BEVEZETÉS

Az anyagok megismerése

Az anyagok világa
A körülöttünk lévő élettelen és élő világot, így testünket is
különféle anyagok építik fel. Éppen ezért az anyagok tulajdonságainak, változásainak megfigyelése nélkülözhetetlen
a természeti jelenségek, az élőlények titkainak megfejtéséhez. Nem értenénk, miért alakulnak ki a felhők az égen? Mi
okozza a villámlást, a mennydörgést vagy a vulkánkitörést?
Nem tudnánk, miért olvad meg a jég, miért párolog el a víz
a pohárból, és miért lesz párás a fürdőszoba ablaka, ha meleg vízben fürdünk? Miért törik össze a pohár, ha leejtjük a
földre? Miért sérülnek meg az autók, ha összeütköznek? De
nem értenénk azt sem, miért különböznek a növények és az
állatok életfeltételei. Miért nélkülözhetetlen a növényeknek
a napfény? Miért különböznek a növények és az állatok tápanyagai?
Nem vitás, nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre választ
kapjunk! Ha ismerjük a villámlás természetét, tudunk védekezni ellene, például villámhárítóval. A vulkánkitörést nem
tudjuk megelőzni, de az előjelekből
megbecsülhetjük a kitörés időpontját
és erősségét. Így az ott élő emberek
idejében elmenekülhetnek a veszély
elől. Az ütközések sajátosságainak
ismeretében a mérnökök biztonságosabb autókat tervezhetnek. Végül, de
nem utolsósorban a növények, az ál-
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latok és az ember életműködéseinek megismerése nélkülözhetetlen például a mezőgazdaságban vagy a gyógyításban.
Kérdéseinkre akkor kaphatunk választ, ha megfigyeljük a
jelenségeket, majd megpróbáljuk kideríteni az okait. Bizonyos jelenségeket, változásokat magunk is előidézhetünk,
vagyis kísérleteket végezhetünk. Megfigyeléseinkről, kísérleteink eredményeiről feljegyzéseket készíthetünk. Végül
megpróbálhatunk magyarázatot találni a vizsgált jelenségekre. Elődeinknek köszönhetően nagyon sok jelenséget
már elég jól ismerünk. Érdemes azonban ezeket nekünk is
újra szemügyre venni! A megfigyelés, a kísérletezés megkönnyíti a tanulást, a jelenségek és a szabályszerűségek
megértését.
Könyvünkben számos olyan kísérlettel találkozol majd,
amelyeket otthon is elvégezhetsz, egyszerű, a háztartásban is előforduló eszközökkel. Mielőtt munkához látnál,
mindig olvasd el figyelmesen a feladatot! Ezek a kísérletek
veszélytelenek, de ha például melegítened kell valamit, kérd egy felnőtt segítségét, semmiképpen se
dolgozz egyedül! Megfigyeléseidről
készíts feljegyzést. Röviden próbáld
megfogalmazni a vizsgált jelenség
magyarázatát is.
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Az anyagi világ megismerésével a természettudományok foglalkoznak. A kémia az
anyagokat felépítő részecskéket és azok változásait vizsgálja. A fizika az anyagok
nagyobb halmazait, azok kölcsönhatásait kutatja. A biológia az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek vizsgálatával foglalkozik. A geológia a földtan
tudománya, amely a földfelszín összetételét, kialakulását kutatja.

7

Az anyagok jellemzése

Foglaljuk össze a vizsgált anyagok tulajdonságait egy táblázatban!

Halmazállapot

Igaz-e az az állítás, hogy a víz folyékony
halmazállapotú anyag?
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Az anyagok tulajdonságai
Élettelen és élő környezetünket nagyon sokféle anyag
építi fel. Hogyan tudjuk ezeket megkülönböztetni egymástól? Milyen jellemző tulajdonságaik vannak? Képzeld el, hogy ott állsz a konyhában, és porcukrot szeretnél tenni a süteményedre. De a dobozokról lekopott
a felirat. Nem tudod, melyik dobozban van a porcukor,
melyikben az ételsűrítésre használható keményítő, melyikben a csípős fehérbors. Gondold végig, mit teszel!

Az anyagok tulajdonságait
sokféleképpen vizsgálhatjuk. Legegyszerűbb, ha először szemügyre vesszük
őket. Az alábbi felvételeken
különböző anyagokról készült képeket látsz (1–3.
ábra). Próbáld meg jellemezni, majd csoportosítani
ezeket az anyagokat.

DEFINÍCIÓ
Az anyagokat csoportosíthatjuk halmazállapotuk
alapján. Háromféle halmazállapotot különböztetünk meg. Ismerünk szilárd, folyékony és gáz halmazállapotú anyagokat.

A folyékony halmazállapotú anyagokat cseppfolyósnak
is nevezzük. A gáz halmazállapotú anyagokat pedig légneműnek is hívjuk. A képeken látható anyagok közül szilárd halmazállapotú a szén, a konyhasó és a keményítő.
Folyékony a víz, az étolaj és a tinta. Végül a levegő és a klór
a gázok közé tartoznak.
Az anyagok másik jellemző tulajdonsága a szín. Színük
alapján megkülönböztethetjük például a szenet a konyhasótól, az étolajat a tintától, a levegőt pedig a klórgáztól.
A következő szempont lehet, hogy a vizsgált anyagnak vane valamilyen szaga vagy illata. A felsorolt anyagok közül
csak az ecetnek és a klórgáznak van jellegzetes szaga. A
többinek nincs, ezek tehát szagtalanok.
Az anyagokat elkülöníthetjük vízben való oldódásuk alapján is. A konyhasó vízben jól oldódik, míg a keményítő és
a szén nem. A tinta és az ecet elkeveredik a vízzel, de az
étolaj nem.
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A táblázatból jól látható, hogy az anyagokat csak akkor
különböztethetjük meg egymástól, ha több tulajdonságukat is megvizsgáljuk. Hiszen a konyhasó és a keményítő a
felsoroltak közül csak egyetlen tulajdonságukban külön-

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Halmazállapot-változás
Tapasztalatból tudjuk, hogy egy anyag mind a három halmazállapotban előfordulhat. Gondoljunk csak a vízre (4.
ábra)! Ha lehűtjük, megfagy, és jéggé alakul. A jég nem más,
mint szilárd halmazállapotú víz. Amikor a jeget melegítjük,
megolvad, a víz folyékony halmazállapotú lesz. A vizet
tovább melegítve, a folyadék párologni, gőzölögni kezd. A
vízgőz a víz légnemű halmazállapota.

DEFINÍCIÓ
Az anyagok halmazállapota nem állandó, hanem a
körülményektől, például a hőmérséklettől függ.

Amikor egy anyag halmazállapotáról beszélünk, vagyis azt
mondjuk, hogy a víz folyékony, a vas szilárd, akkor ezt úgy
értjük, hogy szobahőmérsékleten milyen az adott anyag
halmazállapota. A szobahőmérséklet 20-25oC-ot jelent.
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böznek. Halmazállapotuk, színük és szaguk alapján nem
különböztethetők meg egymástól. Ugyanez a helyzet a víz
és az ecet esetében is.

Az anyagokat halmazállapotuk, színük, szaguk,
oldódásuk alapján jellemezhetjük, illetve különböztethetjük meg egymástól. Egy anyag
a körülményektől függően szilárd, folyékony
vagy légnemű lehet.

• Sorolj fel néhány olyan tulajdonságot, amelyekkel
jellemezhetjük az anyagokat!
Keress az említetteken kívül más sajátságokat is.
• Hasonlítsd össze a konyhasót és a keményítőt! Miben hasonlítanak egymásra? Miben különböznek?
• Tervezz kísérletet arra, hogyan különbözteted meg
a keményítőt és a porcukrot egymástól!
Nem kóstolhatod meg az anyagokat.
• Foglald össze a víz halmazállapotváltozásait!

?

Mindennapi életünkben leggyakrabban a víz halmazállapotváltozásaival találkozhatunk, de szép számmal ismerünk
más példákat is. Szobahőmérsékleten a vas szilárd halmazállapotú, de magas hőmérsékleten meglágyul, megolvad. A vaskohókban megolvasztják a vasat, hogy különböző
tárgyakat készítsenek belőle. A fémek közül elég alacsony
hőmérsékleten olvad meg például a forrasztóón és az ólom.
Vasolvasztás
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Az anyagok jellemzése
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Miért képződik vízkő
a vízforraló belsejében?

?

Az anyagok összetétele
Egynemű anyagok, keverékek
Az anyagok vizsgálatánál fontos tudnunk, hogy milyen
részekből, összetevőkből állnak. Gyakran emlegetjük például a vizet, de mit is értünk alatta? Hiszen egyaránt víznek
nevezzük a csapvizet, a tengervizet, a folyók és patakok
vizét, valamint az üzletekben kapható „desztillált” vizet.
Vizsgáljuk meg ezek közül a csapvíz és a desztillált víz tulajdonságait! A csapvíz és a desztillált víz is folyékony, színtelen anyag. Mindkettő szagtalan. A csapvíz kellemes ízű,
frissítő hatású. A desztillált víz íztelen. A két anyag tulajdonságai ebben tehát eltérnek egymástól. De mi lehet ennek a
magyarázata? Mi történik, ha melegítjük a két anyagot?
A desztillált víz melegítés hatására nyomtalanul elpárolog
az edényből. A csapvíz forralása után fehér bevonat keletkezik az edény falán (5. ábra). Ez a bevonat a vízkő. A vízkövet különféle szilárd anyagok alkotják.
Ezzel az egyszerű kísérlettel bebizonyítottuk, hogy a csapvíz és a desztillált víz összetétele eltér egymástól. A desztillált víz egyforma, apró, szabad szemmel nem látható részecskékből épül fel. A csapvízben a vízrészecskék mellett
másfajta anyagok is vannak. Ezeket összefoglaló néven
ásványi sóknak nevezzük. Az ásványi sók adják az ivóvíz
kellemes ízét. Melegítés hatására a vízrészecskék elpárolognak az edényből, az ásványi sók részecskéi pedig az edényben maradnak (6. ábra). A desztillált víz egynemű anyag,
mert csak vízrészecskék találhatók benne. A csapvíz keverék, mert különféle részecskék alkotják.

Keverékek szétválasztása
Szilárd anyagok is alkothatnak keveréket. A konyhasó és a
háztartási keményítő egynemű anyagok. Ha összekeverünk
egymással egy kiskanál sót és egy kiskanál keményítőt,
keveréket kapunk. Szét tudjuk-e választani egymástól a
két anyagot? Tervezzünk erre egy kísérletet! Korábban láttuk már, hogy a két anyag egy fontos tulajdonságában eltér
egymástól. A konyhasó jól oldódik vízben, a keményítő nem
oldódik. Ezt a különbséget használhatjuk ki a két anyag
szétválasztására! Egyszerűen vizet adunk a keverékhez, és
egy kanállal alaposan összekeverjük. Ezután tölcsér és szűrőpapír segítségével átszűrjük a pohár tartalmát (7. ábra).
A szűrőpapíron fennmarad a keményítő, a sós víz pedig
átfolyik rajta. A sós vízből forralással elpárologtathatjuk
a vizet. Az edény alján ott marad a konyhasó. A keverék
alkotórészeit tehát szétválasztottuk egymástól.

!

DEFINÍCIÓ
Az egynemű anyagokat azonos részecskék alkotják,
a keverékekben többféle részecske található.

!
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A csapvíz párolgása után visszamaradó vízkőnek káros hatásai lehetnek. A háztartási gépek
(például mosógép, kávéfőző) fűtőszálára rakódva csökkenti a melegítő hatást. A vízkő szemcséi eltömik a zuhanyrózsa nyílásait, a gőzölős vasaló fúvókáit. A fürdőkádban, mosdóban,
WC-kagylóban kialakuló vízkőrétegen könnyebben megtelepednek a baktériumok, mint a
sima felszínen. Ezért használati tárgyainkat rendszeresen meg kell tisztítani a vízkőtől.

Ha az anyagok részecskéit színes gyöngyöknek
képzeljük, akkor az egynemű anyagokban
csak egyforma színű és méretű gyöngyök vannak. A keverékekben a gyöngyszemek eltérő
színűek és nagyságúak.

Hogyan tudnánk elválasztani egymástól a konyhasó és a
vaspor keverékét? Alkalmazhatnánk az előző módszert,
hiszen a konyhasó oldódik vízben, a vas pedig nem, de van
egyszerűbb megoldás is! A vas különleges tulajdonsága,
hogy mágnesezhető. Tegyük egy papírlapra a keveréket, és
egy irányban húzogassuk alatta a mágnest (8. ábra). A vasport a mágnes „kihúzza” a keverékből. A két anyagot ezzel
elválasztottuk egymástól.

Próbáld ki!
Bármilyen hihetetlen, a víz és a festékrészecskék
is elválaszthatók egymástól! Helyezz egy tölcsérbe
szűrőpapírt, és tegyél bele szénport (úgynevezett
aktív szenet) körülbelül 2 cm magasságban. A tölcsért állítsd egy tiszta üvegedénybe. Cseppents
két csepp kék tintát egy pohárba, és adjál hozzá fél
deciliter vizet, keverd össze, majd lassan öntsd rá
a kék színű folyadékot a szénre. Mit tapasztalsz? (A
szénport úgy állíthatod elő, ha a gyógyszertárban
kapható széntablettából néhányat alaposan szétmorzsolsz.)

A desztillált vizet lepárlással, idegen
szóval desztillációval állítják elő. A lepárló készülékben felforralják a vizet, és
a képződő vízgőzt lehűtik. A lecsapódó,
folyékonnyá váló vízgőz csak vízrészecskéket tartalmaz, tehát egynemű anyag.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az anyagok összetételük alapján lehetnek egyneműek és keverékek. Az egynemű anyagok csak
egyféle részecskéből épülnek fel. A keverékekben többféle részecske található. A keverékek
alkotórészei szétválaszthatók egymástól az alkotórészek eltérő tulajdonságai alapján.

Új fogalmak
Egynemű anyag, keverék

• Hogyan csoportosítjuk összetételük szerint az
anyagokat?
• Mi jellemző az egynemű anyagokra?
• Milyen anyagokat nevezünk keverékeknek?
• Egynemű anyag vagy keverék-e a tengervíz? Miért?
Hogyan tudnád állításodat igazolni?
• Hogyan választanád szét egymástól
a homok és a konyhasó keverékét?

?
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