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 KÉMIA IDEGEN 
NYELVEN 

 

 

Kémia németül 

Szerkesztő: Horváth Judit 
 
A 2018/1. számban megjelent szakszöveg fordítása: 

Saját kezűleg készített kozmetikai preparátumok  
(2. rész) 

Az eljárás1 menete: Válasszuk ki a preparátumokat! 
     Nyomtassuk ki a receptúrákat! 
     Alaposan olvassuk át a receptúrát! 
Gondosan dolgozzunk! 
Csak tiszta eszközöket használjunk! 
A mennyiségeket pontosan mérjük le, ill. ki! A terméket állítsuk elő, 
majd töltsük a csomagolásba! Ezt követően pakoljuk el az eszkö-
zöket, ill. vigyük őket a mosogatógéphez!2 
A csomagolást feliratozzuk, és lehetőleg minél ötletesebben alakítsuk 
ki! A csomagolásnak adatokat kell tartalmaznia az összetevő anya-
gokról (a tartalmazott mennyiség szerint csökkenő sorrendben). 
Minden preparátumhoz írásos kísérőanyagot3 kell készíteni (füzet-
ben ill. mappában). Ez tartalmazza: 
- az előállítás menetére vonatkozó előírást4 
- jegyzőkönyvet5 a preparátum előállítására vonatkozó részletes 

adatokkal (dátum, felhasznált anyagok és mennyiségek, 
eltérések az előállításra vonatkozó előírástól, stb.) 

- az összetevők listáját (mennyiség szerint csökkenő sorba rendezve) 
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- minden egyes összetevőhöz információt6 annak összetételére, 
felépítésére, eredetére, sajátosságaira, valamint az előállított 
preparátumban betöltött szerepére vonatkozóan 

Cold-krém 
Termékinformációk: 
Ez a régóta bevált krém mesterséges emulgeálószer nélkül készül. 
Nem kerül bele tartósítószer sem. Eredete állítólag a görög orvos, 
Hippokratész (Kr.e. 460–377) egyik receptjéig nyúlik vissza.7 A 
rózsakrém minden egészséges bőr ápolására alkalmas, de különösen a 
száraz bőrére, és az ajkak kiszáradás elleni védelmére is. Magas 
víztartalma miatt erős hűsítő hatással (cold = hideg) rendelkezik, 
mely pl. napégette bőrre történő felvitelkor válik kellemesen 
észlelhetővé. Minden összetevője nagyon bőrbarát. 
Zsíros fázis: 3,5 g *méhviasz 
    4,0 g **cetvelőpótló 
    33 ml (~30 g) mandulaolaj (édes) 
Vizes fázis: 13 ml víz 
    (alternatíva: 8 ml víz + 5 ml rózsavíz) 
Adalék:  1–2 csepp rózsaolaj 
Az eljárás menete: A zsíros fázis összetevőit vízfürdőn 
megolvasztjuk. A vizes fázist szintén felmelegítjük kb. 70 °C-ra, majd 
állandó keverés mellett lassan beleöntjük a zsíros fázisba. Keverjük 
tovább, míg a massza hőmérséklete 45 °C-ra csökken! Csak ekkor adjuk 
hozzá és keverjük bele a rózsaolajat. Amennyiben rózsavizet 
használtunk, akkor nem szükséges még rózsaolajat is hozzáadni. A 
keverést csak akkor szabad abbahagyni, amikor a krém teljesen 
kihűlt! 
*méhviasz: 
A méhviaszt az üres8 lép beolvasztásával nyerik. Kozmetikai 
felhasználás céljára még fehérítik is a viaszt. A méhviasznak gyenge 
emulgeáló hatása van, a kozmetikai termékekben állagjavításra20 szol-
gál. Semleges, a bőrt kevéssé9 izgató anyag. A fehérített méhviasz 
olvadáspontja: 61–66 °C. A méhviasz minőségi10 gyertyák, viaszolt 
papírok, kenőcsök, gyógyászati11 kúpok, kozmetikai krémek és tapa-
szok12 készítéséhez kerül felhasználásra. 
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Kémiai összetétel szempontjából a viaszok nagy szénatomszámú13 
alkoholok nagy szénatomszámú14 zsírsavakkal képzett észtere-
inek keverékei. A méhviaszt az alkoholban jól oldódó cerin alkotja, 
mely cerotinsavból15 és melissinsavból16, valamint egy miricinnek ne-
vezett észterkeverékből áll, amely C16 – C36-savak és C24 – C36-
alkoholok17 kb. 70 különböző észteréből tevődik össze. 
**cetil-palmitát (cetvelőpótló) 
További elnevezések: Cetyl Palmitate, palmitinsav-cetilészter, 
Cetaceum (cetfaggyú), Cutina CP-A 
Összetétel:   C15H31-COO-C16H33 

 
Tulajdonságok: A cetvelőt18 (Cetaceum, fő összetevője a cetil-palmitát, 
állati faggyú) régen az ámbrás cet fejüregéből nyerték ki. A 
természetes cetvelőt ma szintetikus cetil-palmitáttal helyettesítjük19. 
Alkalmazása: bőrbarát állagjavító20 

Kamillás-glicerines krém 
Termékinformációk: 
A kamilla hatóanyagai (biszabolol, flavonoidok, stb.), melyeket az 
etanolos kamillakivonat tartalmaz, gyulladáscsökkentő hatásúak, és 
jótékonyan hatnak a száraz, gyulladásra hajlamos bőrre. A D-pantenol 
hozzáadása gyorsítja a bőr „gyógyulását”. A kamillás-glicerines krém 
különösen ajánlható száraz, repedezett, érdes felületű bőrre, pl. kerti 
munkát stb. követően. Ezt a krémet nem szabad csecsemők bőrének 
ápolására használni! 
Zsíros fázis: 6 g **cetvelőpótló 
    4 g ***Tegomuls 90 S 
    1,5 g ****izopropil-mirisztát 
    1 g *****sztearinsav 

Vizes fázis: 30 ml glicerin 
30 ml víz 
 2 ml kamillakivonat, etanolos 
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Adalék:  0,5 ml D-pantenol (50%-os) 
    8 csepp »GSE« tartósítószer 
    illóolaj ill. parfümolaj (tetszés szerint) 
Az eljárás menete: A zsíros fázis összetevőit vízfürdőn, kb. 70 °C-on 
megolvasztjuk. A vizes fázist felmelegítjük kb. 60 °C-ra, majd 
keverés mellett hozzáadjuk a zsíros fázishoz. Keverjük tovább 
folyamatosan! Amint a keverék lehűlt kb. 50 °C-ra, hozzáadhatjuk az 
adalékanyagokat. A keverést a krém teljes kihűléséig folytatnunk 
kell! 
***glicerin-monosztearát21 (A Tegomuls 90 S a Goldschmidt-cég által 
jegyzett márkanév.) 
További elnevezések: Glycerol Monostearate, E 471 
Összetétel: 90% glicerin-monosztearátról van szó, alkil-sztearát22 
adalékkal. A glicerin-monosztearát a glicerinnek sztearinsavval képzett 
észtere. 

 
+---------------------------------- sztearinsav-------------------------+ +---- glicerin----+ 
Tulajdonságok:  olvadáspont 64–69 °C. 
Alkalmazás: Ezt az emulgátort pl. a marhafaggyúban is megtalálható 
sztearinsavból állítják elő. A Tegomulst elsősorban az élelmiszeripar 
használja (zsírtartalmú tésztamasszákban, jégkrémekben, instant 
burgonyatermékekben). Az élelmiszerekben E 471 jelölés azonosítja. 
****izopropil-mirisztát 
További elnevezések: Isopropyl Myristate, mirisztinsav-
izopropilészter, mirisztinsav-2-propilészter, szerecsendióvaj-
származék, IPM 
Összetétel: Az izopropil-mirisztát a pl. a vajban, pálmamagolajban és 
kókuszzsírban előforduló mirisztinsav (C14) észtere. 

 
+------------------------------- mirisztinsav-----------------------++- izopropanol-+ 



 

DOI:10.24360/KOKEL.2018.3.183                                                                                187 

Alkalmazás: Az izopropil-mirisztát egy olajos komponens, melyet a 
kozmetikai iparban szétterülést23 segítő és zsír visszapótló24, valamint 
oldhatóságot növelő25 szerként használnak. A szétterülést elősegítő 
szer gondoskodik az olaj vagy zsír egyenletes eloszlásáról a bőrön. 
Bőrbarát és könnyen beszívódik a bőrbe. Alkalmazzák többek között 
krémekben, rovarriasztó olajokban, napolajokban, rúzsokban és 
hasonlókban. 
*****sztearinsav26 
További elnevezések: Stearic Acid, oktadekánsav 
Összetétel: A sztearinsav 18 szénatomot tartalmazó telített zsírsav. 

 
Tulajdonságok: Zsíros tapintású szilárd27 anyag, enyhén marhafaggyú 
illatú, olvadáspontja 69–71 °C. A sztearinsav mint zsírsav részt vesz a 
zsírok felépítésében, és zsírok elszappanosításával28 nyerhető. 
Alkalmazás: Kozmetikai termékekben emulgeálószer és állagjavító20 
szerepet tölt be. 
»GSE« tartósítószer 
Összetevők: 
12 g metil-parabén (4-hidroxi-benzoesav-metil-észter) 
  3 g propil-parabén (4-hidroxi-benzoesav-propil-észter) 
33 g benzil-alkohol 
  2 g farnezol 
Adagolás: 10 g kész kozmetikai termékbe 1 csepp »GSE« tartósítószer 
kerül. Ezáltal a termék legalább egy hónapos eltarthatósága érhető el. 
Valamivel hosszabb eltarthatóságot érhetünk el a tartósítószer 
mennyiségének megduplázásával: vagyis 10 g termékben két cseppel. 
Ezt a dózist nem szabad túllépni! 
 
A szövegben előfordult fontos szakkifejezések: 
 
Eszközök, berendezések: 

e Spülmaschine mosogatógép 
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Anyagok: 
r Emulgator, ~s, ~en emulgátor, emulgálószer 
r Konservierungsstoff tartósítószer 
s Bienenwachs, ~es, ~e méhviasz 
s Öl, ~(e)s, ~e olaj 
e Creme, ~, ~s krém 
e Salbe, ~, ~n kenőcs 
r Schmelzpunkt, ~(e)s, ~e olvadáspont 
r Ester, ~s, ~ észter 
s Gemisch, ~(e)s, ~e keverék 
r Alkohol, ~s, ~e alkohol 
e Fettsäure, ~, ~n zsírsav 
e Stearinsäure sztearinsav 
s Konservierungsmittel, ~s, ~ tartósítószer 
r Benzylalkohol benzil-alkohol 

Fogalmak: 
e Rezeptur, ~, ~en recept, receptúra 
r Inhaltsstoff, ~(e)s, ~e összetevő 
r Anteil, ~(e)s, ~e rész 
s Protokoll, ~s, ~e jegyzőkönyv 
e Zusammensetzung összetétel 
r Aufbau, ~(e)s, ~ten felépítés 

 synthetisch szintetikus 
 neutral semleges 
 leicht löslich könnyen oldódik 

r ethanolischer Auszug alkoholos kivonat 
 gesättigt telített 

s Kohlenstoff-Atom, ~(e)s, ~e szénatom 
r Feststoff, ~(e)s, ~e szilárd anyag 
e Fettspaltung zsírok elszappanosítása 
e Dosierung adagolás 

Műveletek, végbemenő folyamatok: 
 abmessen lemér, kimér 

 abwiegen lemér (tömeget) 
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 schmelzen megolvaszt, megolvad 
 bleichen fehérít 

 
1Vorgehensweise – az eljárás (K.Á.) / a munka menete (M.B.)   
≠ előkészületek / előkészítés / stratégia. 
2zur Spülmaschine bringen – vigyük a mosogatógéphez (K.D.). (Nem 
kéri, hogy rakjuk is bele! Lehet, hogy a tanulók nem pakolhatják bele, 
mert majd a laboráns tudja, hogyan kell elrendezni benne az 
edényeket.) 

3schriftliche Ausarbeitung – írásos dokumentáció (M.B.) / írásbeli 
jegyzőkönyv (M.D.) / írásos leírás 

4die Herstellungsvorschrift – a(z) … előírást (egyes számban!) 

5Protokoll – jegyzőkönyv / gyártási napló (M.D.) 

6Aussagen – itt: adatokat (M.D.) / információkat (M.B.) / tudnivalókat 
(K.D.) (szó szerint: állításokat, kijelentéseket) ≠ tanúsítványokat. 
7sie soll zurückgehen auf … – soll → itt: állítólagosság kifejezése. 
zurückgehen → vmeddig visszanyúlik (időben) / vhonnan ered / 
származik ≠ visszaugorva időben. 
8entleert – kiürült v. inkább kiürített (K.J.B.) 

9wenig reizend – kevéssé izgató ≠ kevésbé 

10hochwertig – értékes / minőségi / kiváló minőségű  
11medizinisch – orvosi / egészségügyi / gyógyászati 
12Pflaster – tapaszok / ragtapaszok (M.D.)  
13höher(wertig)e Alkohole (= langkettige Alkohole) – itt: hosszú 
szénláncú alkoholok. Csak Klonka Áron és Kovács Dorina jött rá, 
kémiailag mi helyes: magasabb/nagyobb szénatomszámú alkoholok  
≠ nagy értékű / többértékű / sokértékű ! Igazából hibás a német 
szóválasztás, mert nem magasabb rendűségű (szekunder, tercier) 
alkoholok és nem is többértékűek (mehrwertige). A viaszokat 
egyértékű primer alkoholok észterei alkotják: vagyis 1 hosszú láncú 
alkohol + 1 hosszú láncú karbonsav. A zsírok állnak olyan észterekből, 
melyben többértékű alkohol (glicerin) található: tehát 1 glicerin-
molekula + 3 hosszú láncú karbonsav. 
14höhere Fettsäuren – hosszú szénláncú zsírsavak 
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15Cerotinsäure – cerotinsav = hexakozánsav, C26H52O2 (telített zsírsav) 
16Melissinsäure – melissinsav = triakontánsav, C30H60O2 (telített 
zsírsav) 
17C24- bis C36- Alkohole – 24–36 közötti szénatomszámú alkoholok / 
C24–C36 alkoholok 

18Walrat – cetvelő – csak a koponya (orr) feletti részből; bálnazsír: a 
zsírból olvasztással nyerik a bálnaolajat 
19wird durch … ersetzt – …-tal helyettesítjük / pótoljuk (K.D.) 
20Konsistenzgeber – állagjavító (testesítő / sűrítő) 
21Glycerolmonostearat – glicerin-monosztearát (észter) /lat.  Glyceroli 
monostearas (D.D.). A Glycerol az angolos alak (a logikusabb –ol 
végződéssel); kozmetikumok összetevőinek felsorolásánál 
konvencionálisan az angol elnevezéseket kell használni, növényi olajok 
esetében a latint, így maradhatott a németben. 
22mit einem Zusatz von Alkilstearat – alkálifém-sztearát adalékkal 
(K.D.)  / hozzáadott alkil-sztearáttal (Vagyis a sztearinsav Na+/K+ sóját 
adják hozzá az észterhez.) 
23Spreitmittel – szétterülést segítő /esetleg: kenést segítő / zsíroszlató 
≠ felszívódást / megoszlást segítő anyag 
24Rückfettungsmittel – zsír visszapótló (angol~ lipid replenishing) 
25Lösungsvermittler – oldhatóságot növelő szer / oldást könnyítő szer 
/ elősegíti az oldódást /  szolubilizálószer / szolubilizációt biztosító 
anyag (D.D.) 

26Stearinsäure – sztearinsav / lat.  Acidum stearicum (K.D.) ≠ 
szteránsav (gondolom, csak elírás): a szteránvázas vegyületek 
(epesavak, koleszterin) csak nevükben hasonlóak, szerkezetileg nem! 

27Feststoff – szilárd anyag ≠ száraz 
28Fettspaltung – elszappanosítás / zsírok bontása (Abbau der Fette). 
A zsírbontás (ld. szépségipar) inkább fizikai, mint kémiai folyamat, nem 
az észterkötés hidrolízisét jelenti. 
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A második forduló eredménye: 

NÉV Oszt. ISKOLA 
Ford. 

(max. 80 ) 

Magyar 
nyelvtan 
(max. 20) 

ÖSSZ. 

(max.100) 

Molnár Balázs 12. Kecskeméti Bányai Júlia 
Gimn. 78,5 18,5 97 

Klonka Áron I/4 Zentai Gimnázium 78,5 18 96,5 

Kollár Johanna 
Bettina 12. Ciszterci Rend Nagy Lajos 

Gimn. és Koll., Pécs 77 18,5 95,5 

Kovács Dorina  Zentai Gimnázium 74,5 18,5 93 

Molnár Dóra 10.E Eötvös József Gimn., Bp. 72,5 19 91,5 

Dávidházy Dániel 10.C Soproni Széchenyi István 
Gimn. 70,5 15 85,5 

 
 

A 2017/18-as tanév német fordítási versenyének végeredménye: 

NÉV Oszt. ISKOLA 
I. 

fordítás 
(max.100 ) 

II. 
fordítás 

(max.100 ) 

ÖSSZ. 

(max.200) 

Molnár Balázs 12. Kecskeméti Bányai Júlia 
Gimn. 98,5 97 194,5 

Klonka Áron I/4 Zentai Gimnázium 88,5 96,5 185 

Kovács Dorina  Zentai Gimnázium 86,5 93 179,5 

Molnár Dóra 10.E Eötvös József Gimn., Bp. 88 91,5 179,5 

Kollár Johanna 
Bettina 12. Ciszterci Rend Nagy Lajos 

Gimn. és Koll., Pécs 84 95,5 179,5 

Dávidházy 
Dániel 10.C Soproni Széchenyi István 

Gimn. 42,5 85,5 128 

 
 




