
A hélium a világűrben a második leggyakrabban fellelhető elem
a hidrogén után. Számomra főleg a léggömbök töltése miatt volt
fontos, kisgyermekként mindig héliumos lufit kértem a szüle-
imtől, mint minden átlagos 6 éves. A színes gömbök iránt érzett
rajongásomat hamar felváltotta a kémia iránti érdeklődésem, a
hélium most már aranysárga kisugárzási színe miatt tartozik a
kedvenc elemeim közé.

A neon talán a legismertebb nemesgáz, legalábbis fénycsövek
szempontjából. Narancsvörös színe egyedi, más elemekével ösz-
szetéveszthetetlen.

Az elemek periódusos rendszerében a neon alatt található a
leggyakoribb és egyben legolcsóbb nemesgáz: az argon. Főként a
fémszálas izzók üvegburájának töltőanyagaként használják, ami-
nek célja a fémszál védelme, de fellelhető anyag egyes borásza-
tokban is. Az argonnal töltött neoncső kék színnel világít.

A legolcsóbb izzókat kriptonnal töltik, hiszen az nem reagál
semmilyen más anyaggal. Az elem kékesfehér színe miatt széles
körben kedvelt és használt. Fényképezőgépek vakujánál és vetí-
tőgépeknél van a legnagyobb jelentősége. Érdekesség, hogy egé-
szen 1983-ig a méter nemzetközileg elfogadott meghatározásához
is kriptont használtak, és csak ezután tértek át a mai, fényse-
bességen alapuló definícióra.

A kriptonnal ellentétben a xenon rengeteg vegyületet alkot, a
legdrágább nemesgáz, fénye ibolyaszín. Az átlagosnál is rosszabb
hővezető képessége miatt hamar felmelegszik, és megnövekedik
a nyomása. Emiatt fényesebben világít társainál: mozigépekhez,
sportfényszórókhoz, luxusautók reflektoraihoz használják. 

A periódusos rendszerben a kripton alatt elhelyezkedő radon
a legnehezebb nemesgáz. Radioaktív tulajdonága miatt az embe-
ri szervezetre veszélyes, a radont tartalmazó gránit mégis széles
körben elterjedt építészeti alapanyag.

Munkám témájaként okkal választottam a nemesgázokat és
színeiket, mert valamilyen rejtélyes okból kifolyólag mindig is

periódusos rendszer már 150 éve az emberek mindennap-
jainak része, kezdve az iskolapadban ülő diákoktól egészen

a vegyészekig, orvosokig. Mengyelejev 1869-ben alkotta meg pe-
riódusos rendszerét, ám ekkor még hiányos volt a táblázat egy
része, mai formáját csak jóval később nyerte el, hiszen az utóbbi
másfél évszázadban folyamatosan újabbnál újabb elemeket fe-
deztek fel. Jó példa erre a nemesgázok csoportja is.

1895-ben az angol fizikus, John W. Strutt rájött, hogy a levegő
tartalmaz egy addig még ismeretlen anyagot. Kutatások sorozata
után egy egyatomos gázt fedezett fel, melyet a görög argosz, az-
az lusta szó után elnevezett argonnak. A felfedezés alapján arra
következtetett, hogy egész csoportnyi elem hiányzik Mengyelejev
rendszeréből. Kutatótársa, William Ramsay eltökélten folytatta a
nemesgázok keresését, majd 1904-re készen állt az új, VIII. főcso-
port, melyet alacsony reaktivitású tagjai után nemesgáz-cso-
portnak neveztek el. A két tudós kitartó munkásságát és úttörő
felfedezéseit még ebben az évben Nobel-díjjal jutalmazták.

A nemesgázok alapállapotban színtelen, szagtalan gázok, me-
lyek egyatomos molekulát alkotnak, hiszen az elemek között ők
rendelkeznek a legstabilabb elektronszerkezettel. A hőt alig, az
elektromosságot semennyire sem vezetik. Passzívak, nehezen re-
agálnak más elemekkel: így lehetséges, hogy csak a 19. század vé-
gén lettek felfedezve. Mint a bármennyire is érdeklődő, kémiában
valamennyire jártas emberekben, bennem is felmerült a kérdés,
hogy ha színtelenek, akkor hogyan világít színesen többek között
a neoncső. A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk: a (kisülési) cső-
be kis nyomású nemesgázt töltenek. A cső két végére feszültséget
kapcsolnak, melynek hatására a vándorló elektronok összeütköz-
nek a nemesgázatomokkal. A reakcióban részt vevő atomok elekt-
ronjai az ütközés hatására gerjesztett állapotba kerülnek, majd
visszatérnek pályájukra, és közben megindul a fénykisugárzás.
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vonzottak a színes neoncsövek, főleg épületeken levő óriásreklá-
mok formájában. Ezért is volt hatalmas élmény számomra, mi-
kor pár évvel ezelőtt Londonban megcsodálhattam a Piccadilly
Circus vibráló fényeit.

Régi álmom, hogy egyszer eljussak New Yorkba, a Times Square-
re, mely a világ egyik leglátogatottabb és legkedveltebb látvá-
nyossága. Különleges kiépítése és hatalmas neoncsöves reklám-
tábláinak köszönhetően évente átlagosan 50 millió turista láto-
gatja meg. A zsúfolt, de mégis lenyűgöző teret 40-50 reklám- és
videóvetítésre alkalmas óriástábla veszi körül, melyek a teret ha-
tároló épületeken kaptak helyet. A Times Square ad otthont az

Egyesült Államok legnagyszabásúbb szilveszteri összejövetelének,
melyen átlagosan egymillióan vesznek részt, a rendelkezésre álló
kis tér ellenére. A téren az 1920-as évektől kezdve alkalmaznak
neoncsöves plakátokat, ami igen említésre méltó eredmény, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy 20 évvel az említett időpont előtt a ne-
mesgáz még ismeretlen fogalom volt.

A hagyományos neoncsöveket mára már nagyrészt felváltot-
ták a modern LED fények, de a tér népszerűsége ennek ellenére
is töretlen, és habár a világítástechnikában nem, de számos ipar-
ágban még a 21. században is nélkülözhetetlenek a VIII. főcso-
port elemei.
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ezdjük, mondjuk, a legfontosabb kérdéssel. Mit adott nekünk
a periódusos rendszer? Tudást? Szabályokat? Adatokat? Igen,

ezeket mind megtudhatjuk belőle. A világegyetemben megtalál-
ható elemek – energia által létrejött – tulajdonságait és a sza-
bályszerűségeket mutatja. Ezek szerint viszont elemeket nem adott.
Ezért zavar, hogy manapság sokszor hallom azt a kifejezést, hogy
a periódusos rendszer elemei. Ezt nem tartom helyesnek, mivel
az elemek voltak előbb, és azok tették lehetővé a periódusos
rendszer megalkotását. Ezért is lett az a neve, hogy Az elemek pe-
riódusos rendszere. Így magát az érzelmi hátteret és kötődést a
választott témához maga a világegyetem és annak kialakulása te-
remtette. Ahogy ezeknek a bizonyos anyagoknak a tulajdonsá-
gait is. Azonban soha nem ismerhettem volna meg ilyen egysze-
rűen ezeket a fémeket, ha nem lett volna a periódusos rendszer
és sok kiadvány, amely elegendő háttértudást nyújtott a mostani
szöveg megírásához.

Azt mondják, a nők legjobb barátja a gyémánt, amit nem is
vitatok, viszont a gyémántnál a nők csak a második helyen áll-

nak. A legszorosabb kapcsolata általá-
ban valamilyen nemesfémmel van, leg-
inkább talán az arannyal. Ettől a kis, ta-
lán elszomorító ténytől eltekintve, én is
szeretném, ha pár év múlva a világ leg-
keményebb természetes ásványa tündö-
kölne az ujjamon ezüstfoglalatban. Azért
választanám ezt a fémet, mert az anyu-
kámtól kapott nyaklánc is ebből készült.
Így számomra szép emlékeket idéz fel

már az is, ha meglátom az Ag vegyjelet. 
Hosszabb-rövidebb háttérkutatást végezve, rengeteg, számom-

ra új információt tudtam meg az ezüstről. 107,8682 g/mol-os mo-
láris tömege, 961,93 °C-os fagyáspontja és 2212 °C-os olvadás-
pontja mellett, a d mező elemének sűrűségét (10,49 g/cm3), illet-
ve elektronegativitását (1,9) is megtaláltam a periódusos rendszer
47. rendszámmal ellátott kis téglalapjában. 

Ez a lapcentrált köbös kristályrácsú fém elektronszerkezete
miatt tett szert olyan tulajdonságokra, mint például a legjobb
áramvezetés és fényvisszaverés. Ezért gyakran használják elekt-
romos és elektronikus eszközökben, azonban nagyon drága.
Fényérzékenysége miatt a röntgenfelvételekhez és a fényképe-
zéshez használt filmeket is ezüstvegyületekkel vonják be. Fény-
visszaverő képességét a tükrökben használják ki. Amit esetleg ke-
vesebben tudhatnak manapság az ezüstről, hogy fertőtlenítő ha-
tású, elpusztítja a baktériumokat és a vírusokat. A sebkötözők-
höz szoktak tenni, illetve a zoknikba ezüstszálakat szőnek a kel-
lemetlen szagok elkerülése végett. A régi időkben is kihasználták
ezt az adottságát oly módon, hogy ezüstérmét dobtak azokba a
kutakba, amelyekből inni szerettek volna. Viszont akadnak prob-
lémák is az ezüsttel. Oxidálódik, emiatt időnként tisztítást igé-
nyel, ezenkívül a csak ebből készült ékszerek nem lennének elég
kemények, ezért rezet adnak hozzá. Az ötvözet általában 80–20%-
ban tartalmaz ezüstöt és rezet.

Kedvelt kiegészítők még a bizsukból készült ékszerek, főként
a fiatalok körében, akiknek nincs pénzük drága nyakékekre és
karkötőkre. A bizsuk összetételüket tekintve eltérők lehetnek, né-
melyik rezet, alumíniumot tartalmaz. Erre galvanizálással egy
másik fémréteget készítenek, ami gyakran ezüst vagy arany, il-
letve a platinára sokban hasonlító ruténium. Ezek a fémek igen
drágák, ezért a jóval olcsóbb alapanyagból megalkotott ékszeren
leheletvékonyságú csak a bevonat. A szemet kápráztató csillogá-
sú ródium például már egymilliomod milliméternyi rétegben
szebben ragyog, mint a platina vagy az ezüst. Az olcsóbb bizsuk-
ba ötvözhetnek nikkelt is, ami allergiás reakciót válthat ki a vise-
lőjéből. Említésre méltó elem még a neodímium is, ami a mág-

neses ékszerekhez (is) szolgál alap-
anyagul.

Én jobban szeretem a nemes-
fém ékszereket, mert nem színe-
ződnek el és lehet őket tisztítani.
Sőt, érintkezhetnek vízzel, és sok-
kal tartósabbak. Ezért tehát nem
csak érzelmi okok miatt húz a szí-
vem az ezüst felé. ���
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