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AZ ATOMMODELLEK FEJLŐDÉSE
1. MUNKALAP
Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd oldja
meg a szöveggel kapcsolatos feladatokat!

Az atomelmélet fejlődése
Démokritosz (Kr. e. 461–360) ókori görög filozófus, az atomisták egyike. Töredékesen fenn maradt műveiből ismerjük tanításait a világról,
miszerint az érzékszerveinkkel érzékelt valóság
csupán látszat, valójában csak az űr és a benne
mozgó atomok léteznek. Az atom kifejezés
(a-tomosz: szétvághatatlan) arra utal, hogy ez
az anyag legkisebb önálló egysége, tovább nem
bontható. Az atomok egymástól alakjukban,
nagyságukban, helyzetükben és mozgásukban
különböznek.
John Dalton (1766–1844) angol természettudós, vegyész. Vizsgálta a gázok tulajdonságait
és viselkedését, tőle származik az első hidrogénre
vonatkoztatott relatív atomtömeg-táblázat, ő állította fel a többszörös súlyviszonyok törvényét.
Elmélete szerint az elemeket gömb alakú, egyforma atomok alkotják, és ezek meghatározott
arányban egyesülnek vegyületekké.
Joseph John Thomson (1856–1940) angol
fizikus. Legnagyobb tudományos teljesítménye,
hogy felfedezte az elektront a katódsugárzásban.
Ezért fizikai Nobel-díjat kapott 1906-ban. Az első
nem oszthatatlan atommodellt alkotta meg, mely
szerint a negatív töltésű elektronok a folytonos
pozitív töltésű, gömb alakú atomban elszórtan,
beágyazva találhatók, mint a mazsolaszemek
a pudingban. Innen származik „a mazsolás puding-modell” elnevezés is.
Ernest Rutherford (1871–1937) angol fizikus.
Fő kutatási területe az atomok szétbontása, a radioaktív sugárzás. Ezért kapott kémiai Nobel-dí-

jat 1908-ban. Ő fedezte fel a protont; feltételezte,
hogy a pozitív töltésű rész kicsi az egész atomhoz
képest. Atommodelljében a pozitív töltésű mag
körül kör alakú pályákon keringenek a negatív
töltésű elektronok.
Niels Bohr (1885–1962) dán fizikus. Rutherford laboratóriumában is dolgozott. Az ő atomelméletét fejlesztette tovább úgy, hogy megkötéseket vezetett be az elektronpályák
energiájára. Eszerint a pályák közötti átmenethez
meghatározott nagyságú (kvantált) energiára
van szükség, ez mindig egy ugrást jelent, nincs
folytonos átmenet. Elmélete tette lehetővé
a hidrogénatom színképének magyarázatát, de
más atomokéra nem volt alkalmazható. 1922ben fizikai Nobel-díjat kapott atomszerkezeti
vizsgálataiért. Hosszú ideig a magfizika vezető
egyénisége volt, fiával együtt részt vettek az
atombomba tervezésében is.
Arnold Sommerfeld (1868–1951) német
fizikus. Bohr munkáját fejlesztette tovább a hidrogénatom színképének, finomszerkezetének elemzésére alkalmas számítási módszer megalkotásával. Atommodelljében az elektron kör alakú
atomi pályái mellett ellipszis alakú pályákat is
megengedett.
Erwin Schrödinger (1887–1961) osztrák
fizikus. Az elméleti fizika több részével foglalkozott (fizikai Nobel-díj: 1933), híres egyenlete
alapján alakult ki a kvantummechanikai atommodell, amely jelenlegi ismereteink szerint
a legkorszerűbb. Az elektron anyagi tulajdonsága helyett hullámtermészetével írja le az atom
szerkezetét. Megállapítja, hogy az elektron pillanatnyi helyét nem határozhatjuk meg, csak
a megtalálási valószínűségét. Konkrét helyek
helyett azt a térrészt keresi, ahol az elektron nagy
(90%-os) valószínűséggel megtalálható.
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1. Írjon 2-3 bizonyítékot a szöveg alapján arra, hogy ez a szemelvény ismeretterjesztő jellegű
szöveg!

2. Miért alkalmazott több bekezdést a szöveg írója? Döntését indokolja!

3. Emeljen ki egy-egy kulcsszót vagy fogalmat az egyes bekezdésekből!

4. A szövegben előforduló szakkifejezések meghatározásához használjon szótárt vagy lexikont!
atomista

színkép

katódsugárzás

radioaktív sugárzás

kvantummechanika

magfizika

5. Az olvasott szöveg alapján döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak (i), illetve
hamisak!
– Ernest Rutherford fedezte fel a protont.
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– Az első nem oszthatatlan atommodell alapján a negatív töltésű elektronok a folytonos pozitív
töltésű, gömb alakú atomba vannak beágyazva.
– Niels Bohr fiával együtt részt vett az atombomba tervezésében.
– Arnold Sommerfeld atommodelljében az elektron kör alakú atomi pályái mellett nincsenek
ellipszis alakú pályák.
– Erwin Schrödinger az elektron hullámtermészetével írja le az atom szerkezetét.

– Jelenlegi ismereteink szerint az atom az anyag legkisebb önálló egysége, tovább nem bontható.
6. Párosítsa össze a szöveg alapján a következő kifejezéseket az atommodellekkel!
Thomson			

		

elektronfelhő

Dalton			

		

bolygók a Nap körül

kvantummechanikai

		

„mazsolás kalács”

Rutherford					

apró, tömör golyók

7. Fogalmazzon meg egy olyan kérdést a témával kapcsolatban, amelyre a szöveg nem ad választ!
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2. MUNKALAP
Olvassák el figyelmesen az atommodellről szóló és az Önök atomelméletének megfelelő
szócikket, majd oldják meg az alábbi feladatokat!
1. Készítsenek jegyzetet a szócikkek (az atommodell-szócikk, illetve az Önök atommodelljének
megalkotójáról szóló szócikk) alapján! Elsősorban az atommodellekre vonatkozó információkra
koncentráljanak!
Ha szükségét érzik egyéb ismeretek szerzésének, használják a rendelkezésükre álló lexikont,
vagy kérjenek segítséget tanáruktól!

2. Válasszák ki az atommodelljüknek megfelelő ábrát a atommodell- kártyák közül!
3. A csoport tagjai válasszanak maguk közül egy tanulót, aki a tudós nevében bemutatja az ő atommodelljét! Előadásában a 2. feladatban kiválasztott és tanulmányozott ábrát is alkalmazza!
4. Az előadásokon hallottak figyelembevételével állítsák időrendi sorrendbe az atommodellek
ábráit!

TANULÓI MUNKAFÜZET
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ATOMMODELL-SZÓCIKK
atommodell: az →atom szerkezetét, felépítését
leíró elméleti kép, amely a megismerés folyamatában az atomot helyettesíti. A demonstrációs ~ek az atomok már ismert tulajdonságait szemléltetik (pl. a kémiai vegyértékeket,
kötéstípusokat, a molekulák térszerkezetét,
a kristályszerkezetet, a gázok tulajdonságait
stb.). Történetileg a már nem oszthatatlannak
tekintett atom első megemlítendő modellje
a Thomson-féle ~ volt (J. J. Thomson, 1902): ebben
az atom kb. 10 -10 m nagyságú, pozitív töltésű
gömb, melyben a negatív töltésű elektronok elszórtan találhatók (“mint a mazsolaszemek a pudingban”). Ph. Lenard nagy energiájú elektronok
platinán való szóródásából (→szórás) megállapította, hogy az atomnak csak elenyészően
kis része tekinthető tömörnek, ezeket a szórócentrumokat ő dinamidoknak nevezte (1903).
E. Rutherford az →alfa-sugárzás vékony fémfólián történő szóródásának vizsgálata alapján
feltételezte (1911), hogy a teljes pozitív töltés
az atom méretéhez képest igen kicsiny, mintegy 10 -14 m sugarú →atommagban összpontosul,
s a mag körül keringenek a negatív töltésű elektronok (hasonlóan, mint ahogy a Nap körül
a bolygók). Mivel az elektronokat a mag körüli
pályán a Coulomb-erő tartja, Rutherford ~je
a klasszikus elektrodinamika szerint is insta-

bil, mert a keringő elektronok elektromágneses sugárzást bocsátanak ki, s így energiát veszítve
spirális pályán a magba kellene zuhanniuk. Ezért
a modellt N. Bohr úgy fejlesztette tovább (1913),
hogy megkötéseket vezetett be az elektronok
lehetséges pályáira: a megengedett pályák sugara és a pályákon keringő elektronok energiája
csak szigorúan meghatározott értékeket vehet
föl, azaz kvantált mennyiség. Két pálya közti átmenet csak ugrásszerű lehet, s ennek során az
atom egy hv = Em – En energiájú fotont bocsát
ki (h a → Planck-állandó, v a foton frekvenciája,
Em és En a két pálya energiája). A Bohr-féle ~
fő eredménye a hidrogénatom színképének első
közelítésben helyes megmagyarázása volt, fogyatékossága viszont, hogy csak a hidrogénatomra
szolgáltatott eredményeket, és posztulátumszerű
(alapigazságszerű) feltevéseit a klasszikus fizika
alapján sehonnan sem lehetett levezetni. Az
atomok tulajdonságait mai ismereteink szerint
helyesen leíró ~ megalkotását a →kvantummechanika kifejlődése tette lehetővé. E szerint
az atommag-elektron, ill. az elektron-elektron
közötti kölcsönhatás elektromágneses eredetű,
s felírható egy, az atom állapotát egyértelműen megadó →hullámfüggvény (állapotfüggvény). Ennek ismeretében az atom kísérletileg
ellenőrizhető tulajdonságai kiszámíthatók.
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KÉMIAI KALEIDOSZKÓP
1. MUNKALAP
Az elektron megtalálási valószínűsége
az atomban
A kvantummechanikai atommodell nem az
elektron atomban elfoglalt aktuális helyére
keres felvilágosítást, mint az ezt megelőző
atommodellek, hanem az elektron megtalálási
valószínűségére. A számítások azt mutatják,
hogy az elektron a mag közelében többet fordul elő, mint a magtól távol, ami a mag vonzó
hatásának eredménye. Az atomnak azonban
nincs határozott körvonala, ezért az elektron
atomi pályájának azt a térrészt nevezzük, ahol
az elektron 90%-os valószínűséggel fordul elő.

1. Jelölje az ábrán, a megfelelő helyen az alábbi fogalmak betűjelét!
a) az atompálya határa
b) itt fordul elő a legnagyobb valószínűséggel az elektron
c) maximális valószínűség
d) atommag
2. Milyen alakú az ábrázolt atompálya a térben?

3. Milyen atommodellről van szó a szövegben?

4. A szöveg szerint mi a szemléletbeli különbség a kvantummechanikai atommodell és az azt megelőzők
között?
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5. Mit jelent az a szövegből idézett állítás, hogy egy térrészben az elektron megtalálási valószínűsége
nagy?

6. A szöveg szerint hol a legnagyobb az elektron megtalálási valószínűsége az atomban? Miért?

7. Határozza meg az elektron atomi pályájának fogalmát az olvasott szöveg alapján!

8. Az ábra tanulmányozása alapján mekkora az elektron megtalálási valószínűsége az atommagtól
nagy távolságban?

9. Mekkora az elektron megtalálási valószínűsége az atommagban?

10. Atomi méretekben milyen hosszúság-mértékegységet szokás használni?

TANULÓI MUNKAFÜZET
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2. MUNKALAP
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd tanulmányozza a hozzá kapcsolódó függvényt!

Az atomok ionizációs energiája
A periódusokban jobbra haladva egyre nő a
rendszám, így nő az atommag töltése. Ezáltal
nő az elektronhéjakra gyakorolt vonzó hatás,
s mivel az ugyanabba a periódusba tartozó elemek atomjaiban ugyanannyi a héjak száma, az
atomsugár is csökken. Ezzel egyidejűleg
várhatóan egyre nehezebb leszakítani elektront
az atomról, azaz elvileg nő az ionizációs energia.
Egy-egy perióduson belül valóban az a tendencia, hogy nő az ionizációs energia. Az újabb peri-

ódus kezdetén az ionizációs energia értékében
nagy csökkenés mutatkozik, majd utána ismét
indul a növekedés. Az ugyanazon periódusba
tartozó d-mezőbeli elemek ionizációs energiája
csak kis mértékben különbözik egymástól. Ennek oka, hogy ezeknél az elemeknél az újabb elektronok a legkülső alatti héjra kerülnek, vagyis
a legkülső héj elektronszerkezete általában nem
változik.

Az atomok első ionizációs energiája a rendszám függvényében

A fenti szöveg és ábra alapos tanulmányozása után oldja meg a következő feladatokat!

1. A szöveg alapján egy perióduson belül haladva hogyan változnak az alábbi mennyiségek?
Használja a nő, csökken, változatlan szavakat magyarázatához!
rendszám
elektronhéjak száma
atomsugár
atommag töltése
ionizációs energia
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elektronhéjakra gyakorolt vonzó hatás
2. Mi történik az ionizációs energiával egy új periódus kezdetén?

3. Mit ábrázolunk a grafikon két tengelyén?

4. A szöveg és az ábra alapján állapítsa meg, hogy mely elemeknél kezdődnek új periódusok!

5. Sorolja fel a 2. periódus elemeit!

6. Mely elemek zárják le az első öt periódust?

7. Melyik elemnek a legnagyobb az ionizációs energiája?		

8. Melyiknek a legkisebb az ionizációs energiája?			

9. Indokolja meg az olvasott szöveg alapján, hogy miért csak kis mértékben különbözik egymástól
a d-mezőbeli elemek ionizációs energiája?

10. Nevezzen meg d-mezőbeli elemeket az ábráról!

TANULÓI MUNKAFÜZET
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3. MUNKALAP
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd tanulmányozza a szöveghez kapcsolódó ábrát!

Az elsőrendű kötések
és az alkotóelemek
elektronnegativitásának viszonya
Ha a kötést létesítő két elem elektronegativitásának különbségét (ΔEN) az elektronegativitásösszeg (ΣEN) függvényében ábrázoljuk, akkor
a különböző elsőrendű kötéseket egy képzeletbeli háromszög csúcsainak közelébe eső pontok
képviselik, ahogy az az alábbi ábrán látható.

1. Határozza meg a következő fogalmakat! A meghatározáshoz használhatja az Idegen szavak és
kifejezések szótárát vagy a Magyar értelmező kéziszótárt!
ionkötés
kovalens kötés
fémes kötés
2. Mit jelentenek a grafikonon szereplő alábbi jelölések?

Δ
Σ
	EN
Fr
Fr+
F
F3. Mekkora az elektronegativitás-különbség maximuma, és ez melyik vegyület esetében számítható a grafikon alapján?
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4. Mekkora az elektronegativitás-különbség minimuma, és milyen példát lát erre az ábrán?

5. A tanulmányozott grafikon alapján milyen kötés alakul ki a francium-fluoridban?

6. Mi jellemző a kovalens kötést kialakító atomok elektronegativitására?

7. Ha két atom elektronegativitásának összege és különbsége is kicsi, akkor várhatóan milyen
kötést alakítanak ki a grafikon alapján?

TANULÓI MUNKAFÜZET
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4. MUNKALAP
Olvassa el figyelmesen a szöveget, és tanulmányozza alaposan a függvényt!

Az oldhatóság és
hőmérséklet-függése
Az oldás során azt tapasztaljuk, hogy még jól
oldódó anyagok esetében sem tehetünk korlátlanul oldandó anyagot az oldószerhez, ha
homogén elegyet akarunk létrehozni. Azt
az oldatot, amelyik már nem képes többet
feloldani az oldott anyagból, telített oldatnak
nevezzük. Ennek a töménysége az oldhatóság,
leggyakrabban az x g oldott anyag/100g oldószer egységben vagy tömegszázalékban adjuk
meg. A szilárd anyagok oldhatósága vízben
a hőmérséklet növekedésével együtt nő, a gázoké pedig csökken. Ezt mutatja be néhány
példán keresztül a mellékelt grafikon is.

Oldja meg az alábbi feladatokat a fenti szöveg és grafikon alapján!
1. Mit nevezünk homogén elegynek? A fogalom meghatározásához használhatja az Idegen szavak és
kifejezések szótárát vagy a Magyar értelmező kéziszótárt!
2. Fejezze be a következő mondatot az olvasott szöveg alapján!
Akkor lesz telített egy oldat, ha

3. Véleménye szerint mi történik, ha egy telített nátrium-klorid-oldathoz (konyhasóoldat) még 5 g
nátrium-kloridot teszünk?

4. A grafikon, illetve az olvasott szöveg figyelembevételével egészítse ki a következő állítást!
A töménységet x g oldott anyag/100 g

adjuk meg.
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5. Melyik oldószer neve szerepel a grafikonon?

6. Mennyi az oldószer mennyisége?

7. Mit jelöl a két tengely?

8. Milyen halmazállapotú anyagokról olvasott a szövegben?

9. A hőmérséklet függvényében mi jellemző ezek oldhatóságára?

10. Karikázza be a grafikonon szereplő anyagok neve közül annak a betűjelét, amelyik a szöveg
alapján gáz halmazállapotú!
a) kálium-jodid			

b) kálium-nitrát			

d) hidrogén-klorid		

e) nátrium-klorid

c) ammónia

11. Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz-e vagy hamis az olvasott szöveg tartalmára!

100 g 30 °C-os vízben 200 g kálium-jodid feloldható.
12. Az előző feladat állításának mintájára írjon öt igaz állítást a grafikon alapján!

TANULÓI MUNKAFÜZET
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5. MUNKALAP
Figyelmesen olvassa el a szöveget!

A katalizátor
A katalizátor olyan anyag, amely meggyorsítja
a reakciót, de a folyamat végén eredeti állapotában visszanyerhetjük. A katalizátor úgy gyorsítja meg a folyamatot, hogy egy kisebb aktiválási
energiájú utat nyit meg, mert az aktivált komplex
energiaszintje alacsonyabb, mintha nem használnánk katalizátort. Ez azonban a kiindulási anyagok és a termékek energiaszintjén nem változtat,
ezért ezek különbsége, a reakcióhő mindkét esetben ugyanannyi.
A szöveg elolvasása után tanulmányozza az
ábrát!

A szöveg és az ábra együttes figyelembevételével oldja meg az alábbi feladatokat!
1. A szövegben milyen szó helyettesíti az ábrán található reagens kifejezést?

2. Mi a szövegben szereplő reakcióhő? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!
a) a reagens és a kiindulási anyag energiaszintjének különbsége
b) a kiindulási anyagok és a termékek energiaszintjének különbsége
c) az aktivált komplex és a termékek energiaszintjének különbsége
3. Jelölje be az ábrán a reakcióhőt! Használja a ↕ jelet!
4. Hány függvénygörbe van az ábrán?

5. Milyen mennyiséget ábrázolunk a nyíllal ellátott tengelyen? Egészítse ki az ábrát!

6. A kiindulási anyagok vagy a termékek energiaszintje a nagyobb az ábrán?
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7. Piros nyíllal (↕) jelölje be az ábrán az aktiválási energiát katalizátor jelenlétében és kékkel (↕)
a katalizátor nélküli aktiválási energiát!
8. Mi a különbség és a hasonlóság a két reakcióút között, ha egyszer használunk katalizátort, máskor
nem (sebesség, energiaszint, reakcióhő)?

TANULÓI MUNKAFÜZET
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6. MUNKALAP
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget!

A fényképezés
Fényképezés során a filmen az elbomlott ezüstbromidból származó ezüstszemcsék elhelyezkedése alapján rajzolódnak ki a lefényképezett
tárgyak (ennek megfelelően azok a részek lesznek sötétek a negatív képen, amelyek a valóságban világosak, vagyis ahonnan a filmre fény
vetődött). A kép azonban csak akkor marad látható, ha a fényképezéskor el nem bomlott ezüstbromid szemcséket eltüntetjük a filmről, hiszen
különben fény hatására azok is elbomlanak, és az
egész film megfeketedik. A kép rögzítése (fixálása) során a bomlatlan ezüst-bromidot nátriumtioszulfát (fixírsó, Na2S2O3) vizes oldata segítségével távolítjuk el, amely a vízben oldhatatlan
ezüst-bromidot kioldja a filmből:
AgBr + 2 S2O32- = [Ag(S2O3)2]3- + Br
A szöveg elolvasása után tanulmányozza az
alábbi ábrát!

A fekete-fehér negatív film készítésének lépései

Oldja meg a szöveg és az ábra alapján az alábbi feladatokat!
1. Milyen részfolyamatokra bontható a fekete-fehér negatív film készítése?

2. Magyarázza meg az előző feladat válaszaként használt kifejezéseket! A fogalmak meghatározásához használhatja az Idegen szavak és kifejezések szótárát vagy a Magyar értelmező kéziszótárt!

3. Hogyan jelölik az ábrán az ezüst-bromidot?
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4. Melyik részfolyamat után nincs már egyáltalán ezüst-bromid a filmen?

5. Mely részfolyamatokban keletkezik ezüst az ezüst-bromidból?

6. Melyik részfolyamat után szűnik meg a film fényérzékenysége?

7. Karikázza be az alábbi fotó negatív képének betűjelét!

										

A

B

8. Szövegalkotás. Írja le, hogy milyen lesz az alábbi fekete-fehér hóember negatív képe! Indokolja
döntését! Rajzot is készíthet segítségképpen.

TANULÓI MUNKAFÜZET
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7. MUNKALAP
Olvassa el és tanulmányozza kellő figyelemmel az alábbi szöveget és a hozzá kapcsolódó ábrát!

Az indikátorok átcsapása
A savak és bázisok, illetve vizes oldataik többsége színtelen, ezért a kémhatás (pH=7: semleges kémhatás, pH<7: savas kémhatás, pH>7:
lúgos kémhatás) jelzésére ún. indikátorokat
használunk. Az indikátorok sav-bázis tulajdonsággal rendelkező vegyületek, amelyek bizonyos
pH-tartományban protont veszítenek, illetve protont vesznek fel. A sav-bázis átalakulást azonban
a molekula kötésrendszerének átrendeződése is
követi, ami színváltozást eredményez.
A keverékindikátorok a pH-változást folyamatos színváltozással jelzik.

A szöveg és az ábra alapos tanulmányozása után oldja meg az alábbi feladatokat!
1. Sorolja fel a szöveg alapján a kémhatásokat!

2. Definiálja a szöveg alapján az indikátor fogalmát!

3. Milyen folyamathoz köthető a vegyületek sav-bázis tulajdonsága?

4. Milyen szerkezeti tulajdonság okozza az indikátorok színváltozását?

5. Melyik indikátorok színátcsapási tartománya egyezik meg az ábrán látottak közül?

6. Melyik indikátor színe csap át a semleges kémhatású oldatban?
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7.	Írjon egy igaz állítást a fenolftalein indikátor átcsapásáról a fenti ábra alapján!

8. Melyik indikátorral nyerhetjük a legtöbb információt az oldat kémhatásáról és miért?

TANULÓI MUNKAFÜZET
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8. MUNKALAP
Olvassa el kellő figyelemmel az alábbi szöveget!

A vas korróziója
A fémek korróziója redoxireakció. Szerkezeti
fémeink közül épp az elterjedten használt vasra jellemző, hogy a levegő hatására kialakuló
felületi oxidrétege szivacsos szerkezetű, így nem
védi meg a fémet a rozsdásodástól, azaz a vas
korróziójától.
A vas korróziója csak nedves levegő jelenlétében indul meg, és akkor is a vas felületének
valamilyen egyenetlensége, valamilyen sérülés
vagy kristályrácshiba körül. Itt a fémfelület úgy
viselkedik, mint egy kis galvánelem, amelyiknek
a két pólusa ráadásul érintkezik egymással. A negatív pólusnak (anód) megfelelő fémfelületen vas-

atomok oxidálódnak, hátramaradó elektronjaikat
az oxidáció helyétől nem messze lévő területeken
a fémfelületet borító vékony vízrétegben oldódó
oxigén veszi fel, redukálódik. Ez képviseli ennek
az ún. helyi elemnek a pozitív pólusát (katódját).
A folyamatot az enyhén savas közeg azért
gyorsítja, mert a hidrogénionok a vasat vas(II)ionokig oxidálhatják, amelyek a levegő oxigénje
hatására a vízcseppben oxidálódhatnak tovább.
A vas(III)-ionok alakítják ki a vörösbarna rozsdát, amelynek összetételét általában a FeO(OH)
képlettel adhatjuk meg.

A szöveg és az ábra figyelmes tanulmányozása után oldja meg az alábbi feladatokat!

A vas korróziójának vázlata

24

Szövegértés-szövegalkotás

kémia 9.

1. Jelölje az ábrán, a megfelelő helyen az alábbi fogalmak betűjelét!
a) vízcsepp
b) fém
c) levegő oxigénje
d) fémfelület sérülése
e) rozsda
2. Magyarázza meg a korrózió fogalmát! A meghatározáshoz használhatja az Idegen szavak és kifejezések szótárát vagy a Magyar értelmező kéziszótárt!

3. Milyen tényezők gyorsítják a vas korrózióját?

4. A gyorsító tényezők közül melyik van jelen az ábrán?

5. Milyen színű a Fe3+-ionokat tartalmazó oldat?

6. Hogy nevezzük a galvánelem negatív és pozitív pólusait?

7. Melyik póluson zajlik oxidáció és melyiken redukció?

8. Milyen kémiai folyamatot nevezünk oxidációnak és milyet redukciónak?

TANULÓI MUNKAFüZET
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AZ ELEKTROKÉMIA FEJLŐDÉSE
1. MUNKALAP
olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó fela

A békacombtól a gombelemig
Az elektromos áram mindennapi életünk egyik
legfontosabb segédeszköze. Ezzel világítunk, működtetjük háztartási gépeinket,
számítógépünket, televíziónkat,
videónkat. Áramot használnak
a leginkább környezetbarát
tömegközlekedési eszközök,
a fűtő- és hűtőberendezések, az
életmentő műszerek a kórházakban. Vég nélkül sorolhatnánk
a példákat az elektromos áram
fontosságának és hasznának alátámasztására. Most azonban inkább nézzük át a legfontosabb állomásokat, amelyek az elektromos
áram ilyen széleskörű felhasználhatóságához vezettek!
A 18. század közepén fedezték
fel a statikus elektromosságot, készítették
el a leydeni palackot
és a dörzselektromos
készülékeket. Megpróbálták
ezeket
az ismereteket felhasználni a néhány
rája- és angolnafajnál
megfigyelhető „állati
elektromosság” tanulmányozásához is.
Luigi
Galvani
(1737–1798), a bolognai egyetem anatómiaprofesszora tapasztalta
először,
hogy ha a leydeni
palack két pólusát
egy szétboncolt béka
lábához érinti, akkor
az izmai összerándulnak. Még ennél is meglepőbb
eredményre jutott,
amikor a rézhorog-

ra akasztott békacombot vaslemezre helyezve
ugyanezt az izomrángást észlelte. Az 1780-as években bebizonyította, hogy
a jelenség kiváltásához kétféle, egymással érintkező
fémre van szükség. Azonban ezt az „állati elektromosság” egyik fajtájának
tartotta, és e téves elképzelése mellett élete végéig
kitartott.
Alessandro Volta (17451827) a paviai egyetem fizikaprofesszoraként
vizsgálta
az elektromos jelenségeket.
Galvani kísérletének tapasztalatait fejlesztette tovább,
ő ismerte fel, hogy a békacomb egyszerűen
helyettesíthető sóoldattal, mert nem az
„állati elektromosságról” van szó. Felfedezését bizonyítani is tudta, ő készítette az első galván elemet, amelyet róla neveztek el
Volta-oszlopnak,
ami legkönnyebben
kétféle pénzérméből és közéjük helyezett sóoldattal
átitatott bőr- vagy
szövetdarabkákkal
volt
előállítható.
Ahogy ezt Volta
eredeti közleményében olvashatjuk:
„Elhelyezem
az
asztalra
valamelyik
fémlapot, például az
ezüstöt, és erre cinket helyezek, ezen

A Volta-oszlop rajza az eredeti közleménye

26

szövegértés-szövegalkotás	

második fémlapra rakom a megnedvesített lemezkék
egyikét, majd egy másik ezüst jön, rögtön utána a cinklemez, amelyre ismét egy nedvesített lemezt teszek…”
Az oszlop kiválóan működött, könnyű volt
előállítani, ezért az akkori tudományos közéletben mindenki reprodukálta. A Volta-oszlop
segítségével végzett első vízbontási kísérlet
publikációja hamarabb jelent meg tudományos
folyóiratban, mint magáé az oszlopé. A jelenség
elméleti vonatkozásait illetően Volta is tévúton
járt, sőt a tudományos világban kivívott tekintélye meg is gátolta egy időre a fejlődést.
Michael Faraday (1791–1867) fogalmazta
meg az 1830-as évek elején az elektrokémia
alaptörvényeit, amelyeket az elektrolízis tanulmányozásakor azóta is Faraday-törvényeknek
neveznek. Ő volt az, aki szorgalmazta az elektrokémia nevezéktanának összeállítását, ekkor
keletkeztek az elektród, elektrolit, anód, katód,
anion, kation szavak is.
Ma már tudjuk, hogy az elektromos áram
előállításához elegendő két különböző fém és
valamilyen elektrolit, ami lehet egyszerű sóoldat,
gyümölcslé, zöldség, sav vagy lúg. A mindennapi
élet egyre nagyobb teljesítményű, de apró elemek létrehozását teszi szükségessé, ami speciális

kémia 9.
fejlesztéseket indított el. Így vált lehetővé, hogy
karórák, számológépek hosszú ideig működjenek
egy-egy kicsi gombelemmel.
Az utóbbi időben azonban az egyszer használható elemeket nem tartjuk korszerűnek, mivel
ezek a bennük található nehézfémek és extrém
tömény oldatok miatt a veszélyeshulladék-hegyeket növelik. Nagyobb az igény a pici akkumulátorok iránt, amelyek több évig képesek
áramot szolgáltatni mobiltelefonjainkhoz, fényképezőgépeinkhez, discmanünkhöz, walkmanünkhöz úgy, hogy lemerülésükkor árammal
regeneráljuk, feltöltjük őket. Ezekben az akkumulátorokban ötvöződik az elektrokémia két
ellentétes irányú folyamata: működés közben
galvánelemként dolgoznak, az árammal való
feltöltés során pedig elektrolizáló cellaként.
Az űrhajózás hihetetlen méretű fejlődését is
a korszerű áramforrások teszik lehetővé, itt napelemekkel töltik fel a kimerült elemeket. Egy-egy
űrszonda aktív élettartamát gyakran az határozza meg, hogy akkumulátorát hányszor lehet
újratölteni.

1. Fogalmazza meg röviden az olvasott szöveg alapján, hogy milyen kapcsolat van a címben
szereplő békacomb és a gombelem között!

2. Írjon 2-3 bizonyítékot a szöveg alapján arra, hogy ez a szemelvény egy ismeretterjesztő szöveg!

3. Szómagyarázat. Határozza meg saját szavaival a szöveg kiemelt fogalmainak jelentését! Ha
szükséges, használjon lexikont vagy szótárt!
környezetbarát
„állati elektromosság”

pólus
elektrolit

TANULÓI MUNKAFÜZET
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4. Döntse el az olvasott szöveg alapján, hogy az alábbi mondatok igaz avagy hamis megállapításokat tartalmaznak-e!
– Alessandro Volta készítette az első galvánelemet.
– Luigi Galvani rájött, hogy a békacomb helyettesíthető sóoldattal.
– A Volta-oszlop legegyszerűbb modelljében kétféle pénzérme között sóoldattal átitatott bőrvagy szövetdarabka található.
– Alessandro Volta „állati elektromosságnak” vélte a kísérleti eredményeit.
– Az űrszondák akkumulátorait napelemekkel töltik fel.
– Alessandro Volta az eredeti kísérletében cink- és ezüstlemezeket használt.
5. Milyen környezetbarát módszert alkalmazhatunk eszközeink működtetéséhez a szöveg szerint?

6. Miért veszélyes hulladék az elem és az akkumulátor?

7. A z alábbi vázlat az elektromos áram széleskörű felhasználhatóságához vezető út legfontosabb
állomásait tartalmazza. Egészítse ki a vázlatot az olvasott szöveg alapján!
A legfontosabb állomások:
 a leydeni palack és a dörzselektromos készülékek (18. század)


 Michael Faraday elektrokémia alaptörvényei = Faraday-törvény; az elektrokémia nevezéktana


8. Egészítse ki a Volta-oszlop ábráját Alessandro Volta eredeti közleményében használt fogalmaival!
cink (Zn) ezüst (Ag)

sóoldattal átitatott bőr- vagy szövetdarab
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A Volta-oszlop sematikus ábrája

9. A környezetvédelem és a szelektív, ill. veszélyeshulladék-gyűjtés jelentősége napjainkban egyre
növekszik.
Forduljon levélben az iskola vezetéséhez azzal a kéréssel, hogy nyíljon lehetőség veszélyes hulladék (elem, akkumulátor) gyűjtésére vagy szelektív hulladékgyűjtésre az iskola területén!
Indokolja kérését!

