
Képleteiben Dalton nemcsak az anyagok minőségi összetételét, hanem az alkatré-
szek arányát is megadta. Helyesen állapította meg például az alkatrészek arányát a 
szénmonoxidban (CO) és a széndioxid (CO2) molekulában. Az akkori ismeretek azon-
ban már nem tették lehetővé számára, hogy képleteiben a víz, az ammónia, az ecetsav, 
a kénsav összetételét is helyesen tükrözze. 

Dalton 1807-1808-ban közölte új vegyjelrendszerét, de ez nem terjedt el a gya-
korlatban. 

Néhány évvel később Berzelius, svéd kémikus, sokkal egyszerűbb és átfogóbb 
vegyjelrendszert hozott nyilvánosságra, amely a későbbiek folyamán  célszerűnek bi-
zonyult, hogy alapvonásaiban mind a mai napig fennmaradt. 

Akárcsak Dalton, Berzelius is minden elem számára külön vegyjelet állapított 
meg, de belátta, hogy az addig alkalmazott mértani jelek rendkívül nehézkesek, nem 
sok támpontot adnak a memóriának, s a kémiai közlemények kinyomtatása során 
bizonyos nyomdatechnikai nehézségeket is okoznak. Ekkor, az az ötlete támadt, hogy 
legjobb volna a közönséges írás betűivel jelölni az elemeket, s számjegyekkel kifejezni 
azok mennyiségi viszonyait a vegyületekben. 

Az elemek vegyjeleit Berzelius az illető elem latin nevének kezdőbetűjével, esetleg 
két betűvel képezte, azzal a céllal, hogy az azonos kezdőbetű jű elemeket is meg lehes-
sen különböztetni egymástól. Például: C (Carboneum), Ca (Calcium), Cl (Chlorum). 

Megjegyezzük, hogy Berzelius egyes vegyjelei eltérnek a ma használatos vegyje-
lektől. Például: króm Cr (Ch), iridium Ir (I), ródium Rh (R), palládium Pd (Pl), magné-
zium Mg (Ms). (A zárójelbe tett kifejezések  Berzelius vegyjelei.) 

A vegyületek képleteit Berzelius nem egyetlen jellel tünteti fel,  hanem az alkotó 
atomok minőségét és számát is belefoglalja  a képletekbe. A rézszulfátot  (CUSO4) 
például, a következőképp jelöli: CuO - SO3 . A 3 hatványkitevő ebben az esetben azt 
jelenti, hogy a kénatomhoz 3 oxigénatom kapcsolódik. 

Manapság a mennyiséget kifejező  számokat, Justus Liebig német kémikus javas-
latára, az elem szimbóluma mellé alsó indexként írt kicsi számjegyekkel jelöljük. 

Érdekes megemlíteni, hogy Berzelius eleinte csak a szervetlen vegyületekre alkal-
mazta képleteit, s kételyei voltak aziránt, vajon az új jelbeszéd alkalmazható lesz-e a 
bonyolultabb összetételű, szerves vegyületekre is. Ezért, a szerves savak és bázisok 
megjelölésére az összetételtől független  betűszimbólumokat vezet be az illető vegyü-
let latin neve nyomán. Például: ecetsav (acidum aceticum) A ; citromsav (acidum 
citricum) C; morfin  (morphinum) M; brucin (brucinum) Br. 

A kémiai szimbolika minél nagyobb méretű leegyszerűsítése céljából a vegyüle-
tekben leggyakrabban előforduló  elemeket pontokkal, vonásokkal jelzi. Például: oxi-
gén: . ; kén: /. . .. / 

A szénmonoxid képlete ily módon: C, a széndioxidé: C, a réz-szulfidé:  Cu. 
Ez a túlzottan leegyszerűsített jelölésmód azonban a gyakorlatban nem vált be, és 

csakhamar feledésbe  merült. 

Várhelyi Csaba és Zsakó János (A szerzők: Az atomok és molekulák világa -Tudo-
mányos Könyvkiadó, Bukarest, 1963 - című könyve alapján) 

A vízfolyás  egyszerű modellje 
A folyadékok,  de különösen a víz áramlásának változatossága, örvénylése megra-

gadja az ember figyelmét.  Szinte mindenki szánt már egy-két percet arra, hogy egy 
csapból kifolyó  vízsugár viselkedését kövesse. Megfigyelhettük  például, hogyan vál-
tozik ennek vastagsága a magassággal. Egy egyszerű modell segíthet bennünket ab-
ban, hogy meghatározzuk a kapcsolatot a kiáramló víz sugara és a magasság között. 

Kísérlet, labor, műhely 



Közvetlenül a csap szájánál a vízsugár burkoló felülete  nem tekinthető hengernek, 
mert gyorsan válozik a keresztmetszete. Próbáljunk meg egy olyan modellt elképzelni, 
amely elég jól megközelíti a vizsgálandó jelenséget. Gondoljunk a következő kísérlet-
re: egy S keresztmetszetű, henger alakú, vízzel telt tartály aljára egy s keresztmetszetű 
környílást vágunk. A tartály felső  szintjén a víz áramlási sebessége V ami jó megkö-
zelítéssel nullának vehető az s ' « S esetében. A vízsugár vastagsága a vizsgált helyen 
2r, keresztmetszete s = π r2 . A vizsgált helyet adjuk meg a tartályban található víz 
szintjétől mért távolság (h) segítségével, (ábra) 

Ez az eset hasonló a vízcsap esetéhez, csak sokkal egyszerűbb a számítás. Az s 
nyílástól távolodva, a csapból kifolyó  vízsugárhoz hasonlóan, a csap szájától lefele 

haladva, már lassabban változik a ke-
resztmetszet. Az ún. áramvonalaknak 
(az áramvonal egy vízmolekula pályája, 
az ábrán folytonos  vonallal, a vízsugáron 
belül van feltüntetve)  párhuzamosoktól 
való eltérése nem jelentős, tehát a sebes-
séget merőlegesnek lehet tekinteni a ke-
resztmetszetre. Ezt a sebességet egy 
adott keresztmetszeten állandónak véve, 
azon a helyen, ahol a párhuzamostól való 
eltérés csekély, alkalmazhatjuk a konti-
nuitási egyenlet egyszerűbb formáját:  Q 
= s v (Q - a hozam - az egységűyi idő alatt 
az s felületen  átáramlott folyadék-
mennyiség, v - a folyási  sebesség). Egyre 
lennebb menve az egyenlet egyre ponto-
sabban megközelíti a valóságot, egész ad -
dig, amíg a folyadéksugár  vékonysága 

miatt egyre nagyobb szerepet kapnak az ún. felületi  feszültségi  erők, amelyekkel eddig 
nem törődtünk. Ezek, mint tapasztalható, széttépik, szétporlasztják a folyadéksuga-
rat (ha a sugarat elegendő hosszúságon hagyjuk folyni,  és nem befolyásoljuk).  Itt a 
folytonosság  megszakad, nem alkalmazhatjuk a folytonossági  egyenletet (semmiféle 
formában).  Ezen erők arra törekszenek, hogy az adott folyadék  felületét  (állandó 
térfogat  mellett, hiszen a folyadék  összenyomhatatlan) minimálisra csökkentsék. 

A felületi  feszültségi  erők nyomást gyakorolnak a folyadékra,  amely annál na-
gyobb minél görbültebb a folyadékfelszín  (tehát minél kisebb a folyadéknyaláb  suga-
ra); ennek következtében annál hangsúlyozottabb, minél vékonyabb a folyadéksugár 
(tehát minél lennebb vagyunk). 

Ahol a folyadéksugár  megszakad, ott van a felírt  egyenlet (Q = s v) alkalmazható-
ságának alsó határa, ahol pedig az áramvonalak már párhuzamosoknak vehetők, a 
felső.  Erre a folyási  szakaszra alkalmazzuk a Bernoulli-egyenletet: 

H - légnyomás, r - sűrűség, g - nehézségi gyorsulás, V pedig elhanyagolható. Ebből 
következik, hogy v =\Í2gh.  A folytomossági  egyenlet alapján Q = s\[2gh. 

Fievelembe véve. hogy s = πr2 , a sugárra kan iuk: 

Tehát, a két határ között a vízsugár vastagsága fordítottan  arányos a mélység 
negyedik hatványával. A két határon kívül számításaink nem érvényesek. Minden 
számításnak, modellnek megvannak a maga határai. Látható, hogy jelen egyszerű, 
hétköznapi esetben is csak bizonyos határok között tudunk valamit könnyen kiszámítani. 
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