
A G ALVAN O PLASZT IKA  
MINT SOKSZOROSÍTÓ MŰVÉSZET.

Az elektromosság azon alkalmazásairól akarok 
röviden számot adni, melyek az elektromos áram 
chemiai hatásaira vannak alapítva. Ez alkalmazásokat 
a tudomány, ipar és művészet egyaránt hasznára 
fordította s azok általánosságban véve a galvano
plasztika s az elektrochemia elnevezésekkel jelöltetnek.

A galvanoplasztika az elektromosságnak azon alkal
mazása, mely által valamely elektromos áram nemleges 
sarkát képező tárgyon oly fémverődék nyerhető, a 
mely az illető tárgy fölületének hű, de fordított kép
mását adja.

Elektromos áram segélyével fémsó-oldatokat meg
bontani s belőle a fémet, mint szilárd, egybefüggő 
tömeget leválasztani, 1838-ban lett —  majdnem egy 
időben Angolországban S pencer és Oroszországban 
Jacobi által —  fölfedezve és gyakorlati czélokra föl í 
használva. A véletlen vezette mindkét természettudóst 
azon gondolatra, hogy e czélnak legjobban a kénsavas 
réz (rézgálicz) felel meg, s ez által lettek a galvano
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plasztikának fölfedezői. Ámbár Spencer már néhány 
évvel előbb is használta a fölfedezetlen galvanoplasz
tikát typographiai nyomáshoz való betűk készítésére, 
még sem mondhatni biztosan, hogy az említett két 
tudós közül kit illet meg a föltalálás érdeme.

A galvanoplasztika, fölfedezése után, de különösen 
1840 óta, három irányban fejlődött ki; tudniillik fé- 
mezésben (fém-áthúzások), a képzőművészetben (az 
eddigi fémöntvények helyett) és mint sokszorosító 
művészet (aczél-, rézmetszetek és clichék készítésében). 
Ez utóbbi irányt szándékozom közelebbről tárgyalni.

Mielőtt azonban a galván-sokszorosítás érdemle
ges tárgyalásába bocsátkoznám, szükségesnek vélem, 
ámbár csak röviden is, az elektromosságról általában, 
a galván-áramról, a galván elemek- és oszlopokról, a 
dinamo-elektromos gépről és annak a galvanoplaszti
kában való fölhasználásáról is megemlékezni.

A s elektromosságról.

Némely tárgyak, mint az üveg, gyanták, kén és 
némely drágakövek, ha selyem vagy posztóval erősen 
megdörzsöltetnek és velők könnyű tárgyakhoz, mint 
pelyhek, bodzabél- vagy papirdarabkákhoz közele
dünk, azokat magukhoz vonzzák és kevés idő múlva 
ismét ellökik. E  tulajdonság elektromosságnak, az 
állapot elektromos állapotnak neveztetik.

Az elektromosság iránti viselkedésből valamennyi 
tárgy két csoportra osztható; úgymint olyanok, melyek 
dörzsölés által csak is a dörzsölési helyen lesznek 
elektromosak és olyanok, melyek már elektromos 
testekkel érintkezve, az elektromosság egész felületű
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kön elterjed. Némely testekben tehát nem, másokban 
pedig gyorsan terjed az elektromosság. Előbbiek rossz, 
utóbbiak jó elektromos .vezetőknek neveztetnek.

Hogy a testek a nyert elektromosságot megtartsák, 
rossz elektromos vezetőkkel vétetnek körűi, azaz szi
getelőkkel láttatnak el.

Jó elektromos vezetők a fémek, különösen réz és 
ezüst; a fémeken kívül pedig a faszén, grafit, savak, 
konyhasó-oldat, tenger-, forrás- és esővíz, hó, élő 
állat és növény, ritka, de nedves levegő stb.

Rossz vezetők: a fém-oxydok, zsíros olajok, hamu, 
mész, kréta, kőszén, kaucsuk, porczellán, bőr, nyers 
vagy festett selyem, gyapjú, üveg, guttapercha stb.

A tevőleges és nemleges elektromosságról.

Kétféle, egymással ellentétes, elektromosság létezik, 
úgymint tevőleges és nemleges.

Tapasztaltatott ugyanis, hogy ha egv üvegpálezát 
selyemmel való dörzsölés után valamely könnyű tárgy 
felé közelítünk, azt magához vonzza, de érintkezés után 
ismét ellöki. Ha most azonban dörzsölés által elektro
mossá tett gyantarúddal közeledünk a könnyű tárgy
hoz, azt újra magához vonzza. Ez azt bizonyítja, hogy 
kétféle elektromosság létezik. Az egyik üveg- vagy 
tevőleges, a másik gyanta- vagy nemleges elektro
mosságnak neveztetik.

E kétféle elektromosság lényegére felállított hypo- 
theziseket e helyen nem tartom szükségesnek föl
említeni, miután még jelenleg is kutatások tárgyát 
képezi és kivéve az általuk nyerhető fénytüneménye
ket, lényegükben alig különböznek egymástól.



7 0 A GALVAN OPLASZTIK A

A galvanismusról cs a galván-áramról.

A galvanismus vagy érintkezési elektromosság, 
voltaismusnak is nevezve, azon elektromosság, mely 
különböző tulajdonságú két fém érintkezése által kelet
kezik, Ha például rézlemez horganylemezzel érintkezik, 
a réz nemleges, a horgany pedig tevőleges elektro- 
mosságú lesz. Ezen elektromosság, fölfedezője : Leioi 
Galvani, volt bolognai egyetemi tanár után, galvanis- 
musnak neveztetik. Ugyanis, a midőn 1786-ban arra 
nézve tett kísérletet, hogy a légköri elektromosság mily 
hatással van az állati részekre, s e czélbé>l vörösréz
sodrony segélyével megerősített, frissen lenyúzott 
békaczombokat függesztett háza erkélyének vasrácso
zatára, meglepetéssel azt vette észre, hogv valahány
szor a lábak a vasrácsozatot érintették, heves ránga
tózással összehuzódtak, noha felhőnek, s így légköri 
elektromosságnak nyoma sem volt. Ennek valódi okát 
azután V olta Sándor, páviai tanár, GALVANi-val foly
tatott heves vita után, magyarázta m eg; bebizonyít
ván azt, hogy két különböző fém érintkezése által 
elektromosság fejlődik, s ez idézte elő a békaczombok 
rángatózását.

V olta Sándor azt tapasztalta, hogy egy vörös
rézből való köralakú lemez, ily alakú horganylemezzel 
érintkezve, a réz nemleges és a horgany tevőleges 
elektromosságé lesz, mely észlelet alapján az úgy
nevezett Voi-TA-féle oszlopot szerkesztette. Ez egymás 
fölé helyezett vörösréz és horganv körlemezekből oly 
módon lesz összeállítva, hogy minden réz- és horgany- 
lemez közé kénsavval savanyított vízbe áztatott posztó-
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darab van fektetve. Ha az alsó lemez vörösréz, akkor 
a felső horgany. Az oszlop horgany-vége a tevőleges, 
a vörösréz-vége pedig a nemleges sarkot képviseli. 
Ha e két sark sodrony által kapcsoltatik össze, akkor 
az oszlop zárva van és az elektromosságnak keringése, 
jobban mondva kiegyenlítése áll elő, azaz elektromos 
vagy galván-áramot nyertünk. A tevőleges elektro
mosság a horgany-sarktól a vezető sodrony on keresz
tül a réz-sarkhoz és onnan ismét a tevőleges sarkhoz 
megy, míg a nemleges elektromosság az ellenkező 
úton halad.

A galván-áram erőssége függ az érintkező fémek 
és folyadékok tulajdonságaitól, és azon ellenállástól, 
melyet az elektromosságnak útjában legyőzni kell. 
Vastag és rövid sodronyok sokkal csekélyebb ellen
állásnak, mint hosszú és vékonya sodronyok. A folya
dékok képezik a legnagyobb ellenállást.

Az áram erőssége tehát egyenes arányban áll a 
különböző fémek érintkezése által keletkezett elektro
mosságnak erősségével és fordított arányban az áram 
útjában előforduló ellenállásokkal. Ez az úgynevezett 
OiiM-féle törvény. Egy vezető sodronynak ellenállása 
a hosszúsággal egyenes, az átmetszettél pedig fordí
tott arányban áll. A fémek ellenállása annál nagyobb, 
minél nagyobb a hőmérsékletük, míg a folyadékok 
ellenállása a hőmérséklet növekedésével kisebbedik.

Tapasztalaton alapuló tény az, hogy a különböző 
fémek, egymással való érintkezésnél, nem egyenlő 
erős és nem egyenlő tulajdonságú elektromosságúak 
lesznek. Sikerült is több kísérlet után a fémeket oly 
sorba rendezni, hogy a sor minden tagja a sorban rá 
következő fémmel érintkezve, tevőleges elektromos-
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ságú, míg a sorban előtte levő fémmel pedig nem
leges elektromossági! lesz. És minél távolabb van az 
egyik fém a másiktól a sorban, annál nagyobb feszült
ségű elektromosság keletkezik a két fém érintkezé
sénél, miért is a fémeknek e rendezése feszültségi 
sornak neveztetik. E feszültségi sor, néhány lényeg
telen tárgy kihagyásával, következő: horgany, vas, 
ón, ólom, réz, higany, arany, erény (platina), szén, 
barnaszén és kőszén.

De nemcsak fémnek fémmel, hanem fémnek folya
dékkal, sőt folyadéknak folyadékkal való érintkezé
sénél is elektromosság fejlődik. így  például a horgany 
erős, a vas gyöngébb és a réz leggyöngébb nemleges 
elektromosságú, ha hígított kénsavval érintkezik, stb.

Tapasztalati tény az is, hogy ha két fém közé 
folyadék helyeztetik, akkor a két fém épen ellenkező 
elektromosságú lesz, mintha tisztán egymással jönné
nek érintkezésbe.

E tapasztalati tényeken alapulnak a különféle 
galván-elemek és oszlopok.

A  galván-elemekröl.

A galván-elemek közül első helyen említendő a 
már ismert VoLTA-féle láncz, mely annál erősebb, minél 
több lemez-párból áll.

Miután e láncznál, a lemezeknek egymásra gyako
rolt nyomása folytán, az oldat kiszivárog s a posztó
darabok kiszáradnak, a fejlesztett elektromosság mind 
jobban csökken; miért is V olta poharakból össze
állított lánczot gondolt ki, mely úgy van elrendezve, 
hogy kénsavval savított vizet tartalmazó egész sor
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pohárba egyenkint egy réz- és egy horgany-lemez 
van állítva. Az egyik pohár réz-lemeze a következő 
pohár horgany-lemezével réz-szalag segélyével van 
összeköttetésbe hozva; egyes pohár galván-elemet, 
több együttvéve pedig galván-oszlopot képez.

Ezen s több e helyen fölemlítésre nem méltó régi 
szerkezetű galván-elemnek az volt legnagyobb hibája, 
hogy az áram, az azt gerjesztő sav-oldatoknak fokon
kénti telítése s egyéb okok miatt, nem volt állandó, 
hanem rohamosan gyengült s ennek elhárítása czél- 
jából iparkodtak aztán állandó áramú galván-elemeket 
szerkeszteni.

A galvanoplasztikában jelenleg is még mindenütt, 
hol talán berendezési költség kimélése —  vagy elegendő 
hajtó erő és munka hiánya —  miatt dinamogéppel 
való berendezés nincsen, leginkább az úgynevezett 
ÜANiELL-féle elemet használják, ama tudósnak neve 
után nevezve így el, ki azt 1836-ban kieszelte.

A Daniéi.i.-féle elektrom-indító oszlop eleme áll cgv 
külső üveg vagy cserép edényből, melyben egy alul
fölül nyitott rézhenger, a rézhengerbe egy alul zárt 
likacsos agyaghenger és utóbbiba mindkét végén 
nyitott horganyhenger van helyezve. A külső edény 
és az agyaghenger közötti tér, melyben a rézhenger 
áll, telített kénsavas rézoldattal, míg az agyaghenger, 
melyben a horganyhenger áll, kénsavval savított vízzel 
van megtöltve.

Ha több ily Daniéi.i.-féle elem rövid rézsodfonyok- 
kal, a VoLTA-féle oszlopnál fölemlített módon össze- 
kapcsoltatik, akkor I.)ANiEi.i.-féle oszlopot nyerünk. 
Ez elemek használatánál az oldatok naponkint új 
oldatokkal kicserélendők, a mennyiben az elemekben

73
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lévő kénsavas réz szintén megbontatik, a kénsav 
pedig a horganyhengert oldja és ez által telítve lesz.

Ez oszlopnak most említett tulajdonsága követ
keztében kényelmetlen és költséges is, de könnyen 
kezelhető és ha rézgálicz-jegeczekkel mindig meg
töltve tartatik, meglehetős erős és állandó hatású.

A BuNSEN-féle elem úgy van elrendezve, mint a 
ÜANiELL-é. Csakhogy a rézhenger szénhengerrel van 
helyettesítve, s a kénsavas réz-oldat hígított salétrom
savval. —  Ez elemet likacsos agyaghenger nélkül is 
lehet használni, ha a szén- és horganyhenger egy
szerűen kénsavba állíttatik.

A SMEE-féle oszlopnál az egyes elemek két hor
ganylemez és ezek közé helyezett érenynyel (platina) 
áthúzott ezüst lemezből vannak összeállítva, melyek 
agyaghenger nélkül igen hígított kénsavban állnak.

Ezen oszlop különösen vassal való áthúzásokhoz 
igen alkalmas.

Az EisENLOHR-féle elem csak abban különbözik a 
Dániell-félétől, hogy a horganyhenger borkőben, a 
rézhenger pedig kénsavban áll.

Fölemlítést érdemel a GkooE-féle, mely horgany- 
és erényből, a BALLAN-féle, mely horgany- és öntött 
vasból, a RoBERT-féle, mely horgany- és erényből áll.

Névleg fölemlítem még a Callaud, Meidingkr, 
L eclanchk és MARiÉ-DAVY-féle elemeket, melyek igen 
állandó áramot fejlesztenek.

A dinamo-elektromos gip.

A galván-elemek használatánál előforduló hiányok 
és kellemetlenségek, hozzávéve a savak, horgany, 
higany és egyéb anyagoknak nagy mennyiségben való
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felhasználása által előálló költséges üzemet: azt ered
ményezték, hogy a dinamó-gépek a galvanoplasztiká
ban, s különösen fémezések czéljábói, legújabb idő
ben oly gyors és kedvező felkarolásnak örvendenek, 
hogy a nagyobb üzemekben a galván-elemek helvett 
maguknak már jóformán mindenütt tért szorítottak,

A dinamó-gépek e kedvező fölkarolását különösen 
állandó hatásuknak és az ez által nyerhető egyenlő jó 
minőségű verődéknek köszönhetik, mihez még az 
olcsóság, tisztaság és üzembeni kényelem, valamint az 
egészségre ártalmas savkigőzölgéseknek elesése is járul.

Mielőtt ily gép leírásába bocsátkoznám, szükséges
nek tartom azon fizikai törvényeket, melyek alapján 
e gépek feltaláltattak és szerkesztettek és azoknak 
fölfedezőit, legalább rövideden, fölemlíteni.

O krstedt, dán fizikus, 1820-ban azt a sarkalatos 
fontosságú tüneményt derítette ki, hogy a galván
áram a mágnestűre hatással van.

Még ugyanazon évben A mpere e hatásnak törvé
nyeit megvizsgálta és bebizonyította, hogy a galván
áramok is hatnak egymásra.

Végre A r a o o  azt fedezte föl, hogy a puha vas és 
az aczél a galván-oszlop áramának hatása alatt mág
nessé válik.

E három tudós fölfedezései számos új kísérletnek 
kiindulási pontjaivá váltak, mely'ek azt bizonyítják, 
hogy az elektromosság és mágnesség egy és ugyan
azon okoknak különböző nyilvánulásai.

.A m p e r e  azt is fölfedezte, hogy maga a föld is 
hatással van az áramokra; a mennyiben a föld belsejét 
szünetlenül számtalan, belsejében végbemenő chemiai 
hatásokból eredő, elektromos áram hasítja át.
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F araday, hírneves fizikus, 1831-ben azon neve-j 
zetes fölfedezést tette, hogy azon pillanatban, melyben 
egy fémsodronyba elektromos áram vezettetik, a 
szomszédságában levő vele párhuzamos, de elszigetelő 
anyaggal körülvett fémsodronyban az említett áram
mal ellenkező iránvú áram keletkezik. Az utóbb mon
dott úton támadt áram gerjesztett (indukált) áramnak ; 
az eredeti áram gerjesztő (indukáló) áramnak neveztetik.

A gerjesztett áram mondhatni csak pillanati, mert 
azonnal megszűnik, daczára annak, hogy a főáram a 
vezetékben még mindig kering. Ha azonban a ger
jesztő áram megszakíttatik, akkor a vele párhuzamos 
fémsodronyban ismét keletkezik egv pillanatig tartó 
áram, mely azonban a másik geijesztett árammal 
ellenkező irányú.

A mágnesek szintúgy áramgerjesztő hatásúak, mint 
a galván-áramok.

A galván-áram a szomszédos vezető sodronyban, 
gerjesztés útján, saját irányával elleniránvú gerjesztett 
áramot ébreszt, valahányszor keletkezik, közeledik 
vagy erősségben növekszik. E gy irányú gerjesztett 
áramot létesít, valahányszor megszűnik, eltávolodik 
vagy ha erősségében csökken. Ugyanezen tünemények 
a mágnesekre nézve is állanak, a mennyiben a mágnes 
a vezető sodronyban ellenirányú gerjesztett áramot 
létesít, valahányszor : új mágnessark keletkezik, a mág
nessark közeledik, vagy ha a mágnessark erőssége 
növekszik. E gy irányú gerjesztett áramot létesít a 
mágnes, ha a mágnessark megszűnik, ha eltávolodik, 
vagy ha erőssége csökken.

A  gerjesztett áramokról mondott törvényeket L en/, 
orosz fizikus, egybefoglalta és saját fölfedezésével bő-
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vítve, egy törvénybe foglalta s azt mondja: ha egy 
áram vagy mágnes közelében vezetéket vagy zárt 
vezetőt mozgatunk, e vezetékben áram keletkezik, 
melynek iránya olyan, hogy a gerjesztett áramnak a 
gerjesztő áramra vagy mágnesre gyakorolt hatása ama 
mozgást akadályozza. Ugyanez áll akkor is, ha az 
áramot vagy mágnest mozgatjuk, mi alatt a zárt 
vezeték nyugalomban marad.

Hogy a dinamo-elektromos gép által fejlesztett és 
a galvanoplasztikában oly czélszerüen felhasználható 
áramok mikénti keletkezése és folytonos fejlődése 
tisztán s érthetően előttünk álljon, az elmondott 
fölfedezések alapján megállapított törvényeken kívül 
még csak azt kell megjegyeznem, hogy a felhozott 
módok bármelyike szerint gerjesztett áramok gerjesztő 
hatása következtében, a mellettök levő vezetékben új 
áramokat, másodrendű áramokat gerjeszthetnek, ezek 
ismét harmadrendűeket s így tovább.

A galvanoplasztikában az így tömegesen gerjesztett 
áramok összegyűjtve, egy fővezetéken át a kénsavas 
réz- vagy egvéb fémsó-oldatokat tartalmazó kádakhoz, 
azoknak megbontása czéljából, oda vezettetnek.

A gerjesztés tüneményeinek fölfedezése után elek
tromosság fejlesztése czéljából szerkesztett, jobban 
mondva föltalált gépek, az áram-fejlesztés módja sze
rint, három főcsoportba oszthatók.

Az első csoportbeli gépeknél a chemiai áram az, 
mely a saját vagy szomszédos vezetékben gerjesztést 
gyakorol; s ezek galván-elektromos gépeknek nevez
tetnek. A második csoportban egy állandó mágnes 
ereje gyakorolja a gerjesztést, miért is ezek mágnes
elektromos gépeknek neveztetnek. A harmadik cső-

/ /
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port oly gépeket foglal magába, melyek a gerjesztett 
áramok létesítésére csupán csak mechanikai erőt hasz
nálnak s melyek fölgerjesztésére csak az a csekély 
maradandó mágnesség szükséges, mely az elektro
mágnesek puha vasában, a föld mágnessége követ
keztében, mindig található. Ez okból ezek dinamo- 
elektromos gépek nevét nyerték.

A  legelső, galvanoplasztikai czélra használt, ily 
dinamo-elektromos gép G rammé, franczia eszköz- 
készítő és fizikus által 1872-ben lett szerkesztve. 
Szerkezetének rövid vázlata a következő : Egy vas 
tengely körül elszigetelt réz-sodronyból készült te
kercsek által képezett gyűrű van erősítve, melyet 
valamely mechanikai hajtó erő, illetve mozgás-áttevő 
szíjjal hajtott dob hoz mozgásba. A tekercsekkel körül
vett gyűrű két puhavas-rész között forog, melyek a 
gerjesztő elektromágnes fegyverzeteit alkotják, s a 
gyűrűt háromnegyed részen födik, miáltal a gerjesztés 
hatásai növeltetnek.

Az elektromágnesek közül az egyik a gyűrűtől 
jobbra, a másik pedig balra esik, s mindegyiknek 
tekercsei függőlegesen vannak fölcsavarva.

A  tengely forgása következtében, az elmondott 
fizikai törvények alapján, a gyűrű tekercseiben áramok 
gerjesztetnek. Ezek először a két elektromágnes teker
csein haladnak át, s ezeknek mágneserejét emelik. 
A mágnesek pedig viszont a gerjesztett áramokat erő
sítik. Most az áramgyüjtőből az áramszedő fémseprűk 
útján a külső vezetékbe lépnek, hogy a gép rendeltetése 
szerint fölhasználtassanak. így  a galvanoplasztikában, 
a chemiai megbontás eszközlésére, a fővezetők útján 
a rézgálicz- vagy egyéb fémsó-oldatba áramlanak.
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A Ganz és T ársai, budapesti czég által a magyar 
királyi államnyomda részére szállított és ott működés
ben levő galvanoplasztikai czélra szerkesztett ily gép 
az előbb leírt géptől az elektromágnesek alakja és 
réz-sodronyának fölcsavarás-módja által különbözik.

A galvanométerekről.

A galván-áramoknak a mágnestűre irányuló hatását 
az úgynevezett galvanométerek készítésére használták 
föl. Ezek oly eszközök, melyek a galvánáramok erős
ségének mérésére szolgálnak.

Ez eszközöknek a galvanoplasztikában való föl- 
használása nem eléggé ajánlható, sőt mondhatni : 
nélkülözhetetlen az esetben, ha előnyös üzem kí
vántatik.

A legegyszerűbb galvanométer, mely a galvano
plasztikában —  hol nagyon pontos megfigyelés nem 
szükséges — használatik, következő szerkezetű: egy 
36o°-ra fölosztott és három csavar segélyével vízszin
tes helyzetbe hozható kerek deszka, középpontjában 
lévő finom tű hegyén, vízszintes irányban szabadon 
mozgó mágnestű van elhelyezve. E mágnestű alatt 
réz-sodrony van, melynek két vége, csavar segélyével, 
a galván-oszlop vezető sodronyához kapcsolható. —  
Mielőtt e galvanométer az áramba bekapcsoltatik, 
a 3Óo°-ra felosztott lapja úgy állítandó, hogy a mágnestű 
észak felé mutató hegye épen o° felé essék. Ha 
e galvanométer most az áram vezető sodronyába 
tényleg bekapcsoltatik, az áram kényszerítve leend a 
mágnestű alatt elhaladni, s azt az áram erősségének 
megfelelőleg, bizonyos fokig rögtön kitéríti.
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Pontos tudományos megfigyelésekhez valók Pou- 
II.let sinus és tangens galvanométere, T homson tükrös 
galvanométere stb.

A z áramssabályozó készülékről.

A dinamo-elektromos gépnek galvanoplasztikában 
való felhasználásánál nélkülözhetetlenek az áramsza- 
bályozók. Ezek segélyével, a szerint, a mint több vagy 
kevesebb galvanizálandó tárgy van a rézgálicz-fürdő; 
ben, az áram gyöngíthető vagy erősíthető. —  E  ké
szülékek igen hosszú, el nem szigetelt, csavar ala- 
kúlag összetekert vas-sodronyokból állanak, és úgy 
vannak szerkesztve, hogy emeltyű segélyével e sodrony 
több vagy kevesebb része a fővezetékbe kapcsolható. 
Ha az áram gyöngítendő, akkor több, ha erősítendő, 
akkor kevesebb sodrony kapcsoltatik a fővezetékbe. 
Ez által az áram vas-sodronyon keresztül haladni s 
így több ellenállást leküzdeni kénytelen. Ezen kívül 
a fölösleges áram az el nem szigetelt sodronyból 
kisugárzik.

A galvánfolyam  irányáról és chemiai 
hatásáról.

A galvánfolyam iránya alatt mindig a tevőleges 
áram iránya értendő, s tévedés kikerülése végett jó 
megjegyezni, hogy a tevőleges áram galván-elemeknél 
mindig a horganyból a folyadékon keresztül az át
ellenes réz-, szén- vagy éreny (platin)-hengerhez megy, 
úgy hogy az utolsó réz-, szén- vagy platin-henger 
tevőlegesen elektromos lesz.
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A dinamó-elektromos gépnél úgy határozható meg 
legkönnyebben az áram iránya, ha a fő vezeték két 
végére fehér fémet, például egy-egy ón-darabot csa
varunk s mindkettőt a nélkül, hogy érintkeznének, 
kénsavas rézoldatba mártjuk. Néhány perez múlva már 
látni, melyik vezeték végén levő óndarabra történik 
rézlerakodás, azaz melyik a nemleges sark.

iSoo-ban Carusle és Niconsox azon nevezetes 
fölfedezésre jöttek, hogy ha egy galvánoszlop két sark
sodronya, a nélkül, hogy érintkeznének, vízbe márta- 
tik, akkor az alkatrészeire: élenyre (oxygén) és kö- 
nenyre (hydrogén) fölbontatik. Ugyanez tapasztaltatott 
már folyós állapotban levő összetett testekre nézve is.

F araday e fölbontásoknál állandó szabályosságot 
tapasztalt, minek alapján egy oly törvényt állított föl, 
a mely azt mondja, hogy megömlesztett vagy folyós 
chemiai összetételek az elektromos áram által akkép 
bontatnak fel, hogy az egyik alkatrész azon a helyen, 
a hol az elektromos áram a folyadékba lép, vagyis a 
tevőleges sarkon, a másik pedig azon a helyen, a hol 
az áram a folyadékból kilép, vagyis a nemleges sarkon 
rakódik le, illetve gyűlik össze.

A ÜANiELL-féle elemben magában, mely mint egy
szerű galván-készülék is lesz a galvanoplasztikában 
használva, kettős megbontás történik.

Az elem, mint már ismeretes: réz, kénsavas réz, 
kénsav, víz és horganyból áll. A víz megbomlik oxygén 
és hydrogénra, miből a nemleges tulajdonságú oxygén 
a tevőleges horganynyal horganyoxydot képez. A kén
savas réz kénsavra és rézoxydra bomlik, miből a 
nemleges elektromosságé kénsav a tevőleges horgany- 
oxyddal kénsavas horganyt képez, a mely a tevőleges
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sarkon kiválik és a víz által föloldatik. A  rézoxyd réz 
és oxygénra bontatik. A nemleges oxygén a tevőleges 
hydrogénnal ismét vizet képez, míg a szabaddá lett 
tiszta réz a nemleges sarkon mint chemiailag tiszta 
fém, sűrűn és szorosan összefüggő tömegben kiválik. 
Ha a tömeg leválasztatik és nagyító alatt megvizsgál- 
tatik, látható, hogy az a sarklemez minden legcseké
lyebb emelkedésével és mélyedésével fordított rend
ben leghűebben van ellátva. A  mi a sarklemezen 
mélyedés, az a kivált tömegen emelkedés, a mi ott 
emelkedés, az itt mélyedés lesz.

Az összetett oszlopoknál vagy a dinamogépnél —  
tehát oly berendezések mellett, a hol úgy az áram- 
fejlesztő készülék, mint a fémsó-oldatot tartalmazó 
kád is külön van, a hol, ha a czél rézverődék, az 
áram tevőleges sarkát rézlemez, s nemleges sarkát 
azon tárgy vagy minta képviseli, melyre a rézverődék 
eszközlendő —  a folyam hatása a következő :

A víz fölbomlik hydrogén- és oxygénre, mely utóbbi 
a tevőleges sarkot képviselő rézlemezzel rézoxydot 
képez. A kénsavas réz fölbomlik rézoxyd- és kénsavra, 
mely utóbbi a tevőleges sarkot képviselő rézlemeznél 
képződött rézoxyddal ismét kénsavas rezet képez. 
A  rézoxyd fölbomlik réz- és oxygénre, miből a nem
leges oxygén a tevőleges hydrogénnal vizet képez, 
míg a fémréz a nemleges sarkot képviselő tárgyon 
vagy mintán leválik.

Miután a tevőleges sarklemezként szereplő réz
lemez a szabaddá vált kénsavval kénsavas rezet 
képez, idővel az föloldódik s új lemezzel kell pótolni. 
Ha azonban a rézlemez helyett éreny (platin)-lemez 
használtatik, akkor a, szabaddá vált kénsav, mivel az
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érenvt nem oldja, az oldatot megsavítja, miért is az 
időközönként égetett mészszel. közönbösítendő.

A tulajdonképeni galvanoplasztika.

Ezek után áttérhetünk a tulajdonképeni galvano
plasztikára, mint sokszorosító művészetre, vagyis 
annak leírásához, miként lehet valamely tárgynak 
galvanoplasztikai lemásolását eszközölni.

Ha azonos másolatot akarunk kapni, azaz olyant, 
a melynek domborodásai és mélyedései teljesen meg
egyezzenek a tárgyon levőkkel, ez esetben először egy 
mintát (Matrize) kell készíteni.

A  minta készítéséhez különféle anyagok használ
tatnak, úgymint viasz, gelatin (enyv), pecsétviasz, 
könnyen ömleszthető fémötvözetek, viasz-, stearin- és 
faggyúból álló keverék, fősz (gypsz), guttapercha stb.

A mintázás után következő műveletek leírása a 
guttaperchából készült mintákra, mint nyomdászati 
czélokra másolandó tárgyak mintázásához legjobb 
másoló anyagból készültekre, vannak vonatkoztatva.

Valamennyi előbb fölsorolt anyagból (kivéve a 
fémötvözeteket) készült minták nem vezetik az elek
tromosságot, miért is mielőtt a rézgálicz-oldatba tétet
nek, vezetőképessé kell őket tenni, a mit vagy finom 
grafit (szén) porral vagy fémsó-oldatokkal lehet elérni.

Mielőtt a minta vezetőképessé tétetik, hátoldalára 
ólomlemez erősíttetik oly czélból, hogy az ezáltal 
nyert súlynál fogva a rézgálicz-oldatban alásülyesztve 
maradjon, különben a legtöbb minta —  így a gutta
perchából készült is —  az oldat felületére emelkednék. 
Most a minta fölösleges széleinek lemetszése után a
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hátoldalára erősített ólomlemezre legalább két darab 
papirvékonyságú s körülbelül egy centiméter szélességű 
ólomszalagot keresztbe úgy fektetünk, hogy azoknak 
felhajtott vége a minta képének széleit majdnem érintse.

Ila ez megtörtént, a minta képes felülete finom 
szőr-ecset vagy kefe segélyével a legfinomabb porrá 
tört grafittál addig keféltetik, míg az egész felület 
ezüst fényű nem leend.

Lehet a mintákat fémsó-oldatok segélyével is, mint 
például légenysavas ezüst-oldattal, vezetőképessé tenni.

E czélból a guttapercha minta légenysavas ezüst 
alkoholos oldatába lesz mártva, minek megtörténte 
után phosphor-gőzbe tartatik. Utóbbi úgy készül, hogy 
alkoholos phosphor-oldatból néhány cseppet melegí
tett homokkal födött fémlemezre csepegtetünk. A minta 
a fejlődő phosphor-gőz fölé tartva, finom ezüsthártyá
val vonódik be.

Lehet úgy is eljárni, hogy a légenysavas ezüst
oldatba mártott mintát kénhydrogén-gáznak teszszük 
ki, mi által a mintán finom ezüstkéneg-réfeg képző
dik, a mely az elektromosságot igen jól vezeti.

Ha a minták így előkészítve vannak, alkoholos 
vízzel öntetnek le oly czélból, hogy a midőn ennek 
megtörténte után rögtön a kénsavas rézoldatba he
lyeztetnek, felületükről a léghólyagocskák eltávolít
tassanak.

Az egyszerű és 'összetett galván-késziilékröl.

Már megemlítettem, miszerint a galvanoplasztikában 
vagy az egyszerű készüléket, — melynél az elektromos 
áram magában a készülékben a fémsó-oldatnak hozzá-
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járatásával jön létre, — vagy az összetett készüléket 
használják, mely utóbbinál az elektromos áram fej
lesztése egy külön galván-oszlop vagy dinamo-elektro- 
mos gép által történik.

Ez egyszerű készülék a következő összetétellel 
b ír : egy belül guttapercha- vagy ólom-lemezekkel 
kibélelt és utóbbi esetben asphalttal bevont nagy 
faedény, tömény kénsavas réz (rézgálicz) oldattal van 
megtöltve.

Ebbe függ egy másik kisebb edény, melynek 
fenekét kifeszített disznó- vagy marhabőr képezi és 
körülbelül a nagy edény fenekétől öt centiméter 
távolságra van. A függő edényben a horganylemez, 
kénsavval savított vízben, fapálezákon olyformán nyug
szik, hogy a bőrt nem érinti.

A nagy edény fenekén egy réz-lemezen a máso
landó tárgy vagy minta fekszik. A  rézlemez, egy reá 
forrasztott réz-szalag segélyével, egy a horgany-lemezre 
forrasztott réz-szalaggal összekapcsoltatik. A meddig e 
réz-szalag a folyadékba ér, addig, hogy rajta fölösleges 
verődék ne támadjon, viasz segélyével elszigeteltetik. 
Az összekapcsolás után a galván-áram keletkezik, 
a mely a már elmondott módon a folyadék meg
bontását eszközli.

Az összetett galván-készülék következőképen van 
egybeállítva : egy nagy fa- vagy kőedényben van a 
kénsavas rézoldat. Ennek fenekén fekszik egy réz
lemez, melvre a másolandó tárgyak vagy minták van
nak helyezve. Evvel párhuzamosan egy réz- vagy7 
érenylemez függ. Eehet azonban a tárgyakat és a 
vele párhuzamos lemezeket függőleges helyzetben is 
felfüggeszteni.
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A lemezek elszigetelt sodronyok segélyével oly- 
formán kapcsoltatnak egy galván-oszlop vagy dinamo- 
elektromos gép fővezetékébe, hogy a mintákkal meg
rakott rézlemez az elektromos áram nemleges sarkát 
képviselje. Az összekapcsolás és a dinamogép meg
indulása után a fejlődő áram a chemiai megbontást 
eszközli.

Galvanoplasztikai sokszorosítások.

Mint már említem, jelen alkalommal csak a nyom
dászatra nézve fontos galván-sokszorosításokra akarok 
súlyt fektetni, miért is előbb fametszetek másolását, 
azután betűminták készítését, betűtétegek másolását, 
és végül réz- vagy aczélmetszetek másolását fogom 
a következőkben fölemlíteni.

Fametszetek másolása.

Fametszetekről eszközölt bizonyos számú lenyomat 
után azok élességüket, a nyomás és súrlódás követ
keztében, elvesztik.

Hogy tehát a fametszetről sérülés vagy megrepedés 
koczkáztatása nélkül számos lenyomat legyen nyer
hető, azonkívül a költség is megkíméltessék, igen jó 
szolgálatokat tesz a galvanoplasztika, ha a fametszetek
ről galvánmásolatok készíttetnek és ezekről történik 
aztán a nyomás. De kivált előnyösen fölhasználható a 
galvanoplasztika akkor, ha a kép ismétlődő rajzú, a 
mikor belőle csak kis részt szükséges fába metszetni. 
Erről azonban több galván-másolatot készítünk és 
összeforrasztás által a nyomáshoz szükséges nagy 
lemezt nyerjük.
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Az eljárás a következő : a fametszetről legelőször 
is viasz vagy guttapercha segélyével minta készítendő. 
E czélból a guttapercha darabokra vágva, forró víz
ben addig melegíttetik, míg könnyen gyúrhatóvá válik. 
Ha már ennyire megpuhult, akkor a vízből kivéve, 
hideg vízzel nedvesített kezekkel addig lesz gyúrva, 
míg minden vizét elvesztette és annyira kihűlt, hogy 
tapadó voltát elveszíti. Most egy oly nagy guttapercha 
lepény, mely épen a fametszetnek körülbelül i — 2 centi
méternyi vastagságban való befödésére elégséges, jól 
át lesz gyúrva és begrafitozott síma oldalával a fa
metszetnél magasabb keretbe zárt és szintén finom 
grafittal beecsetelt fametszetre helyezve, s kézzel minden 
mélyedésbe belenyomva. —  Erre nagyobb guttapercha- 
tömeget s e fölé egy fémlemezt téve, egyszerűen csa
varprésben sajtolásnak tétetik ki. —  Körülbelül fél óra 
múlva annyira megkeményedett már a guttapercha, 
hogy a présből kivéve, a kész minta a fametszetről 
könnyen levehető.

E mintázásnál különösen arra kell ügyelni, hogy a 
guttaperchából, mikor a fametszetre téve, préselésnek 
tétetik ki, a víz jól kigyúrva s az egész jól kihűlve 
legyen ; különben a fametszethez tapad vagy hólyagok 
képződnek a képes fölületen, s ily minták természe
tesen használhatatlanok lesznek.

Az így nyert minta most előbb az áramra vezető
képessé tétetik és azután a galván-készülékeknél leírt 
módon a kénsavas réz (rézgálicz) oldatba fektettetik. 
Kevés idő múlva, a mikor a verődék legalább . két 
tized milliméter vastagságot ért el, kivétetik az oldat
ból és a volt mintáról gyönge megmelegítés által 
levétetik. A nyert galvánlemez ily állapotban a nyo
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máshoz még nem használható, hanem hátoldala előbb 
eszközölt ónozás után betűfém-ötvözettel (ólom, anti- 
mon és ón) kiöntetik. Ezután a galván-lemez még 
rendesen betűmagasságra felöntetik vagy kemény fa
deszkára szegeztetik.

Galván betű-minták készítése.

A  betűöntésnél, a költséges eredeti vert betű- 
minták beszerzésének kikerülése czéljából, a galvano
plasztika szintén czélszerűen fölhasználható az által, 
hogy öntött betűkről galván .betűminták a következő, 
módon könnyen készíthetők:

A másolandó betűk negyedekkel (Gevierte), a 
betűk által képezett sorok megfelelő térzőkkel rit- 
kíttatnak.

Ezek, valamint a kizárás is körülbelül a betűkep 
magasságával bírjanak (magas kizárás).

Az így elkészített szedés zsinórral körülkötve, réz
vagy ólomlemezre állíttatik és kivéve a fölületet, hogy 
rajta fölösleges rézverődék ne támadjon, mindenütt 

megolvasztott viaszszal betakartatik.
Ha alámetszett fejű betűk fordulnának elő, akkor 

e helyek viaszszal kitöltendők; különben a betű nem 
volna a nyert galván-mintából (Matrize) kivehető. 
E helyek begrafitozása után a forma a kénsavas réz
oldatba helyeztetik és réz-szalag segélyével az áram 

nemleges sarkával összeköttetésbe hozva, addig marad 
az oldatban, míg megfelelő vastagságú rézverődék 
állt elő. Ennek megtörténte után az egyes betűk vagy 
sorok szétvágás után beöntetnek (eingiessen).
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Betütétegek (Satz) másolása.

Ha szedések másolandók, akkor azok szintén 
magas kizárással úgy készítendők elő, mint a betű- 
minta-készítésnél már előbb mondatott.

Az így előkészített szedésről guttapercha minta 
készítendő, mely grafitozás után a rézgálicz-oldatba 
helyeztetik.

Midőn a verődék megfelelő vastagságot ért el, le
vétetik és még nyomás előtt a hátoldal a betűiemmel 
kiöntetik.

Réz- vagy aczélmetszetek másolása.

A rézbe vagy aczélba metszett lapok másolásához 
vagy sokszorosításához galván úton nyert minták 
használtatnak.

E czélból az eredeti metszet hátlapja és szélei 
viaszréteggel lesznek behúzva és az eredeti, hogy a 
verődék hozzá ne tapadjon, finom ezüst- vagy viasz
réteggel lesz ellátva. Az összetapadás az által is el
kerülhető, hogy az eredeti lemez jódgőzöknek, vagy 
alkoholos jódoldattal megnedvesítve, nehány (írára a 
nap hatásának tétetik ki. így előkészítve, a rézgálicz- 
oldatba helyeztetik.

A  nyert galván-mintát most az eredeti metszet 
sokszorosítására olyképen lehet felhasználni, hogy a 
hány másolat szükséges, annyiszor tétetik a rézgálicz- 
oldatba.

E  helyen fölemlítésre méltó jAQuix-nak 1859-ben 
tett azon fölfedezése, hogy rézmetszetek és ezeknek
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galván-másolatai galván úton finom vashártyával át
húzhatok, mely által a rézlemez nem kopik oly gyor
san, sőt az aczéllemez tartósságát nyeri. De nem csak 
hogy ily vassal áthúzott lemezről számos nyomás esz
közölhető, hanem a fölös réznyomó festék könnyeb
ben letörülhető s ez által a nyomásnál sok idő taka- 
ríttatik meg.

Vassal való áthúzás czéljából az eredeti vagy galván 
úton nyert rézlemez, a zsír és piszok eltávolítása czél
jából, szóda-oldatba és azután, hogy a netán! oxyd- 
rétegtől is megszabadíttassék, rövid időre hígított 
kénsav-oldatba helyeztetik. Vízzel való lemosás után 
a galvánoszloppal összeköttetésbe hozva, kénsavas 
vasoxydul ammoniak-oldatba tétetik, hol szemben a 
rézlemezzel egy vaslemez használtatik tevőleges sark
lemezként.

Végül álljon itt néhány a galvanoplasztikára vonat
kozó általános szabály.

Egy galván-oszlop erőssége függ :
1. Az alkalmazott lemezek számától vagy a dinamó- 

gépnél annak szerkezetétől.
2. A lemezek fölületnagyságától.
3. A folyadékban mily távolságban vannak azok 

egymástól.
4. A  használatban levő savak és sóoldatok tulaj

donságától és erősségétől.
5. A  vezető sodronyok hossza, vastagsága és fém

tulajdonságától.
A folyadék ellenállása annál nagyobb, minél távo

labb állnak a lemezek egymástól és annál kisebb, 
minél nagyobb a folyadék átmetszete és minél tömé
nyebb annak állapota.
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Arra mindig figyelemmel kell lenni, hogy valamely 
tárgy- vagy mintának a galván-készülékbe helyezése 
után, eleintén mindig gyönge áram használtassák, 
miáltal az első verődék igen sűrűn összefüggő s finom 
szemcsés lesz. Csak mikor már az első réteg képző
dött, lehet az áram erősségét fokozni.

A legjobb kénsavas réz-oldat, a 15— 20 Baumé- 
fokú, mely még kénsav-hozzáadás által 1 — 2 fokkal 
emeltetik.

A jó verődékről mindig meggyőződhetni világos, 
szép, rézvörös színéről; mert mihelyt barna, laza port 
képez, akkor vagy az áram erős, vagy a kénsavas 
rézoldat már ki van merítve. Utóbbi eset kikerülhető 
az által, hogy a folyadékot tartalmazó kádakba kén
savas rézjegeczekkel telt lyukakkal ellátott ólom- vagy 
vászonzsákokat függesztünk.

A használandó kénsavas réz mindig megvizsgá
landó, hogy vas-, horgany- és mangán-mentes-e; 
mivel az ezeket tartalmazó tisztátlan rézgálicz töré
keny, rossz verődéket ád.

A másolandó tárgy vagy minta a szemben levő 
horgany- vagy egyéb fémlemezzel lehetőleg párhuza
mosan legyen elhelyezve s utóbbi mindig a tárgy 
vagy minta körülbelüli nagyságával bírjon.

Szorító csavarok segélyével eszközölt vezeték- 
összekapcsolatoknál mindig a tiszta fém fémmel 
érintkezzék.

D réhf János.


