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Kémia angolul 

Szerkesztő: Tóth Edina 

 
Évzáró gondolatok:  

 
A természettudományokban megszoktuk, hogy sok az idegen eredetű 
kifejezés, általában görög vagy latin, illetve modern esetben angol 
eredetet gyanítunk. Persze többen hallották már, hogy a datív kötés 
neve a sok indoeurópai nyelvben meglevő ‘adni’ igetőből származik. De 
volt idő, amikor a kémia nyelvének a fent felsoroltak helyett inkább a 
németet tekintették.  
Ezt őrzi például a „mischmetal” kifejezés vagy a szertár polcán 
várakozó Erlenmeyer-lombik vagy a szövegben szereplő ásvány angol 
neve ‘bastnasite’, helyesebben ‘bastnaesite’, vagyis eredeti írásmód 
szerint, azaz németesen Bastnäsit. Ahhoz, hogy átírhassuk magyarra az 
ásvány nevét, szükségünk van erre az információ morzsára is, tehát az 
ásvány neve így lesz basztnezit. 
Az idei évben a szaknyelv megismerése mellett azt a mellékes célt 
tűztem ki, hogy olyan, a középiskolai anyagokhoz kapcsolódó témákkal 
ismerkedjenek meg a résztvevők, amelyek nem férhetnek be a 
szokványos kémiai keretekbe, hogy nyilvánvaló korlátaink ellenére egy 
kicsit mindenki kutatóvá váljon. Lehet, hogy csak a szobányi 
valóságban és a világháló virtuális keretei között, de belekóstolni abba, 
mit is jelent önállóan tanulni mások munkájából és az új ismereteinket 
hozzácsatolni a már meglévő rendszerhez.  
Olyan tudományos ismereteket dolgoztak fel önállóan, amelyek nem 
szerepelnek az ismeretterjesztő csatornák kínálatában. Pedig nem 
kevésbé érdekesek, mint a fekete lyukakat magyarázó elméletek vagy a 
dinoszauruszok kihalásának vélt okai, csak talán kevésbé 
„populárisak”. Ez jól van így, felkapott témák jönnek-mennek, de a 
tudomány önmaga marad. 
Következzenek az utolsó feladatok mintafordításai. A pontszámai 
minden beküldő megkapta elektronikusan. A kiemelkedő 
eredményekhez gratulálunk! 
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Készítsünk virágfüzért kagylóhéj molekulák segítségével! 
Írta: David Bradley 

 
Gondolj bele, mennyire hasznos lenne egy golyóálló polietilén táska. 
Vagy mit szólnánk a tartós és olcsó polisztirol főzőedényekhez, 
amelyek nem olvadnak el a sütőben? Sőt, még jobb – olyan műanyag 
motorokhoz, amelyek jóval kevesebb üzemanyagot használnak, mint 
fémötvözetekből készült társaik? Mindezek és még sok más ötlet válhat 
lehetségessé, mivel már olyan új típusú katalizátorok állnak a 
vegyészek rendelkezésére a polimerek előállításához, amelyek 
lehetővé teszik a polimerek tulajdonságainak precíz szabályozását. 
Amikor a vegyészek polimereket állítanak elő, általában nagy nyomás 
nehezedik rájuk, hogy befolyásolják a polimerláncok hosszát és a 
láncon lógó kémiai oldalláncok helyzetét. Ennek következtében a 
műanyag tulajdonságainak befolyásolása kissé „próba-szerencse” 
alapon történik. Ha a láncok hossza széles tartományban változik, a 
polimer nem lesz egységes: egyes részek kristályosak lesznek, míg 
mások véletlenszerűen rendeződnek, és ezért nem lesznek 
kristályosak. Ha a vegyészek olyan polimereket tudnának előállítani, 
amelyekben a láncok hossza egyforma lenne, vagy ahol az oldalláncok 
mind azonos irányba rendeződnének a lánc mentén, akkor képesek 
lennének szabályozni az olyan tulajdonságokat, mint az olvadáspont, a 
merevség, a rugalmasság, a kémiai korrózióval szembeni ellenállás és 
akár a polimer vezetőképessége. A polimereket ezáltal felhasználási 
területhez lehetne igazítani. 

Ziegler–Natta katalizátorok 

A szintetikus polimerek a múlt század vége óta ismertek, de egészen az 
1950-es évekig kellett arra várni, hogy két európai kémikus – Karl 
Ziegler és Giulio Natta – felfedezze, hogy fém-klorid katalizátorok 
segítségével befolyásolni lehet annak a módját, ahogy a monomerek 
összekapcsolódnak a polimerizáció során. Ezek a katalizátorok 
elősegítik, hogy az első monomeregység úgy helyezkedjen el, hogy a 
következő monomer és a következők azonos irányban kapcsolód-
hassanak a láncba. A folyamat során egy úgynevezett izotaktikus 
polimer (1) keletkezik. Például, ha titán-klorid katalizátort alumínium-
alapú kokatalizátorral együtt használjuk a propén monomer polimeri-
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zációjához, akkor az oldalláncok mind ugyanazon az oldalon állnak, 
azonban a vanádiumtartalmú változatával az oldalláncok felváltva 
helyezkednek el, úgynevezett szindiotaktikus polimert (2) hozva létre. 
Az 1960-as évektől kezdődően napjainkig ezeket a katalizátorokat több 
millió tonnányi számtalan különböző felhasználási céllal gyártott 
polipropilén és polietilén előállítására használták fel. A szépen 
szabályosan elrendeződött oldalláncok azt jelenthetik, hogy a 
vegyészek nyilvánvalóan teljes mértékben képesek irányítani a 
polimerek képződését? 
Nem egészen. A Ziegler–Natta (ZN) katalizátorok ahhoz nem elég 
specifikusak, hogy képesek legyenek befolyásolni a polimerek pontos 
természetét. A hagyományos módon kapcsolják össze a monomereket 
egymás után, de ha a reakció során „megsérülnek” vagy megmérgezi 
őket a termék, a láncnövekedés megáll. Másik lehetőségként a második 
a katalizátor részecske kiválthatja az polimer oldalláncának 
növekedését. Ezen hatások egyike sem irányítható teljes mértékben, 
így különböző lánchosszúságú elágazó polimereket kapunk. Számos 
felhasználási terület esetén az elágazások és a változó lánchosszúság 
nem jelentenek problémát, azonban ha mondjuk optoelektronikai 
alkalmazásra tökéletesen átlátszó műanyagot szeretnénk készíteni, 
akkor nagyon egységes műanyagokra van szükség ahhoz, hogy a fény 
torzulás nélkül áthaladjon rajtuk. Ezenkívül a ZN-katalizátorok a 
monomerek közül csak keveset képesek polimerré alakítani: a kis 
szénatomszámú szénhidrogénekből, például a propénből és az eténből, 
azaz a gyakorlatban a ZN-katalizátorokkal előállítható polimerek 
száma korlátozott. 

Metallocének 

Az elmúlt néhány évben a kémikusok felismerték, hogy a metallocén 
néven ismert anyagok – melyeket először az 1950-es évek elején 
fedezett fel John Birmingham, a londoni Imperial College-ban Geoffrey 
Wilkinson laboratóriumában – pontosan szabályozhatóvá teszik a 
nagyszámú polimer szintézisét. A metallocének képesek sokféle 
monomer polimerizációját szabályozni, beleértve az etént is. Továbbá a 
polimerláncok milliószor hosszabbá tehetők, mint bármely ZN 
katalizátor segítségével előállított polimer. A polimerizáció ezen új 
szabályozási lehetősége érdekes új műanyagok előállításához vezet. A 
hosszabb és szabályosabb oldalláncokkal rendelkező polimerláncokból 
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szuper erős polietilén zsákokat készíthetünk, amik nem szakadnak el 
egykönnyen, így alkalmasabbak szemeteszsáknak, és akár jobb 
golyóálló tulajdonsággal is rendelkezhetnek, mint a legkeményebb 
kevlár. 
De hogyan is működnek ezek az új katalizátorok? A legegyszerűbb 
metallocén egy pozitív töltésű fémionból áll, amelyet két 
ciklopentadienil-anion (lényegében negatív töltésű szénhidrogén 
gyűrűk) fog közre. Ha a fém vas, akkor a molekula egy ferrocén (3), ha 
cirkónium, akkor cirkonocénnek (4) nevezzük, és így tovább. Más 
ionok hozzáadásával a vegyészek megváltoztathatják a régimódi 
orsóra emlékeztető egyszerű metallocének alakját, kagylóhéjszerűvé 
téve azokat, amikor is a két gyűrű – mint a héj két fele – szétnyílik. A 
fém olyan, mint egy gyöngy a félig nyitott héj közepén. 
Az 1980-as években azonban a Hamburgi Egyetemen dolgozó Walter 
Kaminsky, véletlenül felfedezte, hogy ezek a vegyületek reagálnak 
metil-alumoxánnal (MAO), ami kiragadja a metallocének fémjéhez 
kapcsolódó ionokat és felcseréli a saját metilcsoportjaval. Kaminsky és 
Hans Brintzinger, a konstanzi egyetem (Universitäte Konstanz) 
kutatója megállapította, hogy az ilyen módon aktivált metallocének 
alkalmasak az ipari mértékű polimerizációs reakciók katalizálására.  
Ha aktivált cirkonocént adunk például propénhez, amely elektronban 
gazdag szén-szén kettős kötéssel rendelkezik, akkor az első propén a 
cirkonocénhez köt. Ez az új ideiglenes molekula átrendeződik, és 
újraaktiválja a cirkonocént anélkül, hogy az leválna, így a cirkonocén 
ismét készen áll arra, hogy reagáljon a következő propén monomerrel. 
Ezúttal az átrendeződés után a második propén az elsőhöz 
kapcsolódik, a cirkonocén pedig ismét aktiválódik. A propénlánc 
nagyon gyorsan növekedni kezd, és rövid időn belül monomerek ezrei 
kapcsolódnak, pont úgy, mint a virágok a füzérben. A kémikusok 
megállapították, hogy magas nyomáson mindössze néhány milligramm 
cirkonocén elegendő ahhoz, hogy óránként több száz gramm 
műanyagot állítsanak elő.  
Az új polipropilén keményebb, nagyobb mértékben kristályos és 
átlátszóbb, mint a ZN katalizátorok felhasználásával előállított polimer, 
mivel a láncok hosszabbak és egységesebbek. Nem bontják le könnyen 
a γ-sugarak, ezért ideális könnyűsúlyú anyag gyógyászati csomagolás-
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nak, például vértároló tasakokhoz és orvosi ruházathoz, amelyeket 
gyakran sugárzással sterilizálnak. 
[…] 
A metallocének kutatási területe mára annyira fejlett, hogy szinte 
bármilyen monomert képesek vagyunk segítségükkel polimerré 
alakítani, jóval meghaladva a hagyományos katalizátorok felhasználási 
tartományát. A metallocén szerkezetének finomhangolásával képesek 
vagyunk a keletkező polimer szerkezetét hajszálpontos részletekig 
befolyásolni, ezáltal specifikus polimereket tudunk szintetizálni. Így 
keletkeznek óriás igazgyöngyök egy egyszerű kagylóhéjból. 
 

* * * 
 

Lantán 
Csoport: lantanoidák Rendszám: 57 

Atomtömeg: 138,90547 Olvadáspont: 920 °C (1688 °F) 

Szín: ezüstfehér Forráspont: 3464 °C (6267 °F) 

Halmazállapot: szilárd Kristályszerkezet: hexagonális 

 
A lantán az első abban a 15 kémiai elemből álló sorban, amit 
együttesen lantanoidáknak neveznek. Ezek az elemek szokás szerint a 
periódusos rendszer fő része alatt található két „csík” egyikében 
találhatóak. (A másik, közvetlenül alatta, az aktinoidák sora). A sor a 
lantántól, az 57-es rendszámú elemtől egészen a 71-es rendszámú 
lutéciumig tart – szigorúan véve a lutécium nem lantanoida, de 
rendszerint itt tüntetik fel, mivel kémiai tulajdonságaiban hasonlít a 
„valódi” lantanoida elemekhez. A lantanoidákat pusztán kényelmi 
okokból helyezzük a tábla alá, hogy elkerüljük, hogy a jelenlegi 
formájánál 15 „rubrikával” szélesebbé váljon. 
A lantanoidákat olykor ritkaföldfémeknek is nevezik, bár ez a kifejezés 
már elavult. Felfedezésük idején ezek az elemek valóban ritkák voltak 
az ismert más földfémekhez képest. Manapság azonban már viszonylag 
gyakoriak más ismert elemhez képest. Például a lantán háromszor 
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gyakoribb, mint az ólom, és gyakorisága megegyezik az ólom és az ón 
földkéregben lévő együttes gyakoriságával, ami 32 ppm. 
A lantanoidákat a kémiai tulajdonságaik nagyfokú hasonlósága alapján 
sorolják egy elemcsoportba. Ez szokatlan a periódusos rendszerben 
vízszintesen elrendezett elemek esetében – általában a kémiai 
hasonlóság az azonos vertikális csoportot alkotó elemek között 
mutatkozik. A lantanoidák hasonlósága abból ered, hogy minden 
lantanoida elemnek azonos számú elektronja van a külső pályán; 
jellemzően ezek a külső elektronok lépnek kölcsönhatásba más 
atomokkal, és így felelősek az elem kémiai tulajdonságaiért. Mindegyik 
lantanoida elem eltérő elektronszámmal rendelkezik, de az atomszám 
növekedésével ezek az extra elektronok a belső pályákhoz fognak 
tartozni. Ennek eredményeként ugyanaz a három külső elektron lép 
kölcsönhatásba a világ többi részével. Emiatt a lantanoida elemek 
kémiai tulajdonságai nagymértékben megegyeznek. 
A lantánt 1839-ben fedezte fel Carl Gustav Mosander svéd vegyész; 
figyelembe véve a sor összes többi elemével való hasonlóságát, ez a 
maga korában nem csekély teljesítmény volt. Mosander cérium-
nitrátot hevített – a cériumot 1803-ban fedezték fel –, hogy cérium-
oxidot kapjon. Majd salétromsavat adott hozzá és elforralta a 
folyadékot, ami után egy új elem nitrátja maradt vissza.  Az elemet egy 
barátja tanácsára lantánnak nevezte el, a görög „lanthanein”, azaz 
rejtett jelentésű szó után. 
Akkoriban a név utalhatott ezen ritkaföldfémek tényleges ritkaságára, 
mára inkább a lantanoidák nagyfokú hasonlóságára utal, amely 
megnehezíti a talajból származó anyaásványokból való 
szétválasztásukat. Nincs olyan ásvány, amely kizárólag lantánt 
tartalmaz, ám több olyan is van, amely csaknem az összes lantanoidát 
tartalmazza. Értelemszerűen ez okozott némi zavart az új lantanoida 
elemek állítólagos felfedezése esetében. Arra is volt példa, hogy két 
elem keverékét tévesen egyetlen új elemként azonosították. 
Tisztított állapotában a lantán egy puha ezüstfehér fém, amely a 
levegővel való érintkezéskor gyorsan oxidálódik. Magát a fémet 1923-
ig nem sikerült elkülöníteni. A lantán soha nem található meg a 
természetben ilyen tiszta állapotában, hanem két ásványban – a 
monacitban és a basztnezitben – fordul elő. Ezek az ásványok szinte az 
összes lantanoidát tartalmazzák, de lantanoidatartalmuk akár 38%-a 
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lantán formájában van jelen. Bár a basztnezit a nagyobb lantán-
tartalmú, évekig a monacit volt jóval gyakoribb – egészen addig, amíg 
1949-ben nem találtak nagy mennyiségű basztnezitet a kaliforniai 
Mountain Pass bányában (Amerikai Egyesült Államok). Más 
lelőhelyeket is találtak Afrikában és Kínában. 
A világ lantanoidakészlete feltételezhetően mintegy 110 millió tonna 
(SI szerinti metrikus tonnában mérve, amely 121 millió angolszász 
mértékrendszer szerinti tonnának felel meg), amiből körülbelül 70 000 
tonnát (77 000 angolszász tonna) vonnak ki a talajból évente. Az 
elválasztás összetettsége miatt – amit az elemek nagyon hasonló 
tulajdonságai eredményeznek – legtöbbször lantanoida ötvözet 
(‘mischmetal’, azaz keverékfém) formájában használják fel, az 
aktuálisan az adott lelőhelyről kikerülő arányban. Jellemzően 50%-a 
cérium, 25%-a lantán és 15%-a neodímium, a többi lantanoida elem 
pedig együttesen körülbelül 10%-át alkotja. Általánosságban 
elmondható, hogy a nehezebb lantanoidák ritkábbak, mert 
belesüllyednek a földköpenybe, ezért kevésbé gyakoriak a kéregben. 
A lantánnak számos kereskedelmi felhasználása van: „keverékfémet” 
és vasat használnak az öngyújtók „tűzkövéhez” és a hibrid autókhoz, 
mint például a Toyota Prius, amelyek nikkel-hidrid akkumulátoraikban 
több kilogramm lantánt használnak fel. A környezetbarát 
energiatermelésben további felhasználása lehetőségeket rejthetnek – a 
lantán–nikkel ötvözetek rendelkeznek egy érdekes tulajdonsággal: 
nagy mennyiségű hidrogéngázt (saját térfogatuknak akár 400-
szorosát) képesek felvenni. A hidrogén az egyik potenciális jövőbeli 
üzemanyag, amelyet elektromosság tárolására és leadására lehet 
használni. Az akkumulátorral ellentétben, amelyet órákig tart 
feltölteni, a gépjárművek hidrogénnel való feltöltése ugyanannyi ideig 
tart, mint a hagyományos tankolás, melléktermékként pedig egyedül 
víz keletkezik, amely az elektromossággal egyszerre szabadul fel. 
A lantán hatékonyan semlegesíti a foszfort biológiai környezetben is. 
Ezért használják tavakban is, mivel a foszfor elősegíti a nem kívánt 
algaképződést. Közben a vérben előforduló foszforfelesleg miatt 
kialakult vesebetegségek kezelésére lantán-karbonátot használnak. A 
lantán hozzáadható az üveghez is, hogy javítsa annak optikai 
tulajdonságait, javítsa a törésmutatót, és növelje a korrózióval 
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szembeni ellenállóságát. Adják még az acélhoz is, amely a hatására 
tartósabb és formálhatóbb lesz. 
Ismert néhány eseti felhasználása is. Például 1938-ban egy 
uránmintában váratlanul lantanoidákat találtak, amelynek 
köszönhetően Otto Hahn és Lise Meitner felfedezték az atommag-
hasadást. Az uránatomok hasadtak (széttöredeztek), és ezáltal más 
elemek atomjai képződtek, köztük néhány lantanoida is. 
A lantánnak a természetben két fő izotópja fordul elő – a 138-as és a 
139-es tömegszámú. Az La-139 stabil, míg az La-138 radioaktív, 
felezési ideje 100 milliárd év. Ismert továbbá 38 mesterséges izotóp, 
amelyek laboratóriumban állíthatóak elő – többségének egy napnál 
rövidebb a felezési ideje. 
Az állatokon végzett kísérletek során a lantánnál enyhe toxicitást 
mutattak ki, ami megemelkedett vércukorszinthez és alacsony 
vérnyomáshoz vezet, és befolyásolja a lép és a máj működését. Néhány, 
a szén ívlámpák által kibocsátott lantánvegyületeknek kitett személy 
esetében idővel kialakult a ‘pneumoconiosis’ nevű, maradandó 
károsodással járó tüdőbetegség. 
 

Aktínium 
Csoport: aktinoidák Rendszám: 89 

Atomtömeg: 227 Olvadáspont: 1050 °C (1922 °F) 

Szín: ezüst Forráspont: 3198 °C (5788 °F) 

Halmazállapot: szilárd Kristályszerkezet:  
lapcentrált kockarács 

 
Az aktínium az „aktinoidák sorának” első eleme, annak a 15 elemből 
álló vízszintes sornak, amely egészen a 103-as rendszámú 
laurenciumig tart, és amit a periódusos rendszer fő részéből esztétikai 
megfontolásból kiemeltek, és a tábla aljára helyeztek át, hasonlóan a 
lantanoidákhoz. Amíg a lantanoidák a táblázat 6. periódusában 
helyezkednek el, az aktinoidák az alatta lévő, 7. periódust foglalják el. A 
lantanoidák mind nagyon hasonló kémiai tulajdonságokkal 
rendelkeznek, az aktinoidák rendkívül változatosak. Míg a lantanoidák 
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teljes mértékben biztonságosak, az aktinoidák mindegyike radioaktív, 
legtöbbjük halálos mértékben. 
Az aktíniumot 1899-ben Andre-Louis Debierne francia kémikus 
fedezte fel, aki sikeresen különítette az új elemet az uránszurokércet 
használó kísérletekben. Az uránszurokérc volt az az anyag, amiből 
Marie és Pierre Curie a rádiumot nyerték ki. A német kémikus, 
Friedrich Oskar Giesel 1902-ben Debierne-től függetlenül felfedezte ezt 
az elemet. Annak ellenére, hogy vita folyik arról, hogy melyik tudósé az 
érdem, a legtöbben egyetértenek azzal, hogy Debierne felfedezése a 
korábbi. Az aktínium név a görög „aktis” szóból származik, ami 
„sugárnyalábot” vagy „fénysugarat” jelent, utalva ezzel az elem 
radioaktivitására. 
Az aktínium ezüstös színű, puha fém, és hasonló mechanikai 
tulajdonságokkal rendelkezik, mint az ólom. Sötétben az aktínium 
halványkék fénnyel ragyog, mivel a természetes radioaktivitása 
leszakítja az elektronokat a levegő atomjairól – ez a jelenség az 
ionizáció. A periódusos rendszer 4. mellékcsoportjának elemeihez 
hasonlóan reagál a levegő oxigénjével, és a felületén védő oxidréteget 
képez, amely megóvja a további oxidációtól. Az aktínium vízzel 
érintkezve hidrogént fejleszt. 
Csak egy természetben is előforduló aktíniumizotóp van – a 21,8 év 
felezési idejű 227Ac. További harminchat izotópot állítottak elő 
mesterségesen, néhányuk felezési ideje pár percnél is rövidebb. Az 
aktínium természetes előfordulása a Földön csekély mennyiséget 
jelent: körülbelül 0,2 ppb (parts per billion, azaz „milliárdod rész”) 
uránércnek felel meg. Ezért uránból kinyerni bonyolult és költséges; az 
aktíniumot ezért jórészt mesterségesen állítják elő, méghozzá a rádium 
neutronrészecskékkel történő bombázásával. Egy neutron abszorp-
ciója a rádium tömegét 226-ról 227-re emeli, de ez a rádiumizotóp 
instabil, ami később béta-sugárzással aktíniumra bomlik. A rádium-
minta körülbelül 2%-a alakítható át aktíniummá ilyen úton. 
Annak ellenére, hogy képesek vagyunk előállítani, a felhasználható 
aktíniummennyiség csekély, amit kisszámú felhasználási köre is igazol. 
Berilliumba ágyazva hatékony neutronforrást ad laboratóriumi 
kísérletekhez. Némi figyelmet kapott az aktínium radioaktivitásának 
kihasználása a radioizotópos termoelektromos generátorokban – ezek 
olyan eszközök, amelyek radioaktív hőből áramot állítanak elő, és 
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használhatóak a Naptól távoli hosszú távú űrrepülés során, amikor 
nincs megfelelő mennyiségű napenergia. Az aktíniumot célzott 
sugárterápiás kezelés során a daganatok elpusztítására is alkalmazzák. 
Az elem azonban felhalmozódik a csontokban és a májban, így később 
kelátképzőt kell felírni a mérgező aktínium felszámolására, ami egy 
olyan formába alakítja át, amelyet a szervezet könnyen kiválaszt. 

 




