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Kémia németül 

Szerkesztő: Horváth Judit 
 
A 2019/1. számban megjelent szakszöveg fordítása: 
 

Citromsav izolálása1 citromból 
A citromsav (2-hidroxipropán-1,2,3-trikar-
bonsav, jobb oldali kép) szilárd halmazállapotú 
sav, és a növényvilágban terjedt el széles körben. 
A névadó citromon kívül előfordul almában, 
ribizliben, tűlevelűekben és még a borban is.  

 
Anionja, a citrát, a citrátkör fontos köztiterméke2, melyben 
szénhidrátok, zsírok és aminosavak energianyerés céljából többek 
között acetil-koenzim-A-vá3 bontódnak le. A citromsavciklus során 
felnőttekben naponta kb. 2000 g citromsav képződik mint 
energiagazdag köztitermék2, és kerül újból lebontásra. Viszonylag 
magas citromsavtartalom4 található a csontrendszerben. 
Citromsavat citromléből mésztejjel való kicsapás útján, kalcium-
citrátként állítanak elő, melyet kénsavval kalcium-szulfátra és szabad 
citromsavra bontanak el. Gyakorlatilag azonban a citromsavat mintegy 
90%-ban cukoroldat fermentációjával nyerik szénhidráttartalmú 
hulladékokból, mint melasz, szulfitszennyvizek5 stb. Világviszony-
latban kb. 400 000 t citromsavat állítnak elő évente. 
A citromsavat az ipar sok területen hasznosítja: 
Adalékanyagként sütőporokban, pezsgő limonádéporokban6, ízjavító-
ként és savanyításra, ill. pufferolásra édességekben, zselékben, 
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italokban, aromákban7, a bőr- és hajkozmetikában, rozsda 
eltávolítására és fémfelületek tisztítására, vas komplexálására 
oldatban8, vízkőtelenítésre, a galvanizáló– és textiltechnikában 
segédanyagként9, citrát alapú lágyítók előállítására, tintafoltok és 
hasonlók10 eltávolítására, olívaolaj színének eltüntetésére, oltott mész 
okozta felmaródások ellen, véralvadás-gátlásra vérkonzervek 
előállításánál. A citromsav éves termelésének kb. 60–70%-át az 
élelmiszeripar (E330-as adalékanyagként) használja fel, a maradék 
gyógyszeripari és kozmetikai célokra, valamint technikai 
alkalmazásokban és tisztítószerekben kerül felhasználásra. Italokban 
és pékárukban savanyúságot szabályozó anyagként mind jobban 
kiszorítja a citromsavat az almasav és a fumársav. 
A citromsavat 1784-ben C. W. Scheele (1742-1786) izolálta első 
alkalommal citromléből, a szerkezetét Liebig határozta meg 1838-ban. 
 
A kísérlet menete: 
 
Két érett citromot kifacsarunk. A levet (mintegy 120 ml) drótszűrőn 
(teaszűrőn) nagyjából leszűrjük, és főzőpohárban annyi tömény 
ammóniaoldattal elegyítjük, hogy egyértelműen lúgos kémhatású 
legyen. (pH követése, mintegy 30–40 ml ammóniaoldat). 
Amennyiben11 a pH-t lúgosra állítjuk be, a következő reakciók 
lejátszódására kerül sor: 
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Ehhez az oldathoz mármost 3 mólos 
CaCl2-oldatból 50 ml-t adunk, és kissé 
megkeverjük. (Megfigyelés?) 
Az oldatot fűtőlapon (rezsón) fülke 
alatt (ammóniagőzök) 80 °C-ra hevítjük. 
(Megfigyelés?) 
A keletkező csapadékot, a kalcium-
citrátot vízsugár-vákuummal12 nuccs-
szűrőn13 átszívatjuk (leszűrjük) és 20–
20 ml lobogó vízzel kétszer átmossuk. 

 
Megfigyelés: A csapék először sárga (bal oldali kép), a következő 
szűrésnél fehér (jobb oldali kép): 
 

                 

A sót 50 ml vízben felszuszpendáljuk. Keverés mellett annyi 1 M-os 
kénsavat adunk hozzá, hogy az oldat pH-ja 2–3 közé essen. (pH 
követése!) Ez a lépés nagyon nagy ügyességet és gondosságot igényel. 
Különösen arra kell ügyelni, nehogy feleslegben maradjon a kénsav, 
mivel máskülönben az oldat szárításakor betöményedne14, mire a 
citromsav vízkilépéssel15 akonitsavvá alakulna. 
A keletkezett csapadékot megint leszűrjük, és kidobjuk16. A tiszta 
oldatot bepárolva17 Petri-csészébe öntjük és néhány napig állni 
hagyjuk. 
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Megfigyelés: 

A kikristályosítás sajnos nem működött valami jól, valószínűleg vagy 
a forrkőben lévő szennyezések miatt, vagy kénsavfelesleg miatt, mely 
azután akonitsavvá dehidratálja a citromsavat: 

 

 
Magyarázat: 
A citromlevet leszűrjük, lúgos kémhatásúra állítjuk be és kalcium-
kloriddal elegyítjük. Eközben – hidegen18 – vízoldható komplex 
keletkezik: 

 
Melegítés során a feleslegben19 lévő kalciumionokkal trikalcium-citrát 
képződik, mely vízben nehezen oldható és kicsapódik: 

 
Ezt a fehér, szilárd anyagot forrón szűrjük le, mivel20 hidegen újra 
feloldódhat.  
A kalcium-citrátot elkülönítjük, mossuk és híg kénsavval citromsavvá 
és gipsszé alakítjuk át: 

 
A kalcium-szulfát kicsapódik, miközben a vízben nagyon jól oldódó 
citromsav oldatban marad. Miután a gipszből álló üledéket21 
elkülönítettük, egyszerűen hagyjuk a citromsavat kikristályosodni. 
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A fordításokról: 
Többeknél kimaradt a négy szerkezeti képlet alatti elnevezés 
lefordítása. A képeket/ábrákat nem szükséges beilleszteni a 
fordításba, azonban bármilyen ábrán megjelenő vagy ábra alatti 
szöveget mindig fordítani kell. 
1Isolierung – izolálás / kinyerés is jó (Tóth Zsanett) 
2Zwischenprodunkt – köztitermék, nem köztes temék. Két jó: Molnár 
Dóra és Waldberg Viktória. 
3zu Acetyl-CoA – acetil-KoA-ra/-vá. Ez igazából a citrátkör előtt 
történik, és az acetil-KoA-k lépnek be a citrátkörbe. 
4C.-Gehalt = Citronensäuregehalt – természetesen citromsav-
tartalom, nem C-vitamin tartalom ! Csak Molnár Dóra nem dőlt be! 
5Sulfitablaugen – szulfitlúgok. A cellulózgyártás hulladéka: a cellulóz 
mellől kioldott (feltárt) hemicellulózból származó hidrolizált cukrokat, 
valamint lignin-szulfonátokat (Waldberg Viktória) tartalmaz. 
6Brauselimonade – pezsgő italpor / limonádépor 
(Brausetablette = pezsgőtabletta) 
7Essenzen – eszenciák / aromák / sűrítmények / ízesítők, de nem 
illatszerek 
8in Lsg. = in Lösung – oldatban (nem mindenki tudta) 
9Hilfsmittel – segédanyag, itt nem lehet segédeszköz 
10und dgl. = und dergleichen – és hasonlók (mindenki tudta) 
11Stellt man..., so ... – Ha..., akkor... (nem így). 
12Wasserstrahlvakuum – vízsugárvákuum  

Vízcsapra szerelt 
vízlégszivattyú: 
 
 
 
 
 
http://www.tfgnorveg.com/index.php
?tr=50&k1=1&k2=2&k3=8 

 
 



  Kémia idegen nyelven                                                                                                          217 

13 wird ... abgenutscht – nuccsoljuk 
Nuccsszűrés: 

 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-
0016_02_gyogyszertechnologia_alapjai/ch17.html 

 

14konzentriert würde – betöményedne, nem besűrűsödne, és nem 
koncentrálódna. 
15durch Wasserabspaltung – vízkilépéssel (eliminációval), nem 
vízkiváláson keresztül. 
16wird ... verworfen – eldobjuk / kidobjuk! Nem pedig félretesszük. 
Figyeljük meg: az első csapadékleválasztásnál a csapadékkal dolgozunk 
tovább, míg a második csapadékleválasztást követően az oldattal! 
17eingedampft – bepárolva (betöményítve). Nem a híg oldatot. 
18in der Kälte – itt: hidegen ↔  a hidegben/alacsony hőmérsékleten 
19überschüssig – itt: feleslegben lévő ↔  felesleges/megmaradt 
20da – mert, nem így (jó: Molnár Dóra, Mészáros Lujza, Waldberg 
Viktória) 
21der (aus Gips bestehende) Bodensatz – a gipszből álló üledék, nem 
szennyeződések 
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A második forduló eredménye 

NÉV Oszt. ISKOLA 
Ford. 

(max. 80 ) 

Magyar 
nyelvtan 
(max. 20) 

Σ 
(max.100) 

Molnár Dóra 11.E Eötvös József Gimn., Bp. 85 20 95 

Waldberg 
Viktória 11.D Bolyai János Gimn., 

Salgótarján 67,5 17,5 85 

Tóth Zsanett 9.A Széchenyi István 
Gimnázium, Sopron 65 17 82 

Klonka Áron II/4 Zentai Gimnázium 64 16,5 80,5 

Mészáros Lujza   46,5 15 61,5 

Zsigmond 
Richárd   33 13 46 

 
 
A 2018/19-es tanév német fordítási versenyének végeredménye 

NÉV Oszt. ISKOLA I.  
(max. 100 ) 

II. 
(max.100 ) 

Σ 
(max. 200) 

Molnár Dóra 11.E Eötvös József Gimn., Bp. 91 95 186 

Waldberg 
Viktória 11.D Bolyai János Gimn., 

Salgótarján 87 85 172 

Tóth Zsanett 9.A Széchenyi István 
Gimnázium, Sopron 73,5 82 155,5 

Klonka Áron II/4 Zentai Gimnázium 58 80,5 138,5 

Mészáros Lujza   62,5 61,5 124 

 

  




