
  

Kémia idegen nyelven                                                                                                          205 

Kémia angolul 

Szerkesztő: Tóth Edina 

 

Következzenek az utolsó feladatok mintafordításai. Minden beküldő 
megkapta elektronikusan a pontszámait. A legjobb beküldők között 
rendkívül szoros volt a verseny: 95% felett teljesített nyolc beküldő is. 
A kiemelkedő eredményekhez gratulálunk! 
 
A harmadik szöveg fordítása során a látens (rejtett) ujjlenyomatok 
láthatóvá tételének módszereibe tekinthettünk bele. A látens 
ujjlenyomatot előhívják, nem pedig felismerik (az ujjlenyomat 
jelenlétének észlelése) vagy azonosítják, hiszen az ujjlenyomat 
tulajdonosát szokás azonosítani. A jó fordításhoz érdemes volt 
utánakeresni a magyar szaknyelvnek. 
 

UJJLENYOMATOK ELŐHÍVÁSA – Kémiai eljárások 
Az ujjlenyomatok előhívásának második módszere egyfajta kémiai 
eljárást hív segítségül, amelynek eredményeként egy jellegzetes, színes 
termék képződik. A kémiai vizsgálatok érzékenyebbek, mint a porral 
végzett tesztek, és általában 100 és 200 ng közötti tömegű maradványok 
esetében is használhatóak. A legszélesebb körben alkalmazott kémiai 
módszerek közé tartoznak az ezüst-nitrátos vizsgálat, a jódgőzös 
füstölés, a ninhidrin-próba, a pillanatragasztóval (cianoakrilát), a fizikai 
előhívószerrel és a ruténium-oxiddal végzett tesztek. 
Az egyik legrégebbi, a látens (rejtett) ujjlenyomatok kimutatására 
szolgáló módszer ezüst-nitrátot (AgNO3) használ. A vizsgálat alapja, 
hogy az ezüst-nitrát a külső elválasztású mirigyek váladékában (például 
az izzadtságban) jelen lévő kloridionnal lép reakcióba: 

AgNO3(aq) + Cl–(aq) →AgCl(s) + NO3–(aq) 
Fény hatására a szilárd ezüst-klorid könnyen elbomlik, belőle klórgáz és 
szilárd, szürkés fémezüst keletkezik: 

2AgCl(s) + hν → 2Ag(s) + Cl2(g) 
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A klorid-tesztet a kémia alapjait elsajátító tanulók többsége ismeri, és ez 
az egyik alapvető kémiai reakció, amely a fényképezés folyamata során 
lezajlik. 
Az ezüst-nitrát-teszt elvégzéséhez kis mennyiségben 3 százalékos ezüst-
nitrát-oldatot permetezünk vagy óvatosan rákenünk arra a felületre, 
amelyen ujjlenyomatok után kutatunk. Ezután a felületet ultraibolya 
fénnyel, vagy ha ez nem áll rendelkezésre, akkor erős, normál fénnyel 
világítjuk meg. A felületen található bármilyen ujjlenyomat néhány perc 
elteltével szürkés mintázatként válik láthatóvá. 
Az ezüst-nitrát-tesztet a korábbiakhoz képest már ritkábban használják, 
részben azért, mert a folyamat során előhívott ujjnyomok hajlamosak 
idővel elmosódni, és pár hetesnél régebbi ujjlenyomatok esetén a 
módszer nem használható. 
Egy másik népszerű, a látens ujjlenyomatok kimutatására széles körben 
alkalmazott módszer a jódgőzös eljárás. A jódkristályok hevítés 
hatására szublimálnak; vagyis szilárd halmazállapotukból közvetlenül 
gőzállapotba kerülnek, anélkül, hogy először megolvadnának. 
Mirigyváladékok jelenlétében a jód a váladékban lévő zsírsavakkal lép 
reakcióba és jól látható, barnás komplexet képez. A komplex azonban 
viszonylag könnyen lebomlik, és a felületen található ujjlenyomatok 
barnás nyomai igen gyorsan elhalványulnak. 
A vizsgálatot úgy végzik, hogy egy zárt tartályba helyezik azt a felületet, 
amelyen az ujjlenyomatok fellehetők. A jódkristályokat külön 
tartályban, az ún. „jódgőz pisztolyban” melegítik, majd a keletkezett 
gőzöket a zárt tartályba juttatják. A tartálynak előröl átlátszónak kell 
lennie azért, hogy a vizsgálat eredménye könnyen látható és 
lefényképezhető legyen. Az így észlelt nyomatok „rögzíthetőek” vagy 
tartósabbá tehetőek egy második reagens tartályba vezetésével. Az 
egyik gyakran használt anyag a keményítőoldat, amely az ujjnyomokra 
kivált jóddal reagálva egy tartósabb, kék mintázatot képez. 
[…] 
A ninhidrin egy aromás vegyület, amelynek szisztematikus neve 
triketohidrindén-monohidrát. 1910-ben Siegfried Ruhemann (1859–
1943) angol vegyész fedezte fel azt, hogy a ninhidrin az aminosavakkal 
reagálva egy jellegzetes lila színű vegyületet képez, amelyet ma 
Ruhemann-lila néven ismerünk. A vizsgálatot elvégzéséhez a 
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ninhidrinből megközelítelőeg 0,5%-os oldatatot készítenek megfelelő 
oldószerben (például etanolban vagy acetonban). Számos különböző 
készítmény van kereskedelmi forgalomban, például Arklone és Fluorisol 
márkanéven. Az oldatot arra a felületre permetezik, amelyen az 
ujjlenyomatok jelenlétét feltételezik, és a jellegzetes lila szín 
megjelenése bizonyítja ezen nyomatok ottlétét. A szín a ninhidrin 
alkalmazása után néhány órán belül kezd el megjelenni, de ez akár 48 
óráig is eltarthat. A ninhidrinnel előhívott ujjnyom megjelenését a 
hőkezelés is fokozza. Az ujjnyomot tartalmazó felület legfeljebb 100 °C 
hőmérsékletű kemencébe helyezhető, legfeljebb kb. öt percre. 
A ninhidrin-teszt eredményei tovább javíthatóak, és bizonyos esetekben 
megőrizhetőek egy második reagens hozzáadásával. Ha például a 
nyomatot hordozó felületet egy cinksóval permetezik be, a lila szín 
narancssárgára változik. Bizonyos esetekben a színváltozás lehetővé 
teszi azt, hogy az ujjnyom élesebben elkülönüljön a háttértől, mint az 
eredeti Ruhemann-lila szín esetén. 
A ninhidrin-teszt mára a papíron található látens ujjlenyomatok 
előhívásának legnépszerűbb módszerévé vált. Sikeresen alkalmazzák az 
akár 15 éves ujjlenyomatok előhívására. A ninhidrin azonban 
korántsem az egyetlen olyan reagens, amely specifikusan és 
jellegzetesen reagál az aminosavakkal. Számos kutatást végeztek a 
ninhidrin analógjaival, vagyis olyan vegyületekkel, amelyek kémiai 
szerkezete hasonló a ninhidrinéhez, és hajlamosak hasonlóképpen 
reagálni az aminosavakkal. Az ebben a kutatásban vizsgált vegyületek 
egy része jobb eredményeket mutatott az ujjlenyomat-előhívás során, 
mint maga a ninhidrin. Ezek közé tartozik a benzo(f)ninhidrin; az 1,8-
diazafluorén-9-on (DFO); az 5-metoxininhidrin; és az 5-metiltio-
ninhidrin. 
A legtöbb esetben a ninhidrin-analógok nem a reagens (a ninhidrin vagy 
az adott analóg) és az ujjlenyomat közötti elsődleges reakció miatt 
jobbak, hanem azért, mert optikai fénykezelés során az ujjnyom 
láthatósága javul. […] 
Kimutatták, hogy „super glue” (egy pillanatragasztó típus) néven 
forgalmazott népszerű kereskedelmi ragasztó hatékony reagens az 
ujjlenyomatok előhívására. A pillanatragasztó elsődleges összetevője 
általában a ciánakrilsav metil- vagy etilésztere, a metil-2-cianoakrilát 
vagy az etil-2-cianoakrilát. A pillanatragasztó melegítése során színtelen 
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gőz keletkezik, amelyet különösen vonzanak az olajos anyagok, például 
azok, amelyek az ujjlenyomatban is megtalálhatóak. A gőz lerakódik a 
bordázat lenyomatán, polimerizálódik és fehér port (policianoakrilát) 
képez, amely hozzátapad az ujjnyomokhoz. 
A ciánakrilát-gőz tesztet könnyű kivitelezni. A vizsgálandó tárgyat egy 
legalább egy átlátszó oldallal rendelkező tartályba helyezik. Néhány 
csepp „super glue” ragasztót vagy valamilyen ciánakrilát alapuló 
terméket juttatnak egy tartályba, azt lezárják és körülbelül 100 °C-ra 
melegítik. Ez a hő elegendő ahhoz, hogy a ciánakrilát elpárologjon és 
polimerizálódjon, ami a jellegzetes fehér ujjlenyomatok kialakulását 
eredményezi, és amely eljárás akár két vagy több órát is igénybe vehet. 
A nem porózus tárgyakon, például üveg, műanyag, kaucsuk és bőr 
felületen fellelhető látens ujjnyomok előhívásának legjobb módszere a 
cianoakrilátos füstölés. 
A látens ujjnyomok előhívásának egyéb módszereihez hasonlóan 
különféle technikák segítségével a ciánakrilátos füstölést eljárással 
nyert lenyomatokat is tovább lehet javítani a jobb láthatóság érdekében. 
[…] 
A Physical Developer (PD) [„fizikai előhívószer”] olyan készítmény, 
amely az ujjlenyomat-előhívásában néhány fontos, speciális alkalmazási 
területtel rendelkezik. A PD elsődleges aktív összetevője az ezüst-nitrát, 
egy olyan anyag, amely könnyen reagál az váladékban található 
kloridionokkal ahogyan azt korábban tárgyaltuk. Az ezüst-nitrátot egy 
(oxidált és redukált alakot is tartalmazó) redoxirendszerrel, 
detergenssel és pufferrel keverjük össze. Egy tipikus redoxirendszer 
vas(II)-ammónium-szulfátból [Fe(NH4)2(SO4)2] és vas(III)-nitrátból 
[Fe(NO3)3] áll. Ha a PD-t olyan felületre viszik fel, amelyen 
ujjlenyomatok találhatók, az ezüstionok megtapadnak a bordázat 
lenyomatain, ahol fémezüstté redukálódnak. A már leírt ezüst-nitrát 
teszthez hasonlóan, még nagyon kis mennyiségű fémezüst is elegendő 
az ujjnyomok láthatóvá tételéhez. 
A Physical Developer tesztnek két különleges előnye van. Először is, jól 
működik olyan porózus tárgyak esetén, amelyek nedvesek vagy a 
múltban nedvesek voltak. Másodszor, a PD hatékonyan hívott elő 
ujjnyomokat olyan esetekben, amelyekben más módszerek 
sikertelennek bizonyultak. A PD teszt legnagyobb hátránya azonban az, 
hogy roncsoló hatású. A benne lévő vegyi anyagok lemoshatják akár az 
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ujjlenyomat egyes részeit, vagy reakcióba léphetnek a felülettel, 
amelyen a lenyomat található. Ezért az adott mintán ezt a vizsgálatot kell 
utolsóként elvégezni. 
A látens ujjlenyomatok olyan sokféle különböző anyagon és igen 
változatos körülmények között fordulhatnak elő, hogy ezért a speciális 
vizsgálatok időnként olyan esetben is eredményesek, amelyekben a 
hagyományosabb eljárások (például ninhidrin, cianoakrilát és ezüst-
nitrát tesztek) alkalmazása során lehet, hogy sikertelenek. Például 
dimetilamino-fahéjsavaldehidet (DMAC) alkalmaznak a hőpapíron 
hagyott ujjlenyomatok kimutatására; más kimutatási eljárások esetében 
ezen az anyagon a vizsgálatok során nehézségekbe ütköznénk. A DMAC 
a váladékban lévő karbamiddal reagálva sötétvörös terméket hoz létre. 
Egy másik, ígéretesnek tűnő eljárás ruténium-tetroxidot (RuO4) 
alkalmaz. Mivel a ruténium-tetroxid használata biztonsági 
kockázatokkal jár (200 °F [100 °C] felett robbanásszerű bomlásra 
hajlamos), eddig csak korlátozott mértékben használták. 1995-ben 
azonban egy japán kutatócsoport kifejlesztett egy biztonságos eljárást a 
reagens alkalmazására. Jelenleg a készítmény RTX néven érhető el. Ha 
egy anyagot RTX-füstnek tesznek ki, a rajta lévő ujjlenyomatok 
reakcióba lépnek a reagenssel és sötétszürke képet hoznak létre. A 
reagens különösen hasznosnak bizonyult bizonyos típusú porózus 
anyagoknál, például a papírpénznél, amelyek esetén más előhívási 
módszerek alkalmazása problémába ütközik. 
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Az autók katalizátorát angolul – egyébként igen logikusan – katalitikus 
átalakítónak nevezik. A negyedik fordítási feladatban a legtöbb 
nehézséget a gazdasági vonatkozású szavak jelentették, mint például a 
kereslet (demand). Érdemes lehet nagyobb figyelmet fordítani a műszaki 
szókincs (combustion engine = robbanómotor) pontos megfeleltetésére. 
Az alkalmazott természettudomány elképzelhetetlen a műszaki terület 
nélkül. Az iparban pedig szükséges lehet a gazdasági és jogi szókincs 
megértése és helyes használata. A « weak rand » vagyis a gyenge dél-
afrikai rand árfolyam helyes értelmezése komoly háttérkutatást igényel. 
 

Platina burkolatú utak 

Az autó alján, általában közvetlenül a motor alatt rejtőzik egy acéldoboz, 
amely a kipufogórendszerhez csatlakozik. Ezek a dobozok először a 
hetvenes évek közepén kezdtek el megjelenni az autókon, de mára már 
mindenütt jelen vannak, minden autón, kisteherautón és 
tehergépkocsin megtalálhatók. Mindegyik doboz belsejében egy 
kerámiából készült méhsejtszerkezet található, amely körülbelül 3 vagy 
4 g (kb. 1/8 uncia) fémbevonatot tartalmaz: a bevonat anyaga platina és 
a hasonlóképpen fényes és drága palládium és ródium. Ezek a fémek 
elősegítik a kémiai reakciók beindulását a kipufogógázokban, ezzel a 
potenciálisan mérgező gázokat döntő többségükben ártalmatlan 
gázokká alakítják. A platina és a többi fém katalizátorként működnek: az 
általuk végzett munka nem „emészti fel” őket, és nagyon kevés 
szükséges belőlük ahhoz, hogy a kémia beinduljon. Ezeknek a nemesfém 
katalizátoroknak a jelenléte magyarázza, hogy miért nevezik az autó 
alján lévő acéldobozt katalizátornak. És ez az oka annak is, hogy egy új 
katalizátor igen sok pénzbe kerül. 
A platina igérete ellenére sajnálatos módon a katalizátor belseje 
piszkosszürke vagy barna színű. A legtöbb katalizátorban egy, a 
kereskedelemben kordierit monolitként ismert, körülbelül 20 cm (8 
hüvelyk) hosszú és talán 15 cm (6 hüvelyk) átmérőjű extrudált 
kerámiatömb található. A tömb azonban nem tömör. Több ezer 
általában négyzet alakú, mindössze 1 mm-es (kb. 1/32 hüvelykes) 
keresztmetszetű apró cső lyukasztja át a tömböt és rendeződik 
gyönyörű, szabályos mintába. Bizonyos esetekben a monolit 
hullámlemezből készül, de a végeredmény ugyanaz: egy inert tömb, 
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amely nagy felülettel rendelkezik, és amelyen keresztül a kipufogógázok 
áramolhatnak. 
A platina, a palládium és a ródium akkor lépnek színre a történetben, 
amikor a monolitot ezen nemesfémeket tartalmazó oldatba merítik. 
Ezek bevonják a csövek belső felszínét, és amikor megszáradnak, egy 
mikroszkóposan egyenletlen felületet hagynak maguk után. Mindezen 
erőfeszítések célja az, hogy a lehető legnagyobb, platinával, 
palládiummal és ródiummal bevont felületet hozzák létre. Miért? A 
megoldás kulcsa az a mód, ahogyan egy szilárd anyag képes elősegíteni 
vagy katalizálni a lejátszódó reakciót. A benzinmotorok kipufogógázai 
számos mérgező gázt tartalmaznak. A legismertebb közülük a szén-
monoxid, egy mérgező és üvegházhatású gáz, de ott van az el nem égett 
üzemanyag is, amely egyike a fő légszennyezőknek. Valószínűleg 
azonban a legkellemetlenebbek azok a nitrogén-oxidok, amelyek savas 
esőt okoznak és elpusztítják a Föld légkörében található ózont, amely 
segít kiszűrni a Nap káros ultraibolya sugárzását. A modern 
katalizátorok mindhárommal megbirkóznak. A platina és a palládium 
elősegítik az oxigén reakcióját a szén-monoxiddal és az el nem égetett 
üzemanyaggal, amely reakciók során ártalmatlan szén-dioxid és vízgőz 
keletkezik. Eközben a ródium és a platina katalizálják a nitrogén-oxidok 
nitrogéngázzá és oxigénné való lebomlását. Ahhoz, hogy ezek a reakciók 
végbemenjenek, a gázoknak fizikai kapcsolatba kell kerülniük a 
nemesfémekkel, ezért van szükség a sok vékony levegőcsővel 
rendelkező kerámia monolitra. Ha csak egy platinatömbünk lenne, 
akkor a gázok nagy része átáramolna a tömb felett anélkül, hogy 
hozzáérne és reakcióba lépne vele. 

Felmerül néhány kisebb prob-
léma a modern katalizátorok-
kal. Az első reakció végbemene-
teléhez, amelyben a szén-mon-
oxid és az el nem égetett üzem-
anyag reagál el, oxigénre van 
szükség. Azonban meglehető-
sen könnyű úgy beállítani egy 
autót, hogy csak nagyon kis 
mennyiségű oxigén  

 
Egy autó katalizátorának belsejében 
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legyen a kipufogógázban. A modern autók ezért mérik az oxigénszintet 
a kipufogógáz katalizátorba jutása előtt és után, és ennek megfelelően 
adagolják a levegőt a motorba fecskendezett üzemanyag keverékhez. 
Szintén problémát okoz, hogy ezek a kémiai reakciók csak magas 
hőmérsékleten, általában jóval 400 °C (750 °C) fölött mennek végbe, és 
körülbelül öt percbe telik, amíg a katalizátor eléri ezt a hőmérsékletet. 
Tehát a rövid utak során keletkezett szennyezés nem alakul át kevésbé 
ártalmas komponensekké, mert a katalizátor addig nem működik, amíg 
nincs ideje felmelegedni. 
A katalizátorok érzékenyek a mérgezésre, például a szivárgó 
hűtőfolyadék és az üzemanyagban lévő ólom végérvényesen tönkre is 
tehetik őket, ez az oka annak is, hogy csak az ólommentes üzemanyagok 
általánossá válása után terjedtek el. A legnagyobb probléma azonban az, 
hogy az autók katalizátorai idővel elhasználódnak. Ez nem azért van, 
mert a nemesfémek elfogynak a működés közben - ne feledjük, hogy a 
katalizátorokat nem emésztik fel az általuk indított reakciók. Viszont 
vezetés során rázkódás és ütődés keletkezik, ezek pedig lerázzák a 
kerámia monolit katalitikus bevonatát. Az ok, ami miatt végül új 
katalizátor után kell nézni, az, hogy a nemesfém bevonat, a kipufogón 
keresztül elveszik, és szétszóródik utakon. 
Ami azt jelenti, hogy a modern közúti por csordultig van platinával, 
palládiummal és ródiummal. Ha fogjuk a városi utakon összesepert 
szemetet, és kiválogatjuk annak az összes gusztustalan elemét - a 
műanyag csomagolóanyagokat, a konzervdobozokat és a szerves 
anyagokat -, akkor sötétbarna iszap marad vissza. Ennek nagy része az 
autóink elhasználódásából származik. Aki már vezetett autót, tudja, 
milyen gyakran kell a drága gumikat cserélni. Hová fogynak el? A 
lekopott gumi, a katalizátorok fémrészecskéivel együtt, az utakon végzi. 
A világ legjobb platinabányái csak néhány milliomod rész nemesfémet 
tartalmazó ércet termelnek ki. Ez drága, piszkos, környezetkárosító 
munka, de a bányászat megéri az erőfeszítést, mivel a kitermelt platina 
nagyon-nagyon értékes. Az utakról letakarított barna iszapnak hasonló 
a platinatartalma, mint a legjobb minőségű bányászott ércnek. Az 
Egyesült Királyságban most zajlik egy olyan eljárás kidolgozása, 
amellyel a platina, a palládium és a ródium kinyerhető közúti 
söprelékből. Csak az Egyesült Királyságban több tízmillió font értékű 
nemesfém heverhet az utcán, már csak hozzá kellene férnünk. 




