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Kémia angolul 

Szerkesztő: Tóth Edina 
 
A „Kémia angolul” verseny 2019-es fordulóiban már kisebb számban 
érkeztek a fordítások, de a mennyiséget a minőség kompenzálta. 
Szívből gratulálunk a jól teljesítő beküldőknek! 
 
A 2018/19-es angol fordítási verseny legjobbjai: 
 
Horváth Emese Dorka Városmajori Gimnázium, Budapest 379,3 
Szebellédi Gergő Kecskeméti Református Gimnázium  372,1 
Tabajdi Tege Soproni Széchenyi István Gimnázium 349,3 
Mersits Botond Soproni Széchenyi István Gimnázium  344,8 
Sallay Réka Veronika Teleki Blanka Gimnázium, Budapest 292,8 
Imricskó Balázs Kecskeméti Református Gimnázium 270,0 

 

 
A Faraday-előadás mintafordítása 

“De hogy jut a láng a tüzelőanyag birtokába? Egy csodálatos elképzelés 
tartozik ide: a hajszálcsövesség (kapilláris hatás). Hajszálcsövesség! 
Ebből bizonyára a hajszál cső alakjára asszociálnának. De ne 
törődjenek a névvel, régi időkben kapta, amikor még nem értettük, 
milyen jelenség áll valójában a folyamatok mögött.  
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A kapilláris hatásnak is nevezett jelenség felel azért, hogy a 
tüzelőanyag az égés helyszínére kerül és összegyűljön, de nem ám 
véletlenszerűen, hanem szépen a lejátszódó történések kellős 
közepében.  
Most lássunk egy-két példát a hajszálcsövességre. Olyan történés vagy 
vonzó hatás ez, ami két egymásban nem oldódó anyagot “egybentart”. 
Például mikor kezet mosunk, alaposan megnedvesítjuk a kezeinket, egy 
kis szappan használatával javítjuk a tapadást. Erről a bizonyos 
jelenségről fogunk beszélni. Sőt mi több, ha kezünk éppen nem koszos 
(bár szinte mindig az a mindennapos tevékenysegektől), és ujjunkat 
kevés meleg vízbe helyezzük, a víz egy kicsit felkúszik az ujjunk 
mentén, bár ezt valószínűleg sosem álltunk meg észrevenni. 
Íme egy meglehetősen porózus anyag – egy oszlopformájú sótömb, 
amelynek az alján lévő tányérba fogok önteni egy víznek látszó 
folyadékot, ami nem víz, hanem telített sóoldat, ami többet már nem 
képes feloldani, tehát a bekövetkező események során az oldódás nem 
játszik szerepet. Tekinthetjük a tányért gyertyának, a sót kanócnak, az 
oldatot pedig olvadt faggyúnak. (A folyadékot megszíneztem, hogy az 
történések jobban láthatóak legyenek.) Látható, hogy miközben a 
folyadékot öntöm, az megemelkedik és fokozatosan egyre magasabbra 
mászik a sóoszlopon. (55. ábra). Amennyiben az oszlop nem borul fel, 
el is jut a tetejére. Ha ez a kék oldat gyúlékony lenne, és a só tetejére 
kanócot helyeznénk, felgyulladna, amint elérné a kanócot.  
Rendkívül érdekes látni egy ilyen esemény megtörténtét és 
megfigyelni, menyire egyedülállóak egyes körülmények. Kézmosáskor 
törölközőt használunk, hogy letöröljük a vizet. Ez a nedvesedés, vagyis 
az ilyen vonzó hatás tesz róla, hogy a törölköző vizes legyen, éppen 
úgy, ahogyan a gyertya kanócát átitatja az olvadt viasz. Ismertem 
néhány figyelmetlen fiút és lányt – valójában tudom, hogy ez figyelmes 
emberekkel is megtörténhet –, akik kézmosás és kéztörlés után a 
törölközőt a mosdótál szélére dobták. Ekkor a víz felszívódott 
mosdótálból és a törülközőn keresztül a padlón gyűlt össze. Mivel 
éppen olyan módon került annak az oldalára, hogy szifonként 
működhessen. 
Talán jobb lenne, ha látnák, milyen módon hatnak egymásra az egyes 
anyagok. Itt van egy dróthalóból készült edény, amelyet vízzel 
töltöttünk fel. Működésében hasonlóan viselkedik, mint egyes 
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szempontok szerint a pamutvászon, vagy más szempontok szerint a 
kartonanyag. Valójában a kanóc is készülhet bizonyos típusú 
dróthálóból. Látható, hogy az edényünk lyukacsos szerkezetű, hiszen 
ha vizet öntünk bele, az alján kifolyik.  
Ha megkérdezném, milyen állapotú ez az edény, mi található benne és 
miért, jó ideig tanácstalanok lennének. Az edény vízzel van tele, mégis 
a víz úgy jut be és folyik ki, mintha üres lenne. Ennek bebizonyításához 
csak ki kell ürítenem. Az ok ennyi: a drót, ha egyszer nedves lett, 
nedves is marad; a hálón lévő lyukak olyan kicsik, hogy a folyadék 
annyira erősen vonzódik egyik oldalról a másikra, hogy az lyukacsos 
volta ellenére az edényben marad. Ilyen módon az olvadt viasz 
részecskéi is megemelkednek és elérnek a pamutszál tetejére: további 
részecskék követik őket a köztük lévő vonzásnak köszönhetően, és 
ahogyan elérik a lángot, fokozatosan elégnek.  
Nézzünk egy másik példát ezen elv alkalmazására. Láthattak már kis 
náddarabkákat, amiket egyes fiúk az utcán meggyújtottak és cigarettát 
imitálva próbáltak “elszívni”, miközben nagyon igyekeztek felnőtt 
férfinek tűnni. A nádat azért tudják “elszívni”, mert egy irányban 
átereszt és jelen van a kapilláris hatás is. Ha ezt a náddarabot kamfént, 
egy főbb tulajdonságaiban paraffinra erősen hasonlító anyagot 
tartalmazó edénybe teszem, pontosan úgy fog ez a folyadék a nádon 
keresztül emelkedni, mint ahogyan a kék folyadék emelkedett a 
sóoszlopon. Mivel az oldalán nincsenek pórusok, abba az irányba nem 
tud menni, hosszában kell végig haladnia a náddarabon. Most, hogy a 
folyadék a nád tetején van, meggyújtható és gyertyaként használható. A 
folyadék a nád hajszálcsövessége miatt emelkedett, ahogy a gyertyában 
a viasz a pamutszálon keresztül.  
Az egyetlen ok, amiért a gyertya nem ég el teljes hosszában az, hogy az 
olvadt faggyú eloltja a lángot. Közismert, hogy a gyertya, amit fejjel 
lefelé fordítunk, tehát a tüzelőanyag ráfolyhat a kanóc másik felére, 
elalszik. Ennek az az oka, hogy a lángnak nincs ideje kellőképpen 
felmelegíteni a tüzelőanyagot, mint ahogy fent teszi, amikor is kis 
mennyiségben kerül a kanócra, és a teljes hőenergiát felveszi.  
A gyertya égésének megértéséhez még egy fontos feltételt kell 
elsajátítanunk: a tüzelőanyag gőz halmazállapotú. A megértéshez 
engedjék meg, hogy mutassak egy látványos, de igencsak hétköznapi 
kísérletet. Ha okosan fújunk el egy gyertyát, láthatjuk a füstöt felszállni 
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belőle. Bizonyára sokszor érezték már az elfújt gyertya füstjét. Igen 
kellemetlen szaga van, de ha okosan fújjuk el, kiválóan láthatjuk a gőzt, 
amivé a szilárd anyag alakult. Most elfújok egy gyertyát úgy, hogy ne 
kavarjam fel körülötte a levegőt az ismétlődő levegővételemmel. Most, 
ha egy égő gyújtópálcát tartunk két-három hüvelykre (kb. 5-8 cm) a 
kanóctól, megfigyelhetjük, hogy tűzcsík szeli át a levegőt, amíg el nem 
éri a gyertyát. (56. ábra) Gyorsaság és célirányosság szükséges, mert ha 
hagyom lehűlni a gőzt, az lecsapódik, vagy valami megzavarja az éghető 
anyag áramát.  
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Az Avogadro-szám közelítő meghatározása 

A kísérlet menete 

Speciális felszerelések Vegyszerek 
14 cm átmérőjű óraüveg; cm-
ben mérő vonalzó vagy 
méterrúd;  
hegyes (50 csepp/ml) 
polietilén transzferpipetták; 
tiszta-polipropilén 
fecskendők;  
tiszta, ultratiszta, felületaktív 
anyagoktól mentes (lehetőleg 
desztillált vagy víztisztítón 
átküldött) víz;  
egyszer használatos 
gumikesztyű;  
13×100 mm-es kémcsövek 
parafadugóval 

Hexán 
0,10 g/l sztearinsav (magas 
tisztasági fokú) hexánban oldva 
0,1 mol NaOH 50/50 arányú 
metanol/víz elegyben 
(térfogat/térfogat, vagyis V/V), 
amely az óraüvegek elmosásához 
szükséges 

 

Biztonsági figyelmeztetések Hulladék összegyűjtése 

A hexán gyúlékony! Hexánnal 
való munka során a 
laboratóriumban nyílt láng 
használata tilos!  
Ha az óraüvegek tisztítását 
magunk végezzük metanolos 
NaOH-oldatban, a kéz 
védelmére gumikesztyű 
viselete kötelező.  
A laboratóriumi munka során, 
mint mindig, viseljünk 
védőszemüveget! 

A kísérlet vége után a fel nem 
használt hexán oldószer és a 
hexánban oldott sztearinsav 
kerüljön egy hulladékgyűjtő 
edénybe, melyen a következő felirat 
áll: „Hulladék – hexán/ sztearinsav 
hexános oldata.” 
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A felszerelés előkészítése 
A sztearinsav szilárd anyag. Könnyedén kimérhető és a víz felszínére 
juttatható, ha hexánban oldott sztearinsavat cseppentünk a vízre. A 
hexán nem oldódik vízben. Mivel magas a gőznyomása, gyorsan 
elpárolog, a visszamaradó sztearinsav a víz felszínén elterülve egy 
molekula vastagságú, ún. monomolekuláris réteget alkot. 
Mivel a sztearinsav egyike a szappanokban megtalálható zsírsavaknak, 
nem szabad szappannal tisztítani az óraüveget. Bármiféle szappan, zsír 
vagy kosz réteget képezhet a vízen, ami megakadályozza a sztearinsav 
felszínen való elterülését, és így értelmezhetetlen eredményhez vezet, 
hiszen már az első csepp sem lesz képes szétterülni.  
Vegyünk egy 14 cm-es átmérőjű óraüveget. Ha előzetesen nem áztattuk 
be a „vegyszerigénynél” ismertetett metanolos NaOH-oldatba áztatva, 
akkor alaposan tisztítsuk meg mosószerrel. Öblítsük le teljesen a 
mosószert a teljesen megnyitott hidegvizes csap alatt egy percig, majd 
mossuk át alaposan desztillált vízzel. Ismételjük meg ezt minden 
kísérlet után, vagy vegyünk minden alkalommal új, [metanolos NaOH-
ban] előáztatott óraüveget. Csak a szélénél érintsük meg az óraüveget, 
különösen ügyeljünk rá, hogy a belsejéhez semmi se érhessen. 
Különösen figyeljünk arra, hogy ujjaink (amelyek mindig kissé 
zsírosak) ne érintkezzenek az üvegfelületettel. 
 
1. A víz felszínét beterítő sztearinsav-oldat térfogatának 

meghatározása. 
 

Töltsünk körülbelül 3–4 cm3 0,10 g/dm3 koncentrációjú hexános 
sztearinsavoldatot egy tiszta és száraz 13×100 mm méretű kémcsőbe! 
Az éppen használaton kívüli kémcsövet tartsuk bedugva. Töltsük az 
óraüveget csordultig desztillált vízzel. Óvatosan mérjük meg a 
vízfelszín átmérőjét vonalzóval vagy méterrúddal.   
Vágjuk le az egyik polietilén-transzferpipetta kupakját kb. a hegyétől 
25 mm-re és illesszük a levágott hegyet a fecskendő végén található 
kúpos csatlakozóhoz. Majd öblítsük ki és töltsük fel sztearinsav-
oldattal az 1 ml-es fecskendőt, figyeljünk oda a belsejében kialakuló 
buborékokat eltávolítására.   
Olvassuk le és jegyezzük fel a kiindulási térfogatot a fecskendő 
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skálájáról. Ezután cseppentsük az oldatot kis részletekben a víz 
felszínére. Kezdetben az oldat elterül az egész felületen, és ezt addig 
folytatja, amíg ki nem alakul a teljes monomolekuláris réteg. Ehhez a 
ponthoz közeledve az elterülés egyre lassabbá válik, mígnem egy 
csepp már nem csatlakozik a hártyához, hanem a víz színére ül, ezzel 
egy apró kontaktlencséhez hasonlóvá válva. Ha ez a “lencse” 
megmarad kb. 30 másodpercig, bizonyosan levonhatjuk a 
következtetést, miszerint 1 cseppel több sztearinsavat cseppen-
tettünk, mint amennyi a teljes monomolekuláris hártya képzéséhez 
szükséges. Most pedig jegyezzük le a fecskendő skálájáról leolvasott 
végleges értéket. Alaposan tisztítsuk le az óraüveget (vagy 
használjunk egy másikat), majd ismételjük meg a kísérletet. Ezt addig 
folytassuk, amíg az eredmények nem adnak azonos értéket maximum 
2-3 csepp eltéréssel (0,04 ml). Miután minden mérést elvégeztünk, 
öblítsük ki tiszta hexánnal a fecskendőt és gyűjtsük a megmaradt 
hexánt tartalmazó oldatokat a megfelelő hulladékgyűjtő edénybe. 

 
2. Az Avogadro-szám kiszámolása  
 
A számolás több lépésben végezhető el. Elsőként kiszámoljuk a 
monomolekuláris réteg képződéséhez szükséges hexános 
sztearinsavoldat térfogatát. A hexán maradéktalanul elpárolog, csak a 
fentiekben említett vékony réteget hagyva maga után, ezért következő 
lépésként a hártyát képző tiszta sztearinsav tényleges tömegének 
kiszámítása következik. A monomolekuláris réteg vastagságát annak 
felszínéből és a sztearinsav ismert sűrűségéből kapjuk meg. Feltéve, 
hogy a sztearinsav-molekulák sűrűn helyezkednek el, és tudva, hogy 
molekulánként 18-18 összekapcsolódó szénatomot tartalmaznak, 
kiszámolhatjuk a szénatom átmérőjét és térfogatát. Végül kiszámítjuk 
egy mól szénatom térfogatát gyémántban úgy, hogy a szén (gyémánt) 
moláris térfogatát elosztjuk egy darab szénatom térfogatával, így 
megkapjuk az Avogadro-szám becsült értékét. 
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Megfontolások  
A fent leírt kísérletben alkalmazott eljárásmód nem kifejezetten 
pontos. Léteznek más kísérletek is, amelyekkel megkapjuk az 
Avogadro-szám értékét. Például ha elosztjuk egy mol elektron 
elektromos töltését (Faraday-állandó) egy darab elektron elektromos 
töltésével, megkapjuk az egy mól elektronban lévő elektronok 
darabszámát, ami szintén megegyezik az Avogadro-számmal. A 
függelék 2. táblázatában szereplő állandók segítségével ezt ki is 
próbálhatják.  
Az atomok igen apró mérete miatt a szám értéke nagyjából 
felfoghatatlan. Nézzünk egy szemléltetést a jobb megértéséhez! 
Képzeljük el, hogy van 64 darab kb. 2 hüvelyk élhosszúságú ABC-
kockánk, melyek egy nagy kockává álltak össze. A nagy kockának már 
minden éle 8 hüvelyk lenne, és minden irányban négy kisebb kocka éle 
alkotja. Most lapítsuk ki a kockát egy 64 kockát tartalmazó nagy 
négyzetté. Mekkorák lennének e síkidom méretei? Végül „rendezzük” 
ezeket egy vonalba. Milyen hosszú lenne?  
Ha ez megvan, képzeljünk el egy Avogadro-számnyi aprócska kockát, 
melyeknek mérete (1,00×10–10 m) nagyjából megegyezik a 
hidrogénatoméval. Ha ezek nagy kockává állnának össze, valahogy úgy, 
ahogy az ABC-s kirakó kockái, milyen hosszú lenne egy él? És mekkora 
lenne az ebből kilapítással kapott négyzet oldalhossza? Végül pedig, ha 
az apró hidrogénatom-kockácskákat egy vonallá rendeznénk, milyen 
hosszú lenne? Hasonlítsuk össze a kapott eredményt a Föld-Nap 
távolság kb. 150 ezer kilométerével.  
Az imént használt eljárás során alkalmaztunk néhány egyszerűsítő 
feltételt, melyek közül néhányat a Megfontolások részben leírtuk és 
mennyiségi hatásait vizsgáltuk. Ezen egyszerűsítő feltételek 
összeadódása miatt akár az Avogadro-szám háromszorosát is 
kaphatjuk végeredményül. 
 




