
— 314 — 

lyek közül az utóbbi alárendelt. Az öszalakulási élek tája a <z>0-nak 
megfelelően erősen rovatos. Ikrek, 0 lap szerint ránó've igen gyakoriak. 
Miként emlitve volt, Pyrittel és Galenittel ércztelért képez, melynek 
üregeiben egyidejűleg képződtek ki úgy a Sphalerit, mint a Galenit 
kristályok. 

Tekerő. 1. A r a g o n i t (Szt. György-bánya.) Rézvegyektől kékre 
festett, rostos halmazokat képez hegyi jegeczek és kevés Malachit tár
saságában. 2. S p h a l e r i t , Quarcz kérgen, Pyrit, Chalkopyrit és Gale-
tinnel egyidejűleg képződve. 3 . M a r k a s i t , Quarcziton, apró táblás 
kristálykákban. 4. S t e p h a n i t , mállott, quarczitos andesitben fénylő 
ólomszürke lemezeket, itt-ott ereket képez. 

Verespatak. M a r k a s i t . (Orlai szt.-kereszt-bánya.) Kevés Arse-
nopyrit, apró Quarcz és Sphalerit társaságában. Alakja POD, PCZ), OP, 
mely új ezen leihelyre. Ikrek coP szerint igen gyakoriak. 

Kolozsvár, 1890. május 2 1 . Budai József. 
5. A phenylhydrazin és a hydrazobenzol egy reactiója. 

Az org. chemiának úgy zsír-, mint arom. sorozatában a vegyületek egy 
csoportja ismeretes, a melyek „hydrazin" névvel lettek megjelölve. Ezen 
igen érdekes és fontos vegyületeket Fischer Emil találta föl. 1875 óta 
ő foglalkozik ezekkel behatóan és előállított számos analóg tagot. Mi
után azonban a hydrazinek kitűnnek rendkívüli nagy reactioképességük 
által és ez által a velők kapcsolatba hozható vegyületek száma igen 
nagy, nem csodálkozhatunk, ha kivüle még számos búvár is e tárgyra 
irányította figyelmét és csakugyan a vegytani folyóiratok majdnem min
den számában találkozunk a hydrazinek újabb meg újabb derivatumaival. 

Jobban vannak tanulmányozva az arom. hydrazinek, a melyek 
Cn H2n—-7 NH. NH2 általános képlettel bírnak. Előállításukra több mód
szer van már ismerve. Egyike a legáltalánosabban használt módszerek
nek az, hogy a diazovegyületeket redukálják • fölös alkalidisulfittal, a 
midőn is először egy hydrazin sulfonsavas só képződik, a melyet aztán 
conc. sósavval főzve, előáll a hydrazin sósavsója; pld.: 

C 6 H 6 N = N - N 0 3 - f 2 K H S 0 3 H - H a O = C 6 H 6 N H - N H . S 0 3 K + K H S O , + H N 0 3 

Légenys. diazobenzol hydrazin sulfonsav. káli 

és C6H6NH—NH.S03K-j-HCl-)-H20 = C6HBNH.NH2.HCl-fKHS04. 

Az arom. hydrazinek, a mennyiben eddig ismerve vannak, olajos 
folyadékok, vagy alacsony olvadásponttal biró szilárd testek, \ izben 
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kevéssé oldhatók, de könnyen alkoholban és aetherben. Bedukáló anya
gok irányában meglehetó'sen állandóak és csakis akkor alakulnak át 
anilinekké és ammóniákká, ha zinkpor és conc. sósav hosszasan hat reá
juk. Annál kevésbbé mutatnak azonban állandóságot élenyitó' anyagok 
irányában. Élenyitó' anyagok, mint a fémélegsók közül a horgany-, a 
réz-, az ezüst-, az arany- és a vaséleg sói, vagy több élenyitó'leg ható 
szerves vegyület is, többnyire igen erélyesen és momentán hatnak a 
hydrazinekre. 'Az i t t fellépő' élenyülési termények nagyobb részt tanul
mányozva vannak. Kitűnt, hogy ezen élenyülési termények nem mindig 
ugyanazonosak, hanem többnyire eltéró'k egymástól, a szerint, a mint 
az élenyitésre használt anyag más és más volt. 

E körülmény vezetett engemet arra, hogy bemutassak a tisztelt 
szakosztálynak egy élenyülésen alapuló reactiót, a melyet eddig nem 
emlit föl senki. Kísérletem alapjául vettem az arom. és egyáltalában 
az összes hydrazinok legjobban ismert és legkönnyebben hozzáférhető" 
tagját, a phenylhydrazint vagy hydrazinbenzolt: C6H5. M L NH2. A mint 
azonban a kevésbbé ismert és nehezebben hozzáférhető' hydrazinek bir
tokába jutok, megteszem azokkal is a kísérleteket, valamint tanulmá
nyozni fogom az ezen élenyülési folyamatnál fellépő' terményeket is. A 
jelen alkalommal magát a reactiót szándékozom a tisztelt szakosztály
nak bemutatni. 

Az élenyitésre használt anyag szintén egy fémsó és pedig az ana-
lytikai vegytanban a phosphorsav kicsapásánál alkalmazott molybdansa-
•vas ammónium, légenysavas oldatban. Kísérleteimnél a közönséges árubeli 
molybdánsavas ammoniumot használtam, a melynek összetétele (NH4)6-
Mo,0 2 4- | -4H 20 lenne. Ezen fehér, gyengén zöldes sóból egy keveset porrá 
török, feloldom kevés vizben és ehhez nem igen erős légenysavból annyit 
adok, hogy az eleinte keletkező csapadék ismét oldatba menjen. Ezen 
oldatot használom próbáimnál. 

A phenylhydrazint igen nagyon föl kell hígítani, hogy a reactió 
szépen mutatkozzék. Ha a phenylhydrazinból csak egyetlen egy cseppet 
veszek és ezt kémló'csőben összerázom 10—15 c. c. vizzel és ezen pró
bából veszek keveset (egy néhány köbcentimétert), akkor a molybdan-
savoldattal nem igen eró's a reactio. A molybdánsavsó reductioja ille
tőleg a phenylhydrazin élenyülése nem történik ugyan — legalább lá tszat 
szerint -— momentán, de azért a folyadék nem sokára kékülni kezd; 
mindinkább sötétebb és sötétebb kék lesz és végre majdnem teljesen 
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átlátszatlan. Állásnál a kémló'csó' fenekére szemcsés, kék üledék is száll 
le. Nem oly intensiv, de szebb a reactio, ha az oldatot nagyobb mérv
ben hígítom föl. Elegendő', ha az eló'bbi módon elkészített phenylhy-
drazin oldatból veszek egy cseppet és ezt hígítom fel ismét egy kémló'-
csó'ben 10—15 c. c. vízzel. Ha most ehhez adok keveset a molybdán-
savas ammonoldatból, akkor eleinte ugyan nem látunk változást, de ha 
eltesszük a kémló'csövet a folyadékkal, tapasztalni fogjuk, hogy az mind
inkább fölveszi a kék szint és elegendő ideig állva (1 óra), egészen 
sötétkék szinü lesz. Hogy a molybdánsavas ammónium e reductiojánál 
fellépő' kék szin a molybdán minő vegyületétől származik, azt még 
nem döntöttem el, de ez valószínűleg az Mo308 összetételű és kék mo-
lybdiinoxydnak nevezett vegyület lesz, legalább ez lép föl a molybdán-
savsók több más redukáláson alapuló folyamatánál is, így a többek 
között akkor, a midőn szó'ló'czukor-oldat főzve lesz molybdansavsó ol
dattal. 

Érdekes színváltozás mutatkozik akkor, ha phenylhydrazin élenyü-
lési folyamatánál nyert kék szinü folyadékokhoz valamely alkalihydratot 
vagy ammoniakot adok, a kék szin azonnal eltűnik és átcsap egy szép, 
gyengén a narancssárgába játsző, halvány rózsapirosba, a mely még a 
tetemesen felhígított próbánál is szépen mutatkozik. 

Kapcsolatban e tárgygyal van szerencsém a tisztelt szakosztály
nak ugyanezen élenyülésen alapuló reactiót az arom. vegyületek egy 
másik csoportjára vonatkozólag is bemutatni. E vegyületcsoportozat ma
gában foglalja a már régebben ismert hydrazotesteket, azon vegyülete
ket, melyek keletkeznek az azovegyületek redukálásánál. Kísérletemet it t 
is a sorozat legjobban ismert és legkönnyebben nyerhető tagjával, az 
egész sorozat prototypjával, a hydrazobenzollal CÖH6NH—NH.C6H6 kez
dettem meg. Miután a hydrazobenzol, a mely tiszta, friss állapotban 
fehér, pikkelyes jegeczekből álló test, a levegőn' hosszabb ideig állva, 
ismét élegűl és pedig azobenzollá, azért a próbákhoz friss mennyiséget 
készítettem egy általánosan használt módszer szerint, t. i. az azoben-
zolt redukáltam alkoholos kén-ammoniummal. Ezen anyagból, miután 
vizben teljesen oldhatlan, egy néhány jegeczkét feloldok kevés közönsé
ges alkoholban. Ha ezen oldatból veszek keveset és ehhez adom ugyan
azon molybdánsavas ammonoldatot, melyet a phenylhydrazinnál hasz
náltam, akkor a reactio igen erősen üt ki. Rögtön előáll egy sötét, 
kékeszöld színeződés, sőt töményebb oldatnál csapadék is. Ha azonban 
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az igy elkészített oldatból ismét csak egy cseppet veszek és ezt higí-
tom föl 10—15 c. c. vizes alkohollal, akkor a reactió nem oly erős 
ugyan, de szebb. Feltűnő az is, hogy a mig a phenylhydrazinnál a teljes 
kék szin csak hosszabb állás után áll elő, addig itt ez rögtön történik. 
Hogy ezen élenyülési folyamatnál csak azobenzol képződik-e, a mint ez 
a hydrazobenzol eddig eszközölt ily fajtájú élenyitéseinél észlelték, vagy 
pedig más test is lép-e föl, azt még nem kutattam, bár inkább hiszem, 
hogy itt is csak azobenzol áll elő. Ha az élenyitésnél nyert kék folya
dékokat alkalihydratokkal vagy ammóniákkal hozom össze, nem mutat
kozik oly szép szinreactió, mint a phenylhydrazinnál, hanem a kék szm 
eltűntével sárgás-fehér zavarodás áll he, de légenysav hozzáadásával az 
előbbi kék szin ismét elő áll. 

Végűi még fölemiithetem, hogy teljesen hasonló reactiót, mint az 
emiitettek, észleltem a vizeletnél is. A mint látszik, itt a reactió a vi
zelet egy normál alkotó részétől származik, mert az eddig vizsgált vi
zeletek mind adták e ractiót. E reactióról, valamint azon kérdésről, hogy 
mi okozza a reactiót, miután ez inkább az orvosi vegytan körébe tar
tozik, az orvosi szakosztályban fogok értekezni. Dr. Koch Ferencz. 

6. Anthracotherium magnum, Cuv. Kis Krisztolczról. J) 
Zsibói lakos L á n g F ü l ö p ur szivességéből egy érdekes ősemlős jól 
megtartott zápfoga került a f. év őszén kezeim közé. A zápfog lelőhe
lyére vonatkozólag Láng úr Kis-Krisztolczot említi, hol azt 3 3 — 4 0 
méter vastag homokkő réteg alatt lévő széntelepben találták. 

Magam személyesen nem szerezhettem még tudomást előfordulási 
viszonyairól, de összevetve a Láng úr által közölt adatokat dr. H o f-
m a n n K á r o l y n a k Zsibó vidékén végzett részletes földtani felvételeivel, 
bizonyossá válik, hogy a zápfog a zsibói, illetve a kis-krisztolczi ohgo-
czén felső félig sósvízi rétegeiből került ki, melyeken- két hatalmas 
vastagságú homokkő és conglomerát pad is szerepel. E rétegek Hofmann 
szerint messze követhető vonulatot képeznek s barnaszén telepek nyo
mait több helyen mutatják. 2) 

Ez a körülmény, valamint magának a zápfognak pontos meg
vizsgálása és alább következő részletes leírása kétségtelenné teszik, hogy 

*) Kis K r i s z t o l c z Szilágymegye keleti részében, Zsibótól keletre, Szur-
duk és Nagy-Krisztolcz között fekszik 

2) Dr. H o f m a n n K. „Jelentés az 1878. nyarán Szil. megye k. részében 
tett földt. részletes fölvételekről." Földtani Közlöny. 1879. 




