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Kémia angolul 

Szerkesztő: Tóth Edina 
 
Előszóban  

A februári szám feladatával a “Nagy Periódusos Rendszer Performansz” 
sikerét ünnepeljük. Sokan vettek részt a 2019. december 13-án 
megvalósult rekordkísérletben, amely során újra szembesülhettünk 
azzal, hogy középiskolában igen kevés szó esik az f-mezőről. 
Hiánypótlásul következzen a 2 alsó sor névadó elemeinek ismertetése. 
 
(Az angolszász jelölésrendszer úgy működik, mint a számológép: tizedespont van 
és ezredes elválasztó vessző. – Szerk.) 

A lefordított anyagokat 2020. március 16-ig küldjétek be a 
http://kokel.mke.org.hu weblapon keresztül! 

 
Lanthanum 

Category: lanthanide Atomic number: 57 

Atomic weight: 138.90547 
Colour: silver-white 
Phase: solid 

Melting point: 920 °C (1,688 °F) 
Boiling point: 3,464 °C (6,267 °F) 
Crystal structure: hexagonal 

Lanthanum is the first in a sequence of 25 chemical elements known 
collectively as the lanthanides. These traditionally sit beneath the main 
periodic table in one of two strips (the other, directly below it, being the 
actinide sequence). The sequence stretches from the element 
lanthanum (atomic number 57) up to lutetium (atomic number 71) - 
strictly speaking lutetium isn't a lanthanide, but it is usually included 
because of its chemical similarity to the 'proper ' lanthanide elements. 
The lanthanides are appended at the foot of the table merely for 
convenience to prevent the table from being a letterbox-format 15 
elements wider than it currently is. 
The lanthanides are sometimes known as the 'rare earth metals', 
although this is now an obsolete term. When they were first discovered, 
these elements were indeed rare compared to the other earth metals of 
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the time. Now, however, they are relatively abundant compared to the 
other known elements. Lanthanum, for example, is three times more 
common than lead, and as common as lead and tin combined, being 
present in the Earth's crust at a concentration of 32 parts per million. 
The lanthanides are grouped into a family of elements because their 
chemical properties are so similar. This is unusual for a collection of 
elements arranged horizontally on the periodic table - normally 
chemical similarities manifest in elements occupying the same vertical 
group. In the case of the lanthanides, the similarity arises because all the 
lanthanide elements have the same number of electrons in their outer 
orbit; it's these outer electrons that typically interact with other atoms 
and are thus responsible for an element's chemical properties. Each 
lanthanide element has a different number of electrons in total but, as 
atomic number increases, these extra electrons are added to inner 
orbits. As a result, the same three outer electrons interact with the rest 
of the world. This is what makes the chemical properties of all the 
lanthanide elements much the same. 
Lanthanum was discovered in 1839 by the Swedish chemist Carl Gustav 
Mosander; given its similarity to all the other elements in the sequence, 
it was no mean feat for the time. He heated cerium nitrate - cerium had 
been discovered in 1803 - to make cerium oxide. He then added nitric 
acid and boiled off the liquid to leave the nitrate of a new element, which, 
on the advice of a friend, he named lanthanum from the Greek 
lanthanein, meaning 'hidden’.  
At the time, the name may have referred to the rareness of these 'rare 
earth ' elemental now, it better represents the similarity of the elements, 
which makes them so difficult to separate from one another when 
brought up from the ground in their parent minerals. There are no 
minerals that contain just lanthanum, but a set of minerals that contain 
almost all the lanthanides. Unsurprisingly, this has led to some 
confusion over claimed discoveries of new lanthanide elements for 
example, where a mixture of two elements has been mistaken for a 
single new one. 
In its purified state, lanthanum is a soft silver-white metal that swiftly 
oxidizes upon contact with the air. The metal itself wasn't isolated until 
1923. Lanthanum is never found naturally in such a pure state, instead 
occurring within two minerals -monazite and bastnasite. These 
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minerals contain nearly all of the lathanides, but up to 38 per cent of 
their lanthanide content is in the form of lanthanum. Bastnasite is the 
richer mineral, but for many years monazite was much more common - 
that is, until the discovery of large amounts of bastnasite at Mountain 
Pass Mine in California, USA, in 1949. Other deposits have been 
discovered since in Africa and China. 
World reserves of lanthanide elements are believed to total some 110 
million tonnes (121million tons), with around 70,000 tonnes l77,000 
tons) being extracted from the ground each year. Due to the 
complexities of separation - owing in turn to the very similar properties 
of the elements - most is used in the form of a lanthanide alloy 
(mischmetal), in whatever proportions it happened to come out of the 
ground. Typically this is 50 per cent cerium, 25 per cent lanthanum and 
15 per cent neodymium, with the other lanthanide elements together 
comprising around 10 per cent. Generally speaking, heavier lanthanides 
are rarer because they have sunk down into the Earth's mantle, making 
them less common in the crust. 
Lanthanum has many commercial applications: mischmetal plus iron is 
used to make cigarette lighter 'faints'; and hybrid cars, such as the 
Toyota Prius use many kilograms of lanthanum in their nickel-hydride 
batteries. There may be further applications in eco-friendly power 
generation - a lanthanum nickel alloy has the curious property of being 
able to soak up large quantities of hydrogen gas (up to 400 times its own 
volume). Hydrogen is one candidate future fuel that could be used to 
store and release electricity. Unlike a battery, which takes hours to 
charge, a car could be fuelled with hydrogen in the same time it takes to 
fill a tank of petrol – with the only by-product being water, released at 
the same time as the electricity. 
Lanthanum is also effective at neutralizing phosphorus in a biological 
context. For this reason, it is used in ponds, here phosphorus fuels the 
growth of unwanted algae. Meanwhile, lanthanum carbonate is a 
treatment for kidney problems caused by excess phosphorus in the 
blood. Lanthanum can also be added to glass to improve its optical 
properties, boosting its refractive index and making it more resistant to 
corrosion, and to steel, making it more durable and deformable. 
There have also been a few one-off applications. For instance, it was the 
discovery of unexpected lanthanides within a sample of uranium that, in 
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1938, led Otto Hahn and Life Meitner to the discovery of nuclear fission 
the uranium atoms were fissioning (breaking apart) to form atoms of 
other elements. some of which were lanthanides. 
There are two main naturally occurring isotopes of lanthanum - with 
138 and 139 particles in the nucleus. La-139 is stable, whereas La-138 
is radioactive, with a half-life of 100 billion years. There are another 38 
artificial isotopes that can be made in the lab – most of these have half-
lives of less than a day. 
Lanthanum has been associated with mild toxicity in animal tests. 
leading to elevated blood sugar and low blood pressure and impacting 
on the function of the spleen and liver. Some people exposed to 
lanthanum compounds emitted from carbon arc lights have 
subsequently developed the debilitating lung disease pneumoconiosis 
 

Actinium 
Category: actinide Atomic number: 89 

Atomic weight: 227 
Colour: silver 
Phase: solid 

Melting point: 1,050°C (1,922°F) 
Boiling point: 3,198°C (5,788°F) 
Crystal structure: face-centered cubic 

Actinium is the first element in the 'actinide sequence ', a horizontal 
strip of 1 5 elements extending to lawrencium (atomic number 103), 
moved out of the periodic table's main body for neatness and appended 
at the bottom much like the lanthanides. However, whereas the 
lanthanides occupy period 6 of the table, the actinides occupy the row 
below, period 7. While the lanthanides all exhibit very similar chemical 
properties, the actinides are remarkably diverse; and whereas the 
lanthanides are as safe as houses, the actinides are all radioactive most 
of them lethally so. 
Actinium was discovered in 1899 by French chemist Andre-Louis 
Debierne, who was able to isolate the new element in experiments 
involving the same uranium pitchblende from which Marie and Pierre 
Cutie had extracted radium. German chemist Friedrich Oskar Giesel 
independently found it in 1902. Even though there has been some 
debate over which scientist deserves the credit, most agree that 
Debierne got there first. The name actinium derives from the Greek 
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word aktis, meaning 'beam ' or 'ray ' a reference to the element's 
radioactivity. 
Actinium is a soft-silvery metal, with similar mechanical properties to 
lead. In the dark, actinium glows a pale blue colour, as its natural 
radioactivity knocks the electrons from air atoms - a process known as 
ionization. Like other elements in group 4 of the periodic table, it reacts 
with oxygen in the air to form a layer over its surface that guards against 
further oxidation. Actinium gives off hydrogen on contact with water. 
There is just one naturally occurring actinium isotope - Ac-227, which 
has a radioactive half-life of 21.8 years. Thirty six further isotopes have 
been manufactured synthetically some with half-lives shorter than a few 
minutes. Actinium occurs naturally on Earth but only in tiny amounts, 
accounting for about 0.2 parts per billion of uranium ore. For this reason 
extracting it from uranium is a difficult and costly business; most 
actinium is therefore synthesised, which is done by bombarding radium 
with neutron particles. Absorbing one neutron increases the mass of 
radium from 226 to 227, but this isotope of radium is unstable and then 
decays by beta emission to actinium. About 2 per cent of the mass of a 
radium sample can be converted to actinium in this way. 
Even despite our ability to manufacture it, the amount of actinium 
available for use is tiny a fact reflected in the narrow range of 
applications it is put to. Clad in beryllium, it makes an effective neutron 
source for use in laboratory experiments. There has also been some 
interest in exploiting actinium's radioactivity in radioisotope 
thermoelectric generators - devices that generate electricity from 
radioactive heat, for use on long-duration spaceflight far from the Sun, 
where there is no appreciable solar energy. Actinium has also found an 
application in targeted radiotherapy, for eradicating tumours. However, 
the element accumulates in the bones and liver, so a 'chelating agent ' is 
later administered to mop up the toxic actinium, converting it into a 
form that is readily excreted  
Source of text: 

Parsons, Paul, and Gail Dixon. The periodic table : a field guide to the 
elements. London: Quercus, 2013. Print.  

Chapter entitled ’Lanthanum’ from p.134-137  
Chapter entitled ’Actinium’ p.204 
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Néhány javaslat az új feladathoz a novemberi feladat alapján: 
 
1.) Figyeljetek rá, hogy az elemneveket, szakszavakat (jól) fordítsátok 

le! Hatékony lehet az idézőjeles, szó szerinti fordítás vagy az eredeti 
angol kifejezés meghagyása mellett egy zárójeles megjegyzés 
betűzése. 

2.) A hétköznapinak tűnő szavak, kifejezések (pld. „real-life 
application”) fordításakor tartsátok szem előtt, hogy a választott 
megfogalmazás illeszkedjék a tudományos szöveg stílusához. 

3.) Olykor a rétegnyelvek vagy speciális szaknyelvek szókincsének 
(pld. fishing weights, on the genetic level) is érdemes utánanézni. 

4.) Ne vesződjetek a forrásmegjelölés lefordításával, hiszen azt 
többségében a forrás eredeti nyelvén adjuk meg. 

5.) Nyugodtan térjetek el az eredeti mondatszerkezetektől, közben 
szorosan kapaszkodjatok a szövegkohézió elemeibe (kötőszavak, 
névmások…) és a logikai kapcsolatokba! 

 
Következzenek a mintafordítások! 
 

A másodfajú fémek 
 

Definíció: Melyek a másodfajú fémek? 

Az ún. „poszt-átmeneti”, vagy magyarul leginkább másodfajúnak 
nevezett fémek alatt a periódusos rendszer azon elemeit értjük, amelyek 
az átmeneti fémek (azoktól jobbra) és a félfémek (azoktól balra) között 
helyezkednek el. Tulajdonságaik miatt „egyéb” vagy „szegény” 
fémeknek is nevezik őket. 

Elhelyezkedésük a periódusos rendszerben 

Bár vannak egymásnak ellentmondó elméletek, a másodfajú fémek közé 
általában a 13-15-ös csoportba tartozó elemeket soroljuk. 

A másodfajú fémek felsorolása 
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Alumínium Al 
Gallium  Ga 
Indium In 
Ón Sn 
Tallium  Tl 
Ólom  Pb 
Bizmut  Bi 

 
Úgy gondolják, hogy a periódusos rendszer 113–116-os rendszámú 
elemei, például a nihónium (Nh), a fleróvium (Fl), a moszkóvium (Mc) 
és a livermórium (Lv) valószínűleg a másodfajú fémek csoportjába 
tartoznak, de a fenti elemek néhány ismeretlen tulajdonsága miatt ez a 
feltételezés még nem bizonyított. 
A polóniumot olykor besorolják a másodfajú fémek családjába. Ugyanez 
történhet (az egyébként átmeneti fémnek tekintett) cink, kadmium és 
higany, valamint (a félfémek között számon tartott) germánium és 
antimon esetében is. 

A másodfajú fémek tulajdonságai és jellemzői 

A másodfajú fémek fizikai tulajdonságai: 
- Puhák vagy ridegek, kis mechanikai szilárdságúak; 
- Olvadáspontjuk alacsonyabb, mint az átmeneti fémeké; 
- A forráspontjuk is rendszerint alacsonyabb, mint az átmeneti 
fémeké; 
- kristályszerkezetük kovalens vagy irányított kötést mutat;  
- Nagy sűrűségűek. 

A másodfajú fémek kémiai tulajdonságai: 
- Kovalens kötések kialakulására hajlamosak; 
- Sav-bázis viselkedésüket amfotéria jellemzi; 
- Képesek félfémes vegyületek kialakítására. 
 

A másodfajú fémek periodikusan változó tulajdonságai 
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A másodfajú fémekre általánosságban jellemző, hogy az atomsugár 
csökken, az ionizációs energiák nőnek, ennek eredményeként kevesebb 
elektron áll rendelkezésre a fémes kötéshez, és így az ionok kisebbek, 
nagyobb polarizáló képességűek és hajlamosak kovalens kötéseket 
képeznek. Ezért a másodfajú fémek kevésbé fémes jellegűek. 

A másodfajú fémek felhasználása 

Az elemcsalád különböző tagjainak eltérő a felhasználása. Az 
alumíniumot felszerelési tárgyak gyártásához és elektronikában 
használják, míg az ónt forrasztásához és acél bevonására használják. A 
bizmutból készítik a „Pepto-Bismol” márkanéven ismert, 
bizmut-szubszalicilát hatóanyagú gyógyszert, amely gyomorpanaszok 
enyhítésére szolgál. Az indiumot elektronikában használják, például 
érintőképernyők és síkképernyős kijelzők készítéséhez, míg a gallium 
félvezetőkben és üzemanyagcellákban kerül alkalmazásra. Az ólom 
többek között akkumulátorok gyártásához használható. 

Érdekes tények 

Az alumínium a leggyakoribb másodfajú fém, és a harmadik 
leggyakoribb elem a Földön. 
Egészen a közelmúltig a bizmutot tartották a legnehezebb stabil 
elemnek, amikor felfedezték, hogy enyhén radioaktív. 

A másodfajú fémek mindennapi felhasználása 

Rengeteg különböző fémmel találkozunk naponta, egyesekkel közülük 
jóval gyakrabban. Hány fémdarabot használtál ma reggel? Az üdítős 
dobozodban lévő alumínium? A rozsdamentes acél az ékszeredben? A 
lítium és a kadmium a mobiltelefonod akkumulátorában? 
A fémek mindenhol megtalálhatóak, vizsgáljuk meg közelebbről az ún. 
„alapfémeket”! A „szegény” fémekként is ismert fémekkel valószínűleg 
gyakran találkozol a mindennapokban. 

Az alapfémek tulajdonságai 

Az alapfémek az átmeneti fémek jobb oldalán helyezkednek el a 
periódusos rendszerben, ezért másodfajú fémeknek is nevezzük őket. 
Ebbe a csoportba tartoznak a következő fémek: 

alumínium tallium fleróvium 
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gallium nihónium moszkóvium 

indium ólom livermórium 

ón bizmut  

Az alumínium a harmadik leggyakoribb elem a Földön az oxigén és a 
szilícium után. A gallium, az ólom, az ón és a tallium, majd az indium és 
a bizmut követi őket. 
Időnként a cinket, a kadmiumot és a higanyt is az alapfémek közé 
sorolják. Annak ellenére, hogy a germánium és az antimon a félfémek 
közé tartozik, velük is találkozhatunk olykor az alapfémek között. 

Az alapfémek kémiai és fizikai tulajdonságai 

Az alapfémek többnyire azonos tulajdonsággal rendelkeznek. A külső 
körülményektől függetlenül legtöbbször szilárdak, bár puhábbak, mint 
az átmeneti fémek, és alacsonyabb az olvadás- és a forráspontjuk. A 
gallium olvadáspontja olyan alacsony, hogy megolvad a tenyeredben! 

Alapfémek felhasználása a mindennapokban 

Hol találkozhatsz ezekkel az elemekkel a mindennapokban?  
Vegyük sorra. 

Alumínium 

Az alumínium egy könnyűfém, amely természetesen ellenáll a 
korróziónak, és valószínűleg mindennap használod. Alumíniumból 
üdítős dobozok, fémedények, autóalkatrészek és még épületek is 
készülnek, mert annyira jól megmunkálható és erős fém. 
Számos alumíniumötvözet létezik, amelyek a fémet még erősebbé és 
korrózióállóbbá teszik. Ügyelj arra, hogy ne fogyasszunk alumíniumot - 
az alumínium ugyanis a gének szintjén kötődik az emberi DNS-t alkotó 
foszfátokhoz és a hozzájárulhat a demencia kialakulásához. 

Gallium 

A galliumot elsősorban félvezetőként használják elektromos 
berendezésekben és tükrök anyagaként, természetes csillogásának 
köszönhetően. Azonban nem készítenek belőle evőeszközt, mert 
olvadáspontja olyan alacsony, hogy megolvad a kezedben. 
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Ha szeretnél valakit megtréfálni, adj a kezébe egy galliumkanalat, hogy 
azzal kevergesse a kávéját! (A gallium nem mérgező!) Az ártalmatlan 
tréfa alanya igen szórakoztató képet vág majd, amikor a kanál elolvad. 
Indium 
Az indium felhasználása hasonló a galliuméhoz, az ötvözetük 
szobahőmérsékleten megolvad. Az indiumot tükrök, tranzisztorok és 
egyéb elektromos berendezések előállítására használják. 
Tallium 
A talliumot, a listánk következő elemét, ma már kevesebb területen 
használják, mint korábban. Ez a kékes fém a rágcsálóirtó összetevője 
volt, amíg fel nem fedezték, hogy ugyanolyan mérgező az emberekre, 
mint a rágcsálókra. 
Manapság az gyógyászatban használják a radioaktív talliumizotópokat. 
Szívpanaszok esetén az orvos a 201-es tömegszámú talliumizotóppal 
végezheti a szívműködés állapotfelmérését. 
Ón 
Lehet, hogy már nem található ón konzervdobozokban, de még mindig 
számtalan felhasználási területe van. Az ón nem korrodálódik, ezért 
korróziógátló bevonatok fő összetevője. Nióbiummal ötvözve az ónt 
nagy teljesítményű szupravezető mágnest kapunk. 
Ólom 
Valószínűleg több ólommal találkozol, mint gondolnád; ólom található 
az orvosi vizsgálószobákból ismert, röntgenvizsgálatok során használt 
védőmellényekben, a horgászzsinórok nehezékeiben és az autók 
akkumulátorában. Az ólmot huzalok védőbevonataként is használjuk. 
Mérgező, ezért vigyázz arra, hogy semmilyen ólomalapú festék ne 
kerüljön a szádba! 
Bizmut 
Bár a bizmut radioaktív, jó eséllyel találhatsz bizmutot a gyógyszeres 
szekrényben, ugyanis a „Pepto-Bismol” (egy bizmut-szubszalicilát 
hatóanyagú gyógyszer gyomorpanaszokra) egyik fő összetevőjének 
előállítására is használjuk. Ezt a rideg fémet használják még tűzoltó 
készülékekhez és füstérzékelőkhöz. 
A további elemek 
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A listán szereplő másik négy elem – a nihónium, a fleróvium, a 
moszkóvium és a livermórium – mindegyike rövid élettartamú 
radioaktív elem, amelyet laboratóriumban állítanak elő, és a 
laboratóriumi kutatáson kívül nincsen más felhasználási területe. 
A listánk végére értünk az alapvető vagy másodfajú fémek mindennapi 
felhasználásáról. Meglepődtél, hogy hány fémet használsz mindennap 
anélkül, hogy tudatosulna benned? A következő alkalommal, amikor 
sikeresen elindítod az autódat, vagy felnyitsz egy doboz sziszegő hideg 
üdítőt vagy sört, mindenképpen jussanak eszedbe azok a fémek, 
amelyek ezt lehetővé tették. 

 




