2  + C 0 2  + H20  

Felhasználják hűtésre, tűzoltókészülékekben, hegesztéseknél védőgáznak. 

Szürke palackokban kerül forgalomba.
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CS2  (szén-diszulfid)

Kellemetlen, retekre emlékeztető szagú, illékony folyadék. Jó oldószere a 

kénnek, foszfornak, jódnak, zsíroknak és a káucsuknak. Vízzel nem, alkohollal 

és éterrel jól elegyedik. Belélegzett gőze nagyon mérgező hatású. A bőrön át is 

felszívódik.

HCN (hidrogén-cianid)

Keserümandula szagú, alacsony forráspontú (+ 26,5 °C), rendkívül mérgező

folyadék. Gyenge sav (K= 4,9 K ) '10), sóiból még a szénsav is felszabadítja.

Sói a cianidok, melyek nagyon jó komplexképzők. A vízben oldódó alkáli- és 

alkáliföldfém-cianidok is erős mérgek.

A cianidok formális oxidációs termékei a danátok (OCN‘), melyek kénnel

hevítve rodanidokká (SCN", más néven tiocianátokká) egyesülnek. A rodanidok, 

feltehetően méregtelenítési folyamatok végeredményeként, az emberi nyálban 

is kimutathatók.

A cianidok egy része hevítve (CN) 2  összetételű diciánná bomlik.

A dicián vízzel reagálva hidrogén-cianidot és hidrogén-cianátot képez.

Ez a reakció is mutatja, hogy nagy a hasonlóság a halogenidekkel, ezért ezeket 

a vegyületeket pszeutío-halogenideknek, ill. pszeudo-halogenátoknak is

nevezik.

NC-NH2  (cián-amid)

Amfoter jellegű, ionos vegyület, amelynek Ca-sója, a mésznitrogén, mezőgaz

dasági szempontból fontos műtrágya. Előállítása céljából az izzított kalcium- 

karbidot nitrogénnel kezelik :

Hg(CN) 2  Hg + (CN) 2

(CN) 2  + H20  -» HCN + HOCN

CaC2  + N2  —> CaCN2  + C

Ez víz hatására először karbamiddá alakul, majd NH3  keletkezik. 

CaCN2  + 3 H20  -> NH3 -CO-NH2  + Ca(OH) 2

C 0 2  + 2 NH3
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Si0 2  (szilícium-dioxid)

Kristályos és amorf alakban számos változata előfordul. Szerkezetében minden 

szilíciumatomot tetraéderesen négy oxigénatom vesz körül.

Ezek az S i0 4  tetraéderek az oxigénatomokon keresztül geometriailag 

különbözőképpen kapcsolódhatnak össze, ezért számos, egymástól eltérő 

rácsszerkezet jöhet létre. Mivel igen elterjedtek, mindegyiknek külön neve is 

van: a három legfontosabb a kvarc, a tridimit és a krisztobalit.

A Si0 2  olvadáspontja magas (1715 °C), csakúgy, mint forráspontja (2230 °C). 

Kémiailag kevéssé reakcióképes, a savak közül csak folysavval reagál.

S i0 2  + 6  HF -> H2 SiF6  + 2 H20  

Alkálilúgok olvadékaival szilikátokat képez :

S i0 2  + 2 NaOH —> Na2 Si0 2  + H20

A természetben rendkívül sokféle kvarc található, melyek közül sok drágakő 

vagy féldrágakő. Színtelen kristályait hegyikristálynak, máramarosi gyémántnak 

nevezik. Sárga ásványa citrin, a lila ametiszt, a szürkésfekete füstkvarc néven 

ismert. Előfordul még az achát, opál és lídiai kő is ; ez utóbbit aranyötvözetek 

karcpróbájához használják, míg az achátból mozsarakat készítenek.

A kvarchomokot főképpen az építkezéseknél habarcskészítésre, illetve az 

üveggyártásban használják. Létezik csak kvarcból álló kvarcüveg is 

(hegyikristály megolvasztásával készül, és optikai műszerekhez való lencséket, 

prizmákat készítenek belőle, mivel a hagyományos üveggel szemben átengedi 

az ultraibolya sugarakat), de a gyakorlatban nagyobbrészt használatos üvegek 

többfajta oxid egybeolvasztásával készülnek.
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Üveg

Előállításához alapvetően kétfajta oxidra van szükség : a szerkezetet létrehozó 

hálózatalkotó, illetve az alapvázat módosító hálózatmódosító oxidokra. 

Hálózatalkotó oxid jellemzően a kvarc vagy a bór-trioxid (B2 0 3) lehet.

Ennek megfelelően az üveg alapanyagai : kvarchomok (Si02), mészkő (CaC03) 

és szóda (Na2 C 03). A karbonátokból már alacsony hőmérsékleten szén-dioxid 

távozásával fém-oxidok keletkeznek.

Az oxidok egybeolvasztása után a kvarc alapszerkezete megromlik, és az S i04- 

tetraéderek nem mindegyike kapcsolódik oxigénatomon keresztül, hanem 

helyenként oxidionok is beépülnek. Ezek mellett, a hálózat nyílásaiban foglalnak 

helyet pl. a nátriumionok. A szerkezet elemei azonban nem ismétlődnek 

szabályosan, így a kialakuló kötések sem azonos erösségüek. Nincs éles 

olvadáspont, a dermedésük hosszan elhúzódik bizonyos hőmérséklet- 

tartományban. Az üveg tulajdonképpen túlhütött olvadék. A kristályokkal 

ellentétben nem alkot szabályosan rendezett, ismétlődő elemekből álló 

térrácsot, hanem alkotórészei szabálytalan hálózatot képeznek egymással.

A tűzálló üvegek mindkétfajta hálózatalkotó oxidot tartalmazzák. A kialakuló 
szerkezet a hőmérsékletváltozásokra kevésbé lesz érzékeny, hőtágulása is 
kisebb, illetve savakkal és lúgokkal szemben is ellenállóbbá válik (jénai üveg, 
pyrex üveg) ; laboratóriumi üvegedények készítésére is alkalmasabbá válik.

Az üveg fizikai tulajdonságai erősen függnek kémiai összetételétől. A 

közönséges üvegben kb. 10 % Na, 5 % Ca, 1 % AI van, a többi szilícium és 

oxigén. Egyéb oxidok hozzáadása módosítja az üveg színét : a vas(lll)-oxiddal 

barnára, kobalt(ll)-oxiddal kékre, réz(l)-oxiddal vörösre lehet színezni az üveget. 

Ha pl. ólom-oxidot (PbO) is alkalmazunk, az ún. ff/'nüveghez jutunk, amelyet 

nagy fónytörőképessége miatt optikai prizmák, lencsék, illetve csiszolt 

üvegtárgyak (kristályüveg, strassz) készítésére használnak.

Az alap- és adalékanyagokat 1400-1600 °C-on összeolvasztják, majd lehűtik 

800-1000°C-ra, és a még képlékeny masszából fúvással, húzással, préseléssel 

stb. állítják elő a kívánt formát.

Az üvegolvadékot lassan kell hűteni, hogy minél rendezettebb szerkezet 

alakulhasson ki, ellenkező esetben feszültségek keletkeznek az anyagban.
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H2Si03 (métakovasav) és H4Si04 (ortokovasav)

Szabad állapotban nem stabilak, tisztán nem állíthatók elő. Az ortokovasav

szerkezete olyan tetraédernek fogható fel, amelyben a központi Si-atomot négy

OH-csoport veszi körül. Két ilyen molekula kapcsolódásából vízkilépéssel

keletkezik az ortodikovasav (H6Si20 7).

OH "  OH OH OH
I I I I

H O -S i-O H  + H O -S i-O H  — ► HO -  S i-O  -  S i - OH 
I I I I
OH OH OH OH

További vízkilépéssel még több molekula kondenzálódhat. Hatnál több 

ortokovasav összekapcsolódása ún. polisavakat eredményez. Ezeknek a lánc

szerű óriásmolekuláknak az általános összegképlete (H2 Si03)n - H2 0.

Ilyen polikovasav a mesterségesen előállított szilikagél, amely nagy fajlagos 
felülete révén nagyon jó adszorbeálószer, ezért általában szárításra, 
tisztításra használják. A természetben is előforduló azonos szerkezetű 
anyag a kovaföld.

Két polikovasav-lánc további vízvesztéssel összekapcsolódhat, és (H6 Si4 0 11)n

általános összegképletű sík szalagok alakulnak ki. Az egyes láncokat Si-O-Si 

hidak kapcsolják össze. Több lánc összekapcsolódása lapszerkezetet 

eredményez : (H2 Si2 0 5)n. Ezek a csillámok, melyek a lapok között igen jól

hasadnak.
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A lapok újabb vízleadással térhálós szerkezetet hozhatnak létre, melyekben 

minden szilíciumatomot 4 oxigénatom vesz körül, és minden oxigénatom 2 

szilíciumatommal kapcsolódik. Ebbe a csoportba tartoznak a földpátok.

A kovasavak származékai a szilikátok. Az alkáli-szilikátok kivételével vízben 

oldhatatlanok.

A porcelángyártásra használt kaolin és az agyag alumínium-hidroszilikát :

[AI(0H)2 Si2 0 5)]n

Az üreges szerkezetű zeolitok az alumíniumion mellett alkáliionokat is 

tartalmaznak, melyek azonban könnyen kicserélhetők más hasonló méretű 

ionokra vagy molekulákra. E tulajdonságuknál fogva ioncserélőként vagy 

molekulaszűrőként is alkalmazhatók.

SiC (szilícium-karbid)

A gyémánt után a legkeményebb anyag, szerkezete analóg a gyémántéval. 

Savakkal, lúgokkal szemben rendkívül ellenálló. Fogászati és egyéb fúrók, 

valamint csiszolófelületek előállítására használják.

11.11 Az ón és az ólom

A periódusos rendszer IV. főcsoportjában az ón (Sn) és az ólom (Pb) fizikai és 

kémiai tulajdonságai lényegesen eltérnek az oszlop első három elemétől (szén 

szilícium, germánium), ezért külön tárgyaljuk őket. Mindkét fémet már az 

ókorban is ismerte (a nevezetes hét fém közé tartoztak) és használta az 

emberiség ( pl. a bronz réz és ón ötvözete).

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Az ón és az ólom is szürkés színű, lágy fém. Az ólom papíron nyomot hagy. 

Viszonylag kis hőmérsékleten olvadnak meg ; olvadáspontjuk 232 °C, illetve

327,5 °C. Mindkettő nehézfémnek számít, jóllehet még az ólom sűrűsége (11,3 

g/cm3) is kisebb, mint a higanyé (13,6 g/cm3). A hőt és az elektromosságot jól 

vezetik. Jól nyújthatók és kalapálhatok; a vékony ónfóliákat (sz/an/o/papír) 

régebben csomagolásra használták.

230



XI. AZ ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK TULAJDONSÁGAI
11.11 Az ón és az ólom

Közönséges hőmérsékleten az ón kristályos módosulata az ún. fehérón a stabil. 

Ez tetragonális rácsú fémes módosulat, amely 13 °C alatt lassan átalakul a por 

alakú aprókristályos szürkeónná, amely fénytelen, és nincsenek fémes 

tulajdonságai. A folyamat során a fehérón tulajdonképpen szétporlik. 

Alacsonyabb hőmérséklet és szürkeón nyomnyi mennyisége az átalakulást 

jelentősen meggyorsítja (ónpestis).

Az ón- és ólomatomok külső elektronkonfigurációja s2 p2, vegyületeikben két- és 

négyvegyértékűek lehetnek. Az előbbiek általában színtelen ionkristályok, az 

utóbbiak ionosból kovalens kötésbe hajló molekulavegyületek. A Pb(IV) 

könnyen átalakul Pb(ll)-vé, míg az ón esetében az Sn(IV) a stabilabb. Az ón(ll) - 

vegyületek {SnCI2, Sn(OH)2} erős redukálószerek, az ólom(IV)-vegyületek pedig 

erélyesen oxidálnak.

Az ónt a tömény, forró ásványi savak oldják, az ólom felületén azonban 

oldhatatlan sók képződnek {PbCI2, PbS04, PbC03, Pb3 (P04)2}, melyek

megakadályozzák a további oldódást. Az ólmot csak a salétromsav és az 

ecetsav oldja, mivel az ólom-nitrát és az ólom-acetát vízben jól oldódik.

Mindkét fém hidroxidjai és oxidjai amfoter jellegűek, savakkal a megfelelő sókat 

képezik.

Alkáli-hidroxidokkal hidroxokomplexek alakulnak ki :

[Sn(OH)4]2', [Sn(OH)4]2', [Pb(OH)4]2', [Pb(OH)6]2‘ . Az ionoknak megfelelő 

savak nem léteznek, mert vizet veszítve a megfelelő oxidokká alakulnak.

A ón és ólom hidrogénnel közvetlenül nem reagál, a levegőn szürke oxidréteg 

vonja be őket, amely megakadályozza a további reakciót. Hevítve oxidálódnak. 

Az ón fehér fénnyel ón-dioxiddá (ónhamu) ég el : Sn + 0 2  -> Sn0 2  

Az ólom több lépésben oxidálódik :

Pb + 1/2 0 2  -> PbO (sárga) -» Pb3 0 4  (vörös)

Halogénekkel az ón közönséges hőmérsékleten tetrahalogenidekké egyesül ; az 

ólom csak magasabb hőmérsékleten reagál dihalogenidek képződése közben.
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Oxigén jelenlétében az ólom vízzel is reagál :

2  Pb + 2  H20  + 0 2  -» 2 Pb(OH) 2

Kemény vízben viszont az ólom felületén rosszul oldódó bázisos ólom-karbonát 

{ Pb(OH) 2  • 2 PbC03} védőréteg alakul ki.

Előfordulás, előállítás, felhasználás

Az ón elemi állapotban nem fordul elő, leggyakoribb ásványa a vörösbarna 

kassziterit {ónkő, Sn02).

Az ólom egyes vasércekben és aranylelőhelyeken fémólomként is megtalálható. 

Legfontosabb ólomásvány a galenit (PbS), amely általában a szfaleriäeI (ZnS) 

együtt fordul elő. Többek között előfordul még cerusszit (PbC03), anglezit 

(PbS04) és vörös ólomérc (PbCr04) formában is.

A természetes radioaktív bomlási sorok végterméke is ólom.

Az ón szenes redukcióval állítható elő :

Sn0 2  + 2 C —> Sn + 2 C

Az ólmot galenitböl pörköléssel nyerik ki többlépcsős reakcióban :

PbS + 2 0 2  PbS04  

2 PbS + 3 0 2  -> 2 PbO + 2 S0 2  

PbS04  + PbS Pb + 2 S 0 2  

2 PbO + PbS -> 3 Pb + S 0 2  

A kén-dioxidot a kénsavgyártás során hasznosítják.

Az ónt -  mint a bronz alkotórészét -  már az ókori Mezopotámiában is 

felhasználták fegyverek és szerszámok készítésére. A rómaiak edények 

belsejének bevonására alkalmazták.

Elemi ónból készülnek pl. a kondenzátorok és anódfémek. Nagy mennyiség 

fogy el a konzervgyártásban vaslemezek korrózió elleni bevonására; ez a 

fehérbádog, amit gyenge savak nem támadnak meg, így élelmiszerek tárolására 

is alkalmas. Üveget ónnal bevonva nagyon sima felülethez juthatunk. A szerves 

ónvegyületek a PVC-t megvédik az UV-fény szerkezetkárositó hatásával 

szemben.

Fontos ötvözöelem : bronz (réz-ón), lágyforrasz (ón-ólom), csapágyfém (réz- 

antimon-ón) készül belőle.
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Az ólmot legfőképpen ötvözetekben (ólom-antimon), akkumulátorok gyártására 

és különböző kábelek burkolására használják. Fontos tömítő- és burkolóanyag ; 

vízvezetékcsövek is készülnek belőle. A betűfém ólom-ón-antimon ötvözet. Az 

ólom vegyületeit felhasználják színezőanyagként, benzinek adalékanyagaiban 

kopogásgátlószerként és radioaktív sugárzás elleni ámyékolófalak készítésére.

Élettani hatás
A fémón és a szervetlen ónvegyületek az emberi szervezetre nem károsak, de 

pl. az SnH4  mérgező. A szerves ónvegyületek viszont erős enzimmérgek.

Az ólom és az oldható ólomsók szintén mérgező hatásúak. Nemcsak az 

emésztőcsatornából, hanem a tüdőből és a bőrön át is felszívódhatnak 

(különösen a szerves ólomvegyületek). Az ólom is enzimméreg, a hem 

szintézisét gátolja. Akut mérgezés ritkán fordul elő; veszélyesebb a 

folyamatosan, kis adagokban felvett krónikus ólommérgezés. Az ólom

vegyületek nagyon nehezen ürülnek ki a szervezetből ; az ólom főképpen a 

csontokban és a fogakban rakódik le.

Az ón és ólom fontosabb vegyületei 

SnCI2 (ón(ll)-klorid)

Vízben jól oldódó, színtelen, átlátszó, kristályos vegyület ; erős redukálószer. 

Levegőn állva lassan ón(IV)-kloriddá oxidálódik.

Nagymértékben felhígítva hidrolizál : SnCI2  + H20  = Sn(OH)CI + HCI

SnCI4  (ón(IV)-klorid)

Színtelen folyadék, amely a kén és a foszfor jó oldószere. A levegőn füstölög, 

amit a hidrolízis okoz : SnCI4  + 2 H20  = Sn0 2  + 4 HCI

SnH4 (ón-hidrogén)

Mérgező gáz, 150 °C fölött fómónra és hidrogénre bomlik.

SnS2 (ón-diszulfid, mozaikarany)

Áttetsző, aranyfényű, lemezes kristályokat képez. Festőanyagként használják.
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PbO (ólom(ll)-oxid, ólomglét, plumbum oxydatum)

Nehéz, vízben oldhatatlan por. Sárga és vörös módosulata van, szobahőmér

sékleten a vörös stabilabb. A fazekasiparban ólommáz készítésére használják.

Pb0 2  (ólom(IV)-oxid)

Sötétbarna por ; erős oxidálószer. Az ólomakkumulátorban az ólom anódos 

oxidációja során keletkezik.

Pb3 0 4  (vörös ólom-oxid, minium)

Vörös színű, vízben nem oldódó, nehéz por. Lenolajjal keverve vastárgyak 

rozsdásodását gátló festékbevonat készítésére használták.

Pb(OH) 2  ■ 2  PbC03  (bázisos ólom-karbonát, ólomfehér, cerusszif)

(plumbum carbonicum hydroxydatum)

Fehér, vízben nem oldódó por ; festékek és kerámiák színezőanyaga. Szárító- 

és fedőkenőcsökben is használják.

(CH3 COO)2Pb • 3 H20  (ólom-acetát, ólomcukor, plumbum aceticum)

Színtelen, vízben oldódó édes-fanyar ízű kristály. Ólom-oxid hozzáadásával 

semlegesített oldata a borogatásra használt ólomecet (plumbum aceticum 

basicum solutum).

(C2 H5)4Pb (ólom-tetraetil)

Színtelen, édeskés szagú, olajszerű folyadék. A belsőégésű motorok 

kopogásgátló anyaga. Bomlástermékei mérgezőek, emiatt felhasználását 

erősen korlátozzák.

11.12 A III. főcsoport elemei
A periódusos rendszer III. főcsoportját öt elem alkotja : bór (B), alumínium (Ai), 

gallium (Ga), indium (In), tallium (TI). Atomjaik külső héjának elektronszerkezete

s2 p1. Régebben a 'földfémek' elnevezést (az alumíniumtartalmú timföld nevéből 

származik) használták a I l la  és IHb oszlop (Sc, Y, La, Ac) elemeinek 

együttesére, melyet azonban ma már kevésbé ajánlanak, mivel félrevezető : a 

bór ugyanis nem fém, hanem félfém, mivel sajátságaiban sokkal inkább hasonlít 

a szilíciumhoz, mint az oszlopban alatta helyet foglaló alumíniumhoz.
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11. 12 A HL főcsoport elemei és fontosabb vegyületei

Az alumínium és a IHb oszlop elemei növekvő mértékben fémes jellegűek, és 

tulajdonságaik leginkább az alkáliföldfémekhez hasonlítanak. Azonban 

jellemzően nem kationokat képeznek, hanem a három vegyértékelektronnal 

kovalens kötéseket alakítanak ki. A bőr kovalens rácsot hoz létre, a tallium 

pedig már fémes kötést létesít. A rendszám növekedésével az s-elektronok 

egyre inkább zárt alhéjat képeznek, így vegyületeikben főként +3-as 

oxidációfokkal szerepelnek, de a tallium esetében már a + 1 -es állapot is stabil. 

Ennek megfelelően alakul a kristáyrácsok olvadáspontja és keménysége is : a 

bór atomrácsos kristályának keménysége a gyémántéval vetekszik, és csak 

2079 °C-on olvad meg, a 660 °C-on olvadó alumínium már sokkal puhább, a

330,5 °C olvadáspontú tallium pedig már annyira lágy, hogy körömmel is 

karcolható.

11. 12. 1 A bór cs vegyületei
A bór sötétszürke, fémes fényű, kristályos anyag. Több módosulata ismert. A 

bór kristályai az elemek között a gyémánt után a legkeményebbek. A bóratom 

vegyértékelektronjai a promóció révén könnyen gerjeszthetők, és a kialakuló 

három párosítatlan spinű elektron kovalens kötéseket képez. E tulajdonságában 

a nemfémekhez hasonlít. Elektronegativitása azonban a nemfémekénél kisebb, 

így lehetőség van az elektronok némi delokalizációjára, ami viszont a 

kötéseknek fémes jelleget ad, és a bőrt a fémekhez teszi hasonlóvá. Ezzel 

magyarázható elektromos vezetőképessége is : alacsony hőmérsékleten 

gyakorlatilag nem vezet, a hőmérséklet növekedésével azonban a növekvő 

mértékű delokalizáció folytán vezetőképessége jelentősen nő.

Savakban a szokásos körülmények között nem oldódik. Lúgos ömlesztéssel 

hidrogénfejlődés közben feloldható. A keletkező borát stabil.

2 B + 6  OH' -> 2 B032'  + 3 M2

Közönséges körülmények között nem reakcióképes elem ; a hőmérséklet 

emelésével reakcióképessége fokozatosan nő. Kb. 700 °C-on magától meg

gyullad, és bór-trioxiddá (B2 0 3) ég el.

A természetben elemi állapotban nem fordul elő. Természetes vegyületei közül 

a borátok {pl. bórax (Na2 B4 O7  -10 H2 0)} a leggyakoribbak.
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Általában oxidjának redukciójával állítják elő magnéziummal, vagy 

halogenidjeiből hidrogéngázt használva.

B2 O3  + 3 Mg —> 2 B + 3 MgO 

2 BBr + 3 H2  -» 2 B + 6  HBr

Szénnel történő redukció , nem lehetséges, mert magas hőmérsékleten bór- 

karbidot képez vele.

A termőtalaj is tartalmaz bőrt (főképp boroszilikátokat), ezért minden növényben 

kimutatható. Néhány fontos gazdasági növény (kukorica, cukorrépa, 

hüvelyesek) számára a bór mint mikroelem esszenciális.

A bór fontosabb vegyületei 

Boránok
A bór hidrogénnel alkotott vegyületei a képletükben szénhidrogénekre 

emlékeztető boránok. Összegképletük BnHn+4, ill. BnHn+e, melyek BH3  

egységekből vezethetők le. Kellemetlen szagú folyadékok vagy gázok, melyek a 

legtöbb esetben mérgezőek.

A diborán (B2 H6) színtelen gáz, belélegezve fejfájást okoz.

Az alkil-boránokat rakéták hajtóanyagaként használják fel.

Boranátok

A boranátion (hidrido-borát-ion : BH4') sói. Legismertebb vegyülete a nátrium-

boranát (régebben : nátrium-borohidrid, NaBH4), amely Na+-ionokból és BH4"- 

ionokból áll. Főképp szerves kémiai szintézisekben használják redukálószerként 

és hidrogénszolgáltatóként.

H3 B 0 3  (ortobórsav, acidum boricum)

Gyöngyházfényü, síkos tapintású, enyhén savanyú ízű, fehér, lemezkés, 

kristályos por. Vízben oldódik, pora hasonlóképpen úszik a víz felületén, mint az 

As2 0 3. Nagyon gyenge sav (Kd ~10'10). Hevítve bór-trioxiddá (B2 0 3) alakul, 

amiből vízfeivétellel ismét bórsav keletkezik.
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Na2 B4 0 7  -10 H20  (dinátrium-tetraborát, bórax, natrium boricum)

A szabad savként nem létező H2 B4 0 7  (tetrabórsav) sója. Színtelen, átlátszó, 

prizma alakú kristályokat képez, melyek levegőn állva összeesnek.

A fém-oxidok a megolvasztott bóraxban oldódnak, majd lehűlve jellegzetes 

színű "kristályokat" (üveget) képeznek, melyeket a fémek bóraxgyöngyös 

kimutatására használnak.-

Felhasználják ezenkívül különböző porcelánmázak és zománcok készítésére, 

továbbá speciális üvegek előállítására is.

A bórsavat és a bóraxot mint enyhe dezinficienst a gyógyászatban is 

alkalmazzák.

B1 3 C2  (bór-karbid)

Fekete, csillogó, a gyémántnál is keményebb kristályos anyag. Rendkívüli 

keménysége és magas olvadáspontja (2450 °C) miatt elsősorban

csiszolóanyagok készítésére használják.

11. 12. 2 Az alumínium és fontosabb vegyületei

Az alumínium ezüstfehér színű könnyűfém (sűrűsége 2,7 g/cm3), könnyen 

nyújtható és hengerelhető. A hőt és az elektromosságot jól vezeti. Elektromos 

vezetőképessége a rézének kb. 60 %-a.

Az alumínium korrózióálló, mert levegő vagy víz hatására felületén vékony 

oxidréteg képződik, amely megvédi a további oxidációtól. (Az oxidréteget 

eltávolítva gyors oxidáció történik.) Az oxidréteget felületvédelem céljából 

gyakran mesterségesen is kialakítják pl. anódos oxidációval (e/oxá/ás).

Az alumínium finom pora levegőn hevítve meggyullad, és erősen exoterm 

reakcióban vakító fénnyel elég. Ezt használják ki az ún. ferm/'freakciókban, ahol 

fém-oxidokat alumíniumporral kevernek össze, majd ezt meggyújtva a fém

oxidból a fém redukcióval előállítható.

8  AI + 3 Fe3 0 4  —> 4 AI2 O3  + 9 Fe 

Az alumínium savakban és lúgokban is oldódik hidrogénfejlődés közben.

2 AI + 6  H+ + 6  H20  -> 2 [A!(H2 0 )6]3+ + 3 H2  

2 AI + 6  OH' + 6  H20  -> 2 [AI(OH)4]' + 3 H2
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11. 12. 2 Az aluminium és vcgyűletci

Az alumínium a Földön a harmadik leggyakoribb elem ; a földkéreg ~8,1 %-a 

alumínium, ezzel a leggyakoribb fémes elem. Csak vegyietekben fordul elő. 

Főképpen kálium-, nátrium- és kalciumtartalmú földpátok alkotórésze 

{K[AISi3 0 8]}, azonkívül megtalálható még a kaolinban (AI2 0 3 -2Si02 -2H2 0), a 

timföldben (Al2 0 3), a bauxitban (Al2 0 3  H2 Ö) és a kriolitban {Na3 [AIF6]} is.

Ipari feldolgozás szempontjából a bauxit a legfontosabb, melyből először 
lúgos feltárással nátrium-aluminátként {Na[AI(OH)4} oldják ki az alumíniu
mot. Az oldatot szilárd alurnínium-hidroxiddal {AI(OH)3} beoltják, majd a 
kivált timföld-hidrátból {AI2 0 3 -3H2 0 } izzítással timföldet állítanak elő. Ezt 
kriolitban feloldják, és olvadékából elektrolízissel nyerik ki a tiszta 
alumíniumot. (Az alumínium-oxidnak 2050 °C az olvadáspontja, ami igen 
magas, ezért kell feloldani a jóval kisebb hőmérsékleten olvadó (950°C) 
kriolitban.)

Az alumínium a vas után a legnagyobb mennyiségben felhasznált ipari fém. 

Legfontosabb felhasználási területe a repülőgép- és hajógyártás, ahol elsősor

ban "könnyűségét" és korrózióval szembeni ellenállóképességét hasznosítják. 

Felhasználják továbbá elektromos vezetékek, huzalok, fóliák gyártására, 

rozsdamentes bevonatok készítésére, tükrök előállítására, háztartási és egyéb 

edények, illetve tartályok készítésére. A termitreakciót a robbantástechnikában, 

tűzijátékoknál, hegesztéseknél és fémek redukcióval való előállításánál 

alkalmazzák. Ötvözeteinek jó mechanikai tulajdonságai révén igen elterjedt 

könnyűszerkezeti váz- és építőanyag. Ötvözetei közül legfontosabb a. ..... . l i

magnálium (Al-Mg), a duraluminium (Al-Cu-Mn-Mg-Si) és a szilamin (Al-Si).

Az alumíniumvegyületek nem mérgezőek, mert az emésztőrendszerből csak 

nagyon kis mértékben szívódnak fel. A savasan hidrolizáló sókat (kiorid, szulfát) 

az orvosi gyakorlatban összehúzószerként alkalmazzák (adsztringensak).

A fontosabb alumíniumvegyületek

Al2 0 3  (alumínium-oxid)

Többféle módosulatban fordul elő, melyek közül a y- és a-AI2 Ö3  a legfontosabb. 

A y-AI2 Ö3  köbös rácsú, fehér, higroszkópos anyag, amely savban és lúgban 

egyaránt oldható. Kitűnő adszorbens, és katalizátorként is használják.
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Az <x-AI2 0 3  hexagonális-romboéderes rácsú, rendkívül kemény, savban és 

lúgban oldhatatlan. Csiszolóanyagként használják (smirgli), a szebb darabokból 

pedig drágaköveket készítenek.

A korund nevű drágakő tulajdonképpen a -A ^ O ß . Különböző változataiban m ás  

elem ek is beépülnek a kristályrácsba, amitől a z  je llegzetes színt kap. A  krómtól 

lesz vörös színű a ru b in , titántól és vastól kék a za fír, vanádium tól és 

krómnyomoktól rózsaszín-ibolya az am etisz t, mangántól sárga a topáz, 

valam int kobalt, cink, vanádium  és m agnézium  okozza a s m a ra g d  zöld színét.

A  sp ine llekben  M gO  és ZnO  található az Al20 3 mellett.

AICI3  (alumínium-klorid)

Erősen higroszkópos fehér por, amely már közönséges hőmérsékleten nedves 

levegőn sósavat veszít, ezért füstölög.

AICI3  + H20  -> AI(OH) 3  + 3 HCI

Kovalens kötésű vegyület, szilárd állapotban a dimer AI2 CI6  forma stabil.

Jól oldódik vízben és szerves oldószerekben. Vizes oldata hidrolízis 

következtében erősen savas kémhatású, és hígítva AI(OH) 3  kiválása folytán 

megzavarosodik. Szerves kémiai szintézisekben Lewis-sav típusú katalizátor

ként használják. Híg vizes oldatával izzadás ellen ecsetelni szoktak.

AI(OH) 3  (alumínium-hidroxid, aluminium hydroxydatum)

Kiszárítva laza, fehér por. Nagy fajlagos felülete következtében kiváló 

adszorbens, amit hyperaciditas ellen a gyomorsav közömbösítésére is 

ajánlanak. A természetben mint a bauxit alkotórésze fordul elő.

Vízben nem, savakban alumíniumsóként, lúgokban aluminátként oldódó 

kocsonyás csapadék. Vízben oldott alumíniumsók és ammónium-hidroxid 

reakciójából keletkezik.

AI2 (S0 4 ) 3  -18 H20  (alumínium-szulfát, aluminium suif uricum)

Színtelen, a száraz levegőn elmálló kristályokat képez.

Sok más (szinte az összes) alumíniumvegyület előállításának kiindulási anyaga. 

Vízben jól oldódik, íze savanyú, összehúzó hatású. A cserző- és pácanyagok, 

valamint az enyv alapvető alkotórésze. A gumigyártásban töltőanyagként 

használják.

239



XI. AZ ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK TULAJDONSÁGAI
11. 12. 2 Az aluminium és vegyülctci

KAI(S04)2 -12 H20  (kálium-alumínium-szulfát, timsó, alumen)

Színtelen, átlátszó, vízben jól oldódó kristályokat képez. íze savanyú, 

összehúzó. Vérzéscsillapításra használják. 200 °C körül kristályvizét elveszíti, 

és szilárd vízmentes sóvá alakul.

KAI(S04 ) 2  (égetett timsó, alumen ustum).

A gyógyászatban adsztringensként, az iparban pácok készítésére használják.

A timsó fogalma általában M1 MZ(S0 4 ) 2  képletü kettős sókat jelöl,

melyekben M1 alkálifémion (a Li kivételével), ill. ammóniumion, M2  pedig 

háromvegyértékü fémion (pl. AI, Fe, Co, Mn) lehet.

AI2 Si2 0 7  • 2 H20  (alumínium-szilikát, fehér agyag, kaolin, bolus alba)

Tiszta állapotban a természetben is előfordul. Az orvosi gyakorlatban a 

sósavval mosott, majd 160 °C-on huzamos időn át sterilizált készítményt 

használják.

Kaolin

Finom pora vízzel jól formálható masszát ad, amiből hevítés során, 

kristályvizének elvesztése után likacsos, szilárd anyag keletkezik. Ennek 

különböző tulajdonságai lehetnek :

Porcelán A kaolint vízzel összegyúrják, formázzák, majd kiégetik. Űn. 

fehér porcelán keletkezik. Ennek felületét kvarc- és földpátkeverékkel 

vonják be, és az előbbinél magasabb hőmérsékletre hevítik, ezáltal a 

felületén összefüggő, vízhatlan máz keletkezik. Erősebb égetés 

következtében maga a porcelán belseje is elveszti likacsosságát, 

keményebb és átlátszóbb lesz.

Fajansz és majolika Kaolinból alacsonyabb hőmérsékleten való 

izzítással készülnek, így a porcelánhoz képest likacsosabb lesz a 

szerkezet, és átlátszatlan marad.

A cserépedények vas-oxidot tartalmazó kaolinból, azaz közönséges 

barna agyagból készülnek. Égetésükkor szivacsos szerkezetű, tömör 

anyag keletkezik, amit belül alumínium-szilikát mázzal vonnak be, hogy 

ne legyen vízáteresztő.

A tégla mész- és vastartalmú agyagból készül egyszerű égetéssel.
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A samott nehezen olvadó szilikátokat tartalmazó agyagok égetésével készül.

A cement kalcium-alumínium-szilikát és kalcium-szilikát keveréke. Előállítása 

során a mészkötartalmú agyagot (esetleg még több mészkövei keverik) 

kiégetik, majd elporítják. Víz hozzáadásával a cement alkotóelemei 

hidrolizálnak, kalcium-alumínium-szilikát kristályok alakulnak ki, amelyek igen 

erős térhálós ráccsá állnak össze, és kemény tömeggé szilárdulnak.

A talkum (magnézium-alumínium-szilikát, zsírkő, talcum) lemezes szerkezete 

miatt sikamlós tapintású por. Az orvosi gyakorlatban hintőporként használják.

Az azbeszt kalcium- vagy magnézium-szilikátból álló láncszerkezetű 

kristályokat tartalmaz. Hőszigetelésre és éghetetlen szövetek készítésére 

alkalmazzák.

11. 12. 3 A gallium, indiu.n és tallium
Ezüstösen csillogó, lágy, puha fémek. Levegőn állva felületükön az 

alumíniumhoz hasonlóan inert oxidréteg alakul ki. Vegyületeikben általában +3 

oxidációtokkal szerepelnek, de a talliumnál már a + 1  a stabilabb.

Kémiai tulajdonságaik kissé eltérnek az alumíniumtól, mivel s2 p* konfigurációjú 

külső héjuk alatt nem lezárt nemesgázszerkezet, hanem 18 elektronnal betöltött 

héj (s2 p6 d10), azaz "telített" d-pályák is találhatók.

A gallium olvadáspontja kicsi (29,8 °C), forráspontja viszont 2227 °C, ami 

nagyon széles hőmérséklettartományban jelent folyadék halmazállapotot. 

Kvarcüvegből készített hőmérők töltőanyagaként is felhasználják ; kb. 1000 °C 

méréshatárig alkalmazható. Fő felhasználási területe az elektrotechnika és a 

lézertechnika, félvezetőket, diódákat, napelemeket készítenek belőle.

A 72Ga galliumizotópot a csontrák diagnosztizálására és kezelésére használják. 

Az indium ugyancsak széles hőmérséklettartományban (156,6-2080 °C) csepp

folyós. Főként a félvezetőipar hasznosítja ötvözőelemként.

A talliumot ón- és ólomötvözetekben a savállóság fokozására használják, 

továbbá fotocellákban és az IR-optikai berendezésekben alkalmazzák.

A tallium és vegyületei (főképp a tallium-szulfát, TI2 S04) rendkívül mérgezőek.
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11. 13. Az alkálifémek

A periódusos rendszer I. főcsoportjában található lítiumot (Li), nátriumot (Na), 

káliumot (K), rubídiumot (Rb), céziumot (Cs) és franciumot (Fr) alkálifémeknek

nevezzük.

Az a lk á lifém ek  fiz ika i é s  k ém ia i tu la jd o n sá g a i

Tiszta állapotban ezüstfehér színű, viasszerű, lágy, késsel vágható, könnyű

fémek. A lítium közönséges hőmérsékleten a legkisebb sűrűségű (0,534 g/cm3) 

szilárd anyag. A nátrium és kálium sűrűsége is kisebb, mint a vízé. Olvadás- és 

forráspontjuk alacsony. Jellemző tulajdonságuk a lángfestés.

ELEM O LV A D Á S P O N T  [°C] F O R R Á S P O N T  [*C] L Á N G F E S TÉ S

lítium 1 8 0 ,5 1 3 4 7 vö rö s

n átrium 9 7 ,8 881 s á rg a

ká lium 6 3 ,6 7 5 4 fa k ó ib o ly a

rub id ium 3 8 ,9 688 vö rö s

c é z iu m 2 8 ,5 7 0 5 k é k

fra n c iu m 2 7 6 8 0 -

Legkülső elektronhéjukon egyetlen s-elektron mozog, amely alatt stabil 

nemesgázkonfiguráció található. Ionizációs energiájuk kicsi, minden periódus

ban a legkisebb, mivel az említett s1 elektronjukat leadva, könnyen egyszeres 

pozitív töltésű ionokat képezhetnek. Az ionizációs energia a rendszám 

növekedésével csökken, a reakciókészség viszont fokozódik. A lítium 

kivételével mindegyik alkálifém igen reaktív, emiatt levegőtől elzárva petróleum 

alatt kell őket tárolni.

Vegyületeikben +1 oxidációtokkal szerepelnek. Vegyületeik csaknem kivétel 

nélkül ionvegyületek (néhány lítiumvegyületnek van kovalens jellege), és vízben 

jól oldódnak. Az alkálifémionok (hidratált állapotban is) színtelenek. Vegyületük 

esetleges színét az anionok okozzák (pl. K2 Cr04, K2 Cr07, K4 [Fe(CN)6] stb.)-
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Higanyban amalgámok képződése közben oldódnak. Ugyancsak jól oldódnak 

cseppfolyós ammóniában is. Az ilyen oldat kék színű, az elektromos áramot 

vezeti, ami ionok jelenlétére utal. Egyéb ionok (Fe3+, Pt2+) jelenlétében 

(valószínűleg azok katalizáló hatásának következtében) fém-amidok keletkeznek, 

miközben hidrogéngáz szabadul fel.

Hidrogénnel magasabb hőmérsékleten (300-700°C) sószerü hidrideket képez

nek (LiH, NaH), amelyekben a hidrogén negatív ionként (H") szerepel.

Oxigénnel az oxidáció módjától függően oxidokká (Na2 0, K2 0), illetve

peroxidokká (Na2 0 2, K2 0 2) egyesülnek. Ez utóbbiak magasabb hőmérsékleten 

oxigént leadva könnyen elbomlanak, ezért erős oxidálószerek ; vízben oldva 

hidrogén-peroxid képződik belőlük.

Vízzel a rendszám növekedésével egyre erélyesebben reagálnak hidrogéngáz 

és alkáli-hidroxidok képződése közben. A kálium, rubidium és cézium vízzel 

való reakciója annyira heves, hogy a fém is megolvad. (A keletkező hidrogén 

meg is gyulladhat, ha a fém alá szűrőpapírt téve megákadályozzuk, hogy a víz

felszínén szabadon mozogjon.) 2 K + 2 H20  -» 2 K+ + 2 OH" + H2

A lítium vízzel ugyancsak hidrogént fejleszt, a felszabaduló hő azonban nem 

elég a fém megolvasztásához.

Az alkáli-hidroxidok erősen higroszkópos ionvegyületek; vizes oldataik 

erős lúgok (LiOH, NaOH, KOH). A lúgok erőssége az alkálifém 

rendszámának növekedésével fokozódik.

Az alkálifémek halogénekkel rendszerint tűztünemény kíséretében reagálnak. A 

képződött alkáli-halogenidek jellegzetes ionvegyületek, amelyek vízben jól 

oldódnak.

Az alkálifémek a természetben fémes állapotban nem fordulnak elő, csak 

vegyületeik, illetve ionjaik formájában ásványokként és a tengervízben. 

Együttesen a Földnek kb. 5 %-át alkotják.

A nátrium a hatodik leggyakoribb elem a Földön. Nagy 
mennyiségben található a tengerek és a különböző sós források vizében, 
sótelepeken. Legfontosabb ásványai a kősó (NaCI), a salétrom (NaN03),
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a glaubersó (Na2 S 04), a bórax (Na2 B4 0 7), melyek mind jól oldódnak 
vízben. Igen nagy tömegben fordulnak elő a vízben rosszul oldódó, 
illetve oldhatatlan közetalkotó ásványai is, a különböző nátrium- 
alumínium-szilikátok (földpátok, albit).

A kálium a nátriumot követi az előfordulás gyakoriságában. 
Legnagyobb mennyiségben szilikátok {ortoklász (KAISi3 0 8), muszkovit, 
káliumcsillám} alakjában, valamint az agyagos üledékekben található. A 
tengerben lényegesen kevesebb a kálium, mint a nátrium. A kősótelepek 
keletkezésekor az őstengerek vizéből későbben váltak ki a jobban 
oldódó káliumsók {pl. Szilvin (KCI); karnalit (KMgCI3- 6H2 0)}, és a 
nátrium-klorid rétegei fölé rakódtak (fedősók), emiatt kevés helyen 
maradtak meg.

A lítium a Föld szilárd kérgében nyomnyi mennyiségben 
mindenütt jelen van ; főleg vulkánikus eredetű kőzetekben és ásvány
vizekben dúsul fel.

A rubidium és a cézium vulkáni kőzetekben, káliumsótelepeken 
és ásványvizekben fordul elő a nátriumhoz képest nagyságrendekkel 
kisebb koncentrációban. Veszélyes, radioaktív 137Cs keletkezik az 
atomrobbantások során, melynek 33 év a felezési ideje.

A francium természetes radioaktív elem ; a természetben 
rendkívül kis mennyiségben fordul elő. A p-sugárzó aktínium 
bomlásterméke.

Az alkálifémeket általában sóik olvadékából elektrolízissel állítják elő.

11. 13. 1 A nátrium fontosabb vcgyiiletci

NaCI (nátrium-klorid, konyhasó, natrium chloratum)

K o c k a  a la k ú  ion kris tá lya i v íz b e n  jó l o ld ó d n a k , o ld é k o n y s á g a  a  h ő m é rs é k le tte l 

alig  v á lto z ik . T e líte tt  v iz e s  o ld a tá n a k  (38 g N aC I/100  g v íz ) fa g y á s p o n tja  -2 2  °C , 

te h á t  jé g  és  k o n y h a s ó  k e v e ré k é v e l ilyen  a la c s o n y  h ő m é rs é k le t is e lé rh e tő  (a  

je g e s e d é s  m e g a k a d á ly o z á s a  v é g e tt  s ó z z á k  té le n  a z  u ta k a t).

A NaCI igen stabilis vegyület, kb. 800 °C-on olvad, majd tovább hevítve g ő z z é  

alakul. Olvadéka az elektromosságot jól vezeti. A NaCI 0,9 %-os vizes oldata az 

ún. fiziológiás sóoldat (solutio natrii chiorati isotonica).
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Az ételízesítőként használt konyhasó rendszerint kevés MgCI2-dal szennyezett, 

ezért enyhén higroszkópos és kesernyés. A sós ízt a kloridionok okozzák. (A 

sósav is "sósH.) A konyhasót általában kevés kálium-jodiddal keverve hozzák 

forgalomba, hogy a szervezet jódigényét kielégítsék.

A NaCI ipari jelentősége igen nagy : gyakorlatilag valamennyi nátriumvegyületet 

NaCI-ból állítják elő.

NaOH (nátrium-hidroxid, marónátron, zsírszóda, nátrium hydroxydatum)

Kristályai fehér lemezek vagy ovális szemcse alakúak. A NaOH a levegőből 

nedvességet vesz fel és C02-ot köt meg, ezért előbb elfolyósodik, később 

megszilárdul és karbonáttá alakul.

A szilárd NaOH, ill. tömény vizes oldata maró hatású. Vízben és alkoholban jól 

oldódik : oldata erős lúg, síkos tapintású.

Ipari előállítása történhet szódából

Na2 C 0 3  + Ca(OH) 2  = 2 NaOH + CaC0 3  

vagy NaCI-oldat elektrolízisével :

2 NaCI + 2 H20  -» 2 NaOH + H2  + Cl2  .

Az iparban a legtöbb NaOH-ot a szappangyártáshoz használják fel : a zsírok 

NaOH-dal főzve glicerinre és a zsírsavak Na-sóira, azaz szappanokra 

bomlanak. Fontos kiindulási anyag ezenkívül a színezékek, cellulóz, 

tisztítószerek előállításának folyamatában is. A szilárd NaOH-t erős nedvszívó 

hatása miatt exszikkátorokban szárításra is használják.

NaF (nátrium-fluorid, natrium-fluoratum)

Vízben lassan oldódó, mérgező hatású fehér por.
•

NaBr (nátrium-bromid, natrium bromatum) és 

NaI (nátrium-jodid, natrium jodatum)

Nedvszívó, vízben jól oldódó vegyületek. A megfelelő kálium-, illetve 

ammónium-halogeniddel keverve gyógyszerként alkalmazzák.

NaOCI (nátrium-hipoklorit, natrium hypochlorosum)

Vizes NaOH és Cl2-gáz egymásra hatásakor képződik. Vizes oldata erélyes 

oxidálószer, a hypo hatóanyaga.
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l\la2 S0 3  (nátrium-szulfit, nátrium sulfurosum)

Vízben jól oldódó, fehér, kristályos vegyület. Híg vizes oldatban könnyen 

oxidálódik, ezért redukálószerkónt alkalmazzák.

Bepárolva Na2 S2 0 5  (nátrium-piroszulfit vagy -diszulfid, nátrium pymsulfurosum) 

kristályosodik ki belőle. Erélyes redukálószer, selyem és gyapjú fehérítésére, 

továbbá élelmiszerek konzerválására is használják. Oxidációját rézionok 

katalizálják.

Na2 SO4-10 H20  (kristályos nátrium-szulfát, glaubersó)

(/natrium sulfuricum crystallizatum)

32 °C alatt színtelen prizmákban kristályosodik. Levegőn állva vizet veszít és 

szétmállik. íze keserű, tömény vizes oldata hashajtó hatású. Főképp a textil-, 

papír- és üvegiparban használják.

Vízmentes alakja (natrium sulfuricum siccatum) erősen nedvszívó, ezért 

vízmentesítésre, illetve szárításra használják.

Na2 S2 0 3  ■ 5 H20  (nátrium-tioszulfát, natrium thiosulfuricum)

Nagy prizmákban kristályosodó, vízben jól oldódó vegyület. Oldata a levegő 

C02-tartalmának hatására lassan bomlik, ezért a tárolt Na2 S2 0 3-oldat 

koncentrációja változik.

Elemi klórral is reagál, ezért a klórozás nyomainak eltüntetésére használják 

{antiklói). A fényképészetben fixirsó néven az el nem használódott AgBr 

ezüstionjainak kioldására szolgál.

A jodometria alapreagense. Az elemi jódot tetrationát képződése közben 

jodiddá redukálja.

2 Na2 S2 0 3  + I 2  — 2 NaI + Na2 S4 0g

Arzén- és ciánmérgezés esetén intravénásán adva, komplexstabilitási 

egyensúlyok révén méregtelenítő hatása van.

NaN02  (nátrium-nitrit, natrium nitrosum)

Halványsárga színű kristályai erősen higroszkóposak, és vízben jól oldódnak. 

Oldatából erős ásványi savval HN02  szabadítható fel.

Gyógyszerként értágító hatású.
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NaN03  (nátrium-nitrát, chilei salétrom)

Színtelen, enyhén nedvszívó, vízben jól oldódó kristályokat alkot. Chilében nagy 

telepeket alkot, műtrágyaként is használják. A természetes salétrom jelentősége 

a szintetikus ammónia- és nitrátgyártás kifejlesztése óta egyre kisebb. 

Robbanószereket is gyártanak belőle.

Na3P04 -12 H20  (trinátriüm-foszfát, trisó)

Vízben jól oldódik, oldata lúgos kémhatású. Mosószerként, tisztítószerként és 

vízlágyításra használják.

Na2HAs04 • 7 H20  (dinátrium-hidrogén-arzenát, nátrium arsenicicum)

A gyógyászatban roborálószerként használják.

Na2C 03 - 1 0  H20  (nátrium-karbonát, szóda, natrium carbonicum crystallisatum) 

Színtelen kristályai levegőn elfolyósodnak.

Na2C03 ■ H20  (natrium carbonicum siccatum)

Finom fehér por. Vizes oldata lúgos kémhatású. A természetben sós tavak 

bepárlódása folytán keletkezik, illetve szikes talajokon sziksóként "virágzik". Ipari 

előállítása az 1860-ban kidolgozott Solvay-eljárással történik.

Tömény NaCI-oldatba C02-ot és NH3-t vezetnek. NaHC03  keletkezik, 
ami vízben rosszul oldódik, és kristályosán kiválik :

NH3  + C 0 2  + H20  -> NH4 HC03  

NH4 HC03  + NaCI -> NaHC03  + NH4CI 
A NaHC03-ot hevítéssel Na2 C 03-tá alakítják (kalcinálás) :

2 NaHC03  -a Na2 C 0 3  + H20  + C 0 2  

A keletkezett NH4 CI-ból az ammóniát égetett mésszel nyerik vissza.

A szódát elsősorban a szappan-, textil- és üvegipar használja fel.

NaHC03 (nátrium-hidrogén-karbonát, natrium bicarbonicum)

Fehér por, amely 50 °C fölött C0 2  fejlődés közben szódává alakul. A többi 

nátriumsóhoz képest vízben rosszabbul oldódik. Vizes oldata enyhén lúgos 

kémhatású. Sütő- és pezsgőporokban, illetve poroltókban töltőanyagként 

alkalmazzák. Az orvosi gyakorlatban belsőleg hyperaciditas esetén, oldatát 

pedig külsőleg savmarás leöblítésére használják.
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Na2 Si0 3  (nátrium-metaszilikát, vízüveg)

Kvarchomok és szóda összeolvasztásával állítják elő. Vízben oldódó, 

kocsonyás anyag, vizes oldata lúgos kémhatású. Ragasztásra, felületek 

kezelésére, faanyagok tüzmentesítő impregnálására használják.

Na2 [Fe(CN)5 !\IO] (dinátrium-[pentaciano-nitrozil-ferrát(III)], nitroprusszid-nátrium) 

(nátrium nitroprussidicum)

Vörösesbarna, vízben jól oldódó kristályos vegyület. Az analitikában a tioi- 

csoportok (SH-) reagense, a klinikai laboratóriumban a vizeletben kórosan 

megjelenő aceton és acetecetsav (ketontestek) kimutatására szolgál. 

Gyógyszerként a vérnyomást tartósan csökkenti.

11. 13. 2 A  kálium fontosabb vegyületei

KCI (kálium-klorid, Szilvin, kalium chloratum)

Fehér, kristályos, enyhén keserű ízű, vízben jól oldódó vegyület. A 

természetben az ún. fedősórétegekben fordul elő. A gyógyászatban kóros 

káliumveszteség pótlására adják.

KBr (kálium-bromid, kalium bromatum)

Gyógyszerként nyugtató hatása van.

K I  (kálium-jodid, kalium jodatum)

Fehér kristályai levegőn megbámulnák (jóddá oxidálódik), vízben jól oldódnak. 

Jóddal sötétbarna színű K I3‘  (kálium-trijodid)-oldat keletkezik (Lugol-oldat).

Analitikai jelentőségű, hogy a Ki-oldat az oldhatatlan jodidokat komplex 

keletkezése közben feloldja.

Hgl2  + 2 KI -> K2 [HgI4]

A képződött kálium-[tetrajodo-merkurát] lúgos oldata a Nessler-féle 

reagens, amely pl. ammóniumionok kimutatására szolgál.

A K l-t a golyva megelőzésére, továbbá mint értágítót és köptetőt a 

gyógyászatban használják.
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KCIO3  (kálium-klorát, kalium chlorícum)

Fehér, kristályos anyag, igen erős oxidálószer. Hevítve oxigént fejleszt. Éghető 

anyagokkal keverve dörzsölésre, ütésre vagy hevítésre robban.

Vízben jól oldódik. Szájfertőzések esetén oldatát öblögetőszerként ajánlják.

Erős vérméreg, már 1 g-ja is mérgező.

A kémiai és a latin név végződése a klorid-, illetve kiorát-vegyületek 

esetében felcserélődik I

KCIQ4  (kálium-perklorát, kalium hyperchloricum)

Szintén erélyes oxidálószer, robbanószerek gyártásához használják. Vízben alig

oldódik.

KMn0 4  (kálium-permanganát, kalium permanganicum, hypermanganicum) 

Sötétibolya színű, fémfényű kristályai vízben jól oldódnak. Erélyes oxidálószer, 

tömény oldatban maró hatá'-ú. A permanganometria fontos reagense.

Híg oldatát a gyógyászatban külsőleg fertőtlenítésre, belsőleg foszfor- és 

ciánmérgezés esetén gyomormosásra használják.

KOH (kálium-hidroxid, marókáli, kalium hydroxydatum)

Fehér, kemény, nedvszívó anyag. A NaOH-nál erősebb lúg. Mosószerek és 

szappanok készítésére, kőolajok kénmentesítésére, C 0 2  elnyeletésére 

használják.

K2 Cr0 4  (kálium-kromát)

Vízben jól oldódó, sárga, kristályos anyagv Erős oxidálószer. Vizes oldatát 

analitikai reagensként használják.

K2 Cr2 0 7  (kálium-dikromát)
i

Narancsvörös színű, vízben jól oldódó, kristályos vegyület. Erélyes oxidálószer; 

kénsavas oldatát a laboratóriumban üvegedények tisztítására használják.

KNO3  (kálium-nitrát, kálisalétrom, kalium nitrícum)

Fehér, kristályos anyag. 350 °C fölé hevítve oxigént veszít, és nitritté alakul, 

ezért magasabb hőmérsékleten oxidálószerként alkalmazható.

Műtrágyaként, illetve a lőporgyártásban használják fel.
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K2 C 0 3  (kálium-karbonát, hamuzsír, kalium carbonicum)

Fehér, szemcsés por, nedvszívó. Vízben jól oldódik, oldata erősen lúgos 

kémhatású. Régen növényi hamu forró vízzel való kilúgozásával nyerték, ma 

főképp kálilúgból állítják elő.

2 KOH + C0 2  -> K2 C 0 3  + H20

Savas talajok műtrágyázására, illetve gyógyászati kenőcsökben, az iparban 

pedig az üveg- és szappangyártásban használják.

K2 C 0 3  és kén összeolvasztásával nyerik a barna színű ún. kénmájat (kalium 

sulfuratum crudum, hepar sulfuris), amely kálium-poliszulfidokat tartalmaz, és 

a bőrgyógyászatban kénes fürdőkben alkalmazzák.

KCN (kálium-cianid) Nagyon erős méreg I

Vízben jól oldódó, fehér, kristályos anyag, amely a levegő szén-dioxidjának 

hatására kálium-karbonáttá alakul, miközben belőle HCN szabadul fel. Vizes 

oldata lúgos kémhatású.

A fémeket (pl. ezüstöt, aranyat) komplex alakjában oldja.

KSCN (kálium-rodanid, kalium rhodanatum)

Színtelen, tűszerű kristályai a levegőn elfolyósodnak.

Az analitikában vas(III)-ionok kimutatására használják, a vas(III)-komplexe 

vörös színű.

Értágító és vérnyomáscsökkentő hatása van.

K4 [Fe(CN)6] (tetrakálium-[hexaciano-ferrát(II)], sárgavérlúgsó)

Sárga, kristályos vegyület. Fontos analitikai reagens : vizes oldata Fe(III)- 

ionokkal kék színű ( Fe4 [Fe(CN)6]3, berlinikék ), Cu(II)-ionokkal barnásvörös

csapadékot ad.

K3 [Fe(CN)g] (trikálium-[hexaciano-ferrát(III)], vörösvérlúgsó)

Barnásvörös kristályai erélyesen oxidálnak.

Oldata vas(II)-sókkal kék csapadékot ad.
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11.13. 3 Az alkálifémek egyéb vegyüleíei 

LiOH (lítium-hidroxid)

Színtelen, kristályos anyag, tengeralattjárókon a levegő C 02-től való megtisztí

tására szolgál.

A líiium-peroxidot (Li2 0 2) zártkörű légzőkészülékekben használják.

2 Lí2 0 2  + 2 C0 2  —> 2 Li2 G0 3  + 0 2

UH (lítium-hidrid)

Erős redukálószer. Ezenkívül mentőövek gyors felfújására is használják, mert 

víz jelenlétében nagy térfogatú hidrogént szolgáltat :

2 UH + H20  -> 2 H2  + Li20

UCIO4  (lítium-perklorát)

Rakéták üzemanyagába oxigénhordozónak keverik.

A ®Li-izotópot trícium előállítására alkalmazzák.

Egyes lítiumsókat a mániákus depresszió kezelésére is használnak.

RbOH (rubídium-hidroxid)

Nagyon erős bázis, az üveget is megtámadja, ezért üvegmaratásra használják. 

Rb2 C0 3  (rubídium-karbonát)

Fehér, nedvszívó por. Speciális üvegek készülnek belőle.

CsOH (cézium-hidroxid)

Fehér kristályos anyag, szintén higroszkópos. Valamennyi alkálilúg közül a 

legerősebb. Alacsony hőmérsékletekre tervezett akkumulátorok elektrolit

folyadékaként alkalmazzák.

A radioaktív 1 3 7 Cs-izoíópot a daganatterápiában sugárforrásként használják.

A franciumból napjainkig csak nyomnyi mennyiségeket sikerült előállítani. 

Makroszkopikus mennyiségű vegyülete(i) nincs(enek).
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11.14 Az ammóniumvegyületek

Az ammóniából protonfelvétellel képződő egyszeres pozitív töltésű NH4+ 

ammóniumion szabad állapotban nem fordul elő. Reakcióiban és vegyületeinek 

jellegében leginkább az alkálifémekre emlékeztet.

Az alkálifémekhez való hasonlóságát mutatja, hogy az ammóniumvegyületek 

olvadéka szintén vezeti az áramot, és elektrolízise alkalmával, ha katódként 

higanyt használunk, ammóniumamalgám képződik, amely azonban gyorsan 

higanyra, ammóniára és hidrogénre bomlik.

Vegyületeiben az alkálifémsókhoz hasonlóan mindig egyszeresen pozitív NH4+ 

alakjában fordul elő. Sói szilárd állapotban ionrácsot alkotnak, vízben jól 

oldódnak, és általában hidrolizálnak.

Minden szilárd ammóniumsó szárazon hevítve ammóniára és savra bomlik. 

Az ammóniumsók oldatát tömény alkáli-hidroxidokkal melegítve ammónia 

szabadul fel.

A természetben a termőtalajban találhatók ammóniumsók, melyek a szerves 

anyagok bomlása során keletkeznek.

Gyógyszerként alkalmazott sói izgatják a légutak nyálkahártyáit, és köptető
. . .

hatásúak. A szervezetbe nagyobb mennyiségben jutott ammóniumsók acidosist 

okoznak.

A fontosabb ammóniumvegyületek

NH4CI (ammónium-klorid, ammonium chloratum)

Fehér, kristályos por. Vízben erős lehűlés közben oldódik, oldata enyhén savas 
kémhatású. Hevítésre olvadás nélkül ammóniára és sósavra bomlik.

l\IH4Br (ammónium-bromid, ammonium bromatum)

Fehér, kristályos vegyület, az alkáli-bromidokkal együtt gyógyszerként 

használják.

NH4OH (ammónium-hidroxid, ammonia soluta)
Ammónia vízben való oldódásakor keletkezik. Lásd 209. oldal.
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(NH4)2S (ammónium-szulfid)

Amónium-hidroxid-oldat kén-hidrogénnel (H2 S) való telítődésekor keletkezik, és 

csak vizes oldatban állandó. Fontos analitikai reagens, a kationok Fresenius- 

féle osztályozásának osztályreagense. A színtelen, vizes oldat állás közben 

poliszulfidok képződése miatt megsárgul. Ezt az analitikában különböző 

fémszulfidok elválasztására használják.

(NH4 )2 S0 4  (ammónium-szulfát)

Színtelen, kristályos vegyület. Műtrágyaként nagy mennyiségben alkalmazzák. 

Hevítésre ammóniára és kén-trioxidra bomlik ; mivel ezek nem éghetők, és az 

égést sem táplálják, alkalmazható tüzmentesítő impregnálásra is.

(NH4 )2 S0 4  -» 2 NH3  + S 0 3  + H20

i- ■ • \  . /  1 . •>  •• /  • ;■

NH4 HC03  (ammónium-hidrogén-karbonát, ammonium bicarbonicum)

Enyhén ammónia szagú kristályos por, már szobahőmérsékleten bomlik.

(NH4 )2 C 0 3  (ammónium-karbonát)

Fehér por, hevítve vízre, szén-dioxidra és ammóniára bomlik. Sütőporként 

használják.

11.15 Az alkáliföldfémek

A periódusos rendszer I I .  oszlopának főcsoportjában található bérillium (Be), 

magnézium (Mg), kalcium (Ca), stroncium (Sr), bárium (Ba) és rádium (Ra) 

alkotják az alkáliföldfémek csoportját.

A bérillium az újabb csoportosítás szerint a félfémekhez, a magnézium a 

másodfajú fémekhez tartozik, sajátságaik is eltérnek a csoport többi elemétől.

Az alkáliföldfémek fizikai és kémiai tulajdonságai

A tiszta alkáliföldfémek ezüstfehér színű, az alkálifémeknél keményebb, de még 

mindig puha fémek. Jól nyújthatók és kalapálhatok (kivétel a bérillium), könnyen 

ötvözhetők.
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A bérillium és a magnézium szoros illeszkedései hatszöges rácsban 

kristályosodik. A nagyobb ionméret és távolságok miatt a rácsot összetartó erő 

a magnézium esetében kisebb, ami pl. az alacsonyabb olvadáspontban 

mutatkozik meg. Ipari-technikai szempontból jelentősek viszont a magnézium 

ötvözetei.

A kalciumnak és stronciumnak lapközepes kockarácsa, a báriumnak térközepes 

kockarácsa van. Mivel az alkálifémekhez képest nagyobb az iontöltés, és kisebb 

az ionméret, az elemi cellák rácspontjaiban az ionok közelebb kerülhetnek 

egymáshoz, nagyobb az összetartó erő, ez pedig a periódusban előttük lévő 

alkálifémekhez képest nagyobb olvadás- és forráspontot, nagyobb sűrűséget és 

nagyobb keménységet eredményez.

Sűrűségűk -  a berilliumot és magnéziumot nem számítva -  a rendszám növe

kedésével nő, keménységük viszont csökken ; a bárium szinte már képlékeny. 

Jellemző egyedi tulajdonságuk a lángfestés.

ELEM O LV A D Á S P O N T

[°C]

F O R R Á S P O N T

r e ]

S Ű R Ű S É G

[g/cm3]

L Á N G F E S TÉ S

bérillium 1285 2477 1,85 -

m agnézium 650 1090 1,74 vakító  fehér

kalcium 850 1483 1,54 téglavörös

stroncium 771 1385 2,63 kárminpiros

bárium 726 1640 3,50 fakózöld

rádium 700 1140 5,50 vörös

Atomjaik külső elektronhéján s2  az elektronkonfiguráció. A berilliumatomban ez 

alatt lezárt K-héjat, a többi alkáliföldfém-atomban pedig nemesgázszerkezetű 

elektronoktettet találunk. A két külső elektront leadva kétszeresen pozitív töltésű 

ionokat képeznek. A bérillium és magnézium vegyületeinek kémiai tulajdonságai 

némiképpen eltérnek a többi, egymáshoz nagyon hasonló alkáliföldfém (Ca, Sr 

Ba) és vegyületeik sajátságaitól. Ennek oka az elektronszerkezeten kívül 

elsősorban az, hogy a magnézium és főképp a bérillium atomtörzse lényegesen 

kisebb a nagyobb rendszámú alkáliföldfémekéhez képest.
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Az alkáliföldfémek az alkálifémek után a legreakcióképesebb fémek ; 

reaktivitásuk a rendszám növekedésével fokozódik. A legreakcióképesebb 

alkáliföldfém a bárium, melyet levegőtől elzárva kell tárolni.

Az alkáliföldfémek vegyületeikben +2 oxidációs állapotúak, ionos kötést 

létesítenek. Ez alól a bérillium kivétel, mert nem képez kationt, hanem 

atomjának kis méreténél és nagy elektronegativitásánál fogva kovalens kötést

alakít ki. Komplex ionjai viszont léteznek { [Be(H2 0 )4]2+ , [BeF4]2' }.

Az alkáliföldfémek vegyületei színtelenek vagy fehérek.

Oxigénnel a bérillium csak magasabb hőmérsékletén reagál. Közönséges 

hőmérsékleten a Mg lassan (meggyújtva viszont vakító lánggal ég), a Ca, Sr 

és Ba gyorsan oxidálódik.

A BeO vízzel nem reagál, a MgO lassan, a többi alkáliföldfém-oxid könnyen 

és gyorsan képez hidroxidot.

A vizet a Be és a Mg nem bontja (melegítve igen), a Ca, Sr és Ba viszont a 

növekvő rendszám sorrendjében egyre hevesebben fejlesztenek belőle 

hidrogént.

Ennek oka, hogy az alkáliföldfémek hidroxidjai molekulatömegük 
növekedésével egyre jobban oldódnak vízben. A fém és víz 
érintkezésekor a fém felületén azonnal képződő hidroxid ugyanis vízben 
csaknem oldhatatlan {Be(OH) 2  és Mg(OH)2), és a fémet bevonva 
megakadályozza, hogy az vízzel reagáljon. Meleg vízben (savakban 
vagy ammóniumionok jelenlétében) a Mg(OH) 2  sokkal jobban oldódik, 
ezért a magnézium meleg vízből már fejleszt hidrogént.

Hidrideket csak a Ca, Sr és Ba képez.

Halogénekkel könnyen reagálnak ; annál erélyesebb a reakció, minél 

nagyobb az alkáliföldfém rendszáma, és minél kisebb a halogénelemé. 

Halogenidjeik a fluoridok kivételével vízben jól oldódnak.

Az alkáliföldfémek szulfidjai ionos kötésűek, vízzel hidrolizálnak. Szulfátjaik a 

rendszám növekedésével egyre rosszabbul oldódnak vízben. A 

MgS04 -7H2 0-ból még tömény vizes oldat készíthető, a BaS04  pedig már 

vízben oldhatatlan.

XI. AZ ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK TULAJDONSÁGAI
11.15 Az alkáliföldfémcL
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11. 15 Az nlkáliföldfcmck

Szulfátjaik vízben való egyre csökkenő oldékonyságán alapszik 
az analitikai meghatározásokban a Ca2+-, Sr2*- és Ba2+-ionok 
egymás melletti kimutatása és leválasztása.

Az alkáliföldfém-nitrátok általában higroszkópos, vízben jól oldódó vegyületek.

Karbonátjaik és foszfátjaik, viszont vízben oldhatatlanok. Hidrogén-karbonátjaik 

csak vizes oldatban léteznek, bepárolva karbonátokként kiválnak.

Az alkáliföldfém-szilikátok a természetben igen elterjedtek, a Ca- és Mg-

szilikátok kőzetalkotó ásványok.

Az alkáliföldfémek előfordulása és előállítása

A természetben elemi állapotban nem találhatók, csak vegyületeik, ionjaik 

fordulnak elő, legnagyobb mennyiségben karbonátok és szilikátok formájában. 

Legelterjedtebb a kalcium, amely mészkő (CaC03) és dolomit {CaMg(C03)3} 

formájában hegységeket alkot. Jelentős még a többféle módosulatban 

előforduló gipsz (CaS04) és a sokfajta kalcium-szilikát is. A természetes 

vizekben is jelentős mennyiségű oldott kalcium található.

A magnézium mint magnezit (MgC03) és dolomit fordul elő nagy 

mennyiségben. Szilikátjai szintén nagyon elterjedtek. Vízben jól oldódó szulfátja 

(MgS04  7 H2 0) a természetes keserűvizek meghatározó komponense.

A cironcium és a bárium is elsősorban karbonátként, illetve szulfátként (barit, 
3aS04) főleg a kalcium mellett kísérőelemként fordul elő. Az urán hasadásakor 
és atomrobbantásoknál keletkezik a radioaktív, ß-sugärzö 9 0 Sr, amelynek 28 év 
a felezési ideje. A csontokba is beépül, és hosszan tartó, folyamatos
sugárterhelést okoz.

A beriilium jellegzetes szilikátképző elem. A berill (Be3 AI2 Si6 0 18), az akvamarin 
és a smaragd régóta ismert drágakövek.

A rádium az urán maghasadási terméke, és az uránszurokércekben található. 
Leggyakoribb izotópja a ^ R a ,  melynek felezési ideje 1620 év.

Az alkáliíöldfémeket sóolvadékaik elektrolízisével állítják elő.
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Felhasználás

A fémberilliumot röntgencsövek kimeneti ablakának készítésére használják, 

mert a röntgensugár könnyen áthatol rajta. Ugyancsak tiszta beriliiumot 

használnak az atomreaktoroknál pl. a fűtőelemek burkolataként, mert a lassú 

neutronokat nem nyeli el, és igen magas hőmérsékleten is stabil. Berilliumból 

készül az űrhajók hőpajzsa is. A 2-3% beriliiumot tartalmazó Cu-Be ötvözetek 

(berilliumbronz) nagyon kemények, törésállók, szívósak ; órarugók készítésére 

használják. Szépen csengő hangjuk miatt harangokat is öntenek belőle. A Ni-Be 

ötvözetek szintén nagyon kemények.

Az a-sugárzásnak kitett bérillium nagyon jó neutronforrás.

4 Be + j a  -> 1§C + on

A fémmagnéziumot redukálószerként alkalmazzák pl. a titán, réz, nikkel, urán 

előállítására és tisztítására. A vakuk magnéziumfóliát tartalmaznak, a gyújtó

bombákban pedig magnéziumpor van. A szerves kémiai szintézisekben elemi 

fémként és a Grignard-reagensek alkotóelemeként vegyület formában is 

használják.

Főképpen azonban ötvözetei fontosak az autó- és repülőgépgyártásban, ahol 

kis sűrűség és nagy szerkezeti szilárdság a követelmény ; elsősorban 

alumíniummal, cinkkel, rézzel, lítiummal és a lantanoidákkal ötvözik.

A kalcium fémként fontos redukálószer néhány másik fém (U, V Th) 

előállításához. A vegyipar alkoholok vízmentesítésére, a gyógyszeripar pl. a 

vitaminszintézisek során alkalmazza. Ólom keményítésére, illetve

akkumulátorokban is felhasználják ötvözőelemként.

A stronciumot elsősorban ötvözőelemként alkalmazzák. Kis mennyiségben az 

elemi fémet ún. gef/eranyagként is felhasználják a vákuumtechnikában.

A getterek a nagyvákuum ban m ég nyomokban jelen lévő, esetleg később bekerülő  

gázm olekulákat megkötik, és ezálta l biztosítják a vákuum  "tisztaságát".

Stronciumsókat használnak a tűzijátékok piros színének előállítására is.
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A fémbáriumot ugyancsak getterként használják pl. televíziók képcsöveiben. 

Vegyületeiben felhasználják ezenkívül lőporok készítésére, illetve BaS0 4  

formában a gyomorröntgen kontrasztanyagaként, valamint a papírgyártásban a 

felület egyenletesebbé tételére.

A rádium bomlástermékeként keletkező, ugyancsak radioaktív radongázt az 

inhalációs kezelésben alkalmazzák.

11. 15. 1 A magnézium és a kalcium fontosabb vegyületci

MgO (magnézium-oxid, magnesium oxydatum, magnesia usta)

Fehér, könnyű por. Vízzel érintkezve lassan Mg(OH)2-dá alakul. Hyperaciditás 

esetén a gyomorsav közömbösítésére használják. (Előnye a NaHCOß-tal szemben, 

hogy nincs gázképződés.) Fogporokban savak semlegesítésére, az iparban tűzálló 

edények, anyagok készítésére használják.

MgOz (magnézium-peroxid, magnesium peroxydatum)

MgO-val keverve alkalmazzák a gyógyászatban. Híg savak hatására belőle 

H2 0 2  fejlődik, ami enyhén antiszeptikus hatású.

MgS04  (sicc. magnézium-szulfát, keserűsó, magnesium sulfuricum siccatum)

A kristályos MgS04-7 H20  (magnesium sulfuricum crystaiiisatum) kiszárításával 

kapjuk. Vízben jól oldódik, íze keserű. Erélyes és régóta használt hashajtó.

MgC03  (magnézium-karbonát, magnezit, magnesium carbonicum )

Fehér, kristályos anyag. Szigetelőanyagokat, üveget, kerámiát készítenek 

belőle. Az asztali só is tartalmaz ~1% MgC03 -ot.

4 MgC03 -Mg(0H)2-4 H20  (bázisos magnézium-karbonát, magnézia alba,

magnesium carbonicum hydroxydatum)

Fehér, könnyű, vízben nem oldódó por, melyet a MgC03  vizes oldatából lehet 

kikristályosítani. Gyomorsav megkötésére, illetve külsőleg hintőporokban és 

fogkrémekben használják. A gumiiparban ugyancsak töltőanyag.
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A kalcium fontosabb vegyületei 

CaH2  (kalcium-hidrid)

Fehér, kristályos, igen erősen higroszkópos anyag. Hevítve hidrogénre és 

fémkalciumra bomlik. Vízzel rendkívül hevesen reagál hidrogénfejlődés közben.

CaH2  + 2 H20  -> Ca(OH) 2  + 2 H2  

Főképp szárítószerként és hidrogén előállítására használják.

CaCI2  • 6  H20  (kristályos kalcium-klorid, calcium chloratum crystallisatum)

Igen erősen higroszkópos, vízben jól oldódó, sós-kesemyés ízű vegyület. 

Oldódása endoterm folyamat (14,4 kJ/mol), melynek során erősen lehűl, jéggel 

keverve -55 °C hőmérséklet érhető el, ezért hűtőoldatokban, szárítósokban 

használják.

Kiizzítva kristályvizét elveszíti. A kiszárított, vízmentes CaCI2-ot erős vízelvonó 

tulajdonsága alapján exszikkátorokban szárításra használják.

CaBr2  (kalcium-bromid, calcium bromatum)

Összetapadó, fehér, vízben jól oldódó, csípős-sós ízű por. A gyógyászatban 

egyrészt alkáli-bromidokkal együtt nyugtatóként, másrészt mint jól oldódó 

kalciumsót alkalmazzák.

CaO (kalcium-oxid, égetett mész, calcium oxydatum)

Fehér, laza, maró hatású por. A mészkő hőbontásával 900-1200 °C-on állítható 

elő. CaCOg —> CaO + C0 2

A levegőből nedvességet és C 02-t köt meg ; vízzel keverve Ca(OH)2-dá alakul. 

Ca(OH) 2  (kalcium-hidroxid, oltott mész)

Fehér, száraz, laza, porszerű anyag, amelyet vízben oldva meszes vízhez 

juthatunk ; ennek tejszerű szuszpenziója a mésztej, ami a legolcsóbb 

dezinficiens. A gyógyászatban 0,13 %-os oldatát (aqua calcis) savmérgezések 

ellenszereként is alkalmazzák. Ipari felhasználása igen sokrétű; az építészetben 

mészhabarcs készítésére (homokból és kalcium-hidroxidból készült vizes pép), 

bőrcserzéshez, a cukorgyártás során, illetve klórmész előállítására is 

alkalmazzák.
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Nátronmész
A NaOH-oldattal oltott mész kihevítésével kapott termék, amely a szén-dioxidot 

igen jól megköti, ezért az analitikában gázok szén-dioxidtól való mentesítésére 

használják.

Klórmész {calcaria chlorata)

Szürkésfehér, nedvszívó, klórgáz szagú, morzsalékos por, amely nem egységes 

anyag. Vízben rosszul oldódik, oldata lúgos kémhatású, és erősen fertőtlenít. 

Dezinficiáló hatása azon alapszik, hogy még az igen gyenge savak is (pl. a 

levegőben levő szén-dioxid) klórgázt, ún. "aktív klórt" szabadítanak fel belőle. 

Fehérítésre (vászon, pamut, papír), illetve pl. falfelületek fertőtlenítésére 

használják. Előállításakor száraz Ca(OH)2-ra klórgázt vezetnek, melynek során 

főképpen kalcium-hipoklorit és kalcium-klorid keveréke (Ca(OCI)CI} keletkezik.

A gyógyszertári klórmész legalább 25 % aktív klórt tartalmaz.

Ca(OCI) 2  (kalcium-hipoklorit)

A klórmésznél erélyesebb fertőtlenítőszer. Előállítása során mésztejbe klórgázt

vezetnek.

CaS0 4  (kalcium-szulfát, anhidrit, calcium sulfuricum)

Kristályos, fehér, finom por. Vízzel péppé keverve néhány perc alatt megköt : 

CaS04- 2HzO módosulattá alakul. Ez a természetben is előforduló gipsz,

melynek lemezes szerkezetű formája a máriaüveg, szemcsésebb, márvány

szerű változata pedig az alabástrom. Hevítve, 107 °C-on kristályvizét részben 

elveszítve égetett gipsz (CaS04- 1/2H2 0, calcium sulfuricum ustum) keletkezik. 

Ennek porát vizes péppé keverve ismét dihidrát keletkezik, melynek tű alakú 

kristályai szorosan egymásba nőnek, és a rendszer masszív, kemény tömeggé 

dermed. Ezt használják szobrok, öntvények, díszítések (stukkó) készítésére, 

illetve faljavításoknál. Az orvosi gyakorlatban rögzitőkötéseket alakítanak ki 

belőle.

200 cC-nál magasabb hőmérsékleten a gipsz teljesen elveszti kristályvizét. Az 

ilyen ún. agyonégetett gipsz (CaS04) már nem köti meg a vizet. Kb. 1000 °C 

hőmérsékleten kén-trioxidra és oxigénre bomlik.
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CaHP04  • 2 H20  (kalcium-hidrogén-foszfát, calcium phosphoricum)

Ca3 (P0 4 ) 2  (trikalcium-foszfát, calcium phosphoricum tribasicum)

Mindkettő könnyű, amorf, vízben oldhatatlan, fehér por. A csontképződés 

elősegítésére gyógyszerként alkalmazzák őket. A természetben Ca5 (P0 4 )3 (0H)

(foszforit) és 3 Ca3 (P0 4 ) 2  ■ CaF2  (apatit) formában fordul elő. A csontok és a

fogzománc szervetlen részét alkotó kalcium-foszfát is fluorid- és karbonát

tartalmú apatit.

A foszforit vízben rosszul oldódik, ezért a növények a talajból nem tudják 

felvenni.

Erős ásványi savakkal kezelve azonban vízben oldódó Ca(H2 P04)2-tá (kalcium-

dihidrogén-foszfát) alakul, ily módon keletkezik a műtrágyázásra használt 

szuperfoszfát, amely egyszerre vízoldható kalcium- és foszfátionokat is 

szolgáltat.

Ca3 (P0 4 ) 2  + 2 H2 S0 4  = Ca(H2 P0 4 ) 2  + 2 CaS04  

CaC2  (kalcium-karbid)

Szürkésfehér, amorf anyag, amely kalcium-oxid és szén keverékének 

izzításakor keletkezik.

CaO + 3 C - - 2200°c > CaC2  + CO 

Vízzel való reakciója során acetilén keletkezik.

CaC2  + H20  —> C2 H2  + Ca(OH) 2

CaC03  (kalcium-karbonát, calcium carbonicum)

A természetben a legnagyobb mennyiségben előforduló kalciumvegyület. 

Három kristályos módosulata van : kalcit (mészpát), aragonit, vaterit. Ásványai 

igen változatosak, a mikrokristályos (márvány, mészkő), valamint amorf (márga) 

módosulatai mellett jelentős mennyiségben fordul elő főleg az alacsonyabb 

rendű tengeri állatok vázában (kréta) is. Az átlátszó mészpát kettöstörést mutat. 

Vízben alig oldódik, híg savakban viszont igen. Szén-dioxid jelenlétében vízben 

is oldódik. CaC03  + C0 2  + H20  -> Ca(HC03 ) 2

A gyógyászatban főként hintőporokban és fogkrémekben használják.
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Ca(COO) 2  (kalcium-oxalát)

Jellegzetes kristályokat alkot, amelyek kóros körülmények között a vizeletben és 

a vese-, illetve húgykövekben mutathatók ki:

11. 15. 2 A bárium fontosabb vegyületei 

Az oldható báriumvegyületek mérgezőek !

BaCI2  • 2  H20  (bárium-klorid, barium chloratum)

Színtelen, kristályos só, vízben jól oldódik, ize fémesen keserű. Erős méreg, az 

izmokat és a légzőszerveket bénítja.

BaO (bárium-oxid)

Nehéz, fehér por. Metanolban oldódik. Szárítószerként, valamint műanyagokban 

hő- és fényvédő adalékként használják.

Ba(OH) 2  (bárium-hidroxid)

Színtelen kristályai az alkáliföldfém-hidroxidok közül legjobban oldódnak vízben. 

Erős bázis. Vizes oldatát (baritvíz) a laboratóriumban szén-dioxid elnyeletésére 

használják (BaC03  keletkezik).

BaS (bárium-szulfid)

Szürkésfehér, foszforeszkáló por ; régebben kenőcsökben szőrtelenitésre

alkalmazták.

BaS0 4  (bárium-szulfát, barium sulfuricum)

Fehér, nagy sűrűségű por. A természetben kristályosán is előfordul (barit, 

súlypát). Vízben gyakorlatilag nem oldódik.

Az analitikai gyakorlatban a bárium- és szulfátion minőségi és mennyiségi 

meghatározására alkalmazzák. Gumiipari töltőanyag, felhasználják még a 

papírgyártás során a felület kezelésére, továbbá cink-szulfiddal keverve fehér 

védőfestékként. Orvosi célokra vizes pép formájában a gyomor- és béltraktus 

röntgenvizsgálatánál a kontrasztanyag szerepét tölti be. Mivel vízben 

oldhatatlan, nem mérgező.
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1 1 . 1 6  A v a s c s o p o r t

A periódusos rendszer Vili. oszlopában a negyedik periódusbeli egymást követő 

vas (Fe), kobalt (Co) és nikkel (Ni) tulajdonságai sokkal inkább egymáséihoz 

hasonlítanak, mint az ugyanezen oszlopban alattuk lévő platinafémekéhez, 

ezért külön csoportot alkotnak.

Elektronszerkezetük : Fe 3d6 4s2  , Co 3d7 4s2  , Ni 3d8 4s2  .

A  v a s c s o p o r t  e l e m e i n e k  f iz ik a i  é s  k é m ia i  t u l a j d o n s á g a i

Közönséges körülmények között mindhárom elem fémes tulajdonságú és 

ferromágneses. A vas és a kobalt szürke, a nikkel inkább fehéres színű 

nehézfém. A hőt és az elektromosságot jól vezetik. Sűrűségük nagy, olvadás- 

és forráspontjuk magas.

sűrűség [g/cm3] olvadáspont [°C] forráspont [°C]

vas 7,87 1539 2750
kobalt 8,89 1495 3870
nikkel 8,90 1552 2730

A tiszta vas és nikkel eléggé puha fém, a kobalt keményebb. Mechanikai tulaj

donságaikat már igen kis mennyiségű szennyeződések is jelentősen 

befolyásolják. Ha a vas pl. szenet is tartalmaz, sokkal alacsonyabb hőmér

sékleten olvad meg, és már jóval az olvadáspont alatt meglágyul, ezáltal 

mechanikailag alakítható, továbbá hegeszthető.

A vasnak a különböző hőmérséklettartományokban többféle módosulata létezik.

a-vas 770 °C ■» ß-vas 910 °C

L j  Curie-pont

-> y-vas 

I________

1400 °C -» 8 -vas

J
lapcentrált rács tércentrált rácstércentrált rács 

(A ß-vas nem külön módosulat.)

A vas a legnagyobb mennyiségben előállított, legfontosabb és legolcsóbb fém.
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Atomjaik legkülső héján lévő két s-elektron elvesztése után betöltetlen d-pálya 

marad hátra. Az itt levő elektronok könnyen gerjeszthetők, ezért a vascsoport 

elemeinek ionjai színesek. Színük a hidratációtól is függ. A Fe2+-ion vegyületei 

világoszöldek, a Fe3+-ioné sárgásbarnák. A hidratált Ni2+-ion zöld, a vízmentes 

pedig változatos, általában sárga színű vegyületeket hoz létre. A vízmentes 

Co2>-ion mélykék színű, hidratált állapotban viszont rózsaszínű.

A vascsoport elemeire kémiailag a közepes aktivitás jellemző. A finom vaspor a 

levegőn magától meggyullad. A vastárgyak felülete főleg víz jelenlétében a 

levegő oxigénjének hatására oxidálódik, és rozsda (Fe2 0 3- 3H2 0) keletkezik. 

Mivel ennek laza szerkezete nem alkot összefüggő réteget, a vastárgy teljes 

mennyiségben oxidálódhat. Ez a jelenség a korrózió, ami ellen a felület 

megfelelő kezelésével (festékbevonat, zománcozás) lehet és kell védekezni. Az 

oxigén szobahőmérsékleten kobalttal nem reagál, a nikkelen viszont 

összefüggő, inert oxidréteget képez, ami megakadályozza a további reakciót.

A vascsoport féméi a hidrogént elnyelik, de vegyületet nem alkotnak vele. 

Halogénekkel szintén csak víz jelenlétében vagy magasabb hőmérsékleten 

reagálnak. A száraz, folyékony klór pl. nem támadja meg a vasat, ezért lehet 

acélpalackokban forgalomba hozni.

Kénnel hevítve szulfidokat képeznek.

A vasat minden híg sav megtámadja, és bennük hidrogénfejlődés közben 

oldódik, míg a kobalt és a nikkel csak oxidáló savakban oldódik. Tömény 

kénsav és salétromsav hatására passziválódnak.

Alkáli-hidroxidokkal szemben leginkább a nikkel ellenálló, ezért lehet 

felhasználni a nikkeltégelyeket az alkáliás ömlesztéseknél.

A vas oxidációfoka a vegyületeiben leggyakrabban +2 és +3, ritkábban + 6  is 

lehet (ferrât). A kobalt ugyancsak +2 és +3, a nikkel általában +2 oxidációfokú.

A vas a természetben a 4. legelterjedtebb elem, a Föld szilárd kérgének ~5 %-át 

alkotja. Egyes helyeken termésállapotban is előfordul, amely részben földi 

eredetű (tellurikus), részben meteoritokból származik (sziderikus). Legfontosabb 

érceiben oxidok, hidroxidok, oxidhidrátok, szulfidok és karbonátok formájában 

van jelen.
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A fontosabb vasércek összetétele :

mágnesvasérc (magnetit) : Fe3 0 4  

vörösvasérc (hematit) : Fe2 0 3  

barnavasérc (limonit) : Fe2 0 3  ■ H20  
pirít, markazit : FeS2  

sziderit : FeC0 3

max. : 70 % vastartalom 
max. : 65 % vastartalom 
max. : 62 % vastartalom 
max. : 46 % vastartalom 
max. : 40 % vastartalom

A vas-szilikátok - mennyisége szintén számottevő, de gazdaságos 
kitermelésre nem alkalmas.

Számos gyógyforrás vize is tartalmaz vasat. Ezek elsősorban FeS04  és 

Fe(HC03 ) 2  vegyületekként vannak jelen.

A nikkel is előfordul a meteoritokban, illetve a földkéregben szulfidos 

ásványokban NiS formában, viszonylag kis mennyiségben. A kobalt a nikkel 

állandó kísérője.

A vas, kobalt, nikkel előfordulási aránya a természetben 3400 : 1 : 4 .

Tiszta vasat oxidjából hidrogénnel redukálva lehet előállítani, a kobaltot 

alumíniummal termitreakcióban, a nikkelt pedig elektrolízissel. Laboratóriumban 

szokás még karbonilkomplexeik {Fe(CO) 5  , Co2 (CO) 8  , Ni(CO)4} termikus 

bontásával is előállítani.

Az ipari vaskohászat során a vas oxidjait szénnel (koksz) redukálják, ezzel 
együtt megfelelő salakképző anyagok (mészkő, kvarc, homok) adagolásával 
a vasérc szennyezéseit is eltávolítják. Ha a kiolvasztott folyékony vasat 
(öntöttvas) gyorsan hűtik le, ún. fehérvasat, lassú hűtéssel pedig ún. 
szürkevasat kapnak. Mindkét vasfajta 3-4 % szenet is tartalmaz, továbbá 
ugyancsak %-os mennyiségben szilícium-, foszfor-, mangán- és kén
szennyezések is előfordulnak benne. A szürkevasban a szén finoman, grafit 
alakjában oszlik el, ezért öntvények készítésére használják. A fehérvasban a 
szén nagy vas-karbid-kristályok formájában van jelen ; ezt kovácsolható 
vassá és acéllá dolgozzák fel.

Az acélgyártás lényege, hogy a megolvasztott fehér nyersvasból oxigén 
befúvatásával égetik ki a szennyezéseket és a széntartalmat, melyek oxidok 
formájában eltávoznak (pl. CO, P2 0 5). Az acél 0,5 %-nál kevesebb szenet 
tartalmaz. Rugalmasságát az edzés során alakítják ki. Ha gyorsan hütik le, 
igen keménnyé, ám rideggé és törékennyé válik. Ezt utólag néhány száz °C- 
ra felmelegítve (megeresztés) a keménysége csökken, de rugalmassága és 
szívóssága növekszik. Végleges tulajdonságait ötvözéssel javítják.
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Egyéb fémek hozzáadásával az ötvözetek tulajdonságai a különböző 
céloknak megfelelően előnyösen megváltoztathatók.
A mangánacél (12-14 % Mn) pl. rendkívüli rugalmas és szívós. A króm- 
vanádium acélt (5-10 % Cr, 0,15 % V) nagy keménység, szilárdság és jó 
hőállóság jellemzi. Különösen kemények a vanádium- és volfrámacélok. 
A rozsdamentes acélok (18 % Cr, 8  % Ni) igen ellenállóak a korrózióval 
szemben. A fogászati gyakorlatban alkalmazott rozsdamentes acél, a 
vitallium hasonló összetételű. Speciális tulajdonságait további elemek 
hozzáadásával (Mo, V, Ti, Nb) is javítják.

A nikkel ugyancsak jól ötvözhető (az alkálifémeken kívül minden fémmel).

A nikkel- és krómacélok jellemzően hő- és savállóak.

A konstantán (40% Ni, 60 % Cu) és a manganin (4 % Ni, 12 % Mn, 84 % Cu) 

jellemző tulajdonsága, hogy elektromos ellenállása szinte független a 

hőmérséklettől. Az újezüstbő\ (alpakka) pénzérméket, evőeszközöket 

gyártanak.

A kobalt a vidia nevű kemény fém (fúrófejekhez, esztergakésekhez

alkalmazzák) cementálóeleme.

11.16. 1 A vascsoport elemeinek fontosabb vegyületei

A vascsoport elemei vegyületeikben leggyakrabban két- és háromvegyértékű 

pozitív ionként fordulnak elő.

Mindhárom elem képez molekulavegyületeket és számos komplexet is.

FeCI2  • 4 H20  (vas(Il)-klorid, fenvm chloratum oxydulatum}

összehúzó hatású, fanyar ízű por. Vízben halványzöld színnel oldódik. Könnyen

vas(lIl)-kloriddá oxidálódik.

FeS04  ■ 7 H20  (vas(II)-szulfát, vasgálic, vasvitriol, ferrum sulfuricum oxydulatum} 

Fémes ízű, vízben jól oldódó, áttetsző zöld kristály. Száraz levegőn elmállik, és 

lassan bázisos vas(III)-szulfáttá oxidálódik.

A vas(II)-kloriddal együtt a vasterápiában alkalmazzák.

Felhasználják ezenkívül színezésre, fertőtlenítésre, faimpregnálásra, valamint 

tinták és egyéb festékek készítésére.
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Fe(NH4 )2 S0 4 ) 2  • 6  H20  {vas(I I)-ammónium-szulfát, Mohr-só)

Zöld színű, stabilis, a levegőn nem oxidálódó só ; az analitikai gyakorlatban 

alkalmazzák.

FeS (vas(II)-szulfid}

Sötétszürke, fémesen csillogó, kristályos por. Laboratóriumban savval l l 2S 

fejlesztésére Használják.

FeCI3  • 6  H20  {vas(I I I)-klorid, ferrum sesquichloraturn}

Barnássárga, vízben jól oldódó, összeálló kristályai a levegő nedvesség- 

tartalmától elfolyósodnak. Vizes oldata savas kémhatású, a keletkező Fe(OH) 3  

vörösesbarna, kolloid csapadék. Vízmentesen és gőzhalmazállapotban dimer 

Fe2 CI6  molekulákat alkot (latin neve is innen származik).

Fémízü, a nyálkahártyára maró hatást fejt ki.

[Fe(CO)5] (vas-pentakarbonil)

Sárgaszínű, olajszerű, édeskés szagú folyadék. Vízben oldhatatlan, benzolban, 

éterben, acetonban, benzinben oldódik. Éghető, a levegővel robbanó elegyet 

képez. Erősen mérgező.

Ultraibolya sugárzás hatására kétmagvú komplexszé alakul.

2 [Fe(CO)5] -> [Fe2 (CO)9] + CO

60 °C fölött vasra és szén-monoxidra bomlik. Ez az alapja a nagytisztaságú 

vaskatalizátorok és egyéb, pl. a gyógyszeriparban felhasznált különlegesen 

tiszta vas előállításának.

Régebben üzemanyagokban kopogásgátlószerként is alkalmazták.

K4 [Fe(CN)6] • 3 H20  { tetrakálium-hexaciano-ferrát(Il), sárgavérlúgsó}

Sárga színű, vízben jól oldódó, nem mérgező, stabil komplex. Fontos analitikai 

reagens. Felhasználják ezenkívül a beriinikék { Fe4 [Fe(CN) 6 ] 3  } előállítására,

borok derítésére.

100 °C fölött bomlik: K4 [Fe(CN)6] -> 4 KCN + FeC2  + N2
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K3 [Fe(CI\i)Q] { trikálium-hexaciano-ferrát(III), vörösvérlúgsó }

Sötétvörös, mérgező, kristályos anyag. Vízben sárga színnel oldódik.

Kék színezőanyagok és másolóanyagok készítésére, filmek előhívása során 

használják.

CoCI2  • 6  H20  { kobalt(ll)-klorid}

Bíborszínű, kristályos anyag, vízben és alkoholban oldódik.

B12-vitamin szintézisére, katalizátorok előállítására és nedvességjelző indikátor

ként alkalmazzák. A CoCI2 vízmentesen kék, kristályvízzel pedig bíbor- 

rózsaszínű lesz.

MiC!2 { nikkel(II)-klorid}
Fényes, aranysárga színű, kristályos anyag, vízben zöld színű hexahidrátok 

képződése közben jól oldódik ; ugyanilyen összetételben és színben ki is 

kristályosítható : NiCI2  - 6  H20

Kerámiák színezésére, nikkelkatalizátorok készítésére használják.

11.16.2 A vascsoport elemeinek biológiai jelentősége

A vas, kobalt és nikkel esszenciális nyomelemek, minden élő szervezetben 

megtalálhatók.

Vas

Az emberi szervezetben a vas hiánya vérszegénységet okoz.

A felnőtt ember szervezete kb. 5,5 g vasat tartalmaz. Ebből 3 g hemoglobinban, 

0,5 g mioglobinban az izmokban található. A vastartalmú enzimekben (vas-kén 

fehérjék, citokrómok, kataláz, peroxidáz stb.) további mintegy 1  g vassal 

számolhatunk, a maradék 1  g pedig a raktározó (ferritin, hemosziderin) és 

szállító (transzferrin) fehérjékben, illetve a hemoglobin bomlástermékeiben 

oszlik el. Szabad vasionok a szervezetben gyakorlatilag nem találhatók.

A vas csak Fe2+-ion alakjában szívódik fel a nyombélen keresztül (a 

hemoglobinban is csak a Fe2+-forma aktív), ezért vashiányos anémia esetében 

vas(Il)-sókat szoktak rendelni.
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A kobalt enyhén mérgező. Csökkenti a pajzsmirigy aktivitását, és súlyosabb 

esetben golyvát okozhat. Kobaltmérgezés esetén szívizombetegség léphet fel, 

mivel gátolja a glikogén lebontását.

A kobaltnak, mint a B12-vitamin része (4 % kobaltot tartalmaz), nagy a 

jelentősége a vérképzésben.

A nikkel főleg a májban és a pankreászban mutatható ki a többi szervhez 

képest nagyobb koncentrációban. Szerepe van a DNS- és RNS- 

metabolizmusban. A cinkkel szinergista hatású. Vegyületei nagyobb 

mennyiségben mérgezőek { [Ni(CO)4] }. A növények kb. 5-6-szor több nikkelt 

tartalmaznak, mint kobaltot ; a növekedésük szempontjából fontos nyomelem.

A radioaktív 5 5 Fe- és 5 0 Fe-izotópokat a vörösvértestek élettartamának 

meghatározására, valamint a vasanyagcsere vizsgálatára alkalmazzák.

A 6 0 Co-izotópot főképpen terápiás célokra használják sugárforrásként.

11. 17 A platinafélnek

A platinafémek a periódusos rendszer 5. és 6 . periódusában, a VIII. oszlopban, 

a vascsoport elemei alatt találhatók. Sűrűségük szerint megkülönböztethetjük az

5. periódusbeli könnyű platlnafémekeí (Ru, Rh, Pd ; p « 12 g/cm3) és a 6 . 

periódusban lévő nehéz platinafémeket (Os, Ir, Pt ; p « 22 g/cm3). Ez utóbbiak 

sűrűsége az elemek között a legnagyobb.

Elektronszerkezet Sűrűség

[g/cm3]
Olvadáspont

PC]
Forráspont

[°C]
ruténium (Ru) 4d7 5s1 14,41 2300 4150

ródium (Rh) 4d8 5s1 12,41 1960 3670

palládium (Pd) 4 d 10 12,02 15552 3125

o zrr.ijm  (O s) 5d6 6s2 22,61 3050 5020

irídium (Ir) 5d7 6s2 22 ,65 2410 4130

platina (Pt) 5d9 6s‘ 21 ,45 1769 3830
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A platinacsoport tagjai acélszürkés-ezüstös színű, igen magas olvadáspontú 

nehézfémek. Az olvadás- és forráspont, valamint a sűrűség (az irídiumot 

kivéve) azonos perióduson belül a rendszám növekedésével csökken. A 

ruténium, az ozmium és az irídium igen kemény és rideg. A ródium, a palládium 

és a platina ezzel szemben jól nyújtható és könnyen megmunkálható. Az 

elektromos áramot és a hőt jól vezetik. Jól ötvözhetők, hegeszthetők is.

A gázokat jól oldják. Finoman elosztva kitűnő adszorbensek. Különösen sok 

hidrogént -  és kisebb mértékben oxigént is -  képes adszorbeálni a palládium és 

a platina. A platina pl. (platinaszivacs formában) saját térfogatához képest 

százszoros térfogatú hidrogéngázt képes elnyelni, amit aztán hevítés hatására 

lead. Ezen alapul katalitikus hatása.

Fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján átmenetet képeznek a Vllb és az Ib 

oszlop elemei között. Reakcióképességüket tekintve a d-mező elemei közül a 

legellenállóbbak. A rendszámban utánuk következő ezüsttel és arannyal együtt 

az ún. nemesfémek csoportját alkotják.

Elektronszerkezetük kialakulásában az (n-l)d pálya telítődésének tendenciája 

érvényesül az ns2  elektronok "bevonásával", mivel ezáltal kompaktabbá válik a 

szerkezet (hasonlóan a réz, ezüst és arany szerkezetéhez). Kémiai 

sajátságaikat is ez a különleges elektronszerkezet határozza meg. A kívülről 

számított második héjról már nehéz elektront leadni, ezért az átmenetifémek 

között a legkevésbé reakcióképesek. Közülük a ruténium és ozmium, illetve a 

palládium a legreaktívabb.

Egyszerű ionokat gyakorlatilag nem alkotnak.

Nem oxidáló savakban nem oldódnak. A palládium és ozmium oldódik salétrom

savban, a többi csak királyvízben vagy oxigén jelenlétében sósavban oldható. 

Az oldódás szinte kizárólagosan komplex-ionok formájában valósul meg :

(Pd(NH3)4]2+, [Pdci4)2" , (O scy2- , [Pt(CN4]2' , [P tc y 2- .

Oxidativ alkáliömlesztéssel (NaOH, Na2 0 2, KCIO3  felhasználásával) oldhatóvá 

tehető az ozmium és a ruténium.
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Halogenidjeikben és oxidjaikban igen változatos oxidációtokkal fordulnak elő. A 
magasabb oxidációtok elérésére való törekvés azonos perióduson belül a 
rendszám növekedésével csökken : a Ru leggyakrabban +4 a Rh +3, a Pd 
pedig +2 oxidációfokú. Az Os oxidációfoka leginkább + 8  vagy +6 , míg az Ir 
leggyakrabban +4 és +3, a Pt pedig +4 és +2 oxidációtokkal szerepel.

A platinafémek a természetben rendkívül ritkák. A földkéregben leggyakoribb

közülük a platina, amely kb. 5-1 CT6  m/m %-ban fordul elő. Elsősorban szulfidok 

formájában találhatók vas-, nikkel-, réz- és krómércekben. (Az 1 tonna ilyen 

ércben előforduló kb. -60-80 g Pt, Os, Ir, Pd, Ru már gazdaságosan kinyerhető.) Egyes 

helyeken elemi állapotban és egymással képzett ötvözeteikben is előfordulnak.

Az érceket először ún. nyersplatinává dúsítják, majd ebből királyvizes kioldással, 

illetve a komplexeik különböző oldhatóságán alapuló eljárásokkal állítják elő az 

egyes tiszta fémeket (a platina-irídium ötvözet (Rh, Pd, Ir, Pt} királyvízben 

oldható, az ozmium-irídium {Os, Ir, Ru, Rh} pedig nem).

A platinafémek vegyületeinek hőbontásával keletkező szürkés szivacs nagy felülete 
révén kiváló katalizátor.
A platinafémek oldatainak lecsapásakor képződik az igen finom eloszlású, porszerű, 
amorf korom, amely már kis hőmérsékleten is igen aktív katalizátor, elsősorban 
szerves kémiai szintézisekben használják.

Mivel rendkívül drágák, az újrahasznosításuk is igen fontos.

A platinafémeket leginkább kemény, korrózióálló ötvözetekben és ékszerekben 
használják. Készítenek belőlük ezenkívül laboratóriumi tégelyeket, elektródokat, 
termoelemeket, etalonokat és a fogpótlásban használatos anyagokat. Gyakran 
alkalmazzák őket katalizátorként is.

Mivel a platinafémek könnyen ötvöződnek, nem ajánlatos a laboratóriumi 
platinatégelyben más fémet, esetleg bőrt, szenet, szilíciumot, foszfort, arzént, 
antimont, ként vagy olyan anyagokat hevíteni, melyekből ezek 
keletkezhetnek. A platinafémek ötvözetei ugyanis jóval alacsonyabb 
olvadáspontúak, mint a tiszta fém, és így az ötvöződés következtében az 
edény kilyukadhat.
Az alkáliák magas hőmérsékleten szintén megtámadják a platinát.
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11. 17. 1 A platinacsoport elemei és vegyületeik

A ruténium fehéres, rideg nehézfém, még királyvízben sem oldódik.

Platinával és palládiummal képzett ötvözetei rendkívül kemények, kapcsolókhoz 

érintkezőket készítenek belőlük.

A titán korrózióállóságát 0,1 % ruténium sokszorosára növeli.

A ródium ezüstfehér színű, korrózióálló fém. Főképp platinával és palládiummal 

ötvözik, és ötvözeteit fűtőszálak, termoelemek, valamint tükörbevonatok 

(csillagászati tükrök) készítésére használják, mivel fényét korrozív gázok (H2 S) 

jelenlétében is megtartja.

A palládium reakcióképessége legnagyobb a platinafémek között. Jellegében 

és tulajdonságaiban leginkább a periódusban utána következő ezüsthöz 

hasonlít. Acélszínü, nagyon jól alakítható és fóliaszerű, vékony lemezekké

nyújtható.

Salétromsavban, 'forró kénsavban és királyvízben is oldódik. Magasabb 

hőmérsékleten fluorral és klórral halogenideket alkot.

Szobahőmérsékleten a saját térfogatának 1200-szeresét képes hidrogénből 

felvenni, ezáltal nagyon jó redukálószerként és heterogén katalizátorként 

alkalmazható.

A forró palládiumlemezen a hidrogén szinte akadálytalanul áthatol. Ez a 
jelenség felhasználható pl. hidrogéngáz kivonására gázelegyből, illetve a 
hidrogén parciális nyomásának meghatározására, mivel a palládiumlemezzel 
leválasztott térrészbe csak a hidrogén képes a lemezen átdiffundálni.

Platinatégelyek (20 % Pd) készítésére, fogpótlásra, nemesfémek ötvözésére 

használják. Ezüsttel ötvözve szép fényű tárgyakat lehet előállítani. A fehérarany 

szintén palládiumot tartalmaz.

A szétfolyó, vörösesbarna palládium-klorid (PdCI2) könnyen redukálható fekete 

színű, finom palládiumporrá, ami a szén-monoxid érzékeny kimutatását teszi

lehetővé :

PdCI2  + CO + H20  -> Pd + C 0 2  + 2 HCI

2 7 2
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Az ozmium már szobahőmérsékleten reagál az oxigénnel ozmium-tetraoxid 

(0 s0 4) képződése közben.

Az 0 s 0 4  színtelen, igen erős szagú (róla kapta nevét a  fém : o szm e {görög} = szag), 

mérgező, molekularácsos kristályokat alkot, melyek vízoldhatók és 40 °C-on 
megolvadnak. 130 °C-on elpárolognak, és gőzeik már 10' 4  g/dm3  koncent
rációban is károsítják a bőrt, a szemet és a tüdőt. Főképpen ujjlenyomatok 
kimutatására, és mikroszkópos vizsgálatoknál a preparátumok zsíralkotóinak 
festésére használják.

Az ozmium fluorral és klórral hevítve szintén reagál, csakúgy mint foszforral és 

kénnel. Salétromsavban és forró kénsavban, valamint nátrium-hidroxid 

olvadékában is oldódik.

Az irídium csak elemi állapotban fordul elő. Fehéressárga, rideg nehézfém, a 

fémek közül legkevésbé korrodeálódik. A királyvíz is csak por formájában oldja. 

Főképp ozmiummal és platinával ötvözik ; az ilyen ötvözetek kemények, 

szilárdak. Elsősorban sebészeti eszközöket, elektromos vezetőkben 

kontaktusrészeket, töltőtollhegyeket, etalonokat készítenek belőle. Ilyen 

platinaötvözetből készült pl. a nemzetközi kilogrammetalon, valamint a 

méteretalon is.

A platina a gazdaságilag legjelentősebb platinafém. Színe ezüstfehér. A forró 

platina felületén levegő hatására vékony platina-monoxid (PtO) képződik. 

Királyvízben H2 PtCI6  keletkezése közben oldódik. A halogének, a kén, a 

cianidok és a lúgok egyaránt megtámadják.

A platinafém hőtágulása hasonló az üvegéhez, ezért üvegeszközökbe (pl.

elektródok) be lehet forrasztani. Tiszta platinát használnak katalizátorként pl. a

kénsavgyártás során és az ammónia oxidációjához. A vékony platinadrót metil-

alkohol gőzében felizzik, mivel katalizálja annak bomlását formaldehidre és

hidrogénre. A reakciót pl. öngyújtók készítésére lehet felhasználni.

Nehézfémekkel könnyen ötvözhető. Bizonyos platina-kobalt ötvözetek (76 % Pt,

23 % Co) mágnesesek. Egyes termoelemek Pt-Rh ötvözetből készülnek.

A termoelemekben két vékony fémszálat hegesztenek össze : az egyik lehet pl. 
tiszta platinafém, a másik 10 % Rh-tartalmú Pt-ötvözet. A hegesztési ponton 
hevítéskor termofeszültség keletkezik, melynek mérésével a hőmérséklet a 300- 
1600 °C tartományban 5 % hibával meghatározható. A hasonló ir-lr/Rh termő- 
elem kb. 2000 °C-ig használható.
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Î1. Î8 A cinkcsoport

A periódusos rendszer II b oszlopában három elem alkotja az ún. cinkcsoportot : 

a cink (Zn), a kadmium (Cd) és a higany (Hg).

Atomjaik legkülső elektronhéján két s-elektron található, amely alatt azonban 

s2 p6 d 1 0  az elektronkonfiguráció, és ennek alapján másodfajú fémeknek is

tekinthetők.

A cinkcsoport elemeinek fizikai és kémiai tulajdonságai

A cinkcsoport elemei alacsony olvadáspontú nehézfémek; a higany közönséges 

hőmérsékleten cseppfolyós halmazállapotú. Érdekesség, hogy olvadáspontjuk a 

rendszám növekedésével csökken.

sűrűség [g/cm3] olvadáspont [°C] forráspont [°C]

cink 7,13 420 907

kadmium 8,65 320 767

higany 13,55 -38,9 356,6

A hőt és az elektromosságot jól vezetik, bár pl. a cink vezetőképessége a 

rézének csak mintegy negyede. A higany rosszul vezeti az elektromos áramot.

A cink kékesfehér, szobahőmérsékleten rideg fém. 100-150 °C között képléke

nyebbé válik, majd 250 °C-nál magasabb hőmérsékleten ismét keményedik, 

törékeny lesz és porítható. A kadmium ezüslfehér, csillogó, puhább, mint a cink, 

és jól nyújtható. A higany is ezüstös színű, ám szobahőmérsékleten könnyen 

mozgó folyadék. A szilárd higany viszont puha és nyújtható. Gőze atomos 

állapotú. Felületi feszültsége nagy, emiatt a legtöbb anyagot nem nedvesíti.

Kémiai tulajdonságaikban leginkább a berilliumhoz és magnéziumhoz 

hasonlítanak. A hasonlóság oka, hogy az utóbbi két elemnél is két s-elektron 

található a külső héjon, ami alatt lezárt nemesgázszerkezet alakult ki. 

Vegyületeikben +2 oxidációs állapotúak. A higany +1 oxidációfokú is lehet, 

azonban ebben az esetben a dimerizált -Hg-Hg- szerkezet alakul ki, ami 

ugyancsak két kémiai kötést jelent.
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A rendszám növekedésével a reakcióképesség csökken, a higany már szinte a 

nemesfémekhez hasonlít.

A cink, a kadmium és a higany levegőn állandó, oxigénnel szemben 

közönséges hőmérsékleten ellenállóak ; a cink és a kadmium felületén kialakul 

ugyanis egy vékony oxidréteg, ami megvédi a fémeket a további oxidációtól. 

Magasabb hőmérsékleten (500 °C) a cink és a kadmium oxiddá ég el. A cink 

lángja jellegzetes kékeszöld színű.

2 Zn + 0 2  -> 2 ZnO

A halogének a kadmiummal nem, a cinkkel csak nedvesség jelenlétében 

reagálnak, a higannyal viszont könnyen egyesülnek halogenidek képződése 

közben.

Kénnel hevítve tűztünemény kíséretében szulfidokat képeznek : a cink fehér, a 

kadmium sárga, a higany fekete szulfidcsapadékot ad.

Vízben a cink felületén Zn(OH)2-védöréteg képződik, amely megakadályozza a 

további reakciót. A kadmium és a higany vízzel nem reagál.

Forró vízből, valamint híg ásványi savakból a cink hidrogéngázt fejleszt. A 

kadmium és a higany standardpotenciálja a hidrogénnél pozitívabb, ezért csak 

oxidáló savakban, hidrogénfejlődés nélkül oldódnak.

3 Hg + 8  H+ + 2 N O f -> 3 Hg2+ + 2 NO + 4 H20  

A cinket erős bázisok is oldják.

Zn + 2 NaOH + 2 H20  -> Na2 [Zn(OH)4] + H2  

Levegő jelenlétében az ammónia is oldja.

2 Zn + 8  NH3  + 2 H20  + 0 2  -> 2 [Zn(NH3)4]2+ + 4 OH'

A cink a természetben viszonylag gyakran, a kadmium és a higany igen ritkán 

fordul elő. Előfordulási arányuk a Zn : Cd : Hg sorban rendre 600 : 1 : 1. Bár 

termésállapotban is fellelhetők, a cink kitermelésére mégis szulfidja (szfalerit, 

ZnS) és karbonátja (ZnC03) a leginkább alkalmas. A higany legfontosabb 

ásványa a cinnabarit (HgS). önálló kadmiumásványok nagyon ritkák, általában 

a cinkásványok kísérői.
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A cinket a szulfidos érceiből pörköléssel nyert cink-oxidból szenes redukció 

utáni desztillálással vagy elektrolízissel állítják elő.

2 ZnS + 3 O2  —» 2 ZnO + 2 SO2  

ZnO + C -> 2 Zn + CO 

ZnO + CO -> Zn + C 02

A kadmium a cinkgyártás melléktermékeként szintén a cinkércekből vonható ki.

A fémhiganyt a cinnabarit pörkölésekor keletkező higanygőzök lehűtésével és 

kondenzáltatásával nyerik.

A vegyipar nagy mennyiségű fémcinket (cinkport) használ fel redukálószerként.

A felületvédelemben főképp vastárgyak és -lemezek bevonására (horganyzás), 

bádoglemezként alkalmazzák. Fontos ötvözete a rézzel alkotott sárgaréz.

A kadmiumot elsősorban galvanizálással kialakított, rozsdagátló bevonatok 

készítésére alkalmazzák. Felhasználják ezenkívül alacsony olvadáspontú 

ötvözetekben (Wood-fém, olvadáspontja: 60,5°C), valamint galvánelemek 

elektródjaként, továbbá színezékek és műanyagok stabilizálására. A 

kadmiummal ötvözött arany csillogása fényesebb a szokásosnál.

Az atomreaktorokban kadmiumrudak szabályozzák a neutronáramot.

A higanyt az ipar főképpen alkáli-kloridok elektrolíziséhez használja fel. Higany 

van továbbá a hőmérőkben, barométerekben, higanygőzlámpákban, fény

csövekben, baktericid hatású festékekben, és katalizátorként is alkalmazzák.

A higany a mangán, a vas és a platina kivételével minden fémmel ötvöződik.

Az amalgámok higanyötvözetek. Általában szilárd halmazállapotú anyagok, 

amelyekből melegítésre a higany gőzalakban eltávozik, és a többi fém 

visszamarad. Amalgámon keresztül a fémek megtisztíthatók pl. az oxidoktól, és 

a sóktól is elválaszthatók. Az amalgámokat elsősorban tükörbevonatok 

készítésére, égetett aranyozásra és fogtömőanyagként alkalmazzák. Fogászati 

célra réz (28-38 % Cu)-, valamint ezüst-ón (50-70 % Ag)-amalgámot használnak. 

Az utóbbihoz aranyat (0,25 %) keverve javítják a színállóságot ; több réz 

keményebbé és nyomásállóbbá teszi, a cink pedig fehéríti az amalgámot, és 

fokozza a tapadást.

XI. AZ ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK TULAJDONSÁGAI
l i .  18 A cinkcsoport
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11. 18. 1 A cinkcsoport elemeinek fontosabb vegyületei 

ZnCI2  (cink-klorid, zincum chloratum)

Fehér, kristályos por, amely a levegő nedvességtartalmának hatására
- .• -H » ',*  ' ■

elfolyósodik. összehúzó hatása van.

ZnO (cink-oxid, zincum oxydatum)

Színtelen, íztelen, szagtalan, vízben oldhatatlan, tapadó por. Hevítésre 

megsárgul. Fényálló fehér festék (cinkfehér) előállítására használják. Szárító és 

enyhén adsztringáló hatása miatt hintőporokban és kenőcsökben is 

alkalmazzák.

ZnS (cink-szulfid)

Fehér, kristályos por, amely vízben rosszul oldódik. A cink-oxiddal együtt 

fémfelületek fedőfestékeként használják. Bárium-szulfáttal alkotott keveréke 

szintén fehér festék (litopón). Ha kis mennyiségű mangán, ezüst vagy réz 

szennyezi a ZnS-t, sugárzás hatására fluoreszkál. A különböző képernyők 

(televízió, oszcilloszkóp) világító bevonata legtöbbször cink-szulfid.

ZnS0 4  ■ 7 H20  (cink-szulfát, zincum suif uncum)

Fehér, kristályos, vízben jól oldódó por. Oldata gyengén savas kémhatású. 

Adsztringáló és fertőtlenítő hatású. Színezékként és faimpregnálásra is 

használják.

A cink-szulfid 770 °C fölött bomlik :

2 ZnS0 4  —» 2 ZnO + 2 S0 2  + 0 2

A kadmium-oxidot (CdO), -hidroxidot {Cd(OH)2}, -kloridot (CdCI2) főképpen a 

galvanotechnikában használják fel. A kadmium-oxid füstje erős méreg ; kis 

mennyisége tartós lázat, nagyobb koncentrációban való belélegzése pedig 

tüdőödémát okoz.

A sárga színű kadmium-szulfid (CdS) elterjedt festékanyag.

A kadmium-sztearát {Cd (C17H35COO)2} a PVC-alapú műanyagok élettartamát 

(fényállóságát, hőállóságát) növeli.
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HgO { higany(II)-oxid, hydrargyrum oxydatum flavum}

A szemcsemérettöl függően sárga vagy vörös színű, vízben oldhatatlan, nehéz 

por. Hevítve higanyra és oxigénre bomlik. A többi higanyvegyület előállításának 

kiindulási anyaga ; fontos katalizátor. A baktériumok növekedését gátolja.

HgS { higany(ll)szulfid, cinóber, hydrargyrum sulfuratum rubrum}

Vörös színű (hexagonális rácsú),-vízben és híg savakban oldhatatlan, nehéz por. 

Élénk színe miatt festékként és lumineszkáló anyagok készítésére használják. 

Bőrgyógyászati kenőcsökben is alkalmazzák. (A köbös rácsú módosulat fekete.)

Hg2 CI2  (higany(I)-klorid, kálóméi, hydrargyrum chloratum mite)

Fehér, apró kristályokból álló, vízben nem oldódó por. Fény hatására 

diszproporcionálódás miatt megfeketedik (kálóméi = szép fekete).

Hg2 CI2  —̂ HgCI2  + Hg

Enyhe hashajtó és vizelethajtó hatása van, nem mérgező. (A HgCI2  viszont erős 

méreg !) Kalomelektródokat készítenek belőle, továbbá a pirotechnikában, ill. 

katalizátorként alkalmazzák.

HgCI2  { higany(II)-klorid, szublimát, hydrargyrum bichloratum}

Vízben és alkoholban jól oldódó fehér por. Undorítóan fémes ízű, könnyen 

szublimál. Igen erős méreg ! Régebben fertőtlenítésre és vetőmagcsávázásra

használták.

Hgl2  { higany(II)-jodid, hydrargyrum bijodatum rubrum}

Élénkpiros színű, nehéz, vízben oldhatatlan por. Erősen bakteriad hatású, a 

gyógyászatban kenőcsökben alkalmazzák. Ki-oldat hatására a csaknem 

színtelen K2 [Hgl4] komplex (Nessler-reagens) keletkezik, amely lúgos közegben 

ammónium-ionokkal barna csapadékot vagy színeződést ad.

A yodomerkurátj-komplexek némelyike a hőmérsékletváltozás hatására 

színváltozással reagál : termokolor festékek.

Ag2 [HgI4] Cu2 (HgI4]
c n O p  7 A O p

sárga <----------- > vörös vörös <----------- > barna

Különböző berendezések hőmérsékletének vizuális ellenőrzésére használhatók.
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11. 18. 2 A cinkcsoport elemeinek biológiai jelentősége

A sejtekben a vas után a cink található legnagyobb mennyiségben a 
mikroelemek közül. Az ember számára a cink esszenciális, hiánya súlyos 
következményekkel jár : csontképződési és növekedési rendellenességek 
(törpenövés), csökkent ivarmirigy-működés, anyagcserezavarok, a tanulási 
képesség csökkenése, látási problémák stb. A felnőtt ember szervezete ~2g 
cinket tartalmaz. A biológiai rendszerekben a cink egyrészt enzimek aktivátora, 
másrészt az enzimek konformációjáért felelős ion (metalloenzimek). Aktivátora a 
relinál-reduktá: enzimnek, része a karboxipeptidáz-A enzimnek, a szénsav- 
anhidratáznak és az alkohol-dehidrogcnáznak, biztosítja az inzulin stabilitását. 
Sok cinket tartalmaz a sperma. Az enzimhatóanyagú kígyómérgeknek 
ugyancsak nagy a cinktartalma.
A cinkvegyületek jellemzően nem mérgezők, krónikusan a szervezetbe jutva 
azonban káros hatásúak is lehetnek.
Mind a vízben oldódó (ZnS04, ZnCI2), mind pedig oldhatatlan (ZnO) vegyületeik 
jó adsztringensek ; a vízoldhatókat szemcseppekben és ecsetelő folyadékok
ban, az oldhatatlanokat pedig kenőcsökben és hintőporokban alkalmazzák.
A fogászatban fogtömésre használt cementek egy része szintén cinkvegyület : 
leggyakoribb a ZnS0 4  és ZnO alkalmazása.

A kadmiumot a legutóbbi időkig csak mint mérgező elemet tartották számon. 
Vegyületei (pl. Cd-tartalmú konzervdobozokban tárolt savanyú ételek, italok 
fogyasztása, a szárazelemgyártásnál felhasznált kadmiumvegyületek szálló 
pora) súlyos mérgezéseket okoztak.
A kadmium a cink és a vas antagonista eleme, gátolja a cinktartalmú enzimek 
működését, zavarja a vasanyagcserét, és vashiányos tüneteket idéz elő. 
Mikromennyiségben azonban kadmiumra is szükség van, mivel az ureáz enzim 
alkotórésze.

A higanygőzök és a legtöbb higanyvegyület igen mérgező (a HgS pl. nem 
mérgező). A higany a tüdőn, a bőrön és a gyomor-bélcsatomán át egyaránt 
felszívódhat. A higanymérgezés jellegzetes tünetei : fejfájás, fogínyvérzés, az 
idegrendszer zavarai. A vesehámsejtek károsodása következtében anuria és 
halál is bekövetkezhet.
Vegyületeinek élettani hatását és orvosi-gyógyászati felhasználását már 

említettük.
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11.19 A rézcsoport

A periódusos rendszer Ib  oszlopában található rézcsoport három elemből áll : 

réz (Cu), ezüst (Ag), arany (Au).

Atomjaik külső héjának elektronszerkezete (n -l)d 1 0  ns2  , ami alapján a másod

fajú fémek közé is sorolhatók, mivel a külső héj alatti d-pálya teljesen betöltött.

Legfeltűnőbb sajátosságuk, hogy színesek ; a réz vöröses, az arany sárga, az 

ezüst pedig szürkés-fehéres (ezüstszínű). Mindhárom fém lapközepes, köbös 

rácsú, a hőt és az elektromosságot valamennyi fém közül a legjobban vezetik. 

Közülük is kiemelkedik az ezüst, melynek hő- és elektromos vezetőképessége a 

fémek között a legjobb. Olvadáspontjuk a többi átmenetiféméhez képest 

alacsonyabb, és a csoporton belül nem érvényesül a rendszámtól függő 

tendencia.

sűrűség [g/cm3] olvadáspont [°C] forráspont [°C]

réz 8,96 1083 2595

ezüst 10,50 962 2 2 1 2

arany 19,32 1064 3080

A réz félkemény, az ezüst már puhább, az arany pedig kifejezetten puha fém, 

olyannyira, hogy szinte körömmel is karcolható (ezért lehetett a régi aranypénzeket 

legegyszerűbben 'ráharapással' ellenőrizni). Mindhárom fém igen jól nyújtható ; a réz 

emellett igen szívós is.

H a pl. egy rézhuzalt nagy erővel húznak szét, hosszának kb. felével megnyúlik, 

mielőtt szétszakad. A z  ezüstből pedig olyan vékony fonal húzható, m elynek 0,5  

gram m  töm ege akár 1 km hosszú is lehet. M ég ezt is felülm úlja az  arany, am ely  

a fém ek között a legjobban nyújtható, m ivel 1 gram m jából 3 km hosszú szál is 

készíthető.

Kiválóan hengerelhetők, lemezzé sajtolhatok, és vékony hártyák is előállíthatók 

belőlük. Az ilyen hártya réz esetében zöldeskék színű ; az ezüst 0,03 mm 

vastagságú hártyája kékes, a 0 , 0 0 0 1  mm vastagságú áttetsző "aranyfüst " pedig 

zöldes árnyalatú.
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A csoport elemeinek oxidációfoka az elektronszerkezet alapján +1 kellene, hogy 

legyen, mivel a lezárt héj fölötti külső héjon lévő egyetlen s-elektron könnyen 

leadható. Valóban képeznek egyszeres pozitív töltésű ionokat (Cu+, Ag+, Au+), 

azonban ez csak az ezüst esetében jellemző és stabil. Réznél a lezárt héj 18 

elektronjából további egy, az arany esetében pedig kettő távozik, így Cu2+-, 

illetve Au3+-ionok is képződnek, és ezek a stabilabbak.

Mivel a Cu2+- és Au3+-ionok külső héja a fentiek alapján nem marad nemesgáz 

konfigurációjú, már a látható fény is gerjeszti, ezért ezek az ionok vizes 

oldatban színesek (a Cu2+-ionok kékek, az Au3+-ionok sárga színűek), 

ellentétben a lezárt héjú Ag+-ionokkal, melyek színtelenek.

Levegőn állva, a nedvességtartalom hatására a réz felületén zöld színű, bázisos 

rézvegyület (patina) képződik, amely megvédi a fémet a további oxidációtól.

Városokban a levegő C 0 2-tartalm ából eredően a patina főképp bázisos réz-karbonát 

(C u C 0 3 - Cu(OH)2}, iparvidékeken, erőm űvek környékén a nagyobb S 0 2-em isszió  

miatt bázisos réz-szulfát (C u S 0 4 - C u (O H )2}, tengerpartokon pedig a m egnövekedett 

Cl"-tartalmú ködök következtében elsősorban bázisos réz-klorid (C uC I2 - C u (O H )2) .

Az ezüst felületén a levegőben lévő kén-hidrogén hatására fekete ezüst-szulfid 

(Ag2 S) keletkezik. Az arany levegőn állva nem változik.

A réz félnemesfém. Nem oxidáló savak (pl. HCI) nem képesek oldani. Ha 

azonban oxigén is van jelen (levegő), ennek hatására réz-oxid képződik, amely 

már oldódik a savban. Az oxidáló savak (HN03, H2 S04) is először réz(lI)-oxidot 

képeznek, majd ezt oldják :

3 Cu + 2 HN03  -> 3 CuO + 2 NO + H20  
CuO + 2 HN03  -> Cu(N0 3 ) 2  + H20

A levegő hatására a réz felületén képződő oxidréteget az ammónium-hidroxid is 

oldja réz-tetraammin-só keletkezése közben :

CuO + 4 NH4 OH -> [Cu(NH3 )4 ](OH) 2  + 3 H20

(Ezen alapul a z  S ID O L  nevű tisztítószer hatása.)

Kénnel fekete réz-szulfid (CuS) keletkezik.

A halogénekkel ugyancsak reagál, és halogenidek keletkeznek.
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Higannyal minden arányban elegyedve amalgámot képez.

A rezet tömény kálium-cianid-oldat is oldja hidrogénfejlődés közben :

2 Cu + 4 KCN + 2 H20  -> 2 K[Cu(CN)2] + 2 KOH + H2

Vizes oldatban a réz jó komplexképző. A Cu+-ionok kettes, a Cu2+-ionok négyes 

koordinációs számúak. Oldataiban a réz rendszerint réz(II)-ion formában fordul 

elő. Az akvakomplex összetétele : [Cu(H2 0) 4]2+

A Cu+-ionok könnyen diszproporcionálódnak : 2 Cu+ -» Cu + Cu2+

Az ezüst nemesfém. Reakcióképessége sokkal kisebb, mint a rézé, nehezen 

képez vegyületeket.

Levegőn nem oxidálódik.

Kénnel, illetve kén-hidrogénes levegővel lassan fekete ezüst-szulfidot képez :

4 Ag + 2 H2S + 0 2  -» 2 Ag2S + 2 H20  

Híg savakkal nem reagál. Tömény salétromsav és forró tömény kénsav viszont 

oldja (innen ered a salétromsav régebbi "választóvíz" elnevezése, mivel az arany mellől 

képes kioldani az ezüstöt).

3 Ag + 4 HN03  -> 3 AgN0 3  + NO + 2 H20  

Az alkáli-cianidok oxigén jelenlétében szintén képesek feloldani az ezüstöt :

2 Ag + 4 NaCN + ,0 ’ + H20  -> 2 Na[Ag(CN)2] + 2 NaOH 

Az ezüst higannyal minden arányban elegyedve amalgámot képez.

Az arany kémiailag igen ellenálló nemesfém. Sem a levegő, sem a víz, sem 

pedig a tömény savak külön-külön nem hatnak rá. Klórgáz jelenlétében azonban 

oxidálódik. Ez történik például a királyvízben való oldódás során is, amikor 

tömény salétromsav és tömény sósav 1:3 arányú elegyében nitrozil-klorid 

(NOCI) és naszcens klór fejlődik, amely az aranyat arany-kloriddá (AuCI3) 

alakítja, ez pedig sósavval komplexet ad :

AuCI3  + HCI -> H[AuCI4]

Tömény sósav és erélyes oxidálószer (nátrium-peroxid, kálium-permanganát, 
krómsav) együttes jelenlétében szintén klór fejlődik, és hasonló reakció 
játszódik le.
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Alkáli-cianidok vizes oldata levegőn vagy peroxidok jelenlétében úgy oldja az 

aranyat, mint az ezüstöt.

Ugyancsak oldódik az arany higanyban is amalgámképződés közben.

Ennek különösen régebben volt jelentősége az arany előállítása során, mivel 
az amalgámból a higany ledesztillálható, és tiszta arany marad vissza.

Előfordulás, élőállítás, felhasználás

A rézcsoport féméi elemi állapotban (az eddig talált legnagyobb termésállapotú réztömb 

420 tonna, míg a legnagyobb termésaranyrög 236 kg volt) és érceikben is előfordulnak a 

természetben. A réz közepesen gyakori, az ezüst ritkább, az arany a legritkább 

elemek közé tartozik, és érceik is ebben a sorrendben egyre szegényebb 

fémtartalmúak.

Előfordulásuk a földkéregben :
réz : 3-10' 4  m/m %, ezüst : 6 -1 0 ' 6  m/m %, arany : 5-10' 7  m/m %

A réz főleg szulfidjai, oxidja és karbonátjai alakjában fordul elő :

szulfidok : kalkozin (Cu2 S), kalkopirit (CuFeS2) 
oxid : kuprit (Cu2 0), vörös színű 
karbonátok : malachit ( CuC03  • Cu(OH) 2  ) zöld színű 

azurit : ( 2  CuC03  • Cu(OH) 2  ) kék színű

Az ezüstnek a szulfidja {argentit (Ag2 S)}, az aranynak a telluridjai jelentős 

ásványok. Az ezüstnek ma már csak kb. 20 %-át nyerik érceiből, a többit más 

ércek ezüstszennyezéseiből (Pb-, Zn- és Cu-ércek) termelik ki.

A Kárpát-medence ezüst- és aranybányászata ősidőkre nyúlik vissza. A 
XII-XIV. században az akkori Magyarország adta Európa ezüst
termelésének 25 %-át, aranytermelésének pedig 75 %-át.

A rézcsoport érceinek felhasználása mindig dúsítással kezdődik. A rezet a 

szulfidos ércekből óvatos pörkölés során részleges oxidációval állítják elő ; 

Először Cu20  keletkezik, majd ebből további pörköléssel nyerhető a fémréz (a 

keletkező kén-dioxid kénsavgyártásra használható fel) :

2 Cu2S + 3 0 2  —> 2 Cu20  + 2  S 0 2  

2 Cu20  + Cu2S —y 6  Cu S 0 2  

A teljesen tiszta réz a továbbiakban elektrolízissel nyerhető.
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Az ezüstöt és aranyat régen amalgámozással nyerték ki a kőzetekből, ma 

általában cianidos kilúgozást alkalmaznak. Az oldott ezüst-, illetve arany- 

cianidból a fémet aztán cinkkel csapják le.

2 [Au(CN)2]" + Zn -> [Zn(CN)4]2" + 2 Au 

Ezüsttartalmú galenitekből (PbS) az ezüst kinyeréséhez a megolvasztott ólom

ezüst elegyet cinkkel telítik, amely az ezüstöt oldja. A kapott cink-ezüst elegy a 

nagyobb sűrűségű ólom felületén úszik, és belőle a cink hevítéssel kiűzhető.

Az ezüstöt és aranyat elektrolitikusan lehet tisztítani.

A tiszta rezet elsősorban az elektrotechnikában vezetőként használják fel. 

Lemezként alkalmazzák még tetőfedésre, esőcsatornák készítésére is. Sokkal 

elterjedtebbek azonban a réz keményebb ötvözetei, melyekből csöveket, 

szerelvényeket, gépalkatrészeket, szobrokat, érméket, dísztárgyakat, 

evőeszközt, lőszerhüvelyt készítenek.

- bronz (90 % Cu, 10 % Sn),
- m a n g á n b ro n z  (Cu, Sn, Mn), a lu m ín iu m b ro n z  (5-10 % AI)
- fo s z fo rb ro n z , amely különösen kemény ötvözet (7 % Sn, 0,5 % P)

- sárgaréz (60 % Cu, 40 % Zn)

- hamisarany vagy tombak (90 % Cu, 10 % Zn)

- újezüst vagy alpakka (50-70 % Cu, 13-35 % Zn, 5-30 % Ni)

- konstantán (59 % Cu, 40 % Ni, 1 % Mn )

A Devarda-ötvözet (Cu, Zn, AI) porítható, laboratóriumi redukálószer, amely 

savakból és lúgokból is hidrogént fejleszt.

A tiszta ezüstöt ékszerek készítésére és fémtárgyak bevonására használják fel. 

A jobb minőségű tükrök fényvisszaverő rétege szintén ezüstből készül, melyet 

ezüstvegyületek redukálásával visznek fel az üveglapra, és vékony lakk

bevonattal védenek meg a karcolódástól és a szulfidos reakcióktól. 

Laboratóriumokban ezüsttégelyeket használnak az alkalikus ömlesztésekhoz. 

Előállítanak belőle érméket, evőeszközöket és elektromos telepeket is.

Az ezüst rézzel csak kevéssé elegyedik, viszont arannyal és palládiummal 

korlátlan arányban ötvözhető. Az ezüst-palládium (60-70 % Ag, 20-30 % Pd), 

illetve a 40-60 % ezüstöt tartalmazó ezüst-ón és ezüst-cink ötvözetekből a
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fogászatban protéziseket készítenek. A fogtömésre használt amalgám ezüst, ón 

és higany ötvözete.

Az ezüst legnagyobb mennyiségét ezüstvegyületek formájában fotokémiai 

reakciókhoz használják a fényképészetben.

Az aranyat kb. hatezer éve ékszerként használja az emberiség. Régebben 

pénzérméket is készítettek belőle, ezek azonban nagyon puhák voltak, és 

hamar koptak. Ma az előállított tiszta arany legnagyobb részét aranyrudak 

formájában halmozzák fel, mivel az arany a legfontosabb valautafém, és máig is 

a papírpénz fedezetéül szolgál.

Az aranyat, puhaságát javítandó, leginkább rézzel (vörösarany), illetve ezüsttel 

(zöldarany) szokták ötvözni. Ezeknek különböző a színe.

Az arany (és az ezüst) finomságát és tisztaságát fémjelzik. Régebben 

karátokban, ma ezrelékben (%o) fejezik ki a tisztaságát. A színarany (1000-es 

arany) 24 karátos. (1 karát = 0,2 g ; a 18 karátos aranynak pl. 18/24 -ed része 

arany). Külföldön általában 750-es (18 karátos), nálunk 580-as (14 karátos) 

aranyötvözeteket készítenek

Fogászati célra igen praktikusak az olyan platina-arany ötvözetek, melyek 

palládiumot és irídiumot is tartalmaznak ; ezek általában 2 2  karátosak.
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A fehérarany nevű ötvözet nikkelt is tartalmaz. A takarékarany 50-55 % 

aranyból, 5-10 % palládiumból, továbbá ezüstből és rézből áll.

Színaranyat használnak fel az elektrotechnikában a kritikus helyeken lévő 

vezetőkhöz és csatlakozókhoz, mivel nem korrodeálódik (repülőgépek 

elektromos vezetékei, műholdak reflexiós felületei). A régi orosz 

templomkupolák ugyancsak tiszta arannyal vannak bevonva. A nagyobb méretű 

dísztárgyakra elektrolízissel választják ki az aranyat, vagy rágőzölögtetik. Fát, 

szövetet aranyfüsttel borítanak be. Üveg- és porcelánfelületre olajos oldat 

(kence) formájában viszik fel, majd az olajos hordozót hevítéssel eltávolítják, az 

arany pedig "beég" a felületbe.

Az arany tömegét máig is unciában (31,1 g) szokás megadni.

A rézcsoport elemeinek biológiai jelentősége

A réz esszenciális nyomelem, minden élő sejtben megtalálható. Számos enzim 

-  elsősorban oxidázok -  alkotórésze (polifenol-oxidáz, aszkorbinsav-oxidáz, 

tirozináz, citokróm-c-oxidáz). Biokémiája sok tekintetben hasonló a vaséhoz, 

mivel fontos szerepet játszik a molekuláris oxigén anyagcseréjében : egyes 

puhatestűek (kagylók, lábasfejűek stb.) vérében ui. a réztartalmú hemocianin 

nevű fehérje szállítja az oxigént. (Az ilyen élőlények vére kék színű.) Az emberi 

vérben a réz a szérumalbuminhoz, illetve a ceruloplazminhoz van kötve. 

Nélkülözhetetlen a normális vérképzéshez, a vörösvértestek éréséhez, réz 

szükséges a vasnak a hembe való beépüléséhez, és a ferritinből a 

transzferrinbe való átkerüléséhez. Hiánya anémiát okoz, ezért a vérszegénység 

elleni vasterápiában mindig adnak rezet is. A felnőtt ember szervezete kb. 100- 

150 mg rezet tartalmaz, a napi szükséglet ~2 mg. A bélfalon aminosav- 

komplexekben szívódik fel, a vérben végül a ceruloplazminhoz kötődik. 

Csökkent ceruloplazmin-termelődés okozza a Wilson-kórt, amely elsősorban az 

agyszövetben jelent rézfelhalmozódást és rézmérgezést.

A vízben oldódó réz- és ezüstsók (CuS04, AgN03, Ag-acelát) adsztringens

hatásúak, mert mint nehézfémionok a fehérjéket kicsapják. Az Ag+-ionok már 

1 0 ' 1 0  g/dm3  koncentrációban is erősen bakteriad hatásúak.

XI. AZ ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK TULAJDONSÁGAI
11.19 A rézcsoport
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11. 19. 1 A rézcsoport elemeinek fontosabb vegyülctci

Ezért a kolloidális ezüst-oldatot (argentum colloïdale, pl. prtotargol) -  általában 

fehérjetartalmú védőkolloiddal (argentum proteinicum) együtt -  öblögetésre, 

torokecsetelésre alkalmazzák. Ugyancsak a fertőtlenítés miatt megfelelőek az 

ezüst evőeszközök. Ivóvizet úgy is lehet csíramentesíteni, hogy finom 

eloszlású, oldhatatlan ezüst-klorid szűrőrétegen eresztik át.

A Cu(II)-ionok fertőtlenítő és gombaölő hatását a növényvédelemben 

(permetezőszerek) hasznosítják.

A réz-, ezüst- és aranysók csak kifejezetten nagy mennyiségben mérgezőek, de 

a mérgezés igen ritka, mert erősen hánytató hatásúak. A híg CuSG4-oldatot pl. 

arzénmérgezés esetén javasolják hánytatószerként.

Mesterségesen előállított radioaktív izotópjaik közül a ^Cu-et a rézanyagcsere 

tanulmányozásához használják. A kolloidális 1 1 1 Ag-t és 1 9 8 Au-t májfunkció

vizsgálatokhoz, illetve az 1 9 3 Au-t daganatos betegségek (tüdő, máj, prosztata) 

gyógyítására is alkalmazzák.

11. 19.1 A  rézcsoport elemeinek fontosabb vegyületei

CuCI { réz(I)-klorid, cuprum chloratum oxydulatum, cuprosum chloratum}

Fehér, csillogó, vízben oldhatatlan por. Kristályai kovalens kötésűek. Sósavas 

oldata Cu(CO)CI képződés közben elnyeli a CO-ot, ezért szén-monoxid 

megkötésére használják.

Nedvesség jelenlétében fényérzékeny, zöld színű, bázisos réz(II)-kloriddá 

{Cu(OH)CI) alakul :

4 CuCI + 0 2  + H20  -> 4 Cu(OH)CI 

Fényképet is lehet vele készíteni, ám nem lesz tartós.

Cu20  (réz(I)-oxid, cuprosum oxydatum}

Jellegzetesen atomrácsos, vízben oldhatatlan vegyület. Sárga színű abban az 

esetben, ha Cu+-ionok és OH'-ionok reakciójából keletkezik.

2 Cu+ + 2 OFF -> Cu20  + H20

Nagyobb szemcsenagyságú és vörös színű, ha lúgos közegben réz(II)-sók 
redukciójával keletkezik (pl. aldehidek Fehling-reakciója).
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CuO (réz(I)-oxid, cuprum oxydatum}

Fekete színű, vízben nem oldódó por. Savakban és ammónium-hidroxidban 

oldódik, ez utóbbi a [tetraammin-réz(II)]-hidroxid miatt mélykék színű lesz :

CuO + 4 NH4OH [Cu(NH3 )4 ](OH) 2  + 3 H20

Az oldat az ún. Schweitzer-féle reagens, amely a műselyemgyártás 
alapanyaga, , mivel oldja a cellulózt. Ezt a cellulóztartalmú oldatot forró 
vízben kicsapják, és belőle igen vékony, a selyemhez hasonló, jól 
feldolgozható szál húzható : ez a rézselyem.

A CuO más rézvegyületek előállításának kiindulási anyaga. Üvegek és 

zománcok színezésére is használják (kék, zöld, fekete). A szerves kémiában 

oxigénhordozóként a vegyületek széntartalmának meghatározására szolgál.

Cu(OH) 2  { réz(II)-hidroxid, cuprum hydroxydatum}

Világoskék színű, vízben nem oldódó por. Savakban oldódik. Ammónia 

tetraammin-komplex képződése közben oldja. A borkősav K-Na-sójával (kálium- 

nátrium-tartarát, Seignette-só) szintén vízoldható komplexet képez. Ezt az 

oldatot (Fehling-oldat) használják az aldehidek és cukrok kimutatására.

Hevítve fekete színű réz(II)-oxidra bomlik.

Cu(OH) 2   —- > CuO + H20

Szép kék színe miatt a réz(II)-hidroxidot falfestékként használják (brémai kék). 

Olajjal keverve megzöldül (brémai zöld).

CuS0 4  -5 H20  { réz(II)-szulfát, rézgálic, kékkő, cuprum sulfurícum}

Savanyú, undorítóan fémes ízű, vízben jól oldódó, kék színű, kristályos 

vegyület. Az öt molekula kristályvíz kétféleképpen kötődik ; négy már enyhe 

melegítésre, egy azonban csak 200 °C fölött távozik el. A változás reverzibilis.

[Cu(H2 0 )4 S0 4 ]- H P  <-■ -5 0  °C- > CuS04- H20  + 4 H20  < 2 0 0  —  > CuS04  + H20

A kristályvizét elvesztett vegyület színtelen, és vízelvonásra használható (pl. a 

96 %-os etil-alkohol esetében, amely desztillálással már nem töményíthető tovább). 

Tovább hevítve irreverzíbilis reakcióban CuO keletkezik :

2  CuS0 4  -  >200°C > 2 CuO + 2 S 0 2  + 0 2

XI. AZ ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK TULAJDONSÁGAI
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Vizes oldata adsztringens és dezinficiáló hatású, mésztejjel keverve 

permetezésre alkalmazzák (bordói lé). Mivel a CuS0 4  erősen savas kémhatású, 

a mésztej egyrészt tompítja a réz-szulfát maró hatását, másrészt a leveleken jó 

tapadást biztosít. Vetőmagcsávázást is végeznek vele. Használják ezenkívül fa 

konzerválására és galvanizálásra is.

Ezüst-halogenidek

AgF (ezüst-fluorid, argentum fluoratum) színtelen, vízben oldódik 

AgCI (ezüst-klorid, argentum chloratum) fehér, vízben nem oldódik 

AgBr (ezüst-bromid, argentum bromatum) sárgásfehér, vízben nem oldódik 

A gi (ezüst-jodid, argentum iodatum) sárga, vízben nem oldódik 

Az AgF kivételével savakban sem oldódnak.

KCN-oldatban viszont komplexek képződésével feloldhatók.

Tioszulfát-oldatban az AgCI és az AgBr könnyen feloldódik, az Agi nehezen. 

Ammónium-hidroxidban csak az ezüst-klorid és ezüst-bromid csapadék oldódik 

fel, az Agi nem.

A fenti tulajdonságaik alapján az ezüstionokat a halogenidek elválasztására és 

mennyiségi meghatározására használják (pl. kloridmeghatározás vizeletből 

csapadékos titrálással).

Az ezüsthalogenidek fényérzékenyek. Fényképészeti alkalmazásuk azon alapul, 

hogy fény hatására fémezüst kiválása közben bomlanak. Különösen az ezüst- 

bromid hajlamos az alábbi reakciókra :

Br' hu > Br + e'
Ag+ + e ' -> Ag

A fényképezőlemezek, filmek és másolópapírok fényérzékeny rétege 
zselatinba ágyazott ezüst-bromid. A tiszta, megolvasztott zselatinban 
ezüst-nitrátból és ammónium-bromidból igen finom eloszlású ezüst- 
bromidot készítenek (fotoemulzió), és ezzel vonják be az üveglemezt, 
filmet vagy papírt. A zselatin nemcsak mint kötőanyag szerepel, hanem 
az ezüst-bromid fényérzékenységét is növeli. Megvilágításkor az Ag+- 
ionok kismértékű redukciója következik be ott, ahol fény érte a lemezt 
(fémezüst kristálygócok keletkeznek : latens kép), míg a keletkező elemi 
brómot a zselatin megköti. Ha ekkor enyhén lúgos redukálószerrel, ún. 
előhívóval (pl. hidrokinon) kezeljük a lemezt, a redukció lényegesen
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11. 19.1 A rézcsoport elemeinek fontosabb vegyületei

gyorsabban megy végbe azokon a helyeken, ahol a kapott fény hatására 
már megindult az ezüstszemcsék kiválása, és részben redukálódtak az 
ezüst-bromid kristályok : ez a folyamat az előhívás. A fémezüst kiválása 
miatt ezeken a helyeken sötét foltok keletkeznek, vagyis negatív képei 
kapunk ; ahol a legtöbb fény érte a lemezt, ott lesz a legsötétebb, ahol a 
legkevesebb fényt kapta, illetve egyáltalán nem érte fény, ott lesz 
világosabb, illetve fehér.

Ha sokáig folytatjuk az előhívást, a negatív végül teljesen meg
feketedik. Ezért a folyamatot bizonyos idő után meg kell szakítani, és az 
előhívót kimosni; a további redukciót meg kell akadályozni, a lemezt 
fixáini kell. Ez a változatlanul maradt AgBr eltávolítását jelenti. Az ezüst- 
bromid kioldására legalkalmasabb a nátrium-tioszulfát (Na2 S2 0 3, fixlrsó, 
lásd 204. oldal).

Erről a negatívról a valóságnak megfelelő pozitív képet úgy kaphatunk, 
ha ezen a negatív képen át világítunk meg egy fényérzékeny réteggel 
ellátott másolópapírt, majd megvilágítás után a másolópapírt a fentiek 
szerint előhívjuk, mossuk és fixáljuk.

Az ezüst-halogenidek csak a kék színű, vagy annál rövidebb hullámhosszúságú 

fényre érzékenyek, ezért egyéb festékkeveréket kell hozzákeverni

{pankrokromatikus anyag), hogy a látható tartomány egészében érzékeny

legyen.

A színes fényképezés is az ezüst-bromid fényérzékenységén alapszik, csak 

ebben az esetben három egymás alatti réteg van, melyek más-más 

színtartományban (kék, piros, zöld) érzékenyítettek. Ezekből a fekete-fehér 

képhez hasonlóan keletkezik az ezüstkép, amelyen az ezüstszemcsék mellett 

más, színes gócok is kiválnak. A mosás során aztán az ezüstképet kioldják, 

csak a színes vegyületek maradnak vissza a tényleges képen.

AgN0 3  (ezüst-nitrát, argentum nitricum)

Vízben jól oldódó, színtelen, maró ízű kristály. Fény hatására lassan 

rózsaszínűvé válik. Fertőzött bőr és nyálkahártyák kezelésére, fertőtlenítésére 

használják (pokolkő, lápisz). A bőrt ezüst kiválása miatt feketére színezi.

Az analitikában halogenid-ionok kimutatására és mennyiségi meghatározására 

alkalmazzák (argentometria). Az összes többi ezüstvegyület kiindulási anyaga.

A mosásálló ruhatinta is AgN03-ot tartalmaz.
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AuClj { arany(III)-klorid, a u r u m  c h lo r a t u m )

Az arany egyetlen közönséges vegyülete. Kristályai vörös színűek, 

higroszkóposak, vízben vöröses-barnás színnel oldódnak. A molekulák dimer 

szerkezetűek (Au2 CI6). Sósavas oldatban tetrakloro-aurát ( H[AuCI4] ) komplex 

keletkezik.

Ón(II)-klorid hatására vörös színű, kolloidális fémarany válik ki.

2 Au3+ + Sn2+ + 6 H 20  -» 2 Au + 3 Sn0 2  + 12 H+

11.20 A mangáncsoport

A periódusos rendszer V II b mellékcsoportját három elem, a mangán (Mn), a 

technécium (Te) és a rénium (Re) alkotja. Vegyértékhéjukra a d5 s2  

elektronszerkezetjellemző, azaz maximálisan hét elektron vehet részt a kötések 

kialakításában.

Ebbe a csoportba sorolható a 107-es rendszám ú transzaktinoida bohrium  (Bh) 

is. E lnevezése egyelőre nem  végleges, a IU P A C  1994. évi ajánlásában található  

(Pure and A pplied Chemistry, 66, 2223 -2444 , 1994). N eve és vegyjele korábban  

nielsbohrium  (Ns) volt.

Eddig egyetlen radioaktív izotópját állították elő, am ely ~2 m s felezési idővel 

bomlik.

2ÜBi + 2 4 Cr -> j$ B h  + 2,5n

A technéciumnak csak radioaktív izotópjai ismertek. Mesterségesen állították elő 
(lásd 42. oldal) -  neve is innen ered -, mivel természetes körülmények között a 
Földön nem található. Atommagja ui. annyira instabil, hogy leghosszabb felezési 
idejű nuklidja (2,5 -105  év) is régen elbomlott, ha volt is belőle a Föld 
kialakulásakor.

Fizikai tulajdonságaik közül a nagy sűrűség, továbbá a magas olvadás- és 

forráspont a jellemző, amelyek a rendszámmal monoton nőnek.

sűrűség [g/cm3] olvadáspont [°C] forráspont [°C]

mangán 7,44 1247 1962

technécium 11,49 2250 4700

rénium 21,03 3180 5630
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Legelterjedtebb és legfontosabb közülük a mangán, amely világos, ezüstös

szürkés színű, rideg, könnyen porítható fém. Négyféle módosulatban fordul elő :

a -M n ------------- » ß-Mn ---------------> y-Mn ---------------» 5-Mn

Elektromos vezetőképessége gyenge, a rézének csak kb. 4 %-a.

Levegőn lassan oxidálódik, hevítve Mn3 0 4  összetételű oxiddá ég el. Finom pora 

piroforos, szobahőmérsékleten már magától is meggyullad. Ha darabos, a 

felületén kialakuló oxidréteg meggátolja a további oxidációt.

Savakkal hidrogénfejlődés közben reagál, és mangán(II)-só keletkezik ; az 

oxidáló savakat redukálja, például a kénsavat kénessavvá S0 2  keletkezése 

mellett.

Vízből ugyancsak fejleszt hidrogént, ám a reakció nagyon lassú.

A nemfémes elemekkel szobahőmérsékleten nem reagál, magasabb 

hőmérsékleten azonban reakcióba lép a foszforral, kénnel, szilíciummal, 

szénnel, bórral.

A szén-dioxidot redukálja : 2 Mn + C0 2  -» 2 MnO + C

Szén-monoxiddal nyomás alatt [Mn2 (CO)10] összetételű karbonil-komplexet 

képez.

A mangán oxidációfoka +2 és +7 között bármilyen érték lehet, az ezeknek meg

felelő formákban lévő mangán- vagy mangántartalmú ionok különböző színűek.

Oxidációfok Szín Példák
+ 2 rózsaszín MnCI2 , MnS04

+3 vörös MnF3 , MnO(OH)

+4 barna MnO,}4" manganit-ion ; Mn02

+5 kék Mn03" hipomanganát-ion

+ 6 zöld Mn042‘ manganát-íon

+7 ibolya Mn04" permanganát-ion

Az alacsonyabb oxidációfokúak jellemzően ionvegyületeket és bázisokat, a 

magasabb oxidációfokúak pedig savtermészetű, kovalens vegyieteket 

képeznek.
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A mangán elemi állapotban nem fordul elő a természetben. Fontosabb ásványai 

a bamakő (Mn02), hausmannit (Mn3 C>4 ), manganit (Mn2 0 3- H2 0), mangánpát 

(MnC03). Gyakran vasércekkel együtt fordul elő.

Fémmangánt elektrolízissel vagy aluminotermiásan lehet előállítani.

3 Mn3 0 4  + 8  AI -> 4 Al2 0 3  + 9 Mn

A mangánt leginkább ötvözőelemként használják fel, elsősorban az acéliparban. 

A mangántartalom az ötvözetekben növeli a keménységet, a mechanikai 

szilárdságot és a korrózióállóságot.

mangánacél (85 % Fe, 14 % Mn, 1 % C) : igen kemény, szívós 

mangánbronz (95 % Cu, 5 % Mn) : nagy mechanikai szilárdságú 

manganin (83 % Cu, 13 % Mn, 4 % Ni) : kis hőtágulású 

Al-Mn ötvözetek : rendkívül korrózióálló 

Az ón-, antimon- és alumíniumtartalmú mangánötvözetek ferromágnesesek.

A mangán a talajban fontos nyomelem (Mn2+). A növények számára 

nélkülözhetetlen a fotoszintézishez, hiányában klorotikus tünetek jelentkeznek. 

Az állati és emberi szervezet számára is esszenciális. Elsősorban a 

növekedésben, a szénhidrát- és lipidanyagcserében van szerepe. A 

szervezetben a transzmanganin nevű fehérje szállítja. Része többek között a 

piruvát-karboxiláz és a glutamin-szintetáz enzimeknek, szerepe van a 

mukopoliszacharidok szintézisében. Hiánya az újszülötteken csontképződési 

rendellenességeket és ataxiát (az izommozgás rendezetlensége) okoz. 

Felnőtteknél a mangánhiány szaporodásbiológiai problémákat, súlyosabb 

esetben vetélést, magzatelhalást válthat ki. Cukorbetegség esetén alacsonyabb 

mangánszint volt mérhető, ezért vélhetően hatása van a glükóz anyagcseréjére. 

Szerepet játszik a Br vitamin lebontásában is. Legnagyobb koncentrációban a 

májban, a vesékben és a hasnyálmirigyben található ; a szervezet összes 

mangántartalma 1 2 - 2 0  mg.

Az ember mangánszükséglete kb. 5 mg/nap. Sok mangán gátolja a vas 

felvételét, mivel a vas és a mangán biokémiai antagonisták. Viszonylag sok 

mangánt tartalmaz a tea, dió, gabonafélék, csírák.

Mangántartalmú porok állandó belélegzése mérgezést válthat ki.
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A rénium világos színű, csillogó, kemény nehézfém. A volfrám és a szén után a 

harmadik legnagyobb olvadáspontú elem. Elektromos vezetőképessége kb. 

kétszerese a mangánénak.

Levegőn állandó, savakban sem oldódik ; csak a tömény kénsav oldja.

Rendkívül ritka elem, a mangánnál pl. milliószor ritkábban fordul elő. Főképpen 

molibdéntartalmú ércekben található, ezért a molibdéngyártás mellékterméke

ként állítható elő.

Elsősorban olyan ötvözeteket gyártanak belőle, melyek tartós, hosszú 

üzemeltetésre és/vagy magas hőmérsékletre készültek : termoelemek, 

töltötollhegyek, speciális tükrök. Az izzószálak élettartamát jelentősen javítja. 

Volfrámmal készült ötvözetei 2200 °C-ig használható termoelemek. Az ilyen 

ötvözetek felhasználhatók a kipufogógázok tisztításának katalizátoraiként, 

továbbá sugárvédelmi célokra is.

A technéciumnak különösebb gyakorlati jelentősége nincs. Egyes esetekben 

radioaktív sugárzások etalonjaként használják. Kilogrammos mennyiségben 

atomreaktorokban a maghasadási reakciók melléktermékeként állítják elő.

A mangáncsoport elemeinek fontosabb vegyületei 

MnCI2  { mangán(II)-klorid, manganum chloratum}

Rózsaszínű, rétegrácsos szerkezetű, vízben jól oldódó, hidrolízisre hajlamos 

vegyület. Hidratálva 4 molekula vizet vesz fel. Levegőn könnyen oxidálódik.

MnS04  { mangán(II)-szulfát}

Vízmentesen fehér, 4 H2 0-val hidratálva rózsaszínű. Vízben jól oldódik. 

Színezékekben, műtrágyákban, mikroelem-kiegészítőkben és az üveggyártás 

során alkalmazzák.

Mn(OH) 2  { mangán(II)-hidroxid }

Fehér csapadék és gyenge bázis. Oxigénjének hatására Mn(OH) 3  keletkezése 

miatt megbámul. A reakció lehetővé teszi pl. a vízben oldott oxigén 

meghatározását.
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Mangán-oxidok

A mangán(II)-oxid {MnO} és a mangán(III)-oxid {Mn2 0 3} bázisos, a 

mangán(IV)-oxid {Mn02} amfoter, a mangán(VII)-oxid {Mn2 0 7} savas jellegű.

Mn0 2  (mangán-dioxid, barnakő)

Fekete, vízben oldhatatlan vegyület, erős oxidálószer. A sósavból klórt 

fejleszt (lásd 175. oldal). Alkalmazzák pl. a szárazelemek gyártásánál 

(Leclanché-elem), ahol a szénelektródon kiváló hidrogént oxidálja vízzé. 

Üvegekben "színmosó" hatása van.

A z üveggyártás során sok esetben az  üveget zöldre festő va s (Il)-  

szilikátokat is felhasználnak. Barnakő hozzáadásával ezek a vegyületek  

sárga színű vas(IU)-szilikátokká oxidálódnak, m iközben vöröses-ibolya 

M n (III)-só  keletkezik. A  két szín egym ásnak kom plem entere, ezért látjuk 

színtelennek az üveget.

A szerves kémiában oxidálószerként és/vagy katalizátorként 

alkalmazzák. Igen erőteljesen meggyorsítja pl. a hidrogén-peroxid vagy a 

kálium-klorát bomlását (194. oldal).

M n20 7 (dimangán-heptaoxid)

Sötétvörös, olajszerű, a víznél két és félszer nagyobb sűrűségű folyadék. 

Ütésre vagy enyhe melegítésre már 40 °C felett robban :

Mn2 0 7  —> Mn0 2  + 0 2  + 0 3

Igen erélyes oxidálószer, egyes szerves vegyületeket (éter, alkohol) 

lángra is lobbant. A permangánsav anhidridje. Kálium-permanganát és 

tömény kénsav reakciójával állítható elő.

2 KMn04  + H2 S0 4  —> Mn2 0 7  + K2 S0 4  + H20

K2 M n 0 4 (kálium-manganát)

Sötétzöldes, csaknem fekete színű kristályokat alkot. A sónak megfelelő 

mangánsav (H2 Mn04) nem ismert. Oldata csak lúgos közegben állandó, már

enyhén savas közegben is diszproporcionálódik, és a keletkező permanganát 

miatt ibolyaszínü lesz ("ásványi kaméleon").

3 Mn042‘  + 4 H+ -> 2 Mn04'  + Mn02  + 2 H20
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KMn0 4  (kálium-permanganát, kalium hypermanganicum)

Vöröses-lilás kristályai zöldes-feketén csillognak. Oldata erős oxidálószer ; az 

oxidáció másképpen megy végbe savas és lúgos közegben : lúgos közegben a 

+4-es oxidációfok az állandóbb, savas közegben (ezt mindig kénsavval 

biztosítjuk) pedig +2 -es oxidációfokú mangán keletkezik.

2 KMn04  + 3 H2 S 0 4  rr> K2 S0 4  + 2 MnS04  + 5 ,0 ' + 3 H20  

Oxidáló hatását fertőtlenítésre használják fel, mivel a baktériumok fehérjéit 

oxidálja. Bőrfelületen is érvényesül ez a hatása, barnakőképződés miatt a bőr 

barnás-feketére színeződik. A lenyelt KMn04  (pl. mérgezések kivédésére) a 

gyomor nyálkahártyáját is felmarja ; cukrozott tej csökkenti a hatást.

Lásd még 249. oldal 1

11.21 A krómcsoport

A periódusos rendszer V I b oszlopát alkotó krómcsoportba a króm (Cr), a 

molibdén (Mo), a volfrám (W) és a transzaktinoida rutherfordium (Rf) (korábban 

unnilhexium (Unh) b 106. elem} tartozik. Ezek az elemek semmiben sem 

hasonlítanak a főcsoport elemeihez, kivéve, hogy maximálisan + 6  lehet az 

^oxidációfokuk_

A króm és a molibdén vegyértékhéj-szerkezete d V ,  a volfrámé d4 s2. Ezeknél 

az elemeknél van a legtöbb párosítatlan elektron, ami a lehetséges 

oxidációfokok igen széles választékát kínálja. Másrészt igen nagy lesz a 

fémrácsban az összetartó erők ereje, ezért igen magas olvadás- forráspontúak, 

hőtágulásuk viszont nagyon kicsi.

XI. AZ ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK TULAJDONSÁGAI
11. 20 A mangáncsoport

sűrűség [g/cm3] olvadáspont [°C] forráspont [°C]

króm 6,93 1903 2640

molibdén 10,28 2620 5560

volfrám 19,26 3410 5700

Nagyon jó ötvözőfémek, elsősorban az acélok szilárdságát és savállóságát 

javítják velük.

Felületükön tömör oxidréteg alakul ki, amely véd a további oxidációtól.

296



XI. AZ ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK TULAJDONSÁGAI
11.21 A krónicsoport

A króm ezüstös-kékes színű, csillogó, tiszta állapotban jól alakítható fém, amely 
a szennyezésektől rideggé válik.

A felületén kialakuló passzíváló oxidréteg miatt levegőben és vízben nem 

változik, híg savaknak is ellenáll. Lúgokban és oxidáló savakban is oldhatatlan, 

viszont töményebb, nem oxidáló savakból hidrogént fejleszt.

2 Cr + 6  HCI -> 2 CrCI3  + H2

.Halogénekkel már szobahőmérsékleten is reagál, magasabb hőmérsékleten
■ " - — —  -»   — N

pedig a legtöbb nemfémmel, pl. szénnel és szilíciummal is reakcióba lép. 

Különböző oxidációfokú egyszerű és összetett ionjai változatos színűek :

+2 : kék (Cr2*)
+3 : vöröses-ibolya (Cr3+)
+ 6  : sárga (Cr042') ; narancs (Cr2 0 72')

A +2-es oxidációs állapotú krómvegyületek bázikusak, a +3-sok amfoterek, a 

+6-OS oxidációfokúak pedig savas természetűek, egyúttal erős oxidálószerek.

A Cr2*- és Cr^-ionok könnyen képeznek komplexeket-melyek közül az 5-ös és 

6 -os koordinációs számúak a legstabilabbak.

A króm a természetben a közepesen gyakori elemek közé tartozik. 

Legfontosabb ásványa krómvasérc (kromit, Cr2 0 3- FeO). A drágakőnek számító 

korundok közül a piros színű rubin színezőanyaga Cr2 0 3. Meteoritokban elemi 

állapotban is előfordul.

Az ércekből termitreakcióval (175. oldal) vagy elektrolízissel állítják elő a tiszta 

krómfémet.

Elsősorban ún. előötvözetét, a vastartalmú ferrokrómoi (52-75 % Cr) állítják elő 

belőle, amelyet aztán a különböző acélok ötvözésére használnak fel. A fémek 

felületét krómréteg galvanikus felvitelével teszik korrózióállóvá (krómozás). 

Üvegek és kerámiák színezőanyagaként, továbbá katalizátorként is 
alkalmazzák.

A háromértékű króm kis mennyiségben nem mérgező, sőt újabban az 

esszenciális elemek közé sorolják. Feltételezik, hogy a glükóz tolerancia faktor 

része, és szerepe van az inzulin stabilizálásában azáltal, hogy gátolja az 

inzulinbontó inzulináz enzim működését.
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Továbbá aktivátora a glükóz-foszfát-mutáz enzimnek, amely a glikolízis 

kezdetén a glükóz-1-foszfát —> glükóz-6 -foszfát átalakítását végzi. Befolyása 

van az amino- és nukleinsavak szintézisére is.

A hatértékű króm viszont mérgező. Nyálkahártya-gyulladást, a bőrön pedig 

fekélyt okoz. Rákkeltő hatása is van.

A molibdén az ónhoz hasonló, fehéres-szürkés színű, kemény, de jól 

megmunkálható fém. Csak magasabb hőmérsékleten oxidálódik Mo03 -má. 

Csak oxidáló savakban és alkálilúg-olvadékokban oldódik. Szénnel karbidokat 

alkot. Legstabilabb oxidációs állapota +6 . Könnyen képez komplexeket, 

melyekben koordinációs száma 5-9.

A természetben csak vegyületeiben található ; a krómnál ritkábban előforduló 

elem. Legfontosabb ásványa molibdenit (molibdénfény, MoS2). Ebből először 

Mo03-t állítanak elő, amit hidrogénnel redukálnak a fémmolibdén előállítása 

végett. Elsődlegesen főképpen ferromolibdént (50-85 % Mo) gyártanak belőle, 

amit aztán korrózióálló acélok ötvözésére és nikkelötvözetek előállítására 

használnak. Repülőgépalkatrészek, turbinalapátok, hőálló szerkezeti elemek is 

készülnek belőle. A molibdén az atomerőmű-ipar fontos férne ; nem nyeli el a 

neutronokat, ezért -  a többi tulajdonságát is figyelembe véve -  kiváló szerkezeti 

anyag. A tiszta fémet katalizátorként alkalmazzák.

Biológiai hatását tekintve a molibdént általában esszenciális elemként tartják 

számon, jóllehet szerepe az emberi szervezetben még nincs egyértelműen 

tisztázva. Elsősorban redoxienzimeket katalizál, sokszor vassal együtt. A nitrát- 

reduktáz, a nitrogénmegkötésben nélkülözhetetlen nitrogenáz és a purinbázisok 

anyagcseréjében működő xantin-oxidáz molibdéntartalmú enzimek. A réz és a 

molibdén egymás antagonistái a szervezetben.

A volfrám szürkés, fémfényü, igen kemény fém, amely jól hajlítható, de már 

nyomnyi mennyiségű szennyeződéstől is rideggé válik. Az elemek közül a 

volfrám olvadáspontja a legmagasabb.

Kémiailag nagyon ellenálló, levegő pl. csak 1200 °C felett oxidálódik sárga 

színű volfrám-trioxiddá (W 03).
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Savakkal és lúgokkal sem reagál közönséges körülmények között ; a cc H2 S 0 4  

is csak 100 °C-nál nagyobb hőmérsékleten képes oldani.

Fluor viszont már szobahőmérsékleten is megtámadja.

Alkáli-hidroxidokban volframátokat (W 042") képez.

A volfrám igen ritka fém. Leggyakoribb ásványa a volframit (FeW04- MnW04) 

és a scheelit (CaW04). Ezeket előbb oxidokká alakítják, majd hidrogénes vagy 

szenes redukcióval nyerik ki a tiszta volfrámot. Ennek legnagyobb részéből 

ferrovolfrámot (70-85 % W) állítanak elő, amit különleges kemény, sav- és hőálló 

acélötvözetekhez használnak fel a továbbiakban. Készítenek még belőle 

elektromos érintkezőket és elektródokat, fúrófejeket, vágószerszámokat.

Mivel tenziója az összes fém közül a legkisebb, igen magas hőmérsékletre 

hevíthető számottevő párolgás nélkül. E tulajdonsága alapján készülnek 

volfrámból az égők izzószálai és a röntgencsövek elektródjai.

A volfrám szál izzása szolgáltatja az izzólám pák fényét, am ely m agasabb  

hőm érsékleten és vákuum ban intenzívebb. 2000  °C  felett azonban m ár a 

volfrám  is lassan elpárolog (szublim ál), és rárakódik az üvegburára, am it 

m egfeketít. A  párolgás csökkentésére töltik m eg a z  égőket védőgázzal, am inek  

hatása többoldalú : vezeti a hőt, ezáltal lehűti az  izzószálat, tehát rontja a 

fényerőt, m ásrészt viszont csökkenti a párolgást, és akadályozza a 

szublimálódott volfrám atom ok m ozgását az  üvegfalhoz. A rossz hővezető  

kripton alkalm azásával ez  utóbbi hatás lesz erőteljesebb, így m ég m agasabb  

hőm érséklet érhető el, és a szem  szám ára "jobb minőségű" fehér fényhez  

juthatunk. (A xenon még alkalm asabb e  célra, azonban túl drága.)

A z ún. jóü lám pákba  kevés jódot is juttatnak, am ely szintén szublim ál, és az  

elpárolgott volfrám m al gázhalm azállapotú volfrám -jodiddá egyesül, am ely  

viszont a nagy hőm érsékletű izzószálon ismét e lem eire bomlik, így a volfrám  

ismét visszakerül az  izzószálra.

A z izzószálat molibdéndróttal csatlakoztatva forrasztják a z  üvegbe, m ivel a 

molibdén hőtágulási együtthatója közel azonos az üvegével.

A kis mennyiségű volfrám és vegyületei nem mérgezőek.

A radioaktív rutherfordium jelenlegi "mennyiségei" csak magfizikai módsze

rekkel mérhetők. Relatív atomtömege -260. Kalifomiumból állították elő :

249 p i , 18/-1 . 2 6 3 ,  *  1n
9 8 ^ *  +  8U  1 0 6 ''' +  A 0n
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A krómcsoport elemeinek fontosabb vegyületei 

Cr2 0 3  { króm(III)-oxid}

Zöld színű, fémesen csillogó, kemény kristályokat alkot, melyek a korundhoz 

hasonló keménységűek. Csiszolóanyagokban, üveg- és porcelánszínezésre, 

festékekben (' krómzöld ’ ), illetve katalizátorként használják.

C r0 3  (króm-trioxid) * 2 3

Sötétvörös, tű alakú, higroszkópos kristályai vízben jól oldódnak. Igen erős 

oxidálószer, az éghető anyagokat gyakran tűztüneménnyel oxidálja. 

Savanhidrid, melyből kevés víz hozzáadásával dikrómsav (H2 Cr2 0 7 ), sok víz 

adagolásával pedig krómsav (H2 Cr04) keletkezik. Mindkét sav csak oldatban 

létezik. Cr0 3  + H20  -> H2 Cr0 4

2 Cr0 4  + H20  —> H2 Cr2 0 7

A krómsav igen erélyes oxidálószer, sói a kromátok. A vízben oldhatatlan 

ólom(II)-kromát (PbCr04  ) az ún. ' ólomsárga ' nevű festék.

Na2 C r04 és K2 C r0 4  (nátrium-kromát és kálium-kromát)

Narancssárga, kristályos, vízben jól oldódó vegyületek. Oldatukat megsava

nyítva vörös színű dikromát-ionok keletkeznek.

2 Cr042‘ + 2 H+ ^  Cr2 0 72'  + H20  

Mo0 3  (molibdén-trioxid)

Fehér színű, hevítésre megsárguló por, amely vízben és savakban nem oldódik. 

Lúgok molibdenátok képződése közben oldják :

Mo0 3  + 2 NaOH -» Na2 Mo04  + H20

Ezt az oldatot megsavanyítva az ionok kondenzálódásával izopolisavak 

képződnek (lásd még 229. oldal) :

3 Mo0 42'  + 4 H+ -> Mo3 O102'  + 2 H20  

További sav hozzáadása a kondenzáció mértékét növeli.
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A molibdenátokból savas közegben foszforsav jelenlétében heteropolisav 

képződik : { H3 [P(Mo3 O10)4] }

A heteropolisavakban valamely gyenge vagy közepes erősségű sav (pl. 

H3 PO4 , H4 Si04) oxigénatomjait egy másik, bonyolultabb felépítésű sav 

(pl. vanádium- vagy molibdénsav) anionja vagy polianionja helyettesíti. A 

fenti példán a foszforsav négy oxigénatomja helyett Mo3 O10-ionok 

szerepelnek.

Ugyancsak heteropolisav alakul ki savas közegben a szilikátokkal is : 

H4 [Si(Mo3 0-|o)4]. A heteropoiisavak és sóik (pl. ammóniumsó) vízben jól

oldódnak, és jól kristályosíthatok. Lúgokban elbomlanak. Elsősorban alkaloidok 

és antibiotikumok elválasztására valamint szervetlen foszfát- és szilikát-ionok 

mennyiségi meghatározásához használhatók fel.

A molibdenátok ammóniumsója a fehér, kristályos, vízoldható ammónium- 

molibdenát (NH4 )2 Mo0 4  , amely víz hatására polimolibdenátokká alakul :

{ [(NH4 )6 Mo7 0 24] • 24 H2 0 } .

MoS2  (molibdén-diszulfid)

Zsíros tapintású, pikkelyes-lemezes szerkezetű, és ezt a struktúráját magas 

hőmérsékleten is megtartja. Mivel kémiailag is igen ellenálló, csapágyak és 

mozgó alkatrészek kenésére lehet felhasználni.

Hasonló szerkezetű a volfrám-diszulfid (WS2) is, amit szintén hőálló 

kenőanyagként alkalmaznak.

WC2  és WC (volfrám-karbidok)

Szürkés színű, fémes csillogású, magas olvadáspontú, rendkívül kemény 

anyagok. Kobalt hozzáadásával gyémántkeménységűvé válnak. A legismertebb 

wídia ( wie D /am ant -  m int a  gyém ánt {ném et}) kb. 90 % WC-t tartalmaz. Elsősorban 

vágó és forgácsoló szerszámok éle készül belőlük, de pl. a jobb minőségű 

golyóstollak golyója szintén volfrám-karbid.

Na2 W 0 4  (nátrium-volframát)

Fehér, kristályos anyag, a volfrámsav (H2 W 04) sója. Híg kénsavas oldatát 

fehérjék kicsapására használják.
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11.22 A vanádiuincsoport

A periódusos rendszer Vb oszlopa a vanádiumcsoport. Ide tartozik a vanádium 

(V), nióbium (Nb), tantál (Ta) és a még nagyon kevéssé ismert transzaktinoida 

joliotium (Jl). Penta-oxidjaikról savképző földfémeknek is nevezik a csoportot. 

Vegyértékhéj-konfigürációjuk d V , a nióbiumé d4 s1.

A vanádium, nióbium és tantál kemény, magas olvadáspontú fémek. Jól 

megmunkálhatok, nagy szakítószilárdságúak, de már kis mennyiségű 

szennyezőanyag is lényegesen megváltoztatja a tulajdonságaikat.

sűrűség [g/cm3] olvadáspont [°C] forráspont [°C]

vanádium 6,09 1919 3400

nióbium 8,58 2468 4740

tantál 16,68 2996 5425

A csoport elemei a kémiai tulajdonságok szempontjából amfoterek, de 

vegyületeikben inkább savas jellegűek és általában kovalens kötésűek. 

Leggyakoribb oxidációfokuk +5, de +2, +3, +4 formában is előfordulnak. Mivel a 

kötőelektronjaik is könnyen gerjeszthetők, jellemzően színesek.

Felületükön tömör oxidréteg alakul ki, amely miatt kevésbé rekcióképesek. 

Oxidációs állapotuk könnyen megváltoztatható, ezért gyakran alkalmazzák őket 

redoxifolyamatok katalizátoraiként.

Közülük a v a n á d iu m  a legelterjedtebb, főképpen vasércekben és bauxitokban 

fordul elő max. néhány %-os koncentrációban. A fémvanádiumot acélok 

ötvözésére (szerszámacélok), permanens mágnesek készítésére és 

atomreaktorokban a fűtőelemek burkolására használják. Legfontosabb 

vegyülete a sárga színű d iv a n á d iu m - p e n t a o x id  (V 20 5), amely a  kontakt 

kénsavgyártás katalizátora.

A vanádium és vegyületei huzamosabb abszorpció során a légzést károsító 

krónikus mérgezéseket okozhatnak.
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A  n ió b iu m  rendkívül ellenálló fém. Különleges szilárdságú és hőálló acélok 

ötvözőelemeként használják pl. űrhajókban, rakétákban.

A t a n t á lt  ugyancsak speciális ötvözetek előállítására használják. Előnyös 

tulajdonsága továbbá, hogy szövetbarát, ezért pl. sebészeti műtét után a szer

vezetben maradó anyagként csontok rögzítésére és támasztására alkalmazzák.

11. 23 A titáncsoport

A periódusos rendszer IV b  oszlopában a titán (Ti), cirkónium (Zr), hafnium (Hf) 

és a transzaktinoida dubnium (Db) alkotja a titáncsoportot. Vegyértékhéjuk 

szerkezete d2 s2.

Fizikai tulajdonságaikat tekintve kemény, magas olvadáspontú fémek.

sűrűség [g/cm3] olvadáspont [°C] forráspont [°C]

titán 4,51 1677 3262

cirkónium 6,51 1855 4400

hafnium 13,31 2227 5400

rutherfordium ~18 - 2 1 0 0 -5500

Vegyületeikben leggyakrabban +4 oxidációfokúak és kovalens kötésűek. A 

ritkább +2 és +3 oxidációfokú alakok ionos jellegűek ; a Ti(III)-sók erélyes 

redukálószerek.

A csoport elemei szobahőmérsékleten kevésbé reakcióképesek a felületükön 

kialakuló masszív oxidréteg miatt. A titán-dioxid (Ti02) savas karakterű, a Hf0 2  

viszont már bázikus. Nemfémekkel is reagálnak, de csak magasabb 
hőmérsékleten.

A t i tá n  ezüstfehér színű, csillogó, jól nyújtható könnyűfém. Hőállósága és 

szakítószilárdsága rendkívül nagy, egyes ötvözeteié az acélokét is 

meghaladják, emiatt a vas és az alumínium kedvelt ötvözőeleme.

A titán elemi állapotban nem, de szilikátásványaiban igen elterjedt a Földön. 

Leggyakrabban titánvasérc (FeTi03) és rutil (Ti02) formájában fordul elő.
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Legismertebb vegyülete a sárgásfehér titán-dioxid, melyet bárium-szulfáttal 

keverve festékként is alkalmaznak ('titánfehér■), mivel jól fed, és fényre, hőre 

nem érzékeny.

A cirkónium szintén világos színű, jól nyújtható fém. Ugyancsak jó ötvözőelem, 

melynek korrózióálló ötvözeteit elsősorban vegyipari berendezések és tartályok 

gyártására használják. A golyóálló acélok is cirkóniumötvözetek.

Nagyon kismértékben nyel csak el neutronokat, ezért az atomreaktorok fűtő

elemeinek burka is készülhet cirkóniumból.

A hafnium erős csillogású nehézfém. HEVESY György és D. COSTNER 

fedezte fel 1922-ben (majd HEVESY állította elő tisztán 1925-ben).

Földünkön csaknem olyan gyakori, mint a réz. A cirkóniummal ellentétben 

nagyon jó a neutronbefogó-képessége, ezért az atomreaktorokban a 

magreakció moderálására használják.

A radioaktív dubniumot először 1964-ben állították elő Dubnában.

294Pu + ioNe -> io°Db + 4on 

Felezési ideje -0,5 s. Tulajdonságai a hafniuméihoz hasonlítanak.

11.24 A szkandiumcsoport

A szkandiumcsoport a periódusos rendszer in b  oszlopát alkotó elemekből áll : 

szkandium (Sc), ittrium (Y), lantán (La), aktínium (Ac). A szkandiumcsoportot az 

alumíniumcsoporttal együtt földfémeknek is szokás nevezni.

sűrűség [g/cm3] olvadáspont [°C] forráspont [°C]

szkandium 2,99 1539 2832

ittrium 4,47 1523 3337

lantán 6,15 920 3454

aktínium 10,07 1050 3300
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Vegyértékelektronjaik konfigurációja d's2, ezeknél az elemeknél kezdődik meg a 

d-pályák feltöltődése. Mivel az np és az (n-1)d pályák energiaszintje közel esik 

egymáshoz, ezek a fémek nagyfokú hasonlóságot mutatnak az alumíniummal. 

Vegyületeikben +3 oxidációtokkal szerepelnek. Elektronegativitásuk a d-mező 

elemei közül a legkisebb, ezért leginkább nemesgázszerkezetű, színtelen 

ionokat, illetve ionvegyületeket alkotnak.

Kémiai sajátságaikat tekintve az alkáliföldfémekhez állnak legközelebb. Oxidjaik 

vízben rosszul oldódnak, hidroxidjaik erősebbek az azonos periódusbeli alkáli- 

földfém-hidroxidoknál, és erősségük az oszlopban lefelé haladva nő. Szulfátjaik 

oldhatósága viszont -  hasonlóan az alkáliföldfém-hidroxidokhoz -  a rendszám 

növekedésével csökken. Sószerü hidrideket és karbidokat is képeznek.

A szkandium létét Mengyelejev jósolta meg 1871-ben ekabór néven (lásd még 

24. oldal).

Az ittriumnak van a csoport elemei közül a legnagyobb jelentősége. 

Alumíniumötvözete az acélhoz hasonló szilárdságú, ám csak feleakkora 

sűrűségű, ezért a repülőgépgyártásban és a rakétatechnikában használják fel. 

A színes televíziók képcsövében a vörös színt adó anyag is ittriumvegyület : 

Y2 O3 -YVO4 . Az ittrium a Földön gyakoribb, mint az ólom.

A lantán igen reakcióképes elem. Ötvözetek és fényforrások előállítására 

használják fel. A La2ö 3 javítja az üveg ellenállóképességét lúgokkal szemben. 

A lantánvegyületek enyhén mérgezőek.

A radioaktív aktíniumnak nincs stabil izotópja. A természetben igen ritka, a 

bomlási sorok köztes eleme. Uránszurokércből nyerik vagy atomreaktorokban 

mesterségesen állítják elő. Leginkább a-sugárforrásként használják fel.

11. 25 A lantanoidák és aktinoidák

Az f-mező elemeit a hatodik periódusban a lantán után következő 14, illetve a 

hetedik periódusban az aktínium utáni 14 elem alkotja. Az előbbieket 

lantanoidáknak (régebben lantanidák), az utóbbiakat pedig aktinoidáknak 

(régebben aktinidák) nevezzük.
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11. 25. 1 A lantanoidák

A lantanoidák elektronszerkezetére jellemző, hogy az egymást követő 

elemeknél beépülő új elektron a kívülről számított harmadik héjra, azaz a 4f- 

pályára épül be. Atomjaik jellemző elektronszerkezete tehát 5s25p66s24 f2- 

5s25p66s24 f145d1, mivel a lantán 5d pályán lévő egyetlen elektronja is a 4f- 

pályára kerül, mivel ennek energiaszintje a lantánt követő elemeknél már az 5d- 

pálya szintje alá kerül. A félig telített f-pályákkal rendelkező gadolíniumnál (Gd) 

és az utolsó elemnél, a lutéciumnál viszont már ismét van az 5d-pályán 

elektron.

A lantanoidákat lantánnal, a szkandiummal és az ittriummal együtt 

ritkaföldfémeknek is nevezik. (Ugyanakkor a lutécium (és a lantán) igazán nem 

tartozik az f-mezőbe, mivel nem az f-pálya épül.

A lantanoidákat két nagy csoportra lehet osztani :

- ceritfémek (vagy ceritföldek), melyeket főképp cériumtartalmú 

kőzetekből (cent) állítottak elő :

cérium^Ce), prazeodímium (ggPr), neodímium (^Nd), prométhium (61Pr), 

szamárium (^Sm), európium (^Eu), gadolinium (^Gd). A 61-es 

rendszámú radioaktív prométhium a természetben nem található, 

mesterségesen állították elő.

Ezeknél az elemeknél azonos spinnel épülnek be az elektronok az f-

pályákra.

- itterfémek (vagy itterföldek), melyeket nagyobbrészt az Ytterby svéd 

kisváros mellett talált itterbium nevű kőzetekből állítottak elő először : 

terbium (ggTb), diszprózium (ggDy), holmium (67Ho), erbium (ggEr), túlium 

(egTm), itterbium (^Yb), lutécium (71Lu).

A lantanoidák fizikai és kémiai tulajdonsága igen hasonlóak, mivel két külső 

elektronhéjuk azonos. Az alattuk lévő f-elektronok rosszul árnyékolnak, az 

atommagok vonzása a rendszám növekedésével egyre erősödik, ami a 

nagyobb rendszámú ionok egyre kisebb méretében, a lantanidakontrakcióban 

jelentkezik (lásd 90. oldal).
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A rendszámmal csökkenő ionsugár viszont növekvő sűrűséget okoz. Ez alól 

csak az európium és itterbium kivétel, amelyek fémrácsa nem a legszorosabb 

illeszkedésű hexagonális típus, hanem tércentrált, illetve lapcentrált köbös rács. 

atomtérfogat [pm3] sűrűség [g/cm3]

A  lantanoidák atom térfogatának és sűrűségének változása 

a rendszám  függvényében

A lantanoidák ezüstös színű, puha nehézfémek. Olvadáspontjuk a rendszám 

növekedésével nő, csak az európium és az itterbium "lóg ki" a sorból a fenti 

okok miatt. Forráspontjuk is az európiumnál és az itterbiumnál mutat minimumot.

A lantanoidák olvadás- és forráspontja

307



XI. AZ ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK TULAJDONSÁGAI
11.25.1 A lantanoidák

Ionjaik leggyakrabban az s2dl elektronok leadásával képződnek, ezért általában 

háromszoros (ritkábban kétszeres) pozitív töltésű kationokat képeznek. A 

cérium a két f-elektronját is leadhatja, ezáltal Ce4*-ionok is lehetségesek.

Ugyancsak négyszeres pozitív töltésű ionokat képezhet a terbium (a 
cériumhoz képest ez sokkal kevésbé jellemző), ahol a két 6s-elektron és 
két 4f-elektron távozik (a két párosított közül egy-egy), miáltal a 
gadolíniumhoz hasonló félig telített f-pályák jönnek létre ; ez a szerkezet 
is viszonylagos stabilitást jelent. A gadolinium előtt álló európium pedig 
jellemzően Eu2+-ionokat hoz létre, mivel nála két elektron leadása jelenti 
a félig betöltött f-pályákat. Ugyanezen ok miatt a prazeodímium +2, +3 és 
+5 oxidációfokú is lehet.

Ez a hatás mutatkozik meg az ionok színében is. "Színesebbek", azaz

könnyebben gerjeszthetők azok az ionok, melyeknél a hét f-pálya közül nincs

mindegyiken elektron, illetve az f-pályákat részben párosított, részben 

párosítatlan elektronok foglalják el.

La3* : színtelen Lu3+ : színtelen
Ce3+ : színtelen Yb3+ : színtelen

Pr3* : sárgászöld Tm3* : világoszöld
Nd3* : ibolya Er3* : rózsaszín

Pm3+ : rózsaszín Ho3+ : sárga
Sm3+ : Ce3+ Dy3+ : sötétsárga

E u 3+ : csaknem színtelen Tb3+ : csaknem színtelen 
Gd3+ : színtelen

A legtöbb lantanoidaion a sok páratlan elektron miatt paramágneses 

tulajdonságú, a félig töltött f-pályával rendelkező Gd3+ pedig ferromágneses.

(Curie-pontja a vascsoport elemeiénél jóval kisebb : 16 °C.) A La3*-, Lu3*- és Ce4*- 

ionok esetében viszont nincs elektron a le nem zárt héjakon, így ezek 

diamágnesesek.

A lantanoidák vízből és savakból hidrogént fejlesztenek. Oxigénnel Me20 3 

összetételű oxidokat (kivétel cérium : Ce02), hidrogénnel MeH2_3 sztöchiomet- 

riai képletű hidrideket, klórral trikloridokat, nitrogénnel nitrideket képeznek. 

Me(OH)3 képletű hidroxidjaik a rendszám növekedésével egyre kevésbé 

oldódnak vízben, és bázicitásuk is egyre csökken.
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A természetben nem tartoznak a legritkább elemek közé (pl. gyakoribbak, mint az 

ezüst) ; a páros rendszámúak gyakoribbak (Oddo-Harkins szabály). Nagyfokú 

fizikai és kémia hasonlóságuk miatt rendszerint együtt fordulnak elő. 

Leggyakoribb ásványuk a monacithomok, amely főleg Svédországban található. 

Előállításuk bonyolult : az elemi fémeket termiteljárással nyerik ki, majd az így 

kapott elegyfémek oldatából általában ioncserés módszerrel választják szét az 

egyes elemeket.

A lantanoidák legrégebbi felhasználása az ún. elegyfém készítése, amit 

tűzkőként ismerünk : ez kb. 50 % cériumot, 40 % iantánt, 7 % vasat és 3 % 

további ritkaföldfémeket tartalmaz. A fém piroforos, dörzsölésre apró darabok 

töredeznek le róla, melyek levegőn meggyulladnak, és ennek lángja gyújtja meg 

az öngyújtó benzingőzét vagy gázát.

A lantanoídákat felhasználják továbbá öntöttvas, acélok és alumínium 

ötvözésére (Ce, Er, Yb), a kőolajiparban katalizátorként (Lu), a magreakto

rokban szerkezeti elemekként (Eu, Dy, Sm). Radioaktív izotópjaik gyakori 

sugárforrások, melyek nukleáris áramforrásként elektromos energiát is 

szolgáltatnak (147Pr, 170Tm). A 147Sm a-sugarakat bocsát ki ; ezen alapszik a 

kőzetek kormeghatározásának egyik módszere. Készítenek belőlük ezenkívül 

lézereket (Nd, Eu, Tb), színes televíziók képcsövéhez világítóanyagot (Eu), 

speciális üvegeket (Pr, Er ; a Nd az UV-sugarakat visszaverő üveg {szemüveg} 

alkotórésze). A szamáriumot, gadolíniumot és holmiumot mágneses fémek 

előállítására alkalmazzák. Gadolíniumsókat használnak extrém kis hőmérsék

letek elérése is.

A gadolínium sók erős m ágneses térben felm elegszenek. A z így felm elegedett 

anyagot a folyékony hélium hőm érsékletére (1 -3  K) hűtik le, majd a héliumot 

hagyják elpárologni, am i további hűtést je lent. Végül a m ágneses teret m eg

szüntetik, am inek következtében a z  anyag m ég tovább hűl. E zze l a z  eljárással 

lehet leginkább m egközelíteni a 0 Kelvin hőm érsékletet (abszolút nulla fok).

A lantanoidák vegyületei mérgezöek. Ezzel együtt a cérium-, prazeodímium- és 

neodímiumvegyületek gátolják a véralvadást, a 64-67. rendszámú gadolinium, 

terbium, diszprózium és holmium pedig bakteriad hatású.

Vegyületeik közül a sárga színű, vízoldható cérium-szulfát {Ce(S04)2} a 

legismertebb. Az analitikában oxidálószerként használják.
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11.25.2 Az aktinoidák

Az aktinoidák csoportrját az aktinium utáni 90-104. rendszámú elem alkotja : 

tórium (Th), protaktínium (Pa), urán (U), neptunium (Np), plutónium (Pu), 

americium (Am), kűrium (Cm), berkélium (Bk), kalifornium (Cf), einsteinium (Es), 

fermium (Fm), mendélévium (Md), nobélium (No), laurencium (Lr). Az uránnál 

nagyobb rendszámú elemeket transzuránoknak is nevezik.

Valamennyi elem radioaktív, de a kisebb rendszámúak felezési ideje több 

milliárd év.

Vegyértékhéjuk szerkezete S f ^ ó d ^ s 2, tehát az f-pálya töltődik. Mivel ez a 

kívülről számított harmadik héj, a lantanoidák tulajdonságai is hasonlítanak 

egymáshoz. A lantanoidákhoz képest azonban ezek a hasonlóságok kisebbek, 

mivel az 5f, 6d és 7s pályák energiaszintjei nagyon közel esnek egymáshoz, így 

könnyű köztük az elektronátmenet, és a le nem zárt héjak elektronjai részt 

vehetnek ionizációs folyamatokban, illetve vegyületek képzésében. Az f- 

elektronok is viszonylag könnyen szerepelhetnek vegyértékelektronként, ezért 

az aktinoidák sok esetben jobban hasonlítanak az átmenetifémekhez, mint a 

lantanoidákhoz : az urán a krómcsoport féméihez, a protaktínium a vanádium- 

csoport elemeihez hasonlít, a tórium pedig a szkandiumcsoportba illik.

Az aktinoidák ezüstfehér színű, 10 g/cm3-nél nagyobb sűrűségű nehézfémek. 

Mágneses sajátságaik a lantanoidáknál tárgyalt összefüggésekkel magya

rázhatók.

Kifejezetten reakcióképes, levegőn azonnal oxidálódó elemek. Reakcióik 

hasonlóak a lantanoidákéihoz. Nem zárt héjú ionjaik is színesek. Ionjaik töltése 

a fentiek alapján sokkal változatosabb lehet, mint a lantanoidáké. A lehetséges 

oxidációs állapot az elektronszerkezetből következik :

ggTh I +3, +4 ggCm, gyBk * +3, +4

giPa : +3, +4, +5 æAm : +3, +4, +5, +6

92U : +3, +4, +5, +6 ^P u  '• +3, +4, +5, +6 

ggNp : +3, +4, +5, +6, +7
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Az aktinoidák közül csak a Th, Pa, U, Np, Pu, Am fordul elő a természetben 

valamely radioaktív bomlási sor tagjaként, közülük mindössze az urán és a 

tórium számottevő mennyiségben. Az americium a Földön előforduló legritkább 

elem, részaránya < 10'21 m/m %.

Előállításuk elsősorban uránszurokércekből (U30 8) történik, kivéve a tóriumot, 

amelynek több ásványa-is van, köztük a cériumtartalmú monacit. A 97-nél 

nagyobb rendszámú elemeket magreakciók során nyerik.

Legnagyobb felhasználójuk az atomipar. Ezen kívül gyakorlati jelentősége az 

uránnak van.

Az urán nagy sűrűségű (18,95 g/cm3), külső tulajdonságaiban a vashoz 

hasonló fém. Levegőn felületén oxidréteg képződik, elporítva magától 

meggyullad, az égéstermék sötétzöld színű, mérgező, vízben nem oldódó 

oxidkeverék : U30 8 = U02 -2 U 03 (uránszurokérc).

Az urán-dioxid (U02) fekete, igen mérgező anyag. A radioaktív urán ilyen 
formában kerül fűtőelemként az atomreaktorokba.

Az urán vízben lassan, savakban gyorsan oldódik hidrogénfejlödés közben :
U + 2 H20  -> U02 + 2 H2 

Hidroxidja amfoter sajátságú :
U042'  + 2 H + o  U02(0H)2 <-> U022+ + 2 OH"

Oxidációs száma általában +4 és +6. Az ezeknek megfelelő ionok az uranát- 
(U042"), illetve a sárga uranil -ionok (U022+). Uranil-sókat (nitrát, acetát) hasz
nálnak a fluoreszkáló ernyőkön az UV-sugarak láthatóvá tételére. Az uranil- 
vegyületeket elterjedten használják sárga festékekben.

A természetben az urán három izotópja fordul elő : (99,3 %), (0,72 %),

234U (5,5 -10'3 %). Korábban csak a 235U-nak volt magkémiai szempontból 

jelentősége.

A nuklid ugyanis neutronbefogással két kisebb m agra hasad, miközben  

három neutron is kilökődik. E zek  a neutronok biztosítják a további uránm agok  

hasadását és tartják fenn a láncreakció t, am elynek során energia, (hő, fény, 
radioaktív sugárzás) term elődik. Ennek szabályozott form ája m egy végbe az  

atom reaktorokban. H a viszont a neutronáram  nincs szabályozva, és a z  urán 

m ennyisége eléri a z  ún. kritikus töm eget, a z  atom m agok energiája  

robbanásszerűen szabadul fel a z  atom bom bában.
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Az -bői mesterségesen ^ P u  -ot lehet előállítani, ami az uránnál is jobb 

fűtőanyag az atomreaktorokban. A belőle készített atombomba nagyobb 

hatóerejü, mint az uránbombák.

A ^ P u  a műholdakon használatos energiaforrás.

Az uránon kívül a tóriumot is. felhasználják a mindennapi gyakorlatban fémek 

ötvözőelemeként, az üveggyártásban és a kőolajiparban katalizátorként.

Belőle is előállítható egy radioaktív uránizotóp (^ U ), amely szintén fontos 

reaktor-fűtőanyag.

Az aktinoidák többi eleme az atomtechnika speciális területein kerül 

felhasználásra mint radioaktív sugárforrás, neutrondetektor stb.
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