
Kémia körülöttünk, kémia mindenhol! 

Hétköznapi világunkban, mindenhol vegyi anyagok vesznek minket körül. Rengeteg 

hétköznapi feladat során használjuk őket, gondoljunk csak a takarításra, a főzésre, a 

festésre, vagy akár arra, amikor valamilyen technikai eszközt használunk. Vegyük 

górcső alá ezeket az anyagokat és bizonyítsuk be, hogy a kémia fontos szerepet játszik 

az életünkben. 

 

A takarítás: 

Mindenki legnagyobb ellensége. A koszos edényeket, a pókhálókat és a szekrény 

tetején lapuló port senkinek sem kell bemutatni. Viszont belegondoltunk már abba, 

hogy mit tartalmaznak azok a tisztító-és mosogatószerek, amiket a szennyeződések 

eltávolítására használunk? Például a Domestos. Annyit tudunk róla, hogy kellemetlen 

szagú, sőt szabályosan büdös, mindent megmar, amihez hozzáér és nagyon hatásos 

kosz-eltávolító. De vajon hogyan is működik? A Domestos magas klórtartalmú oldat 

és épp emiatt olyan nagy a fertőtlenítő képessége. A klórmolekula ugyanis 

kölcsönhatásba lép a vízzel: Cl2 + H-O-H  HCl + HOCl. A HOCl pedig tovább 

bomlik egy HCl-re és egy atomos oxigénre- ez az atomos oxigén pedig nagyon 

reakcióképes. A vízben lévő összes szennyeződéssel reakcióba lép és azonnal oxidálja 

azokat, ezáltal tisztítja a vizet. Így és emiatt klórozzák a csapvizet, valamint az 

uszodák medencéit is. Persze nem csak a klór van segítségünkre, amikor a kosz ellen 

harcolunk. A savas és lúgos kémhatású anyagok is egyaránt segítenek minket. Kezdjük 

a felsorolást savakkal. Soha el nem avuló házi praktika, hogy a vízkőfoltokat ecettel 

vagy citromlével távolítjuk el. De mi a kémiai magyarázata annak, hogy ezek a 

minden háztartásban fellelhető szerek ilyen hatásosan oldják a vízkövet? A magyarázat 

szavakkal igen egyszerű. A savak roncsolják a kalcium-karbonátot, amik a vízkövet is 

alkotják. Ha képlettel szeretnénk megmagyarázni, akkor egy igen csúnya és hosszú 

sort  kell leírnunk, ami a következő: CaCO3+2CH3-COOH = (CH3-COO)ˇ2Ca + CO2 + 

H2O. Most pedig jöjjenek a háztartásban használatos lúgok. A legalapvetőbb  a 

szappanos víz, amit inkább a személyi higiéniában alkalmazunk, mintsem a 

takarításban. A szappan az említett lúgos kémhatása miatt megöli a bőr felületén élő,  

betegségeket okozó kártevőket. Így fertőtlenít és hatékonyan tisztít egyszerre. Ezen 

kívül eltávolítja az elhalt hámsejteket a bőr felületéről és nem utolsó sorban 

kíméletesen tisztít; ugyanis nem oldja fel a bőr felületén található összes zsiradékot, 

csak a nem odavalókat. 

 

A főzés: 

Enni jó. Mindenkinek van egy kedvenc étele, de általában amikor ezt fogyasztjuk nem 

gondolunk bele abba , hogy valószínűleg a szakácson kívül a kémiának is van egy kis 



köze ahhoz, hogy az ételünk olyan ínycsiklandozó. Közelítsük meg ezt az egészet a 

főzés és a kémia összefüggéséből, miféle "vegyi anyagokat" eszünk- Ha nem is 

gondolunk erre főzés és étkezés közben,  attól az még így van és ez alatt most nem 

csak az "E-anyagokat" értem, hanem mindent. Kémiai  szempontból nézve bármi, amit 

megeszünk, amit élelmiszernek nevezünk sok-sok 

(szerves és szervetlen) vegyület bonyolult keveréke. Vegyünk egy nagyon alapvető 

példát. A húspácolást senkinek sem kell bemutatni, az ok, amiért pácolunk, hogy a hús 

ízletesebb legyen és, hogy könnyebben süljön. És ezen van a hangsúly! Miért sül 

könnyebben a pácolt hús? A kémia válaszol. A pác képes arra, hogy felbontsa a 

fehérjékben lévő úgynevezett peptid kötéseket, így a hús hamarabb puhul a sütés 

során. Ugyanilyen hatása van az "enzimes megoldásnak" is, amikor ananásszal sütik a 

húst, mert az abban lévő enzim fehérjebontó hatású. (De ez konzerv-ananásszal már 

nem működik!). A kémia nem csak az ételek, hanem az italok területén is jelen van. 

Mindenkinek ismerős az, amikor egy téli napon átfagyva hazaérkezik és egy bögre 

forró teát készít magának, hogy ne váljon eggyé a havas tájjal. Viszont biztos azt is 

mindenki megfigyelte már, hogy amikor a teába citromlevet önt, az megváltoztatja a 

színét. Ennek az oka az, hogy a tea színanyaga reagál a citromsavra (a savas 

kémhatásra) mint indikátor. Összetételt érintő kémiai reakció nem történik, az 

indikátor-reakcióban csupán a semleges indikátor molekula ionná alakul és ettől 

változik meg a színe. Semmi nem bomlik el, csak elektron ugrik ide-oda. Ezért az 

indikátoros elszíneződések akárhányszor visszafordíthatóak. Ha a megcitromozott 

teához lúgot csepegtetünk, visszanyeri a sötét színt. 

 

Festés: 

Amikor elérkezik a tavasz, sok ember fog tatarozásba. Ha valaki rászánja magát erre, 

akkor a festés alól sem bújhat ki. Viszont miközben a kerítést vagy a garázs oldalát 

festjük újra nem hinném, hogy sokunknak eszébe jut, miből is áll az az a festék vagy 

lakk, amivel dolgozunk. Minden festék legalább kétféle alapvető összetevőből áll. 

Valamilyen vízoldhatatlan színszemcsékből - pigmentből és egy "rögzítő" közegből - 

kötőanyagból, ami ezeket a színszemcséket a festett felületen tartja. De milyen 

anyagok azok az általános pigmentek, amik a színeket adják? Ezek az alapszínek: 

Fekete Grafit 

Fehér titán-dioxid 

Sárga vas-oxid sárga 

Vörös vas-oxid vörös 

Kék ftalocianin kék 

Zöld ftalocianin zöld 

Ha már a festékek összetételénél járunk, térjünk ki arra  is, hogy hogyan száradnak. 

Kétféle típusa van a festékeknek száradás szempontjából: a fizikai és a kémiai úton 

száradók. A fizikai úton száradók például a diszperziós falfestékek. A diszperziós 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Eanyag.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/SzervKem.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Szervetl.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Vegyulet.htm


falfestékekben a kötőanyag nincs feloldva a higítóban, hanem tapadós felületű 

gömbökként diszpergálva (keveredve) található benne. Amikor a hígító (általában víz) 

eltávozik, a kötőanyaggömbök összetapadnak és szilárd, kemény filmet képeznek. Ezt 

a festéket nem lehet újból vízzel feloldani, de egy ideig vízérzékeny lesz. A kémia 

úton száradók, például a szintetikus festékek esetén a levegőben lévő oxigénnel lépnek 

reakcióba a festékben lévő kötőanyagok és "térhálót" létesítenek a különböző 

kötőanyag molekulák között. 

 

Számítógépek és tengerpartok: 

Mi állhatna egymástól messzebb, mint egy festői tájon elhelyezkedő pálmafás 

tengerpart és egy számítógép? Nem is gondolnánk, de sok közös van bennük. 

Mégpedig egy elem a közös metszéspont, ami nem más, mint a szilícium (Si). A 

tengerparton lévő homok szilícium-dioxid (SiO2). A számítógépek és a más 

elektronikus berendezések (például telefonok, Tv-k) fontos alkatrésze a mikrochip. Ez 

a parányi szilíciumlapka áramkörök ezreit tartalmazza, amelyek adatokat képesek 

tárolni, és ma már mintegy 20 milliárd művelet elvégzésére is képesek. Persze nem 

csak ezen a két területen fontos a szilícium. Fényre érzékeny félvezetőként a szilícium a fő 

komponens a napelemek előállításában. Az elemi szilíciumot a fémkohászatban és a 

félvezető-technikában különböző tisztasági fokozatokban hasznosítják. A 

természetben a földkéreg tömegének egynegyedét adó szilícium a kavics, homok, 

agyag, kova, kvarc alkotóeleme. Az élővilágban a kovaszivacsok, kovamoszatok, 

zsurlók, sások testfelépítésében játszik fontos szerepet. Most, hogy a felhasználását 

ismertettük, nézzük meg a főbb kémiai reakciót. A kristályos szilícium tömör 

formában csak magas hőmérsékleten reakcióképes. Oxigénnel reagálva 600 °C felett 

szilícium-dioxid keletkezik (ami a kvarc, illetve a homok alapanyaga, mint korábban 

említettem), de ami nagyon érdekes, hogy míg fluorral már szobahőmérsékleten is 

hevesen reagál,  a nagyobb rendszámú halogénekkel már csak magasabb 

hőmérsékleten. 

 

Látható, hogy a címnek megfelelően a kémia mindenhol ott van, az életünk összes 

területén. Természetesen ez az esszé csak érintőlegesen járja körbe a kémia hétköznapi 

életben való létét, ezer oldalakat lehetne írni erről a témáról. A felsoroltakon kívül  ott 

van még a kémia számos területen, például amikor bekapunk egy szem gyógyszert, 

vegyi anyaggal gondozzuk a kertünket, az autót, ékszereket, bútorokat ápoljuk 

különböző szerekkel vagy csak amikor egy parfümöt fújunk magunkra vagy az 

iskolában grafit ceruzát használunk. Érdemes elmélyedni a csodálatos világunkat 

alkotó anyagokban, vegyületekben, hiszen általuk ismerhetjük meg igazán és alaposan 

a környezetünket! 

 

Tóth László, 9.a osztályos tanuló  

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Napelem


 

 


