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Kémia angolul 

Szerkesztő: MacLean Ildikó 

Kedves Diákok! 
 
A 2015/2016-os tanév során picit megcsappant a fordítók száma, ám 
összeállt egy lelkes „mag” akiknek keze közül remekművek kerültek ki. 
Öröm volt olvasni szebbnél szebb mondataitokat. 
A két mintafordítást követően, a 2016/1. és 2016/2. szövegek után az 
összesítés is helyet kap utolsó lapszámunkban. 
A régi fordítóinkhoz bátran csatlakozzatok! 

A 2016/1. számban közölt szakszöveg mintafordítása: 

Vegyi anyagok vándorlása élelmiszerekbe műanyagokból1 

Miről is szól ez a témakör? 
A műanyag csomagolásnak fontos a szerepe ételeink szavatossági 
idejében, tárolásuk és feldolgozásuk megkönnyítésében. A műanyag 
csomagoló anyagokat, folpack típusú fóliákat2 vagy tárolókat gyakran 
látják el különféle használati utasításokkal, arra vonatkozóan, hogy 
miként tartsuk a belőlük származó vegyületek ételekbe való 
„vándorlását” a minimumon.  
Ugyanakkor néhányan aggodalmukat fejezik ki, hogy a csomagoláshoz 
felhasznált műanyag ételeinkkel érintkezve kémiailag szennyezheti azt. 
Az alábbi információ ismerteti a különféle műanyagokat, melyeket 
ételeink csomagolására használunk, valamint rámutat arra, hogy 
hogyan csökkentsük annak veszélyét, hogy a műanyag csomagolá-
sokból a vegyi anyagok az ételeinkbe jussanak.  

Milyen műanyagokat használunk általában ételeink csomagolá-
sára és tárolására?  

Több mint harmincféle műanyagot használunk csomagolóanyagként, 
beleértve a polietilént3, polipropilént4, polikarbonátokat5 és 
polivinil-kloridokat6. Ezek közül a polietilén és a polipropilén a 
legelterjedtebb.  
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A polietilén nagy- vagy kissűrűségű lehet. A nagysűrűségű polietilén 
kemény és erős, legfőképp tej, ásványvíz valamint üdítőitalok 
palackozására használjuk, vagy zabpelyhek csomagolására, margarinos 
doboznak, élelmiszeres- és szemeteszsáknak és bevásárlószatyornak. 
Ugyanakkor kevésbé hőálló (elég alacsony hőmérsékleten megolvad). 
Az kissűrűségű polietilén átlátszóbb és különféle fóliákként használják 
fel (beleértve a háztartási folpackot), így például kenyerek csomagolá-
sára, fagyasztós zacskók, hajlékony doboztetők vagy összegyűrhető 
üdítős palackok készítésére is használjuk.  
A polietilén-tereftalát7 (PET vagy PETE) egyfajta poliészter8. 
Gyakran használják üdítős palacknak, lekváros doboznak, margarinos 
dobozoknak, hőformált tálcáknak, zacskóknak és rágcsálnivalók zacs-
kójának, mert erős, hőálló és ellenáll a gázoknak, valamint a 
savtartalmú ételeknek. Ezek a csomagolások átlátszóak9 vagy 
opálosan10 áttetszőek lehetnek. 
A polipropilén jobban ellenáll a hőnek, keményebb, sűrűbb és 
áttetszőbb, mint a polietilén, így hőálló, mikrohullámú sütőben is 
melegíthető csomagolásként, szószok vagy salátaöntetek üvegeként 
használják. 
A polikarbonát átlátszó, hőálló, strapabíró és gyakran használják üveg 
helyett, mint újratölthető vizespalack vagy sterilizálható cumisüveg. 
Továbbá gyakran használják epoxi alapú lakkokban11 különféle 
ételes-italos konzervek belsejében, megakadályozván, hogy a konzerv 
tartalma és a konzervet alkotó fém reakcióba lépjen.   
A polivinil-klorid (PVC) egy nehéz, merev, átlátszó, és gyakran 
használják hozzáadott lágyítókkal, ilyenek a ftalátok12 és adipinsav-
származékok13. A PVC-t hozzáadott lágyítószerekkel14 az ipari 
fóliáknál használják: a bevásárlóközpontokban ilyenekkel vonják be a 
műanyag tálcákat, illetve a csemegeüzletekben ebbe csomagolják a 
szendvicseket  

Némi további információ a polikarbonátokról: 

Felépítésük 
A polikarbonátok onnan kapták nevüket, hogy olyan polimerek, melyek 
karbonátcsoportokat tartalmaznak (–O–(C=O)–O–). Hasznos 
jellemvonásaik, mint például a hőállóság, ütésállóság és optikai 



  Kémia idegen nyelven                                                                                            243 

tulajdonságaik egyensúlya a tömeggyártott és a speciális műanyagok 
közé helyezi őket.  
Gyártásuk 
A polikarbonát fő anyagát biszfenol-A15 (BPA) és foszgén16 (COCl2) 
reakciójával állítják elő.  
A reakciót a következőképpen írhatjuk le:  

 
A szintézis első lépésében a biszfenol-A-t nátrium hidroxiddal kezelik, 
mely deprotonálja a biszfenol-A hidroxilcsoportját.  

(HOC6H4)2CMe2 + 2 NaOH → Na2(OC6H4)2CMe2 + 2 H2O 

A difenoxid (Na2(OC6H4)2CMe2) reakcióba lép a foszgénnel, mely során 
kloro-formiát képződik, mellyel ezt követően egy újabb fenoxid reagál. 
A teljes reakció17 az alábbi: 

Na2(OC6H4)2CMe2 + COCl2 → 1/n [OC(OC6H4)2CMe2]n + 2 NaCl 

Ezzel a módszerrel nagyjából egymilliárd kilogramm polikarbonátot 
lehet előállítani évente. Sokféle diolt teszteltek a biszfenol-A helyett, 
például 1,1-bisz(4-hidroxi-fenil)-ciklohexánt és dihidroxi-benzofenont. 
A ciklohexánt komonomerként használják, hogy csökkentsék a BPA 
származékot tartalmazó anyagok kristályosodási18 hajlamát. A 
tűzállóság elérésének érdekében pedig tetrabróm-biszfenol-A-t 
használnak. A BPA származék felváltására tetrametil-ciklobutándiolt 
fejlesztettek ki.  

Terméktulajdonságok és feldolgozhatóság 

A polikarbonát egy tartós anyag. Habár nagy ütésállósággal 
rendelkezik, kismértékű a karcállósága, így hát egy kemény bevonatot 
kell képezni a polikarbonát szemüveglencséken és az autók külsején 
használatos alkatrészeken. A polikarbonát tulajdonságai hasonlatosak 
a polimetil-metakriláthoz (PMMA, akril), de a polikarbonát erősebb és 
tovább bírja extrém hőmérsékleten. A polikarbonát meglehetősen 
átlátszó, ha fény éri, sőt jobbak a fényáteresztési képességei, mint sok 
üvegnek. Nagyjából 147 °C a polikarbonát üvegesedési hőmérséklete 
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(297 °F), e fölött a pont fölött aztán fokozatosan felpuhul és 
folyékonnyá válik körülbelül 155 °C (311 °F) felett.  
A megmunkálóeszközöket magas hőmérsékleten kell tartani, általában 
legalább 80 °C-on (176 °F), hogy feszültség és torzulásmentes termé-
keket lehessen előállítani. Alacsony molekulatömegű anyagokat 
könnyebb formázni, mint a magas molekulatömegűeket, de 
strapabírásuk is kisebb ennek eredményeképpen. A legkeményebb 
mutatókkal rendelkező anyagok magasabb molekulatömeggel rendel-
keznek, de nehezebb is a feldolgozásuk.  
Nem úgy, mint a legtöbb hőre lágyuló műanyag, a polikarbonát 
plasztikus alakváltozáson mehet keresztül, anélkül, hogy megrepedne 
vagy eltörne. Ezáltal szobahőmérsékleten hengeres fémlemez-
megmunkáló gépekkel – mint például a hengeres hajlító – is meg lehet 
munkálni. Még akkor sincs szükség melegítésre, ha élesen hajlított, 
szűk keresztmetszetű anyagokat (pl. csövet) szeretnénk előállítani. 
Ezen tulajdonsága teszi értékessé, ha olyan termékprototípusokat 
szeretnénk előállítani, ahol az átlátszóság és az elektromos 
vezetőképtelenség fontosak, és ezen prototípusokat fémlemezből nem 
lehet előállítani.  

A műanyagok mely komponensei kerülhetnek be élelmiszereinkbe? 

Új-Zélandon a háztartásban előforduló műanyagok meglehetősen 
problémamentesek megfelelő felhasználás mellett. A legtöbb 
műanyagfajta, amely az élelmiszerekkel érintkezésbe lép, magas 
molekulatömegű, ezért kevés az esély rá, hogy az élelmiszerbe 
jussanak.  
A műanyagok jobb felhasználása érdekében alacsony molekulatömegű 
adalékokat tesznek hozzájuk, melyek a kellő rugalmasságot hivatottak 
elérni, ezáltal tapadósabbá teszik őket (például frissentartó fólia). 
Továbbá hőstabilizáló vagy antimikrobiális anyagokat adagolnak 
hozzájuk. Az alacsony molekulatömegű összetevők főzés vagy tárolás 
során kis mennyiségben az ételeinkbe kerülhetnek.  
Műanyag flakonokból és polikarbonáttal bélelt konzervdobozokból 
rendkívül kis mennyiségű biszfenol-A képződik, amikor a flakonokat 
elmosogatják erős mosogatószerekkel vagy klórtartalmú szerekkel 
(például nátrium-hipoklorit19). 
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Némely étel vagy italkonzerv belseje lakkbevonattal van ellátva, 
nehogy az étel/ital érintkezzen a fémmel. Így ismét kerülhet kis 
mennyiségű biszfenol-A a termékbe. Meglehetősen veszélyes, ha nagy 
mennyiségű biszfenol-A-nak tesszük ki az emberi szervezetet, mert ez 
az anyag a női ösztrogén hormonhoz hasonlatosan viselkedik.  
A kereskedelmi csomagolóanyagokat PVC – DEHA-ból gyártják: a di-
etilhexil-adipát egy élelmiszeripari csomagolásban használatos ftalát 
lágyító és ebből kis mennyiség bekerülhet zsíros élelmiszerekbe 
(sajtba vagy húsba), különösen hő hatására. A DEHP (dietilhexil-ftalát), 
egy másik aggodalomra okot adó lágyító, ami ételekbe kerülhet, így 
például az Amerikai Egyesült Államokban nem használják élelmiszer-
ipari termékekben. Befőttesüvegek, palackok zárókupakját, dobozos 
szendvicskrémek és gyümölcslevek tetejét, kupakját gyártották ebből, 
vagy feliratok nyomtatására használták fel ezt az anyagot.  
 
Fontos kifejezések: 
1plastic: műanyag 
2cling film: folpack típusú fólia 
3polyethylene: polietilén 
4polypropylene: polipropilén 
5polycarbonate: polikarbonát 
6polyvinyl chloride: poli(vinil-klorid) 
7polyethylene terephthalate: polietilén-tereftalát 
8polyester: poliészter 
9transparent: átlátszó; többen épp az ellenkezőjeként fordítottátok 
átlátszatlannak, ami természetesen nem állta meg a helyét. Áttetszővel 
is több esetben találkoztam a fordítások között, ami szintén nem 
helytálló, az áttetsző angol megfelelője inkább a translucent lenne. 
10opaque: opálos 
11epoxy-based lacquer: epoxi alapú lakk 
12phthalate: ftalát 
13adipate: adipinsav-származékok 
14plasticiser: lágyítószer 
15bisphenol A: biszfenol-A 
16phosgene: foszgén 



  246                                                                                                         Kémia idegen nyelven 

17net reaction: teljes reakció; itt is volt pár mellénézés. A net kifejezés 
itt az egészet, teljest és nem a hálót jelenti. 
18crystallisation tendency: kristályosodási hajlam 
19sodium hypochlorite: nátrium-hipoklorit 
 
A harmadik fordítás talán nem okozott nagy kihívást a szakszavak 
helyes fordítása tekintetében. Leginkább arra kellett figyelnetek, hogy 
az angolban a vegyületek nevében elvétve fordul elő kötőjel, míg 
magyarul ezt rendszerint alkalmazzuk. Szintén figyelmet igényel a poli 
előtagban az angol y-nak  a magyar szavakban i-re váltása. 
A legtöbb esetben azonban egy géphez kötődő néhány mondat helyes 
fordítása érdekes eredményeket is szült. A break egy olyan, hajlítás-
technikában használatos eszköz, amelyet élek hajlítására használnak 
fémlemezek meghajlításakor. Ezt a kifejezést a többségetek féknek, 
megállítónak, stopnak írta – helytelenül. Ha értelmetlennek tűnik a 
lefordított mondat, bátran keressetek rá a kifejezésre, nem csak az 
egyszerűbb szótárakban, hanem keressetek képeket, leírásokat róla az 
eredeti nyelven. Így hamar fény derülhet arra, hol csúszott el a helyes 
kifejezés megtalálása. 
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