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Kémia angolul 

Szerkesztő: MacLean Ildikó 

 

A „Kémia angolul” verseny harmadik és negyedik fordulóira viszonylag 
szerény számban érkeztek, ám igen színvonalas fordítások. 
A hagyományoknak megfelelően lássuk a 2018/1-es szám fordítását 
először Kollár Dorka 10. C osztályos tanuló munkájából a Soproni 
Széchenyi István Gimnáziumból: 

Hogyan készítsünk ezüstpolírozó oldatot? 

Ahogy az ezüst oxidálódik, úgy elszíneződik. Ez az oxidációs réteg 
polírozás és súrolás nélkül is eltávolítható, az ezüst egyszerű 
belemerítésével ebbe a nem mérgező elektrokémiai oldatba1. Egy 
másik nagy előnye az oldat használatának, hogy a folyadék olyan 
helyekhez is hozzáfér, amelyekhez egy polírozó kendő nem tud. Ez egy 
egyszerű kísérlet, csupán pár percet vesz igénybe. 

Ezüstpolírozó hozzávalói 

• mosogató vagy üvegtál 
• forró víz 
• szódabikarbóna2 
• só 
• alufólia3 
• elszíneződött4 ezüst5 
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Hogy távolítsuk el az ezüst elszíneződéseit? 

1. Bélelje ki a mosogató alját vagy az üveg sütőedényt alufóliával! 
2. Töltse meg a fóliával bevont edényt gőzölgő meleg vízzel! 
3. Tegyen sót (nátrium-kloridot6) és szódabikarbónát (nátrium-

hidrogén-karbonátot) a vízbe! Néhány recept 2 evőkanál 
szódabikarbónát és 1 evőkanál sót javasol, míg a többi 2-2 
evőkanállal ír a szódabikarbónából és a sóból egyaránt. Nincs 
szükség a mennyiségek kimérésére – csak adjon hozzá egy keveset 
mindkét anyagból! 

4. Helyezze az ezüsttárgyakat az edénybe úgy, hogy egymással 
érintkezzenek és a fólián maradjanak! Láthatja, ahogy a sötétedés 
eltűnik. 

5. A nagyon elszínesedett tárgyakat hagyja 5 percig az oldatban! 
Máskülönben vegye ki az ezüstöt, ha az tisztának tűnik! 

6. Öblítse le az ezüstöt vízzel, és finoman törölje szárazra puha 
törölközővel! 

7. Ideális esetben tárolja ezüstjét alacsony páratartalmú 
környezetben! Hogy minimalizálja a későbbi elszíneződéseket, 
elhelyezhet a tároló helyiségben egy edény aktív szenet7 vagy egy 
krétadarabot. 

Tanácsok a sikerhez 

1. Ügyeljen gondosan az ezüstözött tárgyak polírozására vagy oldattal 
való tisztítására! Könnyű elkoptatni a vékony réteg ezüstöt és több 
kárt okozni, mint jót a túlzott tisztogatás révén.  

2. Minimalizálja az ezüst érintkezését olyan anyagokkal, amelyek 
ként8 tartalmaznak (pl. majonéz, tojás, mustár, hagyma, latex, 
gyapjú), mivel a kén korróziót9 okoz! 

3. Az ezüstözött evőeszközök/edények használata vagy az 
ezüstékszerek hordása segít megóvni őket az elszíneződéstől. 

Az ünnepek során gyakran foltokkal végezzük. Nézzük, hogy 
birkózhatunk meg velük: 
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A foltok eltávolításának kémiája 

A foltok hozzávetőlegesen az alábbi különböző csoportokba sorolhatók 
be: enzimatikus10, oxidálható11, zsíros és szemcsés. Ez valójában le 
van egyszerűsítve - a valóságban egy adott foltnak számos összetevője 
van, amelyek több kategóriába sorolhatók. Például egy paradicsomos 
tészta mártásából származó pecsét egy színes, oxidálható 
komponenssel rendelkezhet, de valószínűleg egy kicsit zsíros is lehet. 
Ennek megfelelően a folteltávolító szerek általában az összes 
megvitatott anyag keverékét tartalmazzák, hogy el tudjanak bánni 
ezekkel a többkomponensű szennyeződésekkel. 
Az enzimatikus foltok közé tartoznak a vérfoltok és a fűfoltok, melyek 
nagyrészt fehérjék eredményei. A folteltávolító készítményekben lévő 
enzimek felhasználhatók ezek lebontására. Pontosabban, a 
proteázok12 úgy bontják le a fehérjéket, hogy a nagyobb molekulákat 
kisebb, oldható részekre bontják. Az emberi izzadság okozta foltok 
szintén eltávolíthatók a proteázokkal. Egyéb enzimek által lebontani 
képes molekulák közé tartoznak a lipázok13 által lebontott zsírok és a 
keményítő, amit az amilázok14 bontanak le.  
Az élénk színű foltok gyakran az oxidálható kategóriába esnek. Ezek 
közé tartoznak a tea és kávéfoltok, valamint a vörösbor. Fehérbor 
locsolása a vörösborfoltra egyáltalán nem segít – de fehérítő alapú 
folteltávolító ráöntése talán. Ezek a folteltávolító szerek 
fehérítőszereket, általában hidrogén-peroxidot15 tartalmaznak, amely 
lebontja a kémiai struktúrák színét okozó szakaszait, így eltávolítja a 
folt megjelenését. A hidrogén-peroxid általában nátrium-per-
karbonát16 formájában van jelen, amely vízzel összekeverve hidrogén-
peroxidot szabadít fel. 
A hidrogén-peroxid egyik problémája, hogy nem működik elég jól 40 °C 
alatt a foltok eltávolításakor. Nem probléma ez akkor, ha ezen a 
hőmérsékleten vagy afölött mos, de ha alacsonyabb hőmérsékleten 
való mosáshoz vagy ha a folteltávolítót csak szőnyegen vagy bútorokon 
kívánja használni, akkor a hidrogén-peroxidnak segítségre lesz 
szüksége. Ezt az etilén-diamin-tetraecetsav17 hozzáadása biztosítja, 
rövidítve EDTA. Az EDTA reagál a hidrogén-peroxiddal, így perecetsav 
keletkezik, amely még erősebb fehérítőszer, mint a hidrogén-peroxid. 
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Miközben az olajokat és a zsírt lipáz enzimekkel bontják le, ezeket 
elsősorban felületaktív anyagok18 alkalmazásával távolítják el. Ezek 
általában hosszú szénláncú vegyületek, amelyek egy töltött vízoldható 
„fejjel” és egy olajban oldódó „véggel” rendelkeznek. Ezek rendszerint 
"kationos felületaktív anyagok", "anionos felületaktív anyagok" vagy 
"nemionos felületaktív anyagok"-ként szerepelnek a folteltávolító 
palackon. Ezek egyszerűen a molekula „fejének” töltésére (vagy annak 
hiányára) utalnak. A kationos felületaktív anyag pozitív töltésű, az 
anionos felületaktív anyag negatív töltésű, a nemionos felületaktív 
anyagnak pedig nincs töltése. 
Ezek a felületaktív anyagok oly módon távolítják el az olajat és a zsírt, 
hogy körülötte „micellákat”19 alkotnak. A molekula olajban oldódó 
részei feloldódnak az olajban vagy zsírban, gömb alakú szerkezetet 
képezve az olajcsepp körül. A felületaktív anyag molekulájának 
vízoldható részei kifelé nyúlnak, ami azt jelenti, hogy a micellák 
képesek feloldódni vízben, lehetővé téve a zsíros folt eltávolítását. 
Végül, a szemcsés foltok esetében „építőanyagok”-nak nevezett 
vegyületeket használnak. Ezek a vegyületek elsősorban a víz mosás 
közbeni lágyítását segítik elő, a vízből származó pozitív fémionok 
(elsősorban kalcium- és magnéziumionok) eltávolításával. Nagyon 
hasznosak a ruhákból a talajfoltok eltávolításánál, mivel ezek a foltok 
gyakran kalciumion-áthidalással kötődnek a szövetekhez. A 
kalciumionok eltávolítása ezért segít eltávolítani a szennyeződéseket. 
A mosószerek rendszerint nátrium-trifoszfátot20 használtak 
építőanyagként, de a túlzott környezetbe jutás (ami eutrofizációt21 
okozhat) miatti aggodalmak következtében sok vállalat már felváltotta 
más anyagokra. Ezek közül lehet a nátrium-karbonát22, a 
polikarboxilátok23 és a zeolitok. A zeolitok kristályos alumínium-
szilikátok24, szervetlen szerkezetek pórusokkal, amelyek 
tartalmazhatnak kalcium- és magnéziumionokat. Számos egyéb 
előnnyel is rendelkeznek más építőkkel szemben, például gátolják a 
festékátadást mosás során. Általában az építőanyagok növelik a 
mosószer egyéb vegyi anyagok tisztító hatását is, mivel 
megakadályozzák, hogy a kationok megzavarjanak más feltöltött 
molekulákat, például felületaktív anyagokat. Ezenkívül segítenek 
megakadályozni a szennyeződések újból lerakódását a szövetekre, 
miután azt már eltávolították. 
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Tekintsük át az előfordult kifejezéseket: 
1electrochemical dip: elektrokémiai oldat 
2baking soda: szódabikarbóna 
3aluminum foil: alumíniumfólia 
4tarnished: fényét vesztett, elhomályosodott 
5silver: ezüst 
6sodium chloride: nátrium-klorid 
7activated charcoal: aktív szén 
8sulfur: kén 
9corrosion: korrózió 
10enzymatic: enzimatikus 
11oxidisable: oxidálható 
12protease: proteáz 
13lipase: lipáz 
14amylase: amiláz 
15hydrogen peroxide: hidrogén-peroxid 
16sodium percarbonate: nátrium-perkarbonát 
17tetraacetylethylenediamine: etilén-diamin-tetraecetsav vagy 
rövidítve EDTA 
18surfactant: felületaktív anyag 
19 micelle: micella 
20sodium triphosphate: nátrium-trifoszfát 
21eutrophication: eutrofizáció 
22sodium carbonate: nátrium-karbonát 
23polycarboxylate: polikarboxilát 
24aluminium silicate: alumínium-szilikát 
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A 2018/1. lapszám első 10 fordítójának eredménye: 

Kollár Dorka Széchenyi István Gimnázium, Sopron 99 

Mohamed Anna Szent Bazil Oktatási Központ, Hajdúdorog 98 

Dremák Csenge  DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen  98 

Táncsics Patrícia  ELTE Bolyai János Gyak. Általános Iskola és Gimnázium 97 

Almádi Ágnes  Zentai Gimnázium 96 

Debreczeni Dorina Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 95 

Kollár Johanna Bettina Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs 
 

94 

Kenyeres Éva Kalocsai Szent István Gimnázium 
 

94 

Kiss Dávid Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs 
 

91 

Kedves Tamara Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 91 

 

A 2018/2-es szám mintafordításához Kenyeres Éva, a Kalocsai Szent 
István Gimnázium 12.C osztályos tanulójának pályamunkáját tekintsük 
át: 

A húsvéti tojásfestés kémiája 
Bevezetés 
Savas festék, kalcium-karbonát1, ecet2, víz és néhány csésze a húsvéti 
tojásfestés kellékei. Kislánykorom óta a családommal együtt minden 
évben festünk tojásokat húsvétra. 
Lássuk, mi is kell hozzá… 
A tojásfestés fő hozzávalói: 

• Tojáshéj, ami kalcium-karbonátból és fehérje-kutikulából (a 
tojás körül) áll (CaCO3+N2H2) 

• Víz (H2O) 
• Ecet (C2H4O2) 

A festék: szódabikarbóna3 (NaHCO3), maltodextrin4 
(C6nH(10n+2)O(5n+1)), FD&C Sárga #5, cellulózgumi (C8H15NaO8), FD&C 
Kék #2, FD&C Kék #1, FD&C Piros #40, FD&C Sárga #6, FD&C Piros #3, 
magnézium-sztearát5 (Mg(C18H35O2)2), cink-sztearát6 (C36H70O4Zn), 
nátrium-lauril-szulfát7 (NaC12H25SO4), szilícium-dioxid8(SiO2) 
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Főbb vegyszerek, vegyületek, összetevők 
Ecet (C2H4O2) 

• Hogyan készül? Ecetsavat tartalmazó folyadékok hígításával. 
• Miért csinálták? Nincs feljegyzés, lehetséges, hogy véletlen volt. 
• Hol készült? Számos rege szerint legelőször egy őrizetlenül 

hagyott szőlőlében fedezték fel az ecetet Babilóniában. 
• Egyéb információ: hét különböző fajtája van. 

o Három fő típusa: 
 Maláta9: árpa/gabonafélék kétszeres 

erjesztésével a keményítő átalakul maltózzá10 
 Cukor: oldatok (szirupok/melasz) kétszeres 

erjesztésével 
 Szeszes/desztillált: híg desztillált alkoholból 

ecetes erjesztéssel11 
o Egyéb fajtái: 

 Almabor/alma: alma- vagy más 
gyümölcslevekből kétszeres erjesztéssel 

 Bor/szőlő: szőlőléből 
 Vegyes: alkohol és almabor keveréke 
 Rizs/rizsbor: rizsből/rizskoncentrátumból 

származó cukrok keveréke, desztilláció nélkül 
Festékek12 

• Hogyan fessük be a tojást? Rakj egy festéktablettát egy 
pohárba, majd adj hozzá egy evőkanál ecetet (C2H4O2), töltsd 
félig szobahőmérsékletű vízzel, és rakj bele egy főtt tojást. 

• A festék összetevői: szódabikarbóna (NaHCO3), maltodextrin 
(C6nH(10n+2)O(5n+1)), FD&C Sárga #5, cellulózgumi (C8H15NaO8), 
FD&C Kék #2, FD&C Kék #1, FD&C Piros #40, FD&C Sárga #6, 
FD&C Piros #3, magnézium-sztearát (Mg(C18H35O2)2 , cink-
sztearát (C36H70O4Zn), nátrium-lauril-szulfát (NaC12H25SO4), 
szilícium-dioxid (SiO2)  
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• Miért kevertük össze a festéket és az ecetet? Azért, hogy 
élénkítsük a színt. Minél tovább hagyjuk állni, annál mélyebb 
lesz a szín. 

Hogyan működnek a festékek? 
Legelőször nézzük, hogyan festjük az ételeket. A szintetikus festékek, 
mint például az ételszínezék, szerves molekulákból állnak. Amikor 
fehér fény éri a molekula elektronjait, a fény egyes hullámhosszai 
(egyes színek) elnyelődnek13, mások visszaverődnek14. Mi a fény 
azon színeit látjuk, amik visszaverődtek. A molekulaszerkezetben már 
az apró eltérések is jelentősen befolyásolják a festék színét. Az alábbi 
diagram azt szemlélteti, hogyan működik ez a fényelnyelődés és -
visszaverődés. 

 
Amikor vegyi festéket viszünk fel egy tárgy felszínére, akkor 
megváltoztatjuk és átrendezzük a felszínén lévő molekulákat. Emiatt 
megváltozik a tárgy által elnyelt fény hullámhossza, s így végső soron a 
tárgy színe is. Például, ha egy hidrogénatomot (H) 
hidroxilcsoporttal15 (–OH) helyettesítünk16, akkor a molekula kék 
fény helyett zöldet fog visszaverni. 

Ha a festék elnyeli 
ezt a színt, 

akkor ezt 
látjuk 
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Miért adtunk ecetet a tojásfestékhez? 
A tojásfestésre vonatkozó receptek gyakran kérik, hogy tegyünk ecetet 
a festékbe, de vajon miért? Amikor egy tojást savas oldatban áztatunk, 
két dolog történik. Először is, a tojáshéj reakcióba lép a savval, és szén-
dioxid17 gáz fejlődik. (Emiatt láthatunk buborékokat a tojáshéj 
felszínén, amíg ázik.) Ekkor a héj elkezd oldódni, felülete megnő, így a 
tojás nagyobb része érintkezik a festékkel. 

 
Másrészt, a tojáshéj vékony kutikularétegén18 lévő fehérjék is 
reakcióba lépnek a savval. A fehérjék protonálódnak (azaz 
hidrogénionok kapcsolódnak hozzájuk), tehát a héj felszínén pozitív 
töltések halmozódnak fel. Ezekhez a pozitív töltésekhez könnyen 
kötődnek a festékmolekulák, amik negatív töltésűek (az ellentétek 
vonzzák egymást!), így a festék rátapad a tojás felszínére. 

Kék No. 1 
“Ragyogó kék” 

Zöld No. 3 
“Hirtelenzöld” 

a 
tojáshéj 
a savas 
kezelés 

előtt 

a tojáshéj 
a savas 
kezelés 

után 
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Más savakkal is működne? 
Általánosan, a savak azok a vegyületek, melyekre jellemző, hogy 
képesek pozitív töltésű hidrogénion többletet létrehozni. A 
hagyományos étkezési ecet az ecetsav híg oldata, és csak egy példája az 
ismert háztartási savaknak. A gyümölcslé, a szódavíz és néhány 
fájdalomcsillapító szintén tartalmaz savakat. A festékkeveréket 
savasabbá tehetjük, ha több vagy erősebb savat használunk. 
Számszerűleg, az erősebb savaknak nagyobb a savállandójuk vagy Ks   
értékük. Ez azt jelenti, hogy oldatban sokkal könnyebben leadják a 
hidrogénjüket/hidrogénjeiket. 

Háztartási cikk Savas összetevő Szerkezet Ks 

Aszpirin Acetilszalicilsav 

 

3,3×10−4 

Narancslé Citromsav 
 

7,4×10−4 

Ecet Ecetsav 
 

1,8×10−5 

C-vitamin Aszkorbinsav 

 

7,9×10−5 

a negatív töltésű 
festékmolekula 

a tojáshéj 
a savas 
kezelés 

után 
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Összegyűjtöttük az érdekesebb, nehezebb kifejezéseket a szövegből: 
1calcium carbonate: kalcium-karbonát 
2vinegar: ecet, ugyanakkor az ecetsavat acetic acid-nek mondjuk 
angolul. 
3sodium bicarbonate: szódabikarbóna 
4maltodextrin: maltodextrin 
5magnesium stearate: magnézium-sztearát 
6zinc stearate: cink-sztearát 
7sodium lauryl sulfate: nátrium-lauril-szulfát 
8silicon dioxide: szilícium-dioxide 
9malt: maláta 
10maltose: maltóz 
11acetic fermentation: ecetes fermentáció; párja az alkoholos 
fermentáció azaz alcoholic fermentation 
12dye: festékanyag/festék 
13absorbed: elnyelődött 
14reflected: visszaverődött 
15hydoxyl group: hidroxilcsoport 
16substitution: szubsztitució 
17carbon dioxide: szén-dioxid 
18cuticule: kutikula 
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A 2018/2. lapszám első 10 fordítójának eredménye: 
 
Mohamed Anna  Szent Bazil Oktatási Központ, Hajdúdorog  100 

Kiss Dávid Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs 99 

Kenyeres Éva  Kalocsai Szent István Gimnázium 
 

99 

Kollár Johanna Bettina Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs  98 

Dremák Csenge  DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen 98 

Leposa Dávid Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 96 

Debreczeni Dorina Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 96 

Ágó Anna Zentai Gimnázium 96 

Kedves Tamara Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 95 

Almádi Ágnes Zentai Gimnázium 93 

 

Végül lássuk az összesített eredményt: 
 
Mohamed Anna Szent Bazil Oktatási Központ, Hajdúdorog 395 

Kollár Johanna Bettina Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs  387 

Debreczeni Dorina Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 380 

Kenyeres Éva Kalocsai Szent István Gimnázium 
 

379 

Kiss Dávid Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs 378 

Dremák Csenge DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen 377 

Kollár Dorka Soproni Széchenyi István Gimnázium 
 

375 

Almádi Ágnes Zentai Gimnázium 370 

Ágó Anna Zentai Gimnázium 367 

Leposa Dávid Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 359 

 




