
Kémiai kötések 



Az elemeket 3 csoportba osztjuk: 

fémek 

Félfémek  

vagy 

 átmeneti fémek 

nemfémek 



Fémek 

Szürke színűek, kivétel a 

színesfémek: arany,réz. 

Szilárd halmazállapotúak, 

kivétel a higany. 

Vezetik az áramot és a hőt, 

megmunkálhatóak. 

Elemi állapotban csak a 

nemesfémek találhatók 

meg: arany, ezüst, platina, 

stb. A többi vegyületeiben. 

Nemfémek 

Színük változatos. 

Gáz: hidrogén, nitrogén, 

oxigén, fluór, klór és a 

nemesgázok. 

Folyékony: Bróm 

Szilárd: szén, foszfor, kén, 

jód 

Nem megmunkálhatók és 

nem vezetők. 

Elemi állapotban: oxigén, 

kén, nitrogén és a 

nemesgázok találhatók, 

többi vegyületeiben. 
Hg 

Fe 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Hg_Mercury.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Fe%2C26.jpg


Elemmolekulák 

(nemfémes elemek) 



I.     IV. V. VI. VII. VIII. 

H1        He2 

      C4 N5 O6 F7  Ne8 

      P5 S6 Cl7 Ar8  

        Br7 Kr8 
       I7 Xe8 

         Rn8 

A nemfémek atomjainak a fémekkel 
ellentétben „sok” vegyérték elektronjuk van. 

Mindegyik elem arra törekszik, hogy stabil 
nemesgáz szerkezetet alakítson ki.  



Milyen részecskékből áll a hidrogén gáz? 

A hidrogén a hélium  

elektronszerkezetére „vágyik”.  

Ezért két hidrogénatom közösbe adja az 

elektronját, így hidrogén molekula jön 

létre. 

   +  =    

 

 H.  + H.  = H-H 

      2H = H2  

     2 hidrogén atom = 1 hidrogén molekula 



Kovalens kötés: közös elektronpárral 
kialakított kémia kötés. 

Molekula: Kémiai részecske, kovalens 
kötéssel összekapcsolódott atomokból áll. 

Képlet: a molekulákat jelöljük vele. 

Szerkezeti képlet: a vegyérték elektronok és 
a kov. köt. is látszik: H-H 

Összegképlet: A molekulát alkotó elem(ek) 
vegyjeléből és az atomok számát jelölő 
indexszámból áll: H2 

Az atomok tömege összeadódik: 1mol H2 2g 



Két atomos molekulákból áll még az: 

Oxigén 

Nitrogén 

Klór   

Fluor 

Bróm 

Jód 

 

 



Az oxigén szerkezete: 
 

   az oxigén atomnak 6 vegyérték   
           elektronja van. (8-t szeretne) 

     

     A molekulában 2 atom  
    kapcsolódik össze  

     2 elektronpárral.  

     Összegképlete: O2 32g 

 

 

 

Erős kémiai kötés, megszüntetéséhez energiát kell 
befektetni. (szerencsére)  

 

Kétszeres kovalens 

kötés 
Nemkötő 

elektronpárok 



Halogén elemek 

Valamennyi kétatomos molekulából áll. 

F2  Cl2 Br2 I2 Mekkora a tömegük? 

A molekulákban kovalens kötés van. 

 

 

       Nemkötő 

elektronpár 

Kötő elektronpár 

Egyszeres kovalens kötés 



A nitrogén kétatomos molekulákból áll. 

 

 

 

N+N=N2 

Mekkora a tömege? 

A háromszoros kovalens kötés nagyon erős, 
ezért lép nehezen  

reakcióba más elemekkel. 

  

 

Nemkötő 

elektronpá

r 

3-szoros 

kovalens 

kötés 



A nitrogén kétatomos molekulákból áll. 

 

 

 

N+N=N2 

Mekkora a tömege? 

A háromszoros kovalens kötés nagyon erős, 
ezért lép nehezen  

reakcióba más elemekkel. 

  

 

Nemkötő 

elektronpá

r 

3-szoros 

kovalens 

kötés 



Vegyület molekulák 

A szén, a kén, a hidrogén nemfémes elem. 

Reakciójuk oxigénnel új anyagot, vegyületet 

hoz létre, melyek molekulákból állnak. 



Szerkezeti képlete: 
105 o-os szög van a 2 H között. 

Miért így alakul ki a molekula? 

Hány vegyérték elektronja van az oxigénnek? 

 6 vegyértékelektronja van az oxigénnek. 

Hány vegyérték elektronja van a hidrogénnek? 

 1 vegyértékelektronja van a hidrogénnek. 

Milyen kötéssel kapcsolódnak össze? 

 Kovalens kötéssel kapcsolódnak össze. 

Mire törekszenek az atomok kovalens kötés kialakításánál? 

 Nemesgáz szerkezetet, 2 ill. 8 elektront „akarnak”. Az 
oxigén nemkötő elektronpárjai taszítják a kötö 
elektronpárokat, ezért a 105 o-os szög. 



Összegezzük a víz keletkezését: 

 

 

Írjuk le kémiai jelekkel: 

2H2 + O2 = 2H2O  

A kémiai reakciókat kémiai egyenletekkel írjuk le. 

   2H2 + O2               =   2H2O 

2 mol   1mol  2mol (nem adódnak össze 

2×2g + 32g  =  2×18 g 

kiindulási anyagok keletkezett anyagok 

Jobb és bal oldalon az atomok száma egyenlő 

 

hidrogén + oxigén = víz 



Elektronvonzó képesség 

 

 

 

 

Elektronvonzó képesség: az atommag, 

mennyire vonzza a vegyértékelektronokat. 

Az elektronvonzó képesség mérhető. 

Elektronegativitás: az elektronvonzó 

képesség számértéke 0-4-ig. Jele:EN 



Van-e különbség az elemekben (pl.oxigén, hidrogén molekulában) és a 
vegyületekben (pl. víz molekulában) lévő kovalens kötés között? 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN egyenlő     különböző 

Különbség=0    különbség:3,5-2,1=1,4 

APOLÁRIS     POLÁRIS 

    KOVALENS KÖTÉS 

 

Apoláris= töltés nélküli     Poláris= kéttöltésű;  

 

A különböző atomok, különböző mértékben vonzzák a közös elektronpárt a 
kovalens kötésben. 

 
    



Szén-dioxid keletkezése: 

A  szén, vagy széntartalmú anyagok égése 

során. 

/fűtés, főzés, közlekedési eszközök, 

hőerőművek,/ 

      C + O2 = CO2  

Kilégzés során. 

Gyümölcsök erjedése során. Pl. : must 

erjedése. 



Mi az összegképlete? 

 CO2 

Milyen kötés van a molekulában? 

 poláris kovalens kötés 

Milyen a molekula szerkezete? 

 szimmetrikus, kifelé  

 nincs töltéseltolódás 

Milyen a kristályszerkezete? 

 Molekula rács 

  

 

 



Hidrogén-klorid 

Fiz. tul: Színtelen, szúrós szagú, 

Levegőnél nehezebb gáz. 

Szerkezete: 

 

Egyszeres poláris kovalens kötésű dipólus 

molekula. 

Összegképlete: HCl  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Hydrogen-chloride-3D-vdW-labelled.png
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:H_Cl.PNG


Kém. tul.: vízben kitűnően oldódik. /1l víz 

450l gázt old fel/ 

Vizes oldata a sósav. Jele: HCl /ez a 

hatóanyag/ 

http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidb/0/27378/index.html


Ammónia,NH3 

Nitrogén és hidrogén vegyülete. 

Poláris kovalens kötéssel  

kapcsolódik a H és N. 

A molekula dipólus. 

A N jobban vonzza  

közös elektronokat, mint a H. 

Mekkora a tömege? 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Ammonia-3D-vdW.png
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Ammonia-2D-dimensions.png


Ionok, ionvegyületek 

Konyhasó 



Nátriumatom    klóratom 

 

 

 

 

 

11proton     17proton 

11elektron     17elektron 

1 vegyérték elektron;  7 vegyérték elektron 

Létre jöhet-e poláris kovalens kötés? 

  



A Cl elektronvonzó képessége nagy, a Na-é kicsi. A Cl elveszi a Na 

elektronját. Mindegyik nemesgáz szerkezetű lesz. 

11 proton    17 proton 

10 elekton    18 elektron 

+ töltésű Nátrium ion  - töltésű klorid ion 

Jelük: Na +    Cl - 



Nem keletkezik molekula. A Na + és Cl – 

milliói ionkristályt hoznak létre. A pozitív és 

negatív ionok vonzzák egymást. 



A töltések száma megegyezik, ezért a 

vegyület semleges.  

Az ionok aránya 1:1 ezt fejezi ki az NaCl 

képlet. 

1 mol NaCl=1 mol Na + + 1 mol Cl – 

Mennyi a tömege? 

Ionvegyületek keletkeznek fémes és 

nemfémes elemek reakciójából. 

 



A képlet és ionarány a leadott és felvett 

elektronok számától függ, a vegyület 

mindig semleges lesz. 

Vizsgáljuk meg milyen és hány töltésű ion 

lesz:Mg, Ca, Li, K, Al, 

O, S, F, Br, J,? 

Képezzünk ionvegyületeket! 

Írjuk fel az ionarányt is! 


