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AZ ANYA.GSZERKEZETE
Vetftett

szöveg:
A tenmészetben
találha tó anyagokat
az
ember igényeinek
anegfelelöen
3.11:vállllOZ'IG,tja.V"IJSibÓ'iacélt, szénböl
Iestéket
és
gyógyszert,
Ievegöböl,
ví~Jböl míít'rágy:á,t
és más arivagokat
áW1 elő.'
Az alny:a'golk. áta'a,kHú5ái!1O":, hasznosításához
meg kell ismerni
azok tuJllajdo<nsrágaH és· belső sze.rkezetét.
Ezért foglralikoziik {I'
tmd'omány :a1Zanyag ezerkezetével.

1.

« ••• A "",iJágon nincsenek meg nem dsmerhetö dolgok, 'hanem os'ak,
olyan dölgok varma'k, amelyeket
eddig még nem dsmeoímk, de
a tudomány és a gyakorlat 1S0gíll's'égév'erlezeket lis fel fogjlulk deríteni és meg fogjulk ismer ni.» (Sztálin)

2.

A tudományos
kutatások
bebizonyították,
hogy egy és ugyanazon
'3!n)'lagolkhM (hídrogén.
oxígén, szém, vas', .stb.]: áFa,naik aVlHág-'
egyetern hatalmas
.égillle<sllei, aösülagolk,
'boly:gólk, ii.~IOk'ÖIS,ölk.

3.

Itt fWrdlÜnJk:ön a Vlillrág egyef.ell11et:föilép:ílő anyagok
az élő szenvelelek roiJliÓiiiban rnegváltozott, á.f.arl'Hlk!Uilt
formában
trakír\'hatók meg,
A ma..darralk t'flSltében '~;p!ÚJgY,mint a parányi.
'sza'brudSleIlTIiIÜel nem
J,á,tihatö balktéréunnokban,
vagy mag<áoon· az : emberi
.szer-vezeübert.

. \..

i

4. A vd,r.:,í:gork,at,nővényeket
mészből,
foszfoa-ból
stlb.)
a föld felszhnén, hanern
hatjuk.

5.··~ h:>gycikszUlkUI,i-t
törvényszerűségek

felépítö ·~e:i,l~ik ásványd anyagokbóí ·(ipL
épülne lk 'fd,
mely arny<arg<llkat.nemcsak
II fiild
mélyebb rétegeihen
is megtalál.

ugyanazok az 'an)'l3rgi részecskék,
.ugyJa1wlyan
t;z,crinil élp'Ílllilkfől,' mun!t 'az egész vliJrá'gegyetemet.
..

6.

2

Az anyrag szenkezetét
megésmerhotjűk,
krístátyokat
tanulmá,nyoZlZulk.

ha

RZ

a~Jyi!lgo't feLép!IIŐ

.

-:
7.

Vdzls,gá:ljIUJI1lk
meg kőzelebbről
egy Illyen kdstály,tÖimböt.
Az. egy.
m{IISQot taptarló krdstályok
pontosem . Ugylalll13Z1ta mértarri,
jelen
esetben ,ko(~k':m.JlaJk,ZIa
tot mu \Ja~jálk.
..

8. Ezen a ,k,éipun iklv,a·mk:r:jl~llályt Ilá'bUlnlk. Elbtböl ti' szemel gyönyönköd~'ető SlZ!aibÚ'ly5lZcrű.s€oghŐlI
-következtethetüok
az anyag
belső szerkezetére.
Szabadszernanel
'osa'k egyles ásványokun
lehet fehismerni
a k!r,i's,táIyos szerkezetet,
\:'. Apró szeniecskékbőláIió
'anyagoknál
néha
: elég a kr istályos aJ:a.k!zat f,~-),islffieT'ésélhez.

párazoros

nagyítás

is

10. l'vÓlvli,zlütIJiklben:f,e'.,oldot1 ásványd anyagok
is vannek.
A ·.pohárf'aJára száradt
vfzcsepp rhelyén 'homályos
rész marad
v,i'SS:ZI3.
11. Hla 1in.ilkwszikÓlpion ikúeszWij illoHgszázszoros
Il1illrgyHásbaú
~adtt víeoseppet me'gvliziSg~UUinlk,az!t J.átlj'llik,
12. 'hogy ill l'S!('liw ~lelyén
IkrislályOlk :képződn-ek

-ll

vissaamaradt

ásvány,i

egy

a~lyagoikhÓil

beszá-

parányi

18. Nagyítóeszkőzeink
sorában
legtökéletesebb
az, elektronmikroszkóp;
1.0, sőt 100 ezerszeres
nagyításával
döntő bizonyítékokat
szol.gádiVall'arra, ,iIlOgy a kmils'[á'yos szeekezet
nem a természet
véletlen
játéka, hanem az anyag képzödésének
rörvénysccrű
fonmája.
-. AszHá,rd
.teste:k mind k'r,is'tálY'os szerkezetűek,
14.', Egy simára
csiszolt
alumíniumlemez
felületét
látjuk
az elektronmikroszkóp
70 ezerszeres'
nagyításában,
A valóságban
a felnagyí. tott alumíniumlemeznek
ez a része olyan kicsiny,
hogy egy Hi,
hegye az itt látott egész területet
eltakarja.
.
15.

Villanylánipánkban
Wolf'ram-Iémböl
van az izzószál.
Ha ez izzóISzá,llk,ilég, If.ii&tj',efinom fátyollként
,rnik:ódilk az üveg fulára.
Össze-"
qloawn'~Jí~á:sU'I,l~olgy jóij ~llí.'fihtaISlSUJk
-a IfótlyollSzerű füstlerialkód,ást,
egy'
Ik'irégett és egy j6 égőt lettüllllk egymás mellé.

- 16. l'ö~]bszóz.ez'erslzerCiS

nagyltfásilxm
;js klfilS'lály'Olk böIm~élbŐll ált

jótlJátlhaltó,

hogy

aWol,f~m:;rü'St
./

,
17. ne _Uigyoa,n.e7.tJáltljlUk'oa ~j~l,k nevű ,fém elégetésekon
sonló méreíben fel1nagYÍllott képen is.

18. Vetített szöveg:
Noé-Zlz'iilk
meg, ,ho:gy1alJl veszak
tand fo·r1ITlájáll?

ikelel/k,~'ZlCtt, ~113."·

',.

fel a srih'lrd

lr-stek

a' ,k,r.jS<tá~yO'k'll1'ér-

3

~9.Xej~es:szünJk ki mesterségesen
egy kn-istályt tirrnsóoldatJb.ól. Ha II
viz-es timsóoldatba -selyemfonalat helyeeíimk, annak a végéln timsó-"
.,kriSltáJIy Mp(lődi4 .

.•...

20. Ezen a Ik>épl~nr
a ikristályósodás folyaanatát rupro' golyócskádckal áJJ· rázolltuik. A gdyócSlká!k meghatároaott
jrend szerint helyezkednek
el egymás mellett.

-

..

21. Ilyen a mesterségesen előá"liÍltoU timsókrdstály, ha az old~tlbóa kivesszük. A természetben ez a ikT,il&táJyo5ooáJs.i
folyamat néha olyan
gyor>swn j.áitszódd;k Je, hogy aik,d;s~álly növekedése szabad szemrnel
is látható.
'
.
22. He máért kényszerülnek
a részecskék rendezett elhelyezkedésr e i
'A tálban elhelyezett golyócskálnk • adnak v'álaszt erre is. Ezek
a golyóoskák a tálbu'n akkor férnek el :1 Il'.gIMsehb helyen, a 'legtömörobben
ha rendezetten helyezkednek el egylll1ás mellett. Ez
a tömör illeszlkedés az. -egyilk a'lapeIve a kr istáfyos szerkezet fel...épülés-ének, is.
.
,
23. A fkősó :k'I1ÍIsltál)'lc'Í.t kétféle oalkotóil'!és'Z,
!fel.

a nábnium

és a kiJóIr élpítn1k

24. Uy€1Ilszabályos rendben helyezikednek el és kapcsolódnak egymás,
hoz a nátrium és a klór részecskéi. Ezt az illeszkedésí folyamatot
·a Ik,6p€1Il
-az
'anyag parányi részeeskélt - ~á1ható go'Jyólklkal ábrá·zoltuk,
'.
25. Egy-egy ti:lyen részecske azonban eg)'lma,g.álban nem kő<''l6, hanem
a -k,ét elemnek, a nátrbumnaík , és a klórnak
Iegkásebb
egysége,
atomja .
. 26.

A(l al om 's,vó görögülosz'bh~tatlllall1t jelent .21400
év óta Demokrat 05
görög tmdós elmélete nyomán iezzeí 31 szóval
atom
jelőli a
tudomány az egysz~rü anyagok leglki.sebb részeit.

vuueu

27.
r

szöveg:
WzsgaJjJlllk meg az atom szerkezetét.

28. Vt3.jj()ll105(l'l!lmtlattl3on~e
'al alom? Nem. Ma már tudjuk, hogy az'
anyag Iegkésebb építököveí nem az atomok. Sőt a megseámlálhatrutlan soik parámyd atom mlndegyike linágil is egy /kds nyü(ls.gő Vli:ló.g,
melyben még kisebb részecskék - úgynevezett .elektronok - ke'l"i'llgem.eikegy iköz'PQ1nHmag kőrül.
,
.
29. A legegyseerübb szerkezete - a .hidrogénatomnak
egyetlen elektron Ikering a mag körüá.
4
(

van, amdyiben

/

30. Talán valanni

titokzatos
erő kényszeríti
az elektront,
hogy erről
~ pálytá,r6:1 kd ne rőpíiljön?
,
Nmcs itt semmi tHok. Ugyamae ' a'z erő műlkÖkJik iH is,' amellyel
a anegdöresöü
fésű az apró pa,p,írslIeJ'ebkékJetmagáthoz
vonzza.

31.

·32.

.:. vagy a megdörzsölt
pecsétviaszrúd
a felfüggesztett
bodzabélgolyóoskát
vonzza maga fe'é. Ez az e-rő azel~ktromos
vonzóerő.
Kétféle elektromosság
Vl3U, az egy'i'ke" , , amit kereszttel
j,e,lőlűriJk'
poZli!lÍ'VIJll3lk,a anásilkat
atmit v'ÍlZsrz:inles -vonaálaí, neg<alíl'vll:alk nevezűnk .. E~ét ellentétes elektromosság egymást vonzza.
. ' .
Az előbb 'flID"JVett:hddrogén<a'tom m<agjrát egy 'POzrltí~ eíelctrocnos
törHrés.űrészecske,
az úgynevezett proton a1ikotjra, körűlőtte
negati,v töltésű 'e-Lelkrtrron'kering. ,A,z egyenlö nnennydségű
elélotromos
töltések egymás. hatását sem~ég,esf~d-k. Igy az' atom 'kd,felé nem
enutat elektromos
hatást.

33. Ha tőlbib el€IkJl'fOll1kererg az a tomban , ae egyes elektronok
liIlle~határozo\Jt rend szerint, az ú.gYIll'f,vezett elekoron-héjakon
zO gJfiatnak.
.
34.

CSQrk

mo-

"

A hatalmas
sebreséggel keringő
elektronok
felhöszerű
burkot képezoek az atommag körüL A keringő elektronok
összesége az elektronburok.
Az atom méretét - mely csak a mdllíméter tfzmd'l:iornod If'észéveiI mérhetö ennek az elektronburoknak
az át1méröje
h<atámzza meg. Az atom részecskéinek
rnéreta ennél még tíI'zezl~rs:oerroisNJb.
..
..
..'"
.
..

35. _ Nagyf1sJUlk képzeletben
lábható méretűvé
az atommagot.
Mig
a
hi drogénatoené,
mint JMt,ulk, egyetlen
protonból
aH, a rtölbbi eleaneknél az elekéronokéval
omegegyezö számú proton
me'Iest legalább ugyananaryi,
esetleg t,őlbb elektromosan
semleges rés zecske ,
-úgynevezett vneutron .is van, Bbbö:la
háromféle
afkotórészböl
épül fel a'kőzel
ll'záZ/féJ,e atomszerkeeet.vmetyek
csak az a,1kotó.részek számában
rk,ij.IÖlJliböz'~elk
egymástól.

36. Az. elemek

bulajdon_&í:gaH a: protonok
száma határozza
meg .. A
sIZlén atomjábam a protonok
száma hat, míg a tőle lélll~egesen küIlőlJllbözőnitrogén
atornjában.
hét.
.
,37. Az oxJ-gériiballl iviszomJt nyolc. Ez a mennydségí változás dön~ő mi- nöségl változást
Jelent az elemek t'lllJ,ajdons-ága,ihalll.

38. Vetbt-ett 'szöveg:
A parárryd, de igen súlyos atommag, mént már az előbb elmlHeUüik,
piot~dk!bÓlI
és' neutronokból
tevődek &sze .. Ha egy atom ugyan-

azon elem, vagy
elektron'
burokban
'IU 'molekulák
.:

más

atoanjával

megy végbe.

e:g)~eSm,

Az így

ez

a

keletkezett

kapcsolódás
az.
atomcsoportok
\ ,-

39. Nélhállly ,plé-ldájátkí.tjru,J{
az egyes Ik,ap'csoiI6d:ásQtklJl'ak. A'Z egyes
. ;í.brán az oxigén, a kettesen a víz, a 'lhl~,mnilllSon'a unetán, a megye.: . {Lilkle.n.III Ib:nwl és az ö!ödiilk.en a naftalén rnolekulájátIátjuk.
A
\ ":woletkud>ák nagysága ~a" mE.:liim:éber ezredrészét.
sem ,k'özelí:I,i meg.

';0.- A zsfrmoLekula'
rnodellje.
Az élő szervezetek fel~pítésénél
fontos
. szerepet játszanak a seerves anyagok.
rnelyek főleg hidJrógéll1ihöI,'

a

oxd'génlből, SZooböI .áUmalk. EZelk
moleku'ák
·sQlklki311:bqnyolu.l. \laiblbalk, mént az' e1ő/bb látottak.
Sokszor
lölblbs.z!lÍ'z, sőt ezer vatom
.rul,kot egy. molekuíát,
amelyben
az atomok
füzérszerűen
helyezlkedriek ·el.
41. !Ezen a -rnodellen
a szénatomok
je:Hegz'e!es gyűrűs
kaposoiódását
·-n.i,gyel/he'tj'ük. meg, nnelyet 'a tnrdomány iklö·zel száz : éve ismer. Ezek
íhez a szénatomok'hoz
nnás elemek, 'hi-dro.g.én, oxigén sub. .k1atpClsoIódnak és í'gy. :3JUkOltj<áJk
ill' szerves vegyüIet:ikegy
csoportját.
42.. A kép jobb sarkában
ilyen gy,űlrűs kapcsoíódésú
szénatornok
Iát:: - IJ1I3.'1ók A. hálHéribelll elmosódottnak
1'á>!lszó fé<nyk'é.pen a: hasonló
iheJyzetű gyü'rű1f nem mások, m~lJ1t Hyen gyű~r:űB vegyij."etelk mole.. ,Ikllllá,i. A kép t:Öibbmilld.ószOll'{)s nagyításű
fényképfelvétele
a mo~e'kJlrJ.á:klJlilllk.

,, '-

43. 'D~ térjürsk
vissza az atomma.glhoz.
Az atommag
határuzza
meg
aZ'Blemclk "minden
lényeges
tulajdonságát.
.A mag rés Zi€cSJkéi1,
! . ImelYJ'ik száma
.1~12'50-á,g tCU'j;edlhet, hlaJl1almUl'svonzóerő. bUJf'lj,a ÖiSsz'e:

44.

Az ato'lll!l1lia-glbalJ1lelk Öl,öt,t en!eTlgJiIllfel sroibadwI. ha az atommag
részékre szaíkad. ft rosz'~ .már más ~1'0inek. atommagjalt
ahkotják.

4/)•. Vlan-e .e,ci'e pé'da a természetben?
l.g;en. V:égezz'ünllk el egy egyszerű
Ikís!énLe!\'et, melyet O'fjthon ib:á;r1k~ megdeísérejhet. Nean kell más
hozzá, csaík egy VJiJ-.í·gMó,szám:Jall)ú óra, egy jó nagyító
és Jt'eljes
sötétség.
BG SZ'CIl11!iilTJ!k
megszokta
a ,sÖbé!s'éget , a nagyítón
,át apró
JeLvH.J'3IJl!3.S0Ikegész 1'ömegét Ui:tjiuJk.' Miruden f'ell\'iHa,nást a vdIá'gH-ó
'feiS!ltélkJhez.kevert rádium
egy-egy atomj,álJl'alk feIlbomlásia. idéz elő.
46.· KélpülI1JkiOn il rádíóaktdv
anyagok
részeesikék
pályáját
látjluJlc
47.

6.

-atommalgjadlbÓlI ikisz-akadó

Jkdse:bb

A nagy selbes!S'égg'e.\ MrepüJőI"észeos'kiéik
pMy.ft-i le is féJiyJkélp'ezIhelőlk .. Egy-egy dlyen ,fényklép nélha ·ni,fk,a· eseményt.
őrőleít .meg.
A nyrlegyenes
pályaklé!\
részre válik
Minden fehér vo:na~ egy-egy

,k'Í1repüM részecske
pályája. Az a' .részecske,
melyriek
pályá'ptez
13.nnegtört,
sőt ~é~f.elé ágazó. vonal : 1.e;lz1, . be-lcü,!tklÖ'ZŐ!!'!'
.az' atommaogiba és azt kettészekítja.
A!IDli,korl3.' magától
ábalakuló. rádéurn
IkliS:lJalÍmdt részeeskéje
egy másik
atommagot
ke11~ész<alkÍt!,..mesterIségeseleuná!,all'alkfl!,áil kövétkezek '~.'

·/

48.

A paráriyé
a-tOilllilna;g .<JZI&lnjmtbo.JásáifH.. hatulruas
rnéretü
teClhnikai
berendezések
épü,J,tink, melyeknek
segdtségéve]
szánnos elem atommagjlatilt s,~kerii!}t más elemek Ihag~aÍlv>áát,a,I~llü~ani.
Ezek a kísér-'
tIetek azonban
az : atomenergia
gytalkorl>al!~ ,feJihra<sz11'álásrun3.'·még
mem voltak
abk:aL):nasalk, mdvel osaík tk;i,s s'Zlátinú atommagot
tudtak
>Íl1ic'1~.I3.IkJí,talni
ks a folyamat
öl11lInagá!6\' nem terjedt
!OVH,'a szomszédos ' a10!11101k,)'a.

49.

Lényegesen más a helyzet 'az ur,wn .-ne·víí okunnél. ];;ll'nefk HlZ eleru-:
!I1lek U 'a rövídítet! jteIIE!;A ma'giIYan 92 poz.HílV töltésű proton,
1t43
meutron vam, Hm.H 'a 213i5-oÖsszám összegezve
jeloz. A 9,2-e.s !>zrumjel a .negatí!V töltésű elek'tron
számát is je'enü, HtmelylkiegyenHti
laz ugyanaamyl számú pn-otcnokat. A természetben
elöforduló
ele-'
nnek 'kIŐz.i:il!!a·z. urán a le~nelhe~eiblb.

50.

Ha ennek atonumagjába
.·l'ész~·e s·tmlk.ad és 2 vagy

meutronok

viszont ...

at:

. . . ou' szomszédos
ailly<a'gotklb:a·beleütköave
e:miken hasonló
hatás!
idéznekelő,
t«:!lhát a folyamatot
Iáncszerüen
t()lvá,))ib vJs·z·~k.

'52.

:1tI~1\1 in ódon mil liószor .. na,gydblb energia
s'zlatbad'lll fel, mÚlJ! pl.
a tüzelöanyagok
dége.!,ég'énél.
Két bs >fél k,ölbcentdméter
nagyságú'
lúrá;n!IÖlmlbalnny,j energiall'alI'.tal1éikort ké~\',isle:l, arnenmyd egy 1600 tonma
,sú~~ü szénnel megra'kott :vOln.atn.alk felel meg.'

53.

IEgy k!i-log'l13ilIlim urán atomenergiája
egyenértékű,
1700.000
'benz·in eloégfl\lésénél 'kele~kező !hőIVe!.· Ez az energíamennyíség
dapest 3 heti vbllaunosenerg'ia
szütk~égle!éil tudná' fedezni.

54.

Ennek a hatalmas
enengJ,ául'ruk 'a termelésben
való felhasználása
osaík úgy Illelhehs.éges, ba megfelelö kész ül.>élkJbetri
, ú. n. a1ommá,gJy>áIban törtéll~lk. A ,kép .JdlÍ-ot CUI)'ie,.lk,iSlInéret.tí a1'OOnlffiáglyáját ábráz-olja.
'.
/

55.

Jobi Ol! eude IkiiV>Íllófranoia
tudós szenkeszfette
az előIhIb I,á>!-o!,tké6lJÍÍllé1k,€It,<az ú.n . .atO!l1ll111áglyát, az urán 3,lomener.giánalk
felhasználására.

,"

,.

J

l
I1-'

I

egy neutron
bel;~ii,liközütk, nz atommag
két
3 neutron
ís repül ~. A .k,i>repü'~ö'sZlalbad'

I

•

"

Ikg
Bu-

7

, 56. Vetített szöveg:
Az élenjáró szovjet tudomány
axaltomkutatáslban
elsőnek á..fl(C
~ottta a :bélk,é5építés szOl1g,álatJá,baezt az energieforeást.
IMÍlga Szovjetumió az atomeeerglát.a
termelés, ill dolgozó mi:lJlJók
é~ets:z,fllliVon~M,Il1~emelésére használja fel, az amefiiJkad ímpeelalisták apuszaítő a,tOlIIl~át
a rombolás és törnegmészáolás 'szolgálatába akalrják áIMt'ani.
57. ,Az atomfegyver használata- ellen It:mrtalkolznalk
az emberéség spíz lés
százanilldói. 'l1LLtlalk.,oZlllalk
az arnenikad ,tökJések áMa.! -marshallizált
nyugateurópa!
országok. 195il. s'Zle'Pt~mber: l-én az angol anyák
magukkal IVIiUélk gyermekeiket Londonba a Ibélk,etűn{et:éslre.A hős
Ifmnci'll anyák ~ jobboldali képen
'
ül'l:ais IIdkölövár,(}Sá,oon
békegyűdéseker; tliJ,takoZ1talkaz atomfegyver betiltásáért.
58. Az olasz dolgozók Tooirióban hélk,oo.Jáfa:ásluikk,al'
alkadályozzá.k meg
az új vHá,~hálborút tkii,rooba,ntani készlü.lő arnerjkaí töíkéseket ga,z
.terwük vég,pehaj't'á5áhan , , ,az, atonnlegyver háborús célokra
valö
: lÍelhaSznáJlásóban.','
c.;
óQ. De tdltaíkoznak

az alom energia 'l'üglkJiválólbb kutafói is, akik mint JoH<J!t,Cm,i,e ;(,ZS'olioKüoi) mondotta 195()-IDeÍla lV'aa:ls.ód
V11:Jág
Békekonferencián
- nem akarunk cinkosai ILenmdelgy bűnős Iársadalanirendszérnek, aneíy ill 'tudomány eredményeiben csak rabló,
,pms'z<td'tó
tervesnek eszközét Iá tják,
'

60. S,z,tJáu,nellvtár~ az 19511. éV- oIMóbe1l'6-~ nydlaokozatában 1esrogeZlte,'
hogy -oa Szöwjle1tlUlIldó
i'sl'endeLk'eziik, aitQllllibomlbá
val. A Szov jetunió
ennuk a hataímas ener,gia.f9rn'áoo'aikbi:l1tokában is az at()ffifeg~'Ver
e~Hl1ásáért, a s~igopú nemzetközd ellenörzésért harcol
'
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