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Kémia németül 

Szerkesztő: Horváth Judit 
 
A 2015/4. számban megjelent szakszöveg fordítása: 

Lítiumion-elemek újrahasznosítása 

Az újratölthető lítiumion-akkuk (Li-Ion) számos elektronikai beren-
dezéshez, mint pl. mobiltelefonokhoz, hordozható számítógépekhez1 és 
digitális fényképezőgépekhez szolgáltatják az energiát. Kiváló energia-
tömeg arányukkal2 tűnnek ki, nincs memóriaeffektusuk, és használaton 
kívül csak lassan veszítik el töltésüket. Nagyfokú kényelmet nyújtanak, 
és mintegy 5 évig üzembiztosak3 maradnak. 

A lítiumelemek és a lítiumion-akkuk biztonságos4 használata  

Általában véve a lítiumelemek – rendeltetésszerű használat mellett – 
biztonságosnak tekinthetők. Ennek ellenére adódhatnak veszély-
helyzetek: 
• Mechanikus rongálás hatására gáz- vagy folyadék halmazállapotú 

anyagok léphetnek ki, melyek erősen ingerlők, éghetők vagy 
éppen mérgezők lehetnek. 

• Elektromos hiba, pl. gyártási hiba miatti rövidzárlat túl-
melegedést és tüzet okozhat. 

• Már a lítiumelem pl. napsugárzás vagy fűtés általi külső melegítése 
is tüzet vagy robbanást eredményezhet. 

A lítium nagyon reakcióképes5 fém. Ha lítium levegővel vagy vízzel 
kerül kontaktusba6, egészen tűzig vagy robbanásig vezető heves 
reakciókra kerülhet sor. Ugyanez lehet egy rövidzárlat következ-



  Kémia idegen nyelven                                                                                                          147 

ménye, vagyis amikor a pozitív és a negatív pólus egy elektromos 
vezetőn keresztül7 kontaktusba kerül. Ezért: sose tegyünk ki 
lítiumelemet vagy akkut nagy hő vagy víz hatásának! Ne nyissuk fel! 
A lítiumtartalmú elemek pólusait ragasztószalaggal ragasszuk le 
hosszabb ideig történő tárolás vagy a gyűjtőhelyen történő leadás előtt. 
A lítium vízzel heves reakcióra hajlamos, emiatt a cellákban8 csak 
vízmentes9 anyagokat alkalmaznak. Ezekből10 az anyagokból, pl. 
fluortartalmú és foszfortartalmú vezetősókból11 tűz esetén gáz-
halmazállapotú anyagok szabadulhatnak fel, ezáltal lényeges 
kockázatot jelentenek ember és környezet számára. 
Az ártalmatlanítás12 helyes módja: Lítiumelemet vagy lítiumakkut – 
mint ahogy semmilyen más elemet vagy akkut se – soha ne dobjunk a 
háztartási szemétbe, hanem csak a kereskedésben megtalálható 
elemgyűjtő dobozba. A felhasználókat erre törvény kötelezi. 
Gyűjtődoboznak mindenütt lennie kell, ahol elemeket árulnak. 
Rövidzárlatot megelőzendő ragasszuk le előbb a pólusokat. 

Személyszállító repülőgépeken rakományként többé nem 
engedélyezettek a lítiumelemek 

Egy veszélyes szállítmányokra vonatkozó rendelet alapján 2015. 
január 1-jétől tilos lítium-fém-cellák vagy -elemek szállítása 
személyszállító repülőgépek rakodóterében. Erről a polgári repülésért 
felelős nemzetközi szervezet, az ICAO döntött. 
Legfeljebb 2 tartalék elemet szabad, kizárólag a kézpoggyászban 
magunkkal vinnünk. Ezeket az elemeket egyenként biztosítani13 kell 
rövidzárlat ellen. 100 Wh-tól 160 Wh-ig terjedő wattórakapacitású14 
különálló15 elemek vagy akkumulátorok szállításához a légitársaság 
előzetes beleegyezése16 szükséges. 

Akkuk és a környezet 

A lítiumion- és lítium–polimer-akkuk alkalmazása folyamatosan 
növekszik. Különösen az információtechnológia területén, mindenek-
előtt a mobiltelefonokban és a laptopokban ma már szinte kizárólag 
ezeket használják. A lítiumelemek lehetőségei ezzel még messze nem 
merültek ki. Mindenekelőtt az elektromos meghajtású rendszerek 
területén, elektromos autók és kerékpárok számára tekintenek 
kulcstechnológiaként a lítiumakkukra. Törvényileg a használt elemekre 
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a felhasználó részéről visszaszolgáltatási kötelezettség, a keres-
kedés, az ártalmatlanításért felelős, a gyártó és az importőr részéről 
visszavételi kötelezettség áll fenn. A visszavételi kötelezettség célja 
az elemekben található nehézfémek által okozott egészségügyi és 
környezeti terhelés megelőzése, valamint17 az értékes anyagok, mint 
a kobalt vagy más fémek visszanyerése. 
A lítiumion-elemek igen értékes anyagokat, mint pl. szerves18 
elektrolitokat, vezetősókat, lítiumot, alumíniumot, rezet és ma még 
nagy arányban kobaltot tartalmaznak. Különösen a kobalt számít 
stratégiailag fontos fémnek, melynek az éves primer kitermelése 
korlátozott. Az EU-s elemdirektívában előírt újrahasznosítási 
kötelezettség egy lítiumion-elem legalább 50 tömegszázalékos kvan-
titatív (mennyiségi) újrahasznosítási hatékonyságát célozza meg. 

Az értékes anyagok visszanyerése egy jövőbeli Li-ion-alapú 
gépjármű-akkumulátorból 

Az akku cellái anódból, katódból, elektrolitból, szeparátorból19 és egy 
védőburkolatból20 állnak. Az anód rézfóliából van, melyre szénpor-
réteget vittek fel. A katód ezzel szemben alumíniumfóliára felvitt Li-
fém-oxid por21, mint pl. LiCoO2, LiNiO2 vagy LiMn2O4.  

 
Elektrolitként vízmentes, azonban éghető22 szerves oldószert 
alkalmaznak, melyben valamilyen lítiumsó van oldva. A Li-ionok kis 
mérettel és nagy mozgékonysággal rendelkeznek. Az akku töltésekor a 
grafit lítiumionokat vesz fel a szénrácsába. Kisütéskor23 a lítiumionok a 
lítium-fém-oxidokba épülnek be.  
A hulladékgazdálkodó szemszögéből nézve az akku cellája komplex 
keverék, sok különféle összetevővel. Emellett a nem vagy csak részben 



  Kémia idegen nyelven                                                                                                          149 

kisütött állapotban lévő Li-ion-akkucellák jelentős tűz- ill. 
robbanásveszélyt jelentenek. Emiatt először az egyes cellák 
biztonsági kisütésére kerül sor. Ezt követően egy hőmérséklet-
vezérelt vákuumeljárásban először a megmaradt fém lítiumot 
deaktiválják, majd elpárologtatják az elektrolitot. Az elektrolitot egy 
mélyhűtött kondenzorban nyerik vissza. 
A deaktivált cellákat vákuumban pirolizálják (hőbontják), hogy a 
szerves alkotókat, mindenekelőtt a kötőanyagokat és a szeparátort 
eltávolítsák. Ezt követően a pirolizált Li-ion-elem celláit egy zúzógép 
felaprítja, és egy szokásos osztályozóberendezés aprítási könnyű-
frakcióra és finomfrakcióra választja szét. Az aprítási könnyűfrakció 
nagyrészt az elektródok alumínium- és rézfóliájából áll. A finom-
frakció az elektródanyagokból áll, vagyis az anód szénporából és a 
katód Li-fém-oxid porából.  
A pirometallurgiai eljárás gépegysége a folyamatos üzemben 
működtetett elektromos ívkemence. Ebbe töltik be az elektród-
anyagból előállított pelleteket24. A pelletekben található fémek, a Co, 
Ni, Cu, Fe és Si (oxidjai) a pelletekben lévő szén hatására 
redukálódnak25 és fémolvadékot képeznek, melyet rendszeres 
időközökben lecsapolnak. Az értékes fémek26 fém alakban történő ki-
nyerése előnyös, mivel ötvözetként jól értékesíthető és értékes 
terméket képviselnek.  
A pelletekben megtalálható lítiumot elpárologtatják, és szálló porként 
(pernyeként) nyerik ki. A lítiumkoncentrátum kiindulási anyagként 
szolgálhat pl. lítium-karbonát előállításához, mely ugyancsak az 
elemgyártás egyik előanyaga.  

 
Balra: csapolás27 az elektromos ívkemencénél, Középen: tömb28 Co-Ni-Mn-

ötvözet, Jobbra: Li-ban gazdag szálló por (pernye). 
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A szövegben előfordult fontos szakkifejezések: 

Eszközök, berendezések: 
r Rechner számítógép 
r Elektrolichtbogenofen elektromos ívkemence 

   
Anyagok: 

 Schwermetalle nehézfémek 
s Leitsalz, -e vezetősó 
r Elektrolyt elektrolit 
s Lösungsmittel oldószer 
r Kohlenstoff szén 
e Schmelze olvadék 
e Legierung ötvözet 

   
Fogalmak: 

r Kurzschluss rövidzárlat 
e Überhitzung túlmelegedés 

 heftige Reaktion heves reakció 
 elektrischer Leiter elektromos vezető 
 … haltig vmit tartalmazó 

e Entsorgung megsemmisítés, 
 r Gehalt an etw. vmilyen anyag tartalma 

e Gewinnung kitermelés 
 quantitativ kvantitatív, mennyiségi 

s Massen-%,  = Massenprozent tömegszázalék 
e Anode anód 
e Kathode katód 
e Beweglichkeit mozgékonyság 
s Gitter rács 

   
Egyéb:   
 flüssig folyadék 
 gasförmig gáz (halmaz)állapotú 
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 reizend ingerlő 
 brennbar éghető 

 giftig mérgező 
 hochreaktiv nagyon reaktív 
 wasserfrei vízmentes 
 verdampfen elpárologtat 
 pyrolisieren pirolizál, hőbont 
 reduzieren redukál 

 

A magyar nyelvtanról és helyesírásról: 

Figyeljük meg a kötőjeles írás és az egybeírás szabályait: 
lítiumion-akku / Li-ion-akku / lítiumelem, akkumulátorcella, lítiumion, 
lítiumsó, lítiumtartalom. 
A fordításokról: 
1Rechner – számítógép. Bizony-bizony, a számítógépet így nevezik! (pl. 
Rechnerraum – számítógépterem) Egy zsebszámológép (Taschen-
rechner) üzemeltetéséhez egyébként sincsen szükség Li-akkura. 
2Verhältnis  – itt arány, viszony,  nem kapcsolat. 
3funktionstüchtig – kifogástalanul működő, üzembiztos. Ez egy nagyon 
jellemző német kifejezés, ezzel szemben mindenki egyszerűen 
működőképest írt. A tüchtig szóban azonban a precíz, kifogástalan 
működés van benne. Ha utánagondolunk, az akkuk nagy része tovább 
bírja 5 évnél, csak már nem annyira jó a kapacitásuk, gyakrabban kell 
tölteni őket. 
4sicherer Umgang – A melléknév –er végződése nem feltétlenül a 
középfok jele, hanem a hímnemé. 
5reaktivitás ≠ kreativitás (Az automatikus helyesírás-ellenőrző 
produkálhat ilyet! Vigyázzunk vele!) 
6érintkezik / való találkozása 
7über elektrische Leiter – elektromos vezetőkön keresztül. Az „über” 
itt nem felettet jelent, annak semmi értelme. Elektromosan vezető 
anyag (Leiter) ≠ vezeték (Leitung) 
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8Zelle – cella (v.ö. galváncella, az akkumulátor cellái), ebben a 
környezetben nem sejt! 
9wasserfrei – vízmentes. Se nem vízhatlan, se nem száraz! 
10Die Stoffe, … – Itt a die mutató névmás, nem csupán határozott 
névelő. Az előző mondatban szereplő vízmentes anyagokra utal vissza. 
11Leitsalz /Leitsalze – vezetősók. Sajtóhiba az eredeti szövegben 
(Leitsatz ≠ Leitsalz). 
12Entsorgung – megsemmisítés, ártalmatlanítás. Nem kidobás, eldobás 
vagy effélék. 
13gesichert – (be)biztosított. A kibiztosított (entsichert) éppen a 
rögzítés megszüntetését jelentené (mint pl. lőfegyvereknél). 
14Wattstundenleistung – wattórakapacitás. Dávid Blanka jegyezte 
meg, hogy teljesítménynek (Leistung) nevezni nem helyes, mert 
energiamennyiség. Tehát ennyi energiát képes tárolni az akkumu-
látor. 
15einzelnen Batterien – különálló elem, pótelem, vagyis ami nincs 
benne egy készülékben. 
16Zustimmung – beleegyezés, jóváhagyás, engedély, hozzájárulás. Nem 
csupán egyeztetés. 
17sowie – itt valamint. Nem úgymint. 
18organisch – szerves. Kémia tárgyú szövegben először is a szerves 
kémiára tessék gondolni! Az „organikus” a „bio” amerikai megfelelője 
(pl. organic food).  Ne hagyjuk, hogy egy fordítóprogram becsapjon 
minket! Újságcikkekre talán működik, de szakszövegre nem jó! Ezért 
működtetjük ezt a rovatot. 
19Separator – szeparátor, esetleg diafragma. 
20Schutzummantelung Többen védőbevonatot írtak, de egy bevonat 
épp csak egy vékony réteg. Burkolatról, köpenyről, házról van szó. 
21Li-Metalloxidpulver – lítium-fém-oxid por. Vagyis a por a lítium és 
egy másik fém ún. vegyesoxidja. 
22brennbar – éghető. Jelen esetben nem azt kell hangsúlyozni, hogy 
égésre alkalmas, mert az energiát nem abból nyerjük! 
23Entladung – kisütés. Ez a szakszerű megnevezés, de valami miatt ezt 
a szót csak kevesen akarták vagy merték leírni. A többség 
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lemerítést/lemerülést írt. Az ürítés viszont nem helyes! Nem tehervagon 
kirakodásáról van szó…  (Gyanítom, ez is valamilyen automata fordító-
ból jelent meg.) 
24Pellet – pellet, esetleg pirula, golyócskák, forgács is elfogadható. 
25reduzieren – redukál (az oxidál ellentéte), nem csökkent. (Az 
oxidációs számot, azt csökkenti.) Kémiai szövegben tessék a 
redoxireakciókra gondolni! (Persze az automata fordítóprogram nem 
erre gondol...) 
26Wertmetalle – hasznosítható/értékes fémek. Többen nemesfémet 
(Edelmetall) írtak: feltételezem, hogy csak reflexből. 
27Abstich – csapolás, esetleg leeresztés. Nem értem, miért nem volt 
kézenfekvő kohászat esetében, főleg a fotó láttán. Jellemző 
próbálkozások:  szétválasztás, leválasztás, próbavétel, a kemence torka, 
a kemence nyitása. Helyes: Almádi Ágnes, Dávid Blanka, Gál Petra. 
28Block – tömb. Nem blokk, tönk vagy egységnyi. 
 
Többen elfeledkeztek a jelmagyarázat lefordításáról, pedig nagy 
segítséget jelent a szöveg értelmezésében, a töltési és kisütési folyamat 
elképzelésében: hogyan épülnek be a Li-ionok a grafit rácsában a 
rétegek közé, majd hogyan vándorolnak át a fém-oxidba. 
 

Gratulálunk a 60 pont feletti fordítóknak!
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Az első forduló eredménye: 

NÉV ISKOLA 
Ford. 
( 80 ) 

Magyar 
nyelvtan 

 (20) 

ÖSSZ. 
(100) 

Molnár Balázs Bányai Júlia Gimn., Kecskemét 71,5 19,5 91 

Mikó Kincső Széchenyi István Gimn., Sopron 70 16,5 86,5 

Fenyvesi Flórián Zentai Gimnázium 63,5 15,5 79 

Almádi Ágnes Zentai Gimnázium 63* 16 79 

Dávid Blanka Premontrei Szt. Norbert Gimn., 
Gödöllő 62 16 78 

Turi Soma Apáczai Csere János Gyak. Gimn., Bp. 63 14 77 

Szigetvári Barnabás Ipari Szki., Veszprém 51,5* 14,5 66 

Tóth Bence Petőfi Sándor Ev. Gimn., Bonyhád 47** 14,5 61,5 

Hinnah Barbara Tóth Árpád Gimn. 47,5* 11,5 59 

Kollár Johanna 
Bettina Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimn., Pécs 44,5 10,5 55 

Mészáros Gréta Munkácsy Mihály Gimn., Kaposvár 32* 13,5 45,5 

Berec Boglárka Zentai Gimnázium 25** 15,5 40,5 

Takács Bernadett Selye János Gimn., Révkomárom 17,0 15,0 32 

Gál Petra Széchenyi István Gimn., Sopron 21,5 8,5 30 

Pohl Bianca Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimn., Pécs 17,5* 8,5 26 

Gál Fanni Széchenyi István Gimn., Soproni –8* 9,5 1,5 

 
* A jelmagyarázat fordítása hiányzik (–3 pont) 
** A jelmagyarázat és a képaláírás fordítása hiányzik (–6 pont)
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Kémia angolul 
Szerkesztő: MacLean Ildikó 

 
Kedves Diákok! 
A 2015/2016-os tanév második fordítására beküldött fordítások az 
elsőhöz hasonlóan remek eredményeket hoztak. Egymást követően két 
fordítás is a titráláshoz kapcsolódott, talán egy árnyalattal több 
apróság melléfordításával találkoztam, de így is a többség 98-80 pont 
közötti eredményt ért el. 
A mintafordításhoz Turi Soma, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló 
Gimnázium és Kollégium 11. osztályos tanulójának fordítására támasz-
kodtam. 
 
Lássuk a 2015/5. számban közölt szakszöveg mintafordítását: 

 C-vitamin-koncentráció meghatározása titrálással  

A C-vitamin (aszkorbinsav1) egy antioxidáns, amely nélkülözhetetlen 
az emberi táplálkozásban. A C-vitamin hiánya a skorbut2 nevű 
betegség kialakulásához vezethet, amelyet a csontozat és a fogazat 
rendellenessége jellemez. Habár sok gyümölcs és zöldség tartalmaz C-
vitamint, a főzés elpusztítja azt, így sok embernek a nyers 
citrusgyümölcsök és levük jelentik a fő C-vitamin-forrást.  
Az étel C-vitamin-tartalmának egyik meghatározási módja lehet egy 
redoxititrálás.  
Jelen esetben a redoxititrálás jobb választás, mint a sav-bázis titrálás3, 
mivel sok más sav is előfordul a gyümölcslében, de ezek közül csak 
kevés zavarja az aszkorbinsav jóddal való oxidációját. A jód relatíve 
oldhatatlan4, oldhatóvá tehető a jodidionokkal, mert komplex-
képződési reakcióban trijodidionokat5 képez:  

I2 + I– = I3–  

A trijodidion oxidálja a C-vitamint dehidro-aszkorbinsav6 képződése 
közben:  
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C6H8O6 + I3– → C6H6O6 + 3 I– + 2 H+  

Amíg a C-vitamin jelen van az oldatban, a trijodidionok reagálnak vele s 
gyorsan jodidionokká alakulnak. Amint azonban az összes C-vitamin 
eloxidálódott, már jód és trijodidionok is jelen lesznek az oldatban, 
amelyek keményítővel7 kékes-feketés színű komplexet képeznek. Ez a 
kékesfekete szín jelzi a titrálás végpontját.  
Ez a titrálási módszer alkalmas a C-vitamin mennyiségének vizsgála-
tára mind a C-vitamin-tablettákban, a gyümölcslevekben, mind a friss, 
fagyasztott vagy akár az előre csomagolt gyümölcsökben, zöldségekben 
is. A titrálás végrehajtható jodátoldat helyett csak jódoldat felhasz-
nálásával, bár a jodátoldat stabilabb és pontosabb eredményt hoz.  

Szükséges felszerelés  

büretta8 és bürettaállvány 
100 vagy 200 ml-es mérőlombik9  
20 ml-es pipetta  
10 és 100 ml-es mérőhengerek10 

250 ml-es Erlenmeyer11-lombik  

Szükséges oldatok  

Jódoldat: (0,005 mol·l–1). Mérj 2 g kálium-jodidot12 egy 100 ml-es 
főzőpohárba. Mérj ki 1,3 g jódot ugyanebbe a főzőpohárba. Adj hozzá 
pár ml desztillált vizet és kevergesd néhány percig, amíg a jód fel nem 
oldódik. Öntsd át ezt a jódoldatot egy 1 l-es mérőlombikba, desztillált 
vízzel gondoskodva róla, hogy az egész oldat átjusson a mérőlombikba. 
Töltsd fel az 1 l-es jelig a lombikot desztillált vízzel.  
Keményítő-indikátor oldat: (0,5%). Egy 100 ml-es Erlenmeyer-
lombikban lévő 50 ml majdnem forró vízhez adj 0,25 g vízoldékony 
keményítőt. Kevergesd, hogy feloldódjon, használat előtt pedig hűtsd 
le!   

Módszer  

Törzsoldat készítése  
C-vitamin-tabletták esetén: Oldj fel egy darab tablettát 200 ml 
desztillált vízben (mérőlombikban)! 
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Friss gyümölcslé esetén: Szűrd át a gyümölcslevet egy sűrű szövésű 
gézen/muszlinon/tüllön13, hogy a magokat és a gyümölcs rostját 
eltávolítsd, amelyek később eldugíthatnák a pipettát!  
Dobozos gyümölcslevek esetében: Ezeknél is szükség lehet gézen való 
átszűrésre, ha sok rostot vagy magot tartalmaznak.  
Gyümölcsök és zöldségek esetén: Vágj apró darabokra egy 100 
grammos mintát, majd zúzd szét egy mozsárban mozsártörő14 
segítségével! A zúzás során többször adj hozzá 10 ml vizet, s az így 
kapott kivonatot minden egyes alkalommal dekantáld15 egy 100 ml-es 
mérőlombikba! Végül néhány, 10 ml vízzel történő átmosással szűrd át 
a maradék gyümölcs- vagy zöldségpépet egy gézen, s az egész szűrletet 
egy mérőlombikba gyűjtsd össze! Töltsd föl az így kinyert oldatot 
tartalmazó lombikot 100 ml-re desztillált vízzel!  
Ettől eltérő módon a 100 grammos gyümölcs vagy zöldségminta 
robotgépben is összeturmixolható, körülbelül 50 ml desztillált vízzel. A 
turmixolás után a gyümölcspépet gézen kell átszűrni s néhányszor 
10 ml-es vízadagokkal át kell mosni, majd a kinyert oldatot tartalmazó 
mérőlombikot 100 ml-re fel kell töltetni! 
Titrálás  
1. A törzsoldat 20 ml-es részletét16 pipettázd egy 250 ml-es 
Erlenmeyer-lombikba és adj hozzá hozzávetőleg 150 ml desztillált 
vizet és 1 ml keményítő-indikátor oldatot!  
2. Titráld a mintát 0,005 mol·l–1-es jódoldattal! A végpontot a 
keményítő-jód komplex feketés-kékes színének első állandó nyoma 
jelzi.  
3. Ismételd a titrálást a törzsoldat további részleteivel, míg egymással 
összhangban levő eredményeket nem kapsz (vagyis a fogyások közti 
eltérés kisebb nem lesz, mint 0,1 ml)! 
Számítások  
1. Számold ki az egymással összhangban lévő fogyásokból az átlagos 
fogyást/titert! 
2. Számold ki a reagáló jód anyagmennyiségét!  
3. A titrálás alábbi reakcióegyenletének felhasználásával határozd meg 
a reagáló aszkorbinsav anyagmennyiségét!  
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4. Számold ki a gyümölcs- vagy zöldségléből nyert oldat aszkorbinsav-
koncentrációját mol·l–1-ben! Ezenkívül számítsd ki a 100 g-os minta 
aszkorbinsav-koncentrációját mg/100 ml vagy mg/100 g mérték-
egységben!  

További megjegyzések  

1. Megfelelő odafigyelés javasolt, mivel a jód mind a bőrön, mind a 
ruhán foltot hagy. Ha ez mégis megtörténik, a bőrről alkohollal 
eltávolíthatók a foltok, míg a ruhából tisztítószerekkel szedhetők ki.  
2. A C-vitamin vagy aszkorbinsav egy vízoldékony antioxidáns, amely 
jelentős szerepet játszik a szervezet fertőzésektől és betegségektől való 
megvédésében. Az emberi szervezet azonban nem képes előállítani17 
magának, ezért a táplálékkal – főleg zöldségekkel és gyümölcsökkel – 
kell magunkhoz vennünk. A következő redoxireakció ionegyenlete 
bemutatja az aszkorbinsav kémiai szerkezetét és antioxidáns 
(redukáló) hatását is.  
 

 
3. Az elkészítetett jódoldat koncentrációja pontosabban meg-
határozható standard aszkorbinsavoldattal vagy standard kálium-
tioszulfát18 oldattal való titrálás során keményítő indikátor mellett. 
Ezt célszerű elvégezni minden olyan esetben, amikor lehetőség van rá, 
mivel a jódoldat instabil lehet.  
4. Az átlagos fogyás ideális esetben 10 és 30 ml közötti érték. Ha a 20 
ml-es törzsoldatrészletre a fogyás jóval kívül esik ezen a tartományon, 
érdemes egy kisebb vagy nagyobb térfogatot választani. Ha a fogyás túl 
kicsi, hígítsd föl a standardoldatot! Túl nagy fogyás esetén a mintát 
hígítsd föl!  
5. Az aszkorbinsav egy idő elteltével hajlamos oxidálódni a levegő 
oxigénje miatt. Ezért a mintát mindig közvetlenül a titrálás előtt 
érdemes elkészíteni. Abban az esetben, ha a mintát mégis több órával a 
titrálás előtt kell elkészíteni, egy kis mennyiségű oxálsav (pl. 1 g 
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oxálsav 10 ml törzsoldatonként) hozzáadásával lecsökkenthető ez az 
oxidáció.  
6. A végpont észlelését nagyban befolyásolja a használt törzsoldat színe 
is. Színtelen vagy halvány oldatok esetén nem okoz problémát a 
végpont észlelése. Erős színű gyümölcslevek esetén azonban probléma 
adódhat a végpont észlelésénél, épp ezért javasolt egy közelítő titrálás 
elvégzése, annak érdekében, hogy megismerkedjünk a végpontban 
tapasztalható csekély színváltozással (ez lehet egyszerűen a szín 
mélyülése is). Ez segítségünkre lehet a szükséges jódoldat térfogatának 
hozzávetőleges megállapításában is.  
 
Fontos kifejezések: 
1ascorbic acid: aszkorbinsav 
2scurvy: skorbut 
3acid-base titration: sav-bázis titrálás. Rendszerint nem okozott 
gondot a kifejezés, de előfordult, hogy a fordító a kifejezés egyes tagjait 
külön fordítva értelmezte s így helytelenül sav alapú titrálásként 
fordította. (base lehet alap is, de itt a bázis értelemben használjuk). 
4insoluble: oldhatatlan 
5triiodide: trijodidion 
6dehydroascorbic acid: dehidro-aszkorbinsav. Ritka kivételtől 
eltekintve, mindenkit megtévesztett az angol helyesírás szerinti 
egybeírás, helyette magyarul kötőjellel írjuk. 
7starch: keményítő 
8 burette: büretta 
9volumetric flask: mérőlombik, nem egyszerűen mérőhenger vagy 
mérőedény 
10measuring cylinder: mérőhenger 
11conical flask: Erlenmeyer-lombik. Már az elmúlt fordításban is 
szerepelt, de olyan gyakori a kúpos lombikként vagy csak lombikként 
való fordítása, hogy ismét szeretném a figyelmet felhívni rá. 
12potassium iodide: kálium-jodid 
13cheesecloth: sűrű szövésű géz vagy tüll, esetleg muszlin (bár ez 
utóbbi nem a legpontosabb kifejezés). Régebben sajtkészítéshez 
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használták ezt az anyagtípust. 
14mortar and pestle: mozsár és mozsártörő 
15decanting: dekantálás 
16aliquot: aliquot, egyenlő adagokra szétosztott egységnek felel meg. 
17synthesised by: előállít valami által; pl. a test képes előállítani 
18potassium thiosulphate: kálium-tioszulfát 
 
A 2015/5-ös számban már szóltunk arról a kontrasztív fordítási 
jelenségről, hogy a magyar nyelvben a felszólító mondatokat felkiáltó 
jellel zárjuk, szemben az angol mondatokkal. Ne feledjétek ezt!  
 
A 2015/5. szám legsikeresebb fordítóinak névsora: 
 

Nagy Kristóf 11.A Ciszterci Szent István Gimn., Székesfehérvár 98  

Major Ábel 11.H Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc 98  

Turi Soma 11.oszt. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 98  

Horváth Patrícia 10.D Széchenyi István Gimnázium, Sopron 97  

Nyariki Noel 11.B Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest 96  

Buzonics Réka 10.D Széchenyi István Gimnázium, Sopron  95  

Varga Regina 10.D Széchenyi István Gimnázium, Sopron 93   

Martinusz R. Márk 10. évf. Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., Bp. 93   

Czakó Áron 10. évf. Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza 93   

Ember Orsolya 12.évf Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok 93  
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Íme, a következő lefordítandó szöveg nem titkoltan a tavaszra és a 
nyárra gondolva: 

Ice, Cream... and Chemistry 

There is perhaps no fonder childhood memory than the local ice cream 
truck driving through the neighborhood, music blaring from its tinny 
speakers, beckoning all to partake of its frosty delights. But ice cream is 
not just for kids. U.S. residents consume 1.5 billion gallons of ice 
cream each year; that’s roughly 5 gallons (19 liters) per person! 
The ice cream we all enjoy is the result of years of experimentation 
involving – you guessed it – chemistry! 

Air is Important 

If you have ever made ice cream, you already know what goes into it, 
ingredients such as milk, cream, and sugar. But there is one main 
ingredient that you may not have thought about, probably because you 
can’t see it – air. 
Why is air so important? If you have ever had a bowl of ice cream melt, 
and then refroze it and tried to eat it later, it probably did not taste 
very good. If you set a whole carton of ice cream on the table and let it 
melt, the volume of the ice cream would simply go down. Air makes 
up anywhere from 30% to 50% of the total volume of ice cream. 

 
Electro Freeze/H.C. Duke & Son, LLC 
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To get an idea of the effect of air on ice cream, think of whipped cream. 
If you whip air into cream, you get whipped cream. Whipped cream has 
a different texture and taste than plain cream. Plain cream tastes 
sweeter than whipped cream. Just like ice cream without air, pure 
cream has a sickly, overly sweet taste. This is because the structure of a 
substance can have a big effect on how it tastes, and that the structure 
often controls the rate at which flavor molecules are released into the 
mouth. The larger the structure (ice cream, in this case), the longer it 
takes for the flavor molecules to be released. Flavor molecules that 
trigger receptors on the mouth and tongue. 
The amount of air added to ice cream is known as overrun. If the 
volume of ice cream is doubled by adding air, then the overrun is 
100%, which is the maximum allowable amount of air that can be 
added to commercial ice cream. The less expensive brands usually 
contain more air than the premium brands. One side effect of adding a 
lot of air to ice cream is that it tends to melt more quickly than ice 
cream with less air. 
The amount of air also has a huge effect on the density of ice cream. A 
gallon (3.8 liters) of ice cream must weigh at least 4.5 pounds, making 
the minimum density 0.54 gram per milliliter. Better brands have 
higher densities – up to 0.9 grams per milliliter. The next time you visit 
a grocery store, compare cheaper and more expensive brands by 
holding a carton in each hand – you should be able to notice a 
difference. Then read the net weight on the label to confirm your 
observation. Due to the high fat content of ice cream, however, and 
because fat is less dense than water, any ice cream will always be less 
dense than any aqueous solution, otherwise you would not be able to 
make root beer floats! 
Ice cream is an emulsion – a combination of two liquids that don't 
normally mix together. Instead, one of the liquids is dispersed 
throughout the other. In ice cream, liquid particles of fat – called fat 
globules – are spread throughout a mixture of water, sugar, and ice, 
along with air bubbles (Fig. 1). If you examine ice cream closely, you 
can see that the structure is porous. A typical air pocket in ice cream 
will be about one-tenth of a millimeter across. The presence of air 
means that ice cream is also a foam. Other examples of foams are 
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whipped cream, marshmallows, and meringue (as in lemon meringue 
pie). 

 
 

Figure 1. Some of the most common ingredients in ice cream include ice 
crystals, air, fat globules, sugar (sucrose), and flavoring agents (such as 

vanillin). 

Sugar and Fat 

Milk naturally contains lactose, or milk sugar, which is not very sweet. 
Ice cream makers need to add a lot more sugar than you probably 
realize – usually sucrose or glucose. Cold tends to numb the taste buds, 
making them less sensitive. So more sugar needs to be added to 
produce the desired effect at the low temperatures in which ice cream 
is usually served. If you taste ice cream at room temperature it will 
taste overly sweet. You may have noticed this same effect with 
carbonated soft drinks. If consumed warm, they taste sickly sweet. In 
parts of the world where soft drinks are normally consumed warm, 
there is less added sugar. If these same soft drinks were served cold, 
they would not taste sweet enough. 
A big reason why ice cream tastes so good is because of its high fat 
content. Unless it is labeled as light, low-fat or non-fat, ice cream must 
contain at least 10% fat, and this fat must come from milk. (You cannot 
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use lard when making ice cream!) Before milk is homogenized, a thick 
layer of cream rises to the top. This cream has a high fat concentration 
– up to 50% – and supplies most of the fat in ice cream. 
Premium ice creams may have up to 20% fat, which gives it a 
velvety, rich texture. Reduced fat ice cream does not taste as good 
as the real thing, and tends to lack the creamy texture. Although fat 
is frequently vilified, it has its purpose. Most foods that taste delicious 
probably contain fat. Fat fills you up, so you don’t have to eat as much 
to feel full. 
The problem with using fat as an ingredient in any food is that it 
doesn’t mix well with a lot of other substances. Fat is nonpolar, 
meaning positive and negative charges within the fat molecule are 
equally dispersed. A polar substance, such as water, has separate 
regions of positive and negative charge – one end of a polar molecule 
has a partial positive charge, and the other end has a partial negative 
charge. Polar and nonpolar substances do not mix. Just like oil floats to 
the top of water, the fat content in ice cream  

Keeping It All Together 

Because ice cream is an emulsion, you would expect that the fat 
droplets that are present in the mixture would separate after some 
time, similar to a bottle of salad dressing in which the oil separates 
from the rest of the dressing. When you shake up a bottle of salad 
dressing, the two parts come together.  But after a few minutes, they 
begin to separate. That’s because the oil droplets interact with one 
another, a process called coalescence. 
In the case of milk, each fat droplet is coated with a layer of milk 
proteins that prevents the fat droplets from interacting with one 
another. These milk proteins act as “emulsifiers” –  substances that 
stabilize emulsions and allow the liquid droplets present in the 
emulsion to remain dispersed, instead of clumping together. Because 
these milk proteins have a nonpolar side, and because like dissolves 
like, the nonpolar sides of the proteins are attracted to the nonpolar fat 
globules. This is good in milk, but not so good in ice cream, in which the 
fat droplets should coalesce to trap air. 
So another emulsifier is added to allow the fat droplets to coalesce. 
This emulsifier replaces milk proteins on the surface of the fat droplets, 
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leading to a thinner membrane, which is more likely to coalesce during 
whipping. A common emulsifier is lecithin, found in egg yolks. Lecithin 
is a generic term that refers to a group of molecules that consist of long 
chains of fatty acids linked to a glycerol molecule, along with choline 
and a phosphate group (Fig. 2). 

 
Figure 2. Chemical structure of a type of lecithin called phosphatidylcholine 

 
Lecithin inserts itself between the fat globules, which helps the fat 
globules to clump together and, as a result, the air bubbles that are 
present in the mix are trapped by this partially coalesced fat. This adds 
firmness and texture to the ice cream, enabling it to retain its shape. 
Closely related to emulsifiers are stabilizers, which make the 
texture creamy. Stabilizers have two roles: First, they prevent large 
crystal formation. In the presence of stabilizers, ice cream contains 
small ice crystals that are easier to disperse and, therefore, they melt 
more slowly than larger ice crystals would. Second, emulsifiers act like 
a sponge by absorbing and then locking into place, any liquid in the ice 
cream. 
Common stabilizers are proteins such as gelatin and egg whites. Guar 
gum, locust bean gum, and xanthan gum can also be used. Look for 
carrageenan and sodium alginate on the ingredient label of your 
ice cream container. Both are derived from seaweed! Without these 
stabilizers, ice cream might look like a milkshake. 
Once you get all of the ingredients together in a mixture, you need to 
freeze the mixture to form ice cream. The dissolved solutes (mostly 
sugar) in the liquid portion of the mixture lower its freezing point. A 
freezing point depression of 1.86 °C occurs for every mole of solute 
added to 1 kilogram (kg) of water. In other words, if you dissolve one 
mole of sugar in 1 kg of water, water will no longer freeze at 0 °C, but 
rather will freeze at –1.86 °C. 
Freezing point depression is a colligative property, meaning that the 
effect is observed regardless of the specific identity of the solute – all 
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that matters is how many moles are dissolved. A typical batch of ice 
cream will freeze at –3 °C (27 °F), due to the presence of all the 
dissolved solutes. 
A recent trend is ice cream made with liquid nitrogen. One shop in San 
Francisco, Calif., aptly named Smitten Ice Cream, has a viewing area 
where customers can watch ice cream being made with liquid nitrogen, 
accompanied by the impressive plume of fog that is released. Liquid 
nitrogen, which boils at –196 °C, will freeze ice cream almost instantly. 
Because the ice cream freezes so quickly, the size of the crystals is 
small, resulting in a creamy texture. And because it boils when it hits 
the mixture, the ice cream is aerated during the process. The popular 
Dippin’ Dots are also made using liquid nitrogen. It is no exaggeration 
to say that ice cream made with liquid nitrogen is the coolest ice cream 
around! 
 
Forrás: 
http://www.acs.org/content/acs/en/education/resources/highschool/
chemmatters/past-issues/archive-2013-2014/ice-cream-
chemistry.html 
 
Beküldési határidő: 2016. március 14. 
  
A fordítást a következő e-mail címre várom: 
kokelangol@gmail.com 
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