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ismerd meg!
 

 

Égés, tűz, láng 

 
 
A tűz fontos szerepet töltött be az emberré válás folyamatában, az állatvilágból való 

kiemelkedésben. Az első tüzek egyidősek a szárazföldön kialakult növényvilággal. Oko-
zójuk egy természeti jelenség: villámcsapás, vulkáni kitörés lehetett. Ezek tűzvészt 
okozhattak, ami félelmet, riadalmat keltett az ősemberben, de annak megszűntével a 
visszamaradt növényi, állati maradékokat egyéb hiányában életösztönétől hajtva meg-
kóstolta, s táplálékul elfogyasztotta. A növények méreganyagai a tűzben elbomlottak, a 
kemény rostanyagok megpuhultak, az állati húsok élvezhetőbbé, tartósabbá váltak. Így 
az étkezési szokások is módosultak, fejlődtek. 

A tűz okozta félelem ösztökélte az embereket annak szabályozására, adott keretek 
között való tartására. Ezzel párhuzamosan adott területeken elkezdték felégetéssel kiir-
tani a növényzetet, s a jónak tartott, megfelelő tápláléknak való növényeket termeszteni. 
Így kezdődött a földművelés, mely az emberiség történetében egyik legjelentősebb cse-
lekvés napjainkig is. 

A tűz megismerése, a különböző anyagok égését kísérő jelenségek az ember érzelmi 
és szellemi életére is hatással van. A szemlélődő ember számára a tűz a hirtelen változás, 
s időben csodálva, a folyamatosság érzetét biztosítja. A tűzhely lángjaiban elmerengő 
ember az álmodozás mezején bolyongva, a megnyugvás érzésébe merült, érzelmi életé-
nek is egyik befolyásolójává vált a lángokban kiteljesedő tűz. Nem véletlen, hogy az 
ókor gondolkodói a világot felépítő őselemek egyikének tekintették a tüzet. A legtekin-
télyesebb képviselőjük, Arisztotelész a feltételezett négy őselem mellett azok alaptulaj-
donságait tartotta szükségesnek, azért, hogy kombinációi eredményezhessék a létező, vi-
lágunkat felépítő nagyszámú anyagot. Így a tüzet a meleg és száraz legegyszerűbb kom-
binációja eredményének tulajdonította. A tulajdonságok különböző kombinációjával 
egyik elemet (alap anyagot) másikká lehet alakítani. Az arisztotelészi tanításokból követ-
keztették, hogy akármelyik közönséges fémnek a tulajdonságait kémiai műveletek során 
megváltoztatva, nemes fémmé is átalakítható. Ezért állítható, hogy a vas, réz arannyá is 
átalakítható. Az arisztotelészi anyagszemlélet sokáig meghatározója volt az emberek 
gondolatvilágának, a középkoron át egybehangzó volt a misztikus világképpel. Isteni ki-
váltságnak minősítették a tűzbirtoklást, és aki tüzet tudott lopni az istenektől, azt hős 
emberként tisztelték (példa rá a görög mitológiából Prométheusz legendája). A vallások 
kialakulásában is fontos szerepe volt a tűznek. Az egyiptomiaknál a magát elégető fő-
nixmadár, amely hamvaiból feltámad, az öröklét jelképévé vált. A kereszténység hitvilá-
gában a tűz a megtisztulás szimbóluma lett, de ugyanakkor a kárhozattal, a pokollal is 
társították a tűz erejét. A római birodalom hanyatlását kiváltó gazdasági okok (termelés 
nélküli pompázó életmód, nagymértékű behozatalra és jelentéktelen kivitelre alapuló 
külkereskedelem) a fizetőeszközök csökkenését, s ezzel az aranyéhség növelését okoz-
ták. Ez járult hozzá a még kialakulatlan kémiatudománynak az „aranycsinálássá” való el-
fajulására. A megerősödő fanatikus arab népességek annak ellenére, hogy felégették a 
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kor tudását tároló alexandriai akadémia könyvtárát, szembesültek azzal a ténnyel, hogy 
növekvő birodalmukat nem tarthatják fenn megfelelő tudás, a tudományok nélkül. Az 
arabok vallásos szemlélete kevésbé misztikus mint a kereszténységé, sajátos keveréke a 
fétisizmusnak és a naturalizmusnak, ezért gazdasági életük is (mezőgazdaság, kereskede-
lem, kézműipar) pezsgőbb lévén, jó alapot biztosított a tudományosság fejlődésének. 
Főiskolákat alapítottak, amelyeken a vegytani ismereteket is oktatni kezdték. Felfedték 
az arisztotelészi elvek egyes hiányosságait, például, hogy az ember számára a nagyon je-
lentős anyagok, a fémek jellemző tulajdonságait nem sorolta az alapvető anyagi tulaj-
donságok közé. Az arab alkimisták tapasztalatainak és következtetéseinek eredménye 
volt a középkori anyagelmélet kialakulása, mely szerint az anyagok négy alaptulajdonsá-
ga a fémesség, éghetőség, oldhatóság és a nem-fémes ásványi jelleg. A VIII-IX. század-
ban az arab birodalom kiterjedésével a tudományok fejlődésbe lendültek, de viszonylag 
rövid idő alatt a belső viszályok felerősödése a birodalom hanyatlását eredményezte. A 
nyugat-európai keresztény fejedelemségek megerősödtek. Kultúrájuk fő elemeit a vallási 
hit, a meghódított római tartományok jogrendszere, s az arabok által átmentett hellén fi-
lozófia képezte. A keresztény hit szerint az igazság emberfeletti, isteni kinyilatkoztatás, a 
tudomány csak annyiban kultúrtényező, amennyiben a kinyilatkoztatott hittételeket 
szolgálja. A középkor a tekintélyek tiszteletének és feltétlen elismerésének korszaka volt. 
A hittételek változatlansága a társadalmi szerkezetre, a tudományos gondolkodásra is 
rányomta bélyegét. Ez volt az oka, hogy a természettudományok, különösen a kémia, 
amelynek a természeti jelenségek elfogulatlan megfigyelésére volt szüksége, nem fejlőd-
hetett annak ellenére, hogy a természetvizsgálók sok új kémiai tapasztalatot halmoztak 
fel, de érveléseikben csak az elődök elveit ismételgették. A XIV-XV. században a gazda-
sági élet irányítása a városi polgárságra kezd áttevődni, a társadalmi életszemlélet foko-
zatos változásával az igény az anyagismeret mind jobb tökéletesedését tételezi fel, a te-
kintélyelvet, a csodákban való hitet kezdi felváltani a tapasztalati megfigyeléseket fel-
használó, értékesítő, ok-okozati összefüggéseket gyümölcsöztető természeti törvénysze-
rűségek felismerése. Ez az időszak, a reneszánsz korszaka, a vegytan fejlődésének is új 
szakaszát nyitotta meg. 

J. Rey (1583-1645) elsőként észlelte a fémek égetésekor azok tömeggyarapodását. 
Megállapította, hogy az erősen megsűrűsödő levegő vegyül a fémmel, nem feltételezve, 
hogy a levegőben levő anyagok egyike képes erre (ez volt az első jele az oxigén felfede-
zésének). Hasonlóan a francia Mayerne (1573-1655), aki kénsavba tett vas hatására 
„gyúlékony levegő” fejlődését észlelte kísérlete során. Ő sem adott számot arról, hogy 
felfedezett egy új anyagot (a hidrogént), s ezért vegyész utódai nem is tulajdonították 
neki az elsőséget. 

A reneszánsz szelleme sok tehetős, tanult nemest ösztökélt a tudományok fejlesztő-
jévé. Így Jean B. van Helmont (1577–1644) teológiai tanulmányai után nem egyházi 
szolgálatban, hanem társadalma hasznára orvosként akart tevékenykedni, ezért orvosi 
tudományokat elsajátítva híres gyógyítóvá vált, közben a vegytan művelése ejtette rabjá-
ul. A mai „elem” fogalom első megfogalmazójának tekinthető azon megállapítása alap-
ján, hogy „ha egy anyag többféle vegyületet képezhet másféle anyagokkal, akkor elveszí-
ti eredeti tulajdonságait, de mindig elő lehet állítani ezekből a vegyületekből, s akkor 
visszanyeri a tulajdonságait”. Elsőként vetette el Arisztotelész négy elemének elvét. A 
tűzről állította, hogy nem lehet elem, mert nem anyag. A tűzben nem a láng a fontos, az 
csak tünemény, a füst és a gáz égése adja a lángot. A tűz által okozott hő sem anyag, 
csak elvont tulajdonság. 
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Helmont a vizet tekintette legfontosabbnak, amely alapanyaga minden éghető test-
nek (alkohol, olaj, viasz). Azt állította, hogy az élőlények közül a növényeknél van leg-
fontosabb szerepe a víznek. A felvett víz átalakításából képződnek a növényi test anya-
gai.  A reneszánsz gondolkodói állították, hogy az aranycsinálás hiú álom, kételkedtek az 
addig állított alapelvekben, az arisztotelészi bölcseletekben, azt gondolták, hogy csak a 
kísérlet megerősítő bizonyítéka hitelesítheti egy állítás igazát, érvényességét. R. Boyle 
(1627-1691) „A kételkedő kémikus” című művében nyilvánítja ki a spekulatív tudomány 
jogtalanságát, elindítva a tudományos kémiai gondolkodásmód fejlődését. A kísérleti ta-
pasztalatok tudatosították a kísérletezőkben, hogy az anyagok tulajdonságai nagy mér-
tékben függnek a szennyezettségük mértékétől (olvadási és forrási hőmérséklet, sűrű-
ség), míg kémiai szempontból hasonlóan viselkednek. A megtisztított anyag fizikai tu-
lajdonságai állandók, a szennyezetteké változó. A tulajdonságok különbözőségét az 
anyagok állapota függvényében is megfigyelték. Így a folyékony víz és vízpára sűrűsége 
más. Ugyanakkor észlelték, hogy az anyagok tulajdonságai vegyi behatásokkal, reakciók-
kal megváltoztathatók. Ebből a szempontból az anyagoknak kétféle kategóriáját külön-
böztették meg: amelyek vegyi átalakulásának feltétele csak a hőmérséklet, nyomás, vagy 
valamilyen térerő változása (ilyenek a cukor, mészkő cinóber, víz) és azok az anyagok, 
amelyek magukban nem, csak más anyagokkal való kölcsönhatásban képesek kémiai 
változásra. Ezeket tekintették egyszerű anyagoknak, elemeknek. Ezek az észlelések el-
lentmondásokat is szültek, mert pl. a vasérc csak szénnel alakult vassá, tehát az ércet te-
kintették elemnek és a vasat összetett anyagnak. Az ellenmondás feloldására G. Stahl 
(1660-1737) felállította a flogiszton elméletet. Feltételezte, hogy a fémekben éghető 
anyag van, a flogiszton, amely az égésnél eltávozik, s visszamarad a vas másik része, a 
rozsda. Az állítása szerint a szénben sokkal több flogiszton van, mint a fémekben, s 
ezért ha szenet hevítenek rozsdával (vasérc, amelyben nincs flogiszton), akkor a szén át-
adja a flogisztonját a rozsdának, s így jön létre a vasércből és folgisztonból összetett vas. 
Az égés jelenségén alapuló flogisztonelmélettel sok kémiai átalakulást tudtak értelmezni 
az addig csak kizárólag minőségi szinten értelmező vegyészek. Az elmélet alapvető hibá-
ira A. L. Lavoisier (1743-1794) francia tudós mutatott rá először „Az égésről” (1778) és 
„A flogisztonról” (1783) című értekezéseiben. Bevezette a kémiai kísérletek ellenőrzésé-
re a mérlegelés módszerét, bizonyította, hogy égés ideje alatt a fém tömege nem csök-
ken, hanem nő. Lehetetlennek tartotta, hogy a nagyobb tömegű anyag egyszerűbb le-
gyen, mint a kisebb tömegű, amiből keletkezett égetés során. Ezért a fémet tekintette 
egyszerű anyagnak, s az ércet, a rozsdát összetettnek, s a flogisztont, a hipotétikus, soha 
elő nem állított anyagot el kell vetni. Lavoisier szerint „kémiai elemeknek kell tekinte-
nünk az olyan tiszta anyagokat, melyeknek a súlya semmiféle vegyi folyamattal nem 
csökkenthető, vagyis amelyek a kémiai reakciók során vagy változatlanok maradnak, 
vagy pedig valamilyen új anyag keletkezése folytán súlynövekedést mutatnak”. 
Lavoisiernek ezen a megállapításait tekinthetjük a modern tudományos kémia fejlődését 
biztosító kezdetnek. Belátható, hogy az égés jelensége, a vele kapcsolatos elmélkedések 
meghatározóak voltak a kémia tudomány kialakulására, fejlődésére.  

A mindennapi gyakorlatban ma égés alatt a kémiai elemeknek vagy vegyületeknek 
oxigénnel való egyesülését értjük. Ez a folyamat végbemehet nagy sebességgel, ilyenkor 
gyors égésnek nevezik. A gyors égés során az adott térrészben felszabaduló hőmennyi-
ség izzásba hozza az égő anyagot, fényjelenség (láng), a tűzjelenség észlelhető. A tűznek, 
az égés folyamat fenntartásának három elengedhetetlen, egyidőben megvalósuló feltéte-
le van: 
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 éghető anyag 
 égést tápláló közeg 
 gyulladási hőmérséklet, aminek értéke az anyagi minőségre jellemző, de nagy-

mértékben függ az éghető anyag halmazállapotától.  
 
A finomeloszlású testek gyulladási hőmérséklete sokkal alacsonyabb, mint  tömör 

formában levőké. Ezt a tényt már Lavoisier is észlelte, s a könnyen gyulladó, finom por 
alakú testeket (ezek lehetnek fémek is, pl. vas) pyrophorosoknak nevezte. 

A felsorolt három feltétel közül, ha bármelyik hiányzik, nem alakul ki tűz, vagy ha 
égés közben megszűnik valamelyik, akkor elalszik a tűz. Ez a tény ad lehetőséget a nem 
kívánt tűz meggátolására, a tűzoltásra, vagy a tűzvész fékezésére: a tűztér hűtése (pl. víz-
sugárral, ha a térben nem találhatók vízzel hőfejlődés közben reagáló anyagok), a tűz-
térnek levegőtől való elszigetelése nem éghető folyadékokkal (víz, szén-tetraklorid), 
homokkal, nem gyúlékony habokkal, az éghető anyag eltávolítása a tűztérből. 

Amennyiben az oxidáció kis sebességgel történik, lassú égésnek nevezzük, a felsza-
baduló energia a környezettel való hőcsere eredményeként nem eredményez az érzék-
szerveinkkel észlelhető változásokat. Lassú égésnek tekinthető a légzés, a korhadás, az 
erjedési folyamatok. Az élőlények energiaszükségletét a tápláléknak a szervezetben tör-
ténő lassú égése biztosítja. 

A lassú égés során, ha nem biztosított megfelelő mértékben a környezettel való hő-
csere, a felhalmozódó hő megemelheti az éghető anyag hőmérsékletét annyira, hogy az 
elérje a gyulladási hőmérsékletét, s akkor a folyamat gyors égéssé alakulhat. Ezt a jelen-
séget nevezik öngyulladásnak. 

A gyors égés nem csak elemi oxigénnel valósulhat meg, hanem olyan vegyület hatá-
sára is, mely lazán kötött oxigént tartalmaz, pl. a salétrom (KNO3), amit puskaporban a 
szén és kén égetésére használnak. 

Mai ismereteink szerint minden égési folyamat elektroncserén alapuló jelenség 
(redox-reakció). Az éghető anyag oxidációja (elektront enged el a magja vonzó teréből 
teljesen, vagy csak nagyobb távolságra) közben az égést kiváltó anyag, az oxidálószer 
redukálódik (elektront húz a magja vonzó terébe). Ezek ismeretében állíthatjuk, hogy 
nem csak oxigénnel lehet tüzet kiváltani, tény, amit már több száz éve is észleltek a ve-
gyészek. Így ha foszfort, vagy felhevített fémeket (vas, réz) klórgázt tartalmazó térbe he-
lyezünk, tűztünemény kíséri a kémiai változást. Cinkpor és jód keverékére vízcseppet 
ejtve, vas és kén elegyét a kén olvadáspontjáig melegítve kápráztató tűznek lehetünk ta-
núi. 

Az égésnek nevezett redoxi reakciók mind hőtermelő (exoterm) folyamatok. Az ég-
hető anyag (tüzelőanyag) természetétől, az atomjai közti kémiai kötések erősségétől, az 
égéstermék természetétől és annak atomjai közti kölcsönhatások erősségétől függ, hogy 
egy adott anyagmennyiségű éghető anyag elégetésekor mekkora mennyiségű hőenergia 
szabadul fel. A tüzelőanyagokat égetésük során mai napig energianyerésre használja az 
emberiség. Még mindig a szén, kőolaj, földgáz, hidrogén égetésével nyerik a szükséges 
energiamennyiség legnagyobb részét, a levegő oxigénjét használva oxidálószerként. Az 
éghető anyagok jellemzésére az égéshő, illetve a technikában inkább a fűtőérték fogal-
mát használják. 

Égéshő az a hőmennyiség, amely egységnyi anyagmennyiség (1mol) égésekor kelet-
kezik. 
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Fűtőérték az 1kg tömegű anyag eltüzelésekor keletkező hőmennyiség kcal egység-
ben kifejezve. 

Minél nagyobb egy tüzelőanyag fűtőértéke, annál gazdaságosabb a használata.  
A tűztüneménnyel járó oxidációk (égés) bonyolult, idő-

ben és térben különbözőképpen lejátszódó folyamatok. En-
nek tényére már a XIX. század vegyészei is rájöttek, s tanul-
mányozták, hogy hogyan tehetők minél gazdaságosabbá az 
égési folyamatok. Bunsen, M. Faraday, M. Teclu a legismer-
tebbek, akik  nevéhez fűződnek az égés és az azt kísérő láng-
képződési vizsgálatok. Farady a XIX. század második felében 
az Angol Tudományos Társaságnál az ifjúság számára, – ka-
rácsonyi előadássorozatok keretében, – kísérletekkel szemlél-
tetett népszerűsítő előadásokat tartott, melyek szövegét 1861-
ben könyv formájában is kiadta.  

Gyulladási hőmérsékleten az éghető anyag gázállapotba 
kerül, s keveredik a levegővel, melyből az oxigénnel lép köny-
nyebben reakcióba (az oxigén a levegő térfogatának csak 
20%-át alkotja), amelyből a lángfronttal való találkozásnál van a legtöbb, és ahogy dif-
fundál a láng belsejébe, már mind kevesebb oxigén jut az égés fenntartására. Ezért a 
láng belső magjában az égés tökéletlenebb lesz, az oxidáció nem teljes mértékű (A kő-
szénből, a szénhidrogénekből leszakadó szénatomoknak csak egy része oxidálódik szén-
dioxiddá, nagyobb hányada szén-monoxiddá, kisebb molekulájú szénhidrogénekké vagy 
csak elemi szénné, ami koromképződést eredményez.(ezeket a közti termékeket a láng 
belsejéből egy üvegcsővel el is vezethetjük, s azonosíthatjuk). Minél kisebb mértékű az 
oxidáció, annál kevesebb hő is szabadul fel, tehát a lángnak azok a részei, ahol csak 
részleges és nem teljes oxidáció történik, alacsonyabb hőmérsékletű. A teljes égés során, 
amikor biztos oxigén feleslegben történik és teljessé válik az oxidáció, a láng színtelen, 
nem világító (ha a tüzelőanyag nem tartalmaz szennyeződéseket). A tökéletlen égés so-
rán a láng sárga színű, különböző fényjelenségeket mutató tünemény. A jelenséget a ki-
váló szénrészecskék égése okozza. 

A láng inhomogénitásából származó hatásfok-csökkenést a tüzelőberendezésbe ve-
zetett oxigénfelesleggel és megfelelő technikai megoldásokkal küszöbölik ki (az iskolai 
laboratóriumokban is használt gázégők, a Bunsen és Teclu égők is az égés tökéletessé-
gét, szabályozhatóságát biztosítják.) 

Az égési folyamatok az emberiségnek nem csak hasznot, élvezetet, a civilizált élet-
mód minden előnyét jelentik, hanem sok gondot is okoznak a fenntartható életkörül-
mények, az egészséges környezet megőrzésében. A tüzelőanyagok égése során keletkező 
nagymennyiségű melegházhatású gázok, az energiatermelést kísérő hő és zajszennyező-
dések számos gondot, lakosságot terhelő költséget okoznak. Ugyanakkor serkentik a 
technikai fejlesztéseket az ideálisabb energiaforrások, az energiával működő eszközök, 
járművek olyan működtetésére, hogy minél kevésbé rontsák az emberi környezetet biz-
tosító természetet. 
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