
Megtanuljuk

• Mik a műanyagok és a szintetikus szálak

• Mik a szappanok és a mosószerek

• Milyen a kozmetikumok összetétele

• Hol használják a peszticideket

• Milyen a gyógyszerek összetétele

• Mikor használjunk antibiotikumokat

• Mik a kábítószerek

• Miért veszélyes a kábítószer-fogyasztás

• Mely anyagok veszélyesek az ember számára
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A polimerizáció olyan kémiai reakció, amely során az egyszerű molekulákból 
makromolekulák keletkeznek. A makromolekulákból épülnek fel a makromolekulá-
ris anyagok – a műanyagok (plasztok).

Műanyagok

– polietilén a leggyakrabban alkalmazott műanyag. 
Szilárd, a vízzel, a savakkal, a hidroxidokkal és számos 
vegyszerrel szemben ellenálló, fagyálló is. Hevítésre 
megpuhul, alakítható és hegeszthető. Gyúlékony. Hátrá-
nya, hogy csak 80 C hőmérsékletig használható és 
könnyen karcolható. Zacskókat, táskákat, műanyag 
palackokat, csöveket, csővezetékeket, csomagolóanya-
gokat, különböző edényeket készítenek belőle.

– polivinil-klorid ugyancsak a gyakran alkalmazott 
műanyagok közé tartozik.

Hasonló tulajdonságai vannak, mint a PE-nek. 
Kemény, ellenáll a karcolásnak, a vegyszereknek, jó 
elektromos szigetelő, könnyen alakítható, hegeszthető. 
Gyúlékony, égése során egészségkárosító termékek 
keletkeznek. Csak 75 C hőmérsékletig hőellenálló.

Padlóburkolatok, fóliák, edények (élelmiszerek táro-
lására nem alkalmasak), csővezetékek, műanyag-ablakrámák készülnek belőle.

7.1 Műanyagok és szintetikus szálak

Keressük az összefüggéseket
A kémiai tanulmányaitok kezdetén megtudtátok, hogy a műanyagok sok anyagot 

helyettesíthetnek, pl. a fát, a vasat, az üveget, a porcelánt, a gyapjút. A műanyagból 
készült termékek viszonylag olcsók, a vízzel és a rozsdásodással szemben ellenállók 
és nem rothadnak. Tudjátok azt is, hogy napjainkban komoly gondot okoz a 
műanyaghulladék. Ebben a tanévben bővítettétek ismereteiteket a műanyagokról – 
tanultatok arról a kémiai reakcióról, amely alapján a műanyagokat (makromolekulá-
ris anyagok) készítik – a polimerizációról. Ismételjétek át, mi keletkezik az etén 
polimerizációjakor. Hogyan megy végbe a polimerizáció?

Az etén polimerizációjakor polietilén keletkezik. A nagyszámú eténmolekulából 
egy nagy molekula – a polietilén makromolekulája jön létre.

Az orvosi technikában is jelentős a 
műanyagok alkalmazása – mester-
séges szervek készülnek belőlük.

A mesterséges szív többféle műanyag-
ból és titánfémből készült.

Az előállítás módja (pl. az alkalmazott 
katalizátor) alapján különböző tulaj-
donságú polietilén keletkezhet. Ezért 
láthatjuk a polietilén-termékeken pl. 
ezt a megjelölést:

2
HDPE

Hide density – nagy sűrűség (szénlán-
cai csak kevéssé elágazók).

4
LDPE

Low density – kis sűrűség (szénlán-
cai nagyon elágazók). A polietilén 
kémiai ellenálló-képessége éppen a 
sűrűségével függ össze.

3
V

A PVC-t a vinil-klorid (klór-etén) 
polimerizációjával állítják elő:

nCH2  CH  Cl  

n

CHCH2

Cl

S
PE

m

PVC

...
...

sok kis molekula egy nagy molekula – makromolekula
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– polisztirol szintén nagyon fontos műanyag. Szilárd, 
kemény, szerves oldószerekben (pl. az acetonban) oldódik, 
jó hang- és hőszigetelő. Szobahőmérsékleten nem káros az 
egészségre. Sárga kormozó lánggal ég, az égéstermékek az 
egészségre károsak.

Játékokat, alátéteket, műanyag evőeszközöket, tejter-
mékek tárolására szolgáló edényeket, polisztirolhabot – a 
hűtőiparban és az építészetben használatos szigetelőanya-
got gyártanak belőle.

Szintetikus szálak
olyan anyagok, amelyeket a természetes szálak (gyapot, len, selyem, gyapjú) helyett 

használnak. Szilárdak, rugalmasak, nem gyűrődnek, a molyokkal szemben ellenállók, 
gyorsan száradnak. Hátrányuk, hogy csekély mértékben képesek felszívni az izzadtságot, 
nem szellősek, gyúlékonyak és súrlódáskor könnyen feltöltődnek sztatikus elektromos-
sággal. A leggyakrabban a poliészter- és a poliamidszálakat alkalmazzák.

Terilén (Tesil)
a poliészter anyagú szálak közé tartozik. Díszítő 

anyagok, ruhák készülnek belőle.

A szilon és a nejlon a poliamid szálak közé tartozik. 
Harisnyák, ruhák, függönyök, szőnyegek, kötelek, csö-
vek készülnek belőlük.

A műanyagok mesterségesen előállított makromolekuláris anyagok. A legje-
lentősebb műanyagok közé tartozik a polietilén (PE), a polivinil-klorid 
(PVC) és a polisztirol (PS). Az emberi tevékenység számos területén alkal-
mazzák ezeket. A szintetikus szálak a természetes szálakat pótolják. 
Leggyakrabban a poliészter (pl. terilén) és a poliamid (pl. szilon, nejlon) 
szálakat használják.

6
PS

A polisztirolt a sztirol (vinil-benzol) 
polimerizációjával állítják elő.

A polisztirolhab illékony szénhidro-
génekből készül.
A szénhidrogén a meglágyult poliszti-
rolban kis üregeket alakít ki, ezáltal 
megnöveli a polisztirol térfogatát. 
A műanyag megszilárdulásakor a 
szénhidrogén fokozatosan elillan és 
levegő tölti ki a helyét.

5
PP

A polipropilén (PP) gyakran alkalma-
zott műanyag. Szőnyegek, zacskók, 
élelmiszertároló edények készülnek 
belőle.

Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) 
műanyagot pl. a polisztirol helyett 
alkalmazzák.

A reakto-műanyagok (hőre keménye-
dő műanyagok) olyan műanyagok, 
amelyek magas hőmérsékleteken 
nem alakíthatók, gumiszerű tulaj-
donságaik vannak. Ide soroljuk az 
epoxigyantákat, a poliésztereket és a 
fenol-formaldehid gyantákat (bakelit).

A tetrafluoroetilénből készül a teflon 
nevű műanyag, amely pl. a ser-
penyők belső falát borítja, 200 C 
hőmérsékletig süthetünk bennük.  
A teflon 360 C hőmérséklet fölött 
bomlani kezd, ezért veszélyes túlhe-
víteni a serpenyőt.

A műanyagok felhasználásának áttekintése

 6 % műszaki 
műanyagok

 2 % nagyteljesítményű 
műanyagok

 21 % egyéb (ABS, reak-
to-műanyagok)

 32 % polietilén

 18 % polivinil-klorid

 12 % polipropilén

 9 % polisztirol

ke

PS

Gondolkodunk és felfedezünk
A PET lehet félkemény (rugalmas) vagy szilárd, a vastagságától függően. Rugal-

masságának köszönhetően szintetikus szálak gyártására is használják. Előnye, hogy 
teljesen újrahasznosítható. Más műanyagoktól eltérően a stabilitásának köszönhető-
en az újrafeldolgozást követően sokféle célra lehet használni (becsült élettartama 
több, mint 1 000 év). Leggyakrabban a PET-palackokkal találkozunk (ásványvizet, 
gyümölcsleveket, üdítőitalokat, olajat töltenek bele). Állapítsátok meg ennek a 
műanyagnak a kémiai, valamint az újrahasznosítási jelét.
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A polietilén tulajdonságait.

Végrehajtás:
1. Levágunk két csík polietilén fóliát.
2. Az első polietilén csíkot a spirituszégő lángjában hevítjük.
3. A másik polietilén csíkot feltekerjük egy felforrósított fémcsőre.
4. Két fóliát két üveglap között egymás mellé helyezünk úgy, hogy a szélükön 

kilóg janak. A kilógó részeket a lángban hevítjük.

Megfigyelés:
Az égő lángjában a polietilén megolvad, kékes lánggal égni kezd, lecsepeg és a 

szaga a paraffinra emlékeztet.
A polietilén megváltoztatta az alakját. Felvette annak a tárgynak az alakját, amely-

re feltekerték.
A polietilén fóliák összeolvadtak.

Magyarázat:
A polietilén gyúlékony. Égéskor a paraffinra emlékeztető szagot áraszt, amely 

szénől és hidrogénből áll. A polietilén szén-dioxiddá és vízzé ég el.
A polietilén megváltoztatta az alakját – hőre lágyulva alakítható.
A polietilén fóliák összeolvadtak – hegeszthetők.

Eszközök és vegyszerek:
 1. porcelán tálka
 2. tégelyfogó
 3. 2 üveglapocska
 4. fémcső
 5. spirituszégő, gyufa
 6. olló
 7. polietilén fóliák

Megjegyzés:
A kísérletet a tanár végzi a vegyifül-
kében vagy nyitott ablak mellett.
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A műanyaghulladék megsemmisítésének legelőnyösebb módja az újrahasznosítás. 
Kíméli a természeti forrásokat, csökkenti az energiafogyasztást, a hulladék meny-
nyiségét és a környezetszennyezést. Az újrahasznosítást reciklálásnak is nevezik.

A műanyagok és a környezet
A háztartásokban naponta nagy mennyiségű műanyaghulladék keletkezik. Más 

háztartási hulladékkal együtt (kommunális hulladék) a műanyagok a hulladéklera-
kókra kerülnek.

A sárga konténerbe dobálhatjuk a 
műanyag-fóliákat, zacskókat, táská-
kat, a PET-palackokat, a jogurthos 
és a tejszínes dobozokat, az élelmi-
szerek műanyag-csomagolását és a 
kozmetikumok (samponok, krémek, 
folyékony szappanok) flakonjait stb. 
A műanyagokat nem kell lemosni, 
osztályozni, sőt a címkéket vagy a 
kupakokat sem kell eltávolítani a 
palackokról. Csak a lehető legkisebb 
térfogatúra kell összenyomni őket.
Nem dobhatjuk ide: azokat a műanyag-
burkoló anyagokat, amelyeket más 
anyagokkal kombináltak, az erősen 
szennyezett burkoló anyagokat és ter-
mékeket, a vegyszerek, az ásványi ola-
jok, a gyógyszerek csomagolását.

A műanyagok aránya a kommunális hulladékban

 5 % PS

 3 % PVC

 4 % egyéb

 43 % PET

 30 % PE

 15 % PP

A műanyaghulladék 
megsemmisítésének a módja

lerakat újrahasznosításenergetikai 
értékelés

A műanyaghulladék megsemmisítését megnehezíti a műanyagok kémiai állandó-
sága. A műanyagok nem rothadnak, a természetben nem bomlanak el, emiatt felhal-
mozódnak.

A műanyaghulladékot szemétégetőkben égetik el, így energia nyerhető, de 
szennyeződik a légkör. A polietilén, amely csak szén- és hidrogénatomokból áll, 
szén-dioxiddá és vízzé ég el. A polivinil-klorid elégetése során káros hidrogén-klo-
rid keletkezik, amely a levegő nedvességével sósavat képez. Ezért a PVC-tartalmú 
hulladék égetése során keletkező gázokat meg kell tisztítani. Hatékonyabb módja 
a környezetvédelemnek a PVC helyettesítése más anyagokkal. A műanyagok más 
adalékanyagokat is tartalmaznak, amelyek elégetésekor sok káros anyag keletkezik. 
Ezek nehezen távolíthatók el a gáznemű égéstermékekből, de még a tisztítóberende-
zés szűrőjéből is.

A legjobb megoldás a műanyaghulladék újrahasznosítása. A műanyaghulladékot 
az újrahasznosítás előtt még osztályozni kell (szeparálni). Gyűjtésükre sárgaszínű 
konténereket alkalmaznak.

A műanyagok újrahasznosításával védjük a Földet a hulladékhalmoktól, ame-
lyekkel maga a természet nem tud mit kezdeni, kíméljük a természeti forrásokat (a 
műanyagok kőolajból készülnek), a természetet és az egészségünket is.

A tudósok új műanyagokat fejlesztenek ki, amelyek könnyen elbomlanak (ezek-
ből pl. bevásárló szatyrokat gyártanak). Ez is egy módja, hogyan csökkentsük a 
műanyaghulladék mennyiségét.

A kommunális hulladékban található 
anyagok lebomlási ideje a szabad 
természetben eltérő:
 almacsutka: néhány hét,
 újságok és folyóiratok: 
néhány hónap,

 alumínium dobozok: 20 – 100 év,
 elem (akkumulátor): 200 – 500 év,
 gumiabroncs: 265 év,
 PET-palack, polietilén zacskók:
500 év,

 polisztirol: 1000 év,
 üveg: 4000 év.

Azzal, hogy úgy szabadulunk meg 
a felesleges dolgoktól, hogy kidob-
juk a szabad természetbe, nemcsak 
az embereket, hanem az állatokat is 
veszélyeztetjük. Szennyezzük a ter-
mészetet, amely az egyes anyagok 
lebontásával éveken, évtizedeken, 
évszázadokon át birkózik! Negatí-
van befolyásoljuk nemcsak a mai 
nemzedékek, hanem az utánunk jövő 
nemzedékek életét is.
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Keressük az összefüggéseket
A víz tulajdonságainak a vizsgálatakor megfigyelhettétek, hogy a tű vagy az érem 

azonnal elmerül a vízben, ha szaponát oldatot cseppentünk a víz színére. Miért süly-
lyedt el a tű azonnal, amikor a szaponátot a vízbe cseppentettük?

A szaponát behatolt a vízmolekulák közé a víz színén és megbontotta a felületen 
kialakult molekularéteget.

A tűhöz hasonlóan pénzérmét is elhelyezhetünk a víz felszínén. A kis tárgyak és 
bizonyos vízi állatok is képesek a víz színén maradni. Ezt a víz színén kialakult mo-
lekularéteg teszi lehetővé, amely egy vékony, rugalmas hártyaként viselkedik. Ez a 
jelenség a víz felületi feszültségének a következménye.

Mit vizsgálunk?
Két folyadék – az olaj és a víz – határának felületi feszültségét.
Végrehajtás:

1. Az olajat őrölt piros fűszerpaprikával festjük meg és megtöltjük vele a lombikot.
2. A főzőpohárba vizet öntünk úgy, hogy a víz szintje kb. 4 cm-rel magasabb legyen, 

mint a lombik nyílása. Az olajjal töltött lombikot a vízzel töltött főzőpohárba 
helyezzük. Megfigyeljük a következményeket.

3. A víz felszínére szaponát oldatot csepegtetünk. Megfigyeljük a változásokat.

Megfigyelés:
Az olaj csak azt követően kezdett emelkedni a víz színére, amikor hozzáadtuk a 

szaponátot.
Magyarázat:
Az olaj emelkedését kezdetben az olaj–víz határán ható felületi feszültség aka-

dályozta meg. A szaponát a felületi feszültséget csökkentette, ezért az olaj felemel-
kedhetett a víz felszínére. 

Eszközök és vegyszerek:
 1. szűk nyakú lombik
 2. főzőpohár
 3. víz
 4. olaj
 5. őrölt fűszerpaprika
 6. szaponát

A tisztító- és a mosószereket együtt 
detergenseknek is nevezik.
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Tisztító- és mosószerekként szappanokat és szaponátokat használnak. A szappa-
noktól eltérően a szaponátok nehezebben bomlanak le, ezért jobban szennyezik a 
természetet.

A víz volt az első tisztítószer, amelyet az emberek használtak. A víz felületi fe-
szültsége azonban megakadályozza, hogy mosakodáskor a szennyeződés a vízbe ke-
rüljön. A víz tisztító hatását tisztító- és mosószerek hozzáadásával fokozzák.

A szappanok a nagyobb szénatomszámú karbonsavak (zsírsavak) nátrium- vagy 
káliumsói.

A szappan tisztító hatása a víz felületi feszültségének a csökkentésében nyilvánul 
meg. Ez megkönnyíti a szennyeződés felületének az átnedvesedését és eloszlását a 
vízben (emulgeálás). A felületi feszültséget csökkentő anyagok a tenzidek. A szap-
pan is tenzid, amely ionokból áll (anionos tenzid). A negatív töltésű vége vonzza a 
vizet (hidrofil rész), a másik vége viszont taszítja (hidrofób rész). A hidrofób rész 
hozzátapad a szennyeződéshez, a hidrofil rész pedig behúzza a vízbe. A szennyré-
szecskék elválasztását segítik a mechanikai hatások (pl. a fehérnemű mozgása) és a 
magasabb hőmérséklet.

A szappanok vizes oldatai hosszú-
szénláncú savak anionjait és Na+ 
vagy K+ kationokat tartalmaznak.
A szappan általános képlete:
CH3[CH2]nCOO–Na+

A szénhidrogénes rész oldja a zsír-
szennyeződést, az ionos rész pedig 
segíti az oldódást a vízben.

A görögöknek saját történetük van 
a szappan keletkezéséről. Ez az 
Égei-tengerben, Leszbosz szigetén 
játszódik. A sziget szikláján egy 

A szappan hátrányai: zsírtalanítja a bőrt, égeti a szemet, a filcesíti a gyapjút, a 
kemény vízben elveszti a hatékonyságát. Kemény vízben mosva a szappan kicsapó-
dik – a „mész-szappan” fehér, pelyhes csapadéka képződik. Minél keményebb a víz, 
annál nagyobb a szappanfogyasztás. A lágy vízben gazdagabb a habképződés mint a 
kemény vízben.

A szappan hagyományos tisztító- és mosószer. Új tisztító- és mosószerek váltják 
fel – a szaponátok. A szaponátok különböző anyagok keverékei. A szövetek áztatását 
segítő anyagok (tenzidek) mellett tartalmaznak pl. vízlágyítókat, fehérítő és színélén-
kítő adalékokat, enzimeket is.

Vízlágyító anyagként a foszforsav sóit – foszfátokat adtak a vízhez. Ha a foszfátok 
a folyókba kerülnek, megbontják a biológiai egyensúlyukat, ezért az alkalmazásukat 
már beszüntették. A leggyakrabban használt vízlágyító a nátrium-karbonát (szóda). A 
fehérítő és színélénkítő adalékok többnyire oxigént tartalmaznak, amely felszabadul 
és fehérítő hatása van. Az enzimek a fehérje eredetű szennyeződéseket (vért, ételma-
radékokat) bontják el. Az enzimeket tartalmazó bioaktív mosóporok 60 C-ig hatáso-
sak, mert az enzimekben található fehérjék magasabb hőmérsékleten tönkremennek.

A szappanoktól eltérően a szaponátok nehezebben bomlanak el, így szennyezik a 
természetet. Ezért az előírt mennyiséget és foszfátmentes szaponátokat kell használ-
ni, és ügyelni kell arra, hogy ne jussanak a patakokba, folyókba és a tavakba.

templom állt, amelyben elhamvasz-
tották az isteneknek szánt áldozati ál-
latokat A sárgászöld keverék, amely 
az állatok zsírjából és az égett fa 
maradványaiból állt, egy heves eső 
következtében lemosódott a hegy 
lábához, ahová az asszonyok mosni 
jártak. Nekik tűnt fel, hogy a ruha 
jobban mosható, ha a víz sárgás 
színű. A növényi hamu kalcium-kar-
bonátot és nátrium-karbonátot tar-
talmaz.

A fürdőkád oldalán a fürdés után 
visszamaradó piszkos csíkot a ke-
mény vízben található sók alkotják, 
amelyek reagáltak a szappannal.

A szappan mosó hatását csökkentik 
azok a sók is, amelyek az átizzadt 
fehérneműben vannak, de a verejték-
ben található savak is. A szappan re-
agál a savakkal és pelyhes csapadék 
képződik.

nedvesedés a szennyrészecskék elválasztása a szennyrészecskék szétszóródása

szénhidrogénes 
rész (hidrofób)

anionos rész
(hidrofil)
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7.3 Kozmetikumok

Az ember már ősidők óta védte a bőrét az éghajlati hatásoktól és a rovaroktól. Erre 
a célra az elejtett állatok zsírját és a növényi kivonatokat használta.

Már az ókori egyiptomiak erőteljesen használták a „természetes kozmetikumo-
kat”, hennával festették a körmüket. Kleopátra egyiptomi királynőt tekinthetjük az 
arcfestés és átalakítás úttörőjének – festette a szemhéját, a szempilláit, a szemöldökét.

Nagy megértéssel voltak a kozmetikai művészet iránt az ókori görögök és rómaiak 
is. Arcukat „fehér ólommal” fehérítették, cinóberből készült szerekkel hangsúlyozták 
ki az ajkukat. Kiváló illatszerészek voltak az arabok, mivel ismerték az alkoholt, an-
nak bódító és konzerváló tulajdonságait.

A kozmetikai készítmények elsősorban a mindennapok higiéniai eszközei, mint 
a toalett-szappanok, a fogkrémek, testápoló krémek, borotválkozási készítmények 
vagy a samponok.

Funkciójuk szerint a kozmetikumokat a következő csoportokba oszthatjuk:
• higiéniai (testápoló) készítmények (az arc, a test, a haj, a fogak, a szájüreg és a 

körmök tisztítása és fertőtlenítése, az emberi szagok ellensúlyozása vagy a nem-
kívánatos szőrzet eltávolítása),

• bőrvédő készítmények (a bőr és tartozékainak védelme a környezeti hatások, pl. 
a hideg, a meleg, a nedvesség, a szárazság, a napsugárzás, a káros anyagok ellen),

• regeneráló szerek (hidratáló, ránctalanító, narancsbőr elleni és egyéb készítmé-
nyek, amelyek célja, hogy a bőr, a haj és a körmök jó állapotban legyenek és 
lassítsák az öregedés látható megnyilvánulásait),

• dekorkozmetikumok (színeffektus kialakítása vagy a bőr, a szemhéj, a szemöl-
dök, az ajkak, a körmök, a haj apró hiányosságainak az elfedése, a haj göndöríté-
se, kiegyenesítése, rögzítése),

• illatszerek (parfümök, illatosító, testápoló és kölnivizek).

A krém összetételének példáján látható, hogy a leggyakrabban alkalmazott koz-
metikai nyersanyagok: a víz, az alkohol, a zsírok, a viasz és az olajok.

Hogy a kozmetikai készítmény mi-
lyen célt fog szolgálni, függ a specifikus 
adalékanyagoktól.

Például bizonyos anyagok – abrazí-
vumok, peelingek – a testfelszín vagy 
a fogak mechanikus tisztítására, a kör-
mök csiszolására szolgálnak.

Az izzadásgátló (antiperspiráns) sze-
rek összehúzzák a verejtékmirigyeket, 
ezzel csökkentik az izzadást. A dezo-
dorok lelassítják a verejték lebomlását, 
ezáltal csökkentik a kellemetlen testsza-
gokat.

A hidratáló és regeneráló készít-
ményekbe olyan anyagokat kevernek, 
amelyek visszatartják a természetes vi-
zet a bőrben.

Regeneráló bőrápoló krém fitoceramidokkal, 
vitaminokkal és Q 10 koenzimmel

Anyag Tartalom (tömeg %)
Víz (aqua) 64,4
Glicerin (glycerin) 10
Emolliens (caprylic/capric triglyceride) 6
Jojoba olaj (Simondsia chinensis) 5
Szilikonolaj-származék (dimethicone) 4
Shea vaj (Butyrospermum parkii) 3
Emulgátor (sorbitan oleate) 3
Alfa-tokoferil-acetát (alpha tocoferylacetate) 3
Fitoceramidok (ceramide 3) 0,5
Illatkompozíció (parfum) 0,3
Szkvalén (squalene) 0,2
Aszkorbil-palmitát (ascorbylpalmitate) 0,2
Q 10 koenzim (ubiquinone) 0,2
Konzerváló anyag (chloracetamide and sodium benzoate) 0,2
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Szöveggel dolgozunk
Olvassatok el egy szakszöveget a fogkrémről és válaszoljatok a 

kérdésekre. Csoportokban dolgozzatok.
a) Készítsetek címeket az I. és II. szövegrészhez.
b) Röviden beszéljétek meg mindkét rész tartalmát (az I. részre leg-

feljebb három mondatot és a II. részre legfeljebb hat mondatot 
szánjatok).

c) A szövegben található információk alapján magyarázzátok meg, mik az abrazívu-
mok, a demineralizáció és a remineralizáció.

d) Írjátok le, mi a profilaxis, szuszpenzió, hidrofil anyag és a kémiai szintézis (keres-
setek az interneten vagy a szakirodalomban).

e) A szorbitolt a fogkrémekben, továbbá az infúziós oldatok készítésénél, a C-vita-
min és a gyógyszerek gyártásánál is használják. Csak félig olyan édes mint a 
közönséges cukor, a szervezetben fruktózzá alakul át, ezért a cukorbetegek szá-
mára alkalmas édesítőszer. Keressétek meg az interneten vagy a szakirodalomban 
a kémiai képletét.p

I

Kozmetikai feladat – a fogak felületének tisztítása és csiszolása, a légzés frissítése.
Profilaktikus (megelőzési) feladat – eltávolítani a foglepedéket és alkalmazni a 

profilaktikus anyagokat a fogak egészségének megőrzése céljából.p y g g g

II

A fogkrém szilárd oldhatatlan anyagok, víz és egyéb, természetes jellegű vagy 
szintetikusan előállított, esetleg átalakított hidrofil anyagok szuszpenziója.

Tartalmaz:
Abrazívumokat: a fogkrémek legfontosabb összetevői.
A finomtól a normálisig terjedő csiszoló részecskék, amelyek tisztítják és csiszolják 

a fogak felszínét, eltávolítják a színes foglepedéket. A leggyakrabban használt abrazív 
anyag (dörzsanyag) a kalcium-karbonát. Egyebek mellett megállítja a savképződést a 
foglepedékben, ezáltal segíti a fogzománc remineralizációját („vissza-ásványosodá-
sát”). A fogzománcot támadó bakteriális eredetű savak kalciumot is elvonnak közvet-
lenül a fogfelszín alól. Ezt a folyamatot nevezik demineralizációnak („ásványtalanítás-
nak”). Korai fázisban a demineralizálódott részek képesek természetes módon regene-
rálódni. Ha a demineralizáció folytatódik, kialakul egy lyuk, amelyet már csak a fog-
orvos képes megjavítani – betömni.

Víz: a fogkrém hidrofil alkotórészeinek oldószereként hat és szuszpenziós 
közeget alakít ki az abrazív anyagok számára. A fogkrém kb. 40 – 60 %-át alkotja.

Egyéb anyagok: detergensek (habzást kiváló anyagok – nátrium-laurilszulfát), a 
krém kiszáradását lassító anyagok (szorbitol), a fogkrémet besűrítő anyagok (hid-
roxil-etil-cellulóz), ízanyagok, illat- és színanyagok (szacharin, mentol, mentaolaj, 
szegfűolaj, eperaroma), profilaktikus anyagok (fluoridok), gyulladásgátlók (orvosi 
zsálya), fehérítő anyagok (peroxidok).

A kozmetikumok elsősorban a mindennapokban használt higiéniai készítmé-
nyek, tehát a pipereszappan, a fogkrémek, a testápoló krémek, a borotválko-
zási szerek vagy a samponok.
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7.4 Peszticidek

Keressük az összefüggéseket
A kerti kártevőket pusztítva gyakran használnak olyan készít-

ményeket, amelyek méregként vannak megjelölve. Hogyan dolgoz-
nátok ezekkel az anyagokkal?

A mérgekkel dolgozva be kell tartani a személyi higiéniát, munkavédelmi esz-
közöket kell használni és be kell tartani a munkabiztonságot is.

A mezőgazdaságban a növények kártevői ellen használt anyagokat peszticidek-
nek (növényvédőszereknek) nevezik. Alkalmazásuk révén növekednek a termésho-
zamok, csökkenek a veszteségek a raktározásnál.

Biológiai hatásuk alapján a peszticideket néhány csoportba oszthatjuk.
Herbicidek – gyomirtók. Többnyire a leveleken át jutnak be a növénybe és 

onnan haladnak tovább a szárba és a gyökerekbe. A gyomok leállnak a növésben és 
a fejlődésben.

Fungicidek – gombaölő szerek. Ide sorolják a csávázó szereket is, amelyekkel a 
vetőmagot védik. 

Inszekticidek – állati kártevők, elsősorban a rovarok ellen használt szerek. Hát-
rányuk, hogy gyakran a hasznos rovarokat (méheket, dongókat) és állatokat is 
elpusztítják.

A peszticideket a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban alkalmazzák 
a növényi betegségek, az állati kártevők és a gyomok ellen.

Az egerek és a rágcsálok pusztítá-
sára rágcsálóirtó szereket (roden-
ticideket) használnak. Ezek között 
mérgezett csalétek formájában kihe-
lyezett készítmények, és a rágcsálók 
odújába szórt mérgek is vannak.

A peszticidek mérgek. Mielőtt dolgozni kezdenénk velük, meg kell nézni a cso-
magolásukon található adatokat: alkalmazhatóságot, adagolást, mennyire mérgezőek 
az élőlényekre és a kihelyezést követő időtartamot, amíg a kezelt növény nem 
fogyasztható.

Munka közben munkavédelmi eszközöket kell használni.
A peszticidek túlzott alkalmazása az ökológiai egyensúly meg-

bomlásával jár. Hatásuknak ki van téve a víz, a talaj, a levegő és az 
élőlények is. Bekerülnek a táplálékláncokba, felhalmozódnak az 
állatok testében és veszélyesek az emberre is (allergiát, daganatos 
betegségeket okoznak).

Napjainkban a rovarirtószerek mel-
lett feromonokat is használnak. A 
feromonok különböző összetételű 
vegyületek, amelyeket egy állatfaj 
valamelyik nemű egyede termel. Pl. 
a lombos erdők veszélyes kártevőjé-
nek számító gyapjaslepke nősténye 
olyan feromont bocsát ki, amelynek 
már kis mennyiségét is képesek a 
hímek nagy távolságból megérezni.
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7.5 Gyógyszerek

Az emberek már nagyon régóta gyógyszerekkel igyekeztek segíteni a beteg 
emberen vagy állaton. Bizonyos növények és ásványok gyógyhatásával már az ókori 
herbáriumok (növényleírások) is foglalkoztak.

A gyógyhatású anyagok olyan anyagok vagy anyagkeverékek, amelyek gyógyí-
tásra, a diagnózis felállítására vagy a betegségek megelőzésére szolgálnak.

A gyógyszerek (orvosságok) olyan készítmények, amelyek hatóanyagokból és 
adalékanyagokból állnak. Véglegesített formában kerülnek a betegekhez. Gyógy-
szergyárak állítják elő őket.

A gyógyszereket különböző formában gyártják:

• folyékony (injekciók és infúziós készítmé-
nyek, szörpök, cseppek, tinktúrák),

• szilárd (porok, tabletták, pirulák, teakeveré-
kek, pasztillák, kapszulák),

• egyéb (kúpok, zsírok, krémek, paszták, zse-
lék, sprayek, tapaszok).

A gyógyszerek hatásuk alapján több csoportba oszthatók.
Analgetikumok fájdalomcsillapítók, pl. sérü-

lés után.
Antipiretikumok – lázcsillapítók.
Antibiotikumok baktériumok okozta fertőző 

betegségek gyógyítása. A kezelés során be kell 
tartani az előírt adagolást és minden alkalommal 
be kell szedni a teljes mennyiséget. Ellenkező 
esetben a kórokozók túlélik és ellenállókká vál-
nak az antibiotikumokkal szemben (rezisztencia). 
Ugyanez történik az antibiotikumok gyakori 

használatakor is. Kialakulhatnak olyan életveszélyes fertőzések, amelyekre már sem-
milyen antibiotikum nincs hatással.

Az antibiotikumok felszívódása függ a tápláléktól is, ezért a betegség ideje alatt 
könnyebb étkezés ajánlatos.

Az antibiotikumos kezelés során és azt követően is az orvosok a probiotikumok 
használatát javasolják. A probiotikumok mikroorganizmusokat tartalmaznak, ame-
lyek segítik a bélflóra megújulását.

A vírusfertőzések ellen az antibiotikumok hatástalanok, ezért felesleges őket 
szedni pl. influenza esetén.

Gondolkodunk és felfedezünk
Mely élelmiszerekben vannak probiotikus baktériumok?

A hatóanyagok gyógyításra, a diagnózis felállítására vagy a betegségek meg-
előzésére szolgáló anyagok.

A farmakológia (pharmakon – gyógy-
szer, drog, méreg) a hatóanyagoknak 
az élő szervezetre kifejtett hatását 
vizsgáló tudomány.

Paracelsus (1493 – 1541) svájci or-
vos elindította az alkímia új irányát 
– az iatrokémiát. Lerakta az orvos-
tudomány és a farmakológia közös 
alapjait. Kijelentette: „Minden anyag 
méreg. Csak az adag nagyságától 
függ, hogy az anyag mérgező-e.”
Felkereste a mai Szlovákia terüle-
tét is. Erre emlékeztet a pozsonyi 
Prímás téren egy emléktábla is.

Az antibiotikumok története 1928-ban 
Alexander Fleming (1881 – 1955) 
angol orvossal kezdődött, aki a Peni-

cillium notatum penészből izolálta az 
első és mindmáig használt antibioti-
kumot, a penicillint. A nemkívánatos 
mellékhatások szempontjából a peni-
cillinek a legbiztonságosabb antibio-
tikumok közé tartoznak, bár vannak, 
akik allergiásak rájuk.

A gyógyszer csomagolásán fel van 
tüntetve az ún. lejárati idő, ennek 
leteltével a gyógyszert már nem sza-
bad használni.
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7.6 Az emberre veszélyes anyagok

7.6.1 Drogok

A drogokat (kábítószereket) az emberek régóta ismerik. Már az ókorban használ-
tak olyan növényeket, amelyek bódult állapotot idéztek elő, ugyanakkor károsan is 
hathattak. A drogokat a varázslás és a mágia eszközeként használták, de bizonyos 
betegségeket is gyógyítottak velük.

Keressük az összefüggéseket
Minden anyag, amely a szervezetbe kerül, a javunkra szolgálhat, de árthat is. A 

biológiából már tudtok a függőséget okozó anyagok egészségre ártalmas hatásáról. A 
függőséget okozó anyagok – drogok, kábítószerek, narkotikumok – már kis adagban 
is nemkívánatos hatással vannak a szervezetre. Soroljátok fel, miért.

A drogok kihatnak az ember pszichéjére, a viselkedésére, arra, hogy képes-e 
megőrizni az önuralmát és odafigyelni a körülötte zajló eseményekre.

A drog olyan anyag, amely a szervezetbe jutva képes befolyásolni annak egy 
vagy több funkcióját is. Pszichikai (lelki) és fizikai (testi) változásokat okoz. Kihat a 
központi idegrendszerre és képes függőséget előidézni.

A drogfüggőség (toxikománia) betegség. Jellemző rá, hogy a kábítószerfüggő sze-
mély ellenállhatatlan vágyat érez a drog iránt és minden lehetséges eszközzel hozzá 
akar jutni.

A drogfüggőség fokozatosan alakul ki. Bizonyos kábítószerek esetén az érzékeny 
személyeknél már az első alkalommal függőség alakulhat ki (pl. a heroinnál).

Először a pszichikai függőség alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a személy vágyat érez 
arra, hogy ismét használja a drogot, amely elégedettséget kelt benne. A következmé-
nye pedig az, hogy minden egyéb kedvtelés a háttérbe szorul, az ember teljesen a 
drog uralma alá kerül.

Fizikai függőségről akkor beszélünk, amikor a szervezet rászokik a drogra és be-
építi az anyagcseréjébe. A kábítószer kiiktatása elvonási tüneteket okoz. Ez lehet ásí-
tás, izzadás, testhőmérséklet-változás, ízületi fájdalmak, emésztési zavarok, étvágy-
talanság, nyugtalanság, álmatlanság, görcsök, epilepsziás rohamok stb.

Egy idő után a drogfüggő kénytelen növelni az adagot, hogy ugyanolyan hatást vált-
son ki nála a kábítószer. Ilyenkor következhet be a túladagolás, amely halált is okozhat.

Gondolkodunk és felfedezünk
A kellő önbizalommal és önbecsüléssel rendelkező embernek nincs szüksége arra, 

hogy a saját jelentőségét mások előtt kábítószerekkel is kiemelje. A drogok eleinte talán 
kínálhatnak rendkívüli élményeket, de a használatukért mindig drágán kell fizetni.

Gondolkodjatok el erről és közösen beszéljétek meg, hogyan védekezhettek a dro-
gok ellen.

A természetes drogok rendszerint 
növényi eredetűek.

A szintetikus drogok mesterségesen 
előállított anyagok.

A függőség a fiataloknál általában 
próbálkozással alakul ki.
Ennek az oka pl. a kíváncsiság, az 
unalom, a kalandvágy, a kikapcso-
lódás, a problémák előli menekülés, 
a bandához való tartozás vágya, egy 
életérzés kifejezése lehet.

Hogyan tárjuk fel a drogfogyasztás 
tényét:
 iskolai problémák,
 megszűnik a korábbi érdeklődés,
 más barátok és bandák tűnnek fel,
 megváltozik a viselkedés,
 gyengeség, nappali álmosság,
 étvágytalanság, fogyás,
 bőrelváltozások,
 pénz tűnik el a környezetben,
 fecskendő, fecskendőtűk, drogok 
kerülnek elő,

 injekciózás nyomai a végtagokon.
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Attól függően, hogy a törvényi szabályozás megengedi-e vagy tiltja a droghaszná-
latot, feloszthatjuk a drogokat legális és illegális drogokra.

A legális drogok hozzáférhetők, megvásárolhatók az üzletekben, a társadalom el-
fogadta azokat (alkohol, nikotin, koffein, bizonyos gyógyszerek). Az alkoholos italok 
fogyasztása és a dohányzás a Szlovák Köztársaságban 18 éves kortól engedélyezett.

Az illegális drogok használata a kábítószer-törvény értelmében tilos (pl. a vadken-
derből készült drogok, serkentő drogok, hallucinogének, ópiumszármazékok).

Alkohol és alkoholizmus
Szlovákiában az első számú legális drog az alko-

hol. Az alkoholtartalmú italokban etanol található. A 
gyártásukhoz szolgáló mezőgazdasági termékek fel-
dolgozási módja alapján megkülönböztetjük a sört, 
a bort és az alkoholpárlatokat (égetett szeszt).

Az alkohol hatása függ pl. az elfogyasztott 
mennyiségtől, az ital alkoholtartalmától és a fo-
gyasztó testtömegétől. Az alkohol a gyermekek és 
a fiatalkorúak számára veszélyesebb, mint a felnőt-
tek számára. Fogyasztása a májbetegség kialaku-
lásának kockázatával jár (a máj nem képes olyan 
mértékben lebontani az alkoholt, mint a felnőttek-
nél), de az idegrendszer is károsodhat.

Alkoholista az az ember, akinek az alkoholfogyasztás társadalmi, szociális és 
egészségi problémákat okoz. Az alkohol károsító hatására a központi idegrendszer a 
legérzékenyebb, ezért az alkoholizmus káros tünetei először az ember pszichikájában 
és viselkedésében jelentkeznek. Konfliktushelyzetek alakulnak ki a munkahelyen és 
a családban is. Az alkoholizmus egészségi következménye a máj megbetegedése, az 
agysejtek megbénulása, sőt az idő előtti halál.

Dohány és dohányzás
A nikotin a dohány egyik összetevője, amely 

az ismétlődő fogyasztás következtében erős füg-
gőséget alakít ki.

A dohányzás nem befolyásolja lényegesen a 
pszichikai funkciókat, a viselkedést, a személyi-
ségi szintet vagy a szociális kapcsolatok minősé-
gét. Káros hatása elsősorban az egészségi állapot-
ban nyilvánul meg (tüdőrák, bronchitisz, szív- és 
keringési megbetegedések, a magzat károsodása 
terhesség idején és vetélés a nőknél).

A dohányfüggőség gyakran halálos következ-
ményekkel jár.

Igen veszélyes a passzív dohányzás is – ha a nem dohányzó személy egy füstös 
helyiségben tartózkodik, ugyanolyan kockázatoknak van kitéve, mint a dohányos. 
Leginkább a dohányos szülők gyermekei vannak kitéve a veszélynek.

A cigarettafüst több mint 4 000 veszélyes anyagot tartalmaz. Ezek az anyagok a 
dohány izzása közben keletkeznek vagy szabadulnak fel (pl. nikotin, szén-monoxid, 
kátrány).

Nagyobb mennyiségű alkohol tom-
pítja a központi idegrendszert és fá-
radtságot okoz. Gyakran jelentkezik a 
fokozott agresszivitásra és az erősza-
koskodásra való hajlam, nem ritka a 
veszekedés vagy a verekedés sem. 
Fokozatosan csökken a reakcióké-
pesség, az ember egyre nehezebben 
mozog, bizonytalanná válik a járása 
és a beszéde is. Ködbe borul az agya 
és egy bizonyos pillanatban kiesik az 
emlékezete is: a kijózanodást köve-
tően az ember egyszerűen képtelen 
visszaemlékezni arra, hogy mit csinált 
és hogyan viselkedett..

Az alkoholisták várható élettartama 51 
– 53 év, ami az átlagnál kb. 25 %-kal 
kevesebb. Az alkoholizmus világmé-
retű súlyos probléma.

A nikotin a dohány egyik összetevője.

A nikotin színtelen, olajszerű anyag, 
amely a levegőn megbarnul. Szúrós, 
égető íze van és a dohánynövénynek 
jellegzetes illatot kölcsönöz. A növényi 
mérgek, az ún. alkaloidok közé tarto-
zik, az agyban speciális receptorokhoz 
kapcsolódik. Az agyra gyakorolt hatása 
mellett növeli a szív frekvenciáját, a 
vérnyomást, ingerli a légutak nyálka-
hártyáját és a kezdő dohányosoknál 
rosszullétet és hányingert okoz.

Évente a dohányzás következtében 
kb. három millió ember hal meg, ami 
azt jelenti, hogy 10 másodpercenként 
meghal a világban egy dohányos. A 
kutatások bizonyítják, hogy a dohá-
nyosok 8–16 évvel rövidebb ideig 
élnek, mint a nem dohányzók.

Egy szál cigaretta 8–9 mg 
nikotint tartalmaz
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A kender anyagai (kannabinoidok)
A kenderben található drog napjaink legelterjedtebb növényi kábítószere. A marihuána könnyű drog, ame-
lyet a kender szárított és apróra zúzott leveleiből, terméseiből vagy virágaiból nyernek. A hasis a kenderből 
nyert gyanta. Leggyakrabban cigaretta formájában szívják, de rágják is, esetleg teaként fogyasztják.
Hatás
 szárazságérzet a szájban, éhség, enyhe hidegérzet, 

az időérzékelés torzulása, kellemes hangulat, sőt 
nevetési rohamok.

Kockázat
 emlékezet- és a koncentrációképesség zavarai, az 

ember azt képzeli, hogy megfigyelik, depresszió ala-
kul ki – önmagának akar ártani vagy a környezettel 
szemben agresszívvá válik, hosszabb távon cigaret-
tában szívva a marihuánát tüdőrák alakulhat ki.

Pszichostimulánsok
Igen erős pszichés függőséget alakítanak ki. A kokaint a kokacserje leveleiből nyerik. Különböző neveken 
ismert – koksz, hó, crack (szokták sütőporba és alkoholba keverni a port), cukor, koktél (a heroinnal össze-
keverve), és különböző módon szokták használni. A kokain fogyasztását még az inkákra vezetik vissza, akik 
vallási szertartásaik során használták a kokacserjét. A drog hagyományos fogyasztási módja a kokalevelek 
rágása, de gyakrabban szokták a kokaint felszippantani vagy befecskendezni. A pervitin (metamfetamin) az 
extasy tablettával együtt az ún. partidrogok közé tartozik. Hatása azonban erősebb az extasy tablettánál és 
jóval nagyobb a függőség kialakulásának a kockázata is.
Hatás
 hangulatjavító, eufória érzése, felgyorsuló pszichi-

kai folyamatok, hallucinációk.

Kockázat
 a hatás lecsengését követően kimerültség, depresz-

szió, ízületi fájdalmak, öngyilkossági hajlam, gyakori 
a túladagolás, szívroham és agyi erek katasztrófája.

Hallucinogének
Erős tudatmódosító hatásuk van és pszichés elváltozásokat okoznak.
Az LSD-t az anyarozsból – egy gabonán élősködő gombafajból állítják elő. A hallucinogének csoportjában 
az LSD a legerősebb drog – már egyszeri alkalmazása is súlyos következményekkel járhat (öngyilkosság).
Az extasy hatása alapján a hallucinogének és a pszichostimulánsok közé is besorolható. Az extasyt olykor 
a partidrogok (partik, klubrendezvények, diszkók) között is számon tartják: a táncos a drog hatására nem 
érez fáradtságot, a teljes kimerülésig képes fizikai aktivitásra.
Hatás
 optikai hallucináció, a „színek hallásának” és a 

„zene látásának” az érzése, a mozgáskoordináció 
képtelensége, szédülések, rosszullétek.

Kockázat
 pszichés elváltozások, az idegsejtek károsodása, az 

LSD esetében a drog hatása még jóval később is 
jelentkezhet és sérülés, baleset, öngyilkosság is 
bekövetkezhet.

Ópiumszármazékok
A csoport elnevezése az ópiumból ered, amely az éretlen mákfejekben található. Az ópiumszármazékokat a 
gyógyászatban is alkalmazzák (narkotikumok). Az illóanyagokkal együtt az ópiumszármazékok a legveszé-
lyesebb pszichotróp hatású anyagok közé tartoznak. Az ópiumszármazékoknak mint gyógyszereknek és nar-
kotikumoknak régi múltjuk van. Az ópiumot előkelően „a kábítószerek királyának” nevezik. Az ópiumból 
készül a morfium, amelyet a gyógyászatban erős fájdalomcsillapítóként használnak. Gyorsan kialakul a 
pszichés és a fizikai morfin-függőség. A heroin a legveszedelmesebb ópiumszármazéknak minősül, a 
heroin-függőség a legrosszabb és társadalmi szempontból a legkárosabb. A heroint felszippantják, szívják, 
belélegzik vagy az érbe fecskendezik. Hatása az ópiuméra emlékeztet, de sokkal erősebb.
Hatás
 érzékelési zavarok, álmosság, a légzés és a szívve-

rés lelassulása.

Kockázat
 a túladagolás nagy kockázata, a sárgaság és az 

AIDS-fertőzés kockázata a közösen használt fecsken-
dő miatt.

A drogok felosztása hatásuk alapján
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Nyugtatók
Olyan gyógyszerek, amelyek megszüntetik a betegek félelmét és a hallucinációit, ellazítják, megnyugtatják 
őket és mérsékelik az agresszivitásukat – pl. a barbiturátok. Napjainkban viszont gyakran visszaélnek 
velük (az italokba keverik, hogy az elkábult áldozatba drogot fecskendezhessenek, megerőszakolják a lányt 
stb.). Veszedelmesek, súlyos pszichés és fizikai függőséget okozhatnak.
Hatás
 tompítják a központi idegrendszer működését.

Kockázat
 az érzékelés zavarai, lelassult reakciók, emlékezet-

kiesés, depresszió, vese- és májkárosodás.

Illóanyagok
A szipózás nem mai keletű, az illóanyagok csoport első anyaga a dinitrogén-oxid – kéjgáz volt. Angliában a 
19. században a gázt léggömbökbe töltötték és az esti társas összejöveteleken inhalálták. A 20. század elején a 
gyógyászatban is alkalmazásra talált mint altatószer. Fokozatosan azonban más anesztetikumok (altatók) kiszo-
rították. Az illó anyagokkal történő drogozás főleg a 20. század 50-es éveiben kezdett elterjedni, amikor illé-
kony oldószereket tartalmazó tisztítószereket és ragasztókat kezdtek gyártani és árusítani. Ilyen oldószer a ben-
zin, a toluol, az aceton és sok más anyag, amelyeket szagolgatnak, belélegeznek (szipózás) és kivételesen 
meg is isznak. Erős kábító (tompító) hatásuk van és gyakran kerül sor halálos kimenetelű túladagolásra.
Hatás
 tompítja a központi idegrendszer működését, tom-

pítja a fájdalomérzetet, befolyásolja az érzéki észle-
lést.

Kockázat
 rosszullét, hányinger, az érzékelés és a figyelés 

zavarai, depresszió, agy-, máj-, vese- és csontve-
lő-károsodás.

Gondolkodunk és felfedezünk
A dopping a tiltott serkentőanyagok használata a sportverseny előtt vagy alatt. 

Pozitív doppingteszt esetén a sportolót kizárják a versenyből.
Magyarázzátok meg, hogyan állapítják meg a tiltott szerek esetleges használatát a 

sportolónál, és mi a dopping egészségi kockázata.

A drog (pszichoaktív szer) olyan anyag, amely a szervezetbe kerülve képes 
megváltoztatni egy vagy több szerv funkcióját is. Pszichikai (lelki) és fizikai 
(testi) változásokat okoz. Hat a központi idegrendszerre és képes függőséget 
előidézni.
A drogfüggőség (toxikománia) betegség. A drogtól való pszichikai és fizikai 
függőségben nyilvánul meg, gyakran halállal végződik.
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Az emberi tevékenység során olyan anyagok keletkeznek, amelyek szennyezik 
a levegőt, a vizet és a talajt is. Ezek az anyagok kedvezőtlenül hathatnak az 
ökológiai egyensúlyra és az emberek egészségére (rák, allergia).
A toxikus anyagok kiszabadulásakor kémiai védelmi eszközöket kell használni 
(védőálarcot, gumikesztyűt, csizmát, köpenyt) és lehetőleg el kell hagyni a 
szennyezett területet.

7.6.2 A környezetet és az embert veszélyeztető anyagok

Az emberi tevékenység során olyan anyagok keletkeznek, amelyek szennyezik a 
levegőt, a vizet és a talajt. Az ember ráadásul mérgező kémiai anyagokat is bevetett 
mások ellen. Az emberi tudatlanság, közöny és felelőtlenség gyakran vezet környe-
zetszennyezéshez és az emberi egészség károsításához is.

Keressük az összefüggéseket
A kémiaórákon tanultak alapján már tudjátok, hogy nem a vegyipar szennyezi a 

legnagyobb arányban a környezetet. Nevezzétek meg a légkör, a víz és a talaj legfőbb 
szennyezőit.

A levegőt a gépjárművek kipufogógázai, a hőerőművek füstgázai, az ipar, a 
bomló szemétlerakók szennyezik.

A vizet és a talajt elsősorban a kőolajszármazékok, a nehéz fémek vegyületei, 
a peszticidek és a műtrágyák szennyezik. Ezek az anyagok főleg az ipari és a me-
zőgazdasági termelés során, a hulladéklerakókból, de a háztartási hulladékból is 
bekerülnek a vízbe és a talajba.

Az emberi tevékenység folytán olyan anyagok is bekerülnek a környezetbe, ame-
lyek a természetben nem fordulnak elő (pl. a műanyagok, a peszticidek, a műtrá-
gyák). Sok anyag kedvezőtlenül befolyásolhatja az emberek egészségét és az öko-
lógiai egyensúlyt. A legveszélyesebb káros anyagok a peszticidek, a nehéz fémek, 
az ipari anyagok és a fogyasztási vegyszerek. Ezek az anyagok súlyos betegségeket 
okozhatnak, mint pl. a rák és az allergia.

A levegő, a víz és a talaj szennyeződését korszerű ökológiai („környezetbarát”) 
technológiák alkalmazásával csökkenteni lehetne (csak tisztított gázokat engedni a 
légkörbe, tisztítani a szennyvizeket, betiltani a veszélyes anyagok gyártását).

Növelni kellene az alternatív energiaforrások és a másodlagos nyersanyagforrá-
sok alkalmazását.

Az ember a háborúk során több kémiai anyagot is bevetett az ellenség egészségé-
nek a megkárosítására vagy elpusztítására (pl. szarin, yperit).

Toxikus (mérgező) anyagok szabadulhatnak ki a környezetbe a vegyi üzemekben 
vagy a toxikus anyagok szállítása során bekövetkező baleseteknél vagy a tűzeseteknél.

A toxikus anyagok szivárgásakor szükség van a kémiai védelmi eszközök alkal-
mazására (védőálarc, gumikesztyű, csizma, köpeny) és amennyiben lehetséges, el-
hagyni a szennyezett területet.
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7.7 A tananyag összefoglalása

A műanyagok szintetikusan előállított makromolekuláris anyagok. A legjelen-
tősebb műanyagok közé tartozik a polietilén (PE), a polivinil-klorid (PVC) és 
a polisztirol (PS). Az emberi tevékenység sok területén alkalmazzák ezeket. A 
szintetikus szálak a természetes szálakat pótolják. Leggyakrabban a poliész-
terből (terilén) és a poliamidokból (szilon, nejlon) készült szálakat használják.

A műanyaghulladék megsemmisítésének a legmegfelelőbb módja az újrahasz-
nosítás (recycling). Kíméli a természetes forrásokat, csökkenti az energiafel-
használást, a hulladék mennyiségét és a környezetszennyezést. Az újrahaszno-
sítás a hulladék ismételt felhasználása.

Tisztító- és mosószerekként szappanokat és szaponátokat alkalmaznak. A 
szappanoktól eltérően a szaponátok nehezebben bomlanak le, ezért jobban 
szennyezik a természetet.
A kozmetikumok elsősorban a mindennapokban használt higiéniai (tisztálko-
dási) szerek, tehát pipereszappanok, fogkrémek, testápoló krémek, borotvál-
kozási szerek vagy a samponok.

A peszticideket (növényvédőszereket) a mezőgazdaságban és az erdőgazdálko-
dásban a növények kórokozói, az állati kártevők és a gyomok ellen alkalmazzák.

A gyógyhatású anyagok a gyógyításra, a diagnózis felállítására vagy a betegsé-
gek megelőzésére szolgálnak.

A drog olyan anyag, amely a szervezetbe jutva képes megváltoztatni egy vagy 
több funkcióját. Pszichikai (lelki) és fizikai (testi) változásokat okoz. Kihat a 
központi idegrendszerre és képes függőséget előidézni.
A drogfüggőség (toxikománia) betegség. A drogtól való pszichikai és fizikai 
függőségben nyilvánul meg, gyakran halállal végződik.

Az emberi tevékenység során olyan anyagok is keletkeznek, amelyek szennye-
zik a levegőt, a vizet és a talajt is. Ezek az anyagok kedvezőtlenül befolyásol-
hatják az ökológiai egyensúlyt és az emberek egészségét (rák, allergia).
A toxikus anyagok kiszabadulásakor kémiai védőeszközöket kell használni 
(védőálarcot, gumikesztyűt, csizmát, köpenyt) és ha lehetséges, el kell hagyni a 
szennyezett (kontaminált) területet.
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