
III. EGYÉB JELENTÉSEK.

1. Közlemények a m. kir. földtani intézet chemiai 
laboratorinmábél.

K á LECSINSZKY SÁNDOB-tÓl.

Harmadik sorozat, 1888. *

(A II. táblával.)

I. A datok  a laboratórium  történetéhez.

Az elmúlt 1888. évben a chemiai laboratórium habár lassan, de foko
zatosan fejlődött.

Beszereztetett mindenekelőtt egy nagyobb. 90 literes ónozott rézüsttel, 
tiszta ón sisakkal és hütőcsővel ellátott lepárló készülék, desztilált víz elő
állítására, mely a felállítással együtt 339 frt 50 krba került. Ezen készülék 
beszerzéséig a vizsgálatokhoz szükséges lepárolt vizet dr. W a b t h a  V in c z e  

műegyetemi tanár úr szívességének köszönhettük. Felállítottunk továbbá 
egy léghuzó fülkét (ára a felállítással együtt 163 frt), melynek szerkezetét és 
részletesebb leírását alantabb közlöm. A kisebb tárgyak beszerzésén kívül 
felemlítem még a «Fairbanks» -féle mérleget (32 frt), egy vaskályhát (29 frt 
75 kr.), továbbá pótoltatott némely hiányzó és szükséges bútordarab, mint 
2. asztal s több szék.

A chemiai laboratórium leltárában felvett tárgyak vagyoni értéke 
1888. év végéig 139 darab számmal 3386 frt és 14 krt tesz ki, a melybe a 
törékeny tárgyak valamint a szerszámok beleszámítva nincsenek. A szak- 
könyvtár, a bútor, a gáz- és vízvezetéki berendezések pedig az intézet más 
leltáraiban vannak felvéve.

A laboratórium bevétele magánfelektől 84 frt volt.
A laboratóriumi berendezéseken kívül végeztetett összesen 79 vizsgálat

* Az előző közlemények megtalálhatók a m. kir. földtani intézet 1885. és 
1887. évi jelentéseiben.
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és pedig 24 minőségi, 15 mennyiségi chemiai elemzés és 40 pontos fajsúly- 
meghatározás, részint piknométerrel, részint volumenometerrel.

A magyarhoni földtani társulat 1888. évi márczius hó 3-án tartott 
szakülésén ismertetve lett a szentesi ártézi kútvíz chemiai alkotása.

II . Chem iai elem zések.

A következőkben csak azon anyagok chemiai vizsgálatának eredmé
nyei sorolam fel, a melyeknek lelőhelye ismeretes és a melyek átalánosabb 
érdekűek.

1. Munkácsi barnaszén.
Dr. Staub Móricz gyűjtése.
a) A lógszáraz anyag 100 súlyrészében van :

Eléghető anyag . .. . ... .. . ... ____ 76*23
Nedvesség .. .  . . .  ... . . .  ... ... 9*45
Hamu ..............................      14*32

Összesen .. . 100*00

Fűtöképessége a Berthier módszere szerint =  4113 caloria.

b) Egy másik hozzá közel fekvő lógszáraz anyag 100 súlyrészében van:

Eléghető anyag ... ... ... ...    75*12
Nedvesség . . .  .. .  .... ........... . . . .  __ 10*62
Hamu ....................................................................  14*26

Összesen ... .. . 100*00

Fűtőképessége =  4270 caloria.

2. Ó-nádasi mészkő.
Beküldő: H oltzspach és H auszmann.
A légszáraz anyag 100 súlyrészében van :

Mészoxid (CaO) ... .. . . . .  .. . .. . ... 54*320
Széndioxid (C 0 2) .........................................  42*905
Yasoxid (Fe.203) timföld (AL203) nyomokkal 0*846 
Sósavban oldhatatlan maradék (Si02) — 1*806
Magnézium ................................................  nyomokban
Kónsav ... .. . ... ... ... .. . nyomokban
Nedvesség ... .. . _ .. .  . . .  .. . — 0*092

Összesen .. .  ... 99*969
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A megvizsgált anyag tehát majdnem tiszta mészkő, a mennyiben 97°/o 
szénsavas meszet tartalmaz. Sárgás színét a kis mennyiségben jelenlevő vas- 
oxidtól nyeri.

Fajsúlya =  2*247 azaz egy köbdecimeter súlya =  2*247 kilogram.

3. Varázsát mészkő.
Beküldő : Ney E de és társa.
A légszáraz anyag 100 súlyrészében van :

Mészoxid (GaO) .. .  ... . . .    . . .  .. . 55*65
Széndioxid ( 0 0 2) __ .. .        43*67
Timföld (Al%03) vasnyomokkal .. .  . . .  .. . 0*38
Sósavban oldhatatlan rész (SiO%) .. . .. . 0*39
Magnézium ......................  ...  .. . .. . nyomok

Összesen ........... . 100*09

Ezen fehér mészkő, mint látjuk, majdnem egészen tiszta szénsavas mész- 
ből áll.

Jf. Bácstoroki mészkő.
Beküldő: Maetz C. M. Frigyes és társa.
A száraz anyag 100 súlyrészében van :

Mészoxid {GaO) ... .... ...     ... 53*94
Széndioxid (C0.2) __ .. . __ __ .. . 42*79
Vasoxid (Fejj?) . . .  ... ... ... .. . .. . 0*49
Timföld (AlsOs) __   .. . .. .     0 ‘65
Sósavban oldhatatlan maradék (S i03) — ... 2*07
Magnézium ... ... . . .  __ .. . __ nyomokban

Összesen ... ... 99*94

5. Magnezites kőzet.
Lelőhely : Cseresnaja, a Kraku tövében.*
T. Roth L ajos főgeolog gyűjtésé.

1 0 0  súly részben v a n :

Magnéziumoxid (MgO) ... ........... ...  ...  22*67
Yasoxidul (FeO) kévés timföld... _ __ 11*11
Mészoxid (CaO) ...........  ... ...     4*23
Szénoxid (OÖ2) ... ...........  ... ... ... 37*52
Sósavban oldhatatlan rész ... _ _ __ 22*02
Nedvesség, alkaliák s veszteség _ ... 2*45

Összesen ... ... 1 0 0 * 0 0

* Bővebben 1. Stájerlak D -i és Stájerlak-Anina K-i környéke T. B oth L ajos-íóI. 
(A ni. kir. Földtani intézet évi jelentése 1887-ről, 115 oldal.)

A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1888-ról. 9
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Sókká átszámítva.

Szénsavas mész (CaCO%) ... ... ... ... 7‘55
« vasoxidul (FeCO3) ......... - ._ 2037
« magnézium (MgCO3)   .. ... 47-61

Sósavban oldhatatlan rész........... ...  ...  22-02
Nedvesség, alkatiak és vesztesség_ ... _ 2-45

Összesen     ÍOO'OO

6. V á o z h a r ty á n i  hom ok.
Lelőhely: Eáczhartyán, Rüdnay József birtokán.
Dr. Szontagh Tamás gyűjtése.

Leiszapolható és sósavban oldható rész ... 6'0
Sósavban oldhatatlan rész {SiO%) ... ... 94-0

Összesen ... ... 1 0 Ö-Ö
7- P h ilip  sit.
Lelőhely: Somoskő, Várhegy.
Dr. Schafabzxk Fekencz gyűjtése és felfedezése. A szép fehér jegeczek 

a bazalt kis fészkeiben találhatók. Tömény sósavban teljesen felbomlik. 
Fajsúlya — 2-201.

100  súlyr&zben van:

Kovasav {SiOj) ... ... ... ... ... ... 49'65
Timföld (AIqÓ3) ... .. — ... ... ... 21-88
Mészoxid (CaO) ... ...     ____ ... 6'99
Káliumoxid {K/)) — ... ... ... ... 5'28
Nátriumoxid (Nat O) ... ... ... ... nyomokban
Víz (H/J) ... ... ... ... ... ... ... 16-16 _

Összesen ... ... 99‘96

8. Phcürmoükosiderit Újbányáról.
Ezen ásvány sötét fűzöldszínű jegeczei fészkekben fordulnak elő. 

A jegeczek markazit és piriten nyugszanak, ezalatt limonit és legalul kvarcz

van. A jegeczek 0 0 O0 0 , és minden második hexaeder csúcson.

Hasad, de nem a legjobban, a 0 0 8 0 0  irányában. Nevezetes arról, hogy 
az arzén, kálium, vas és a vizen kívül még thalliumot is találtam, a mit 
főképen azért hangsúlyozok, mert az eddigi literatura ilyenről nem emléke
zik meg.



9. Biharit-féle ásvány.
Lelőhely: Bolfbánya, Rézbánya.
Gyűjtő: Böckh János, a földtani intézet igazgatója.
Peters a Wiener akad. Bericht-ében (44., 133.) Biharit név alatt egy 

rézbányái ásványnak a sajátságait és chemiai analízisét közli. Azóta azon 
bánya, a melyből Peters anyagát vette, bedőlt és elhagyatott úgy, hogy 
hozzáférni nem lehet. Érdekes volna tudni, vájjon a nevezett ásvány más 
bányában is előfordul-e?

A leírás szerint tökéletesen megfelelő kinézésű anyagot találtak a 
Bolfbányában, a mely anyagot B öckh János igazgató úrtól vettem, azon 
megbízással, hogy azt megvizsgáljam.

Az anyag helyenként sárgás-vöröses színű, helyenként pedig szürkés.
A szürkés színű anyagnak fajsúlya =  2'5456. Különböző helyekről 

vett darabok chemiai vizsgálatánál kitűnt, hogy az anyag nem volt mindenütt 
.azonos minőségű, egynemű, így p l.:
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i. n.
Kovasav {SiO%) ... ... _ _ 40"547 ... _ _ 42-166
Timföld (Al%03) ... _ _ 13-988... ... ... 8-692
Magnéziumoxid (MgO) ... _ 1 Q1*0^7
Kevés meszoxiddal (CaO)
Víz és szénsav (Cd) ... _ 14-431

Összesen ... 100-923

Peters a következő analízist közöl

CO%— — — — — 2-05
Síd, ... ... ... ... . _ _ 39-80
ALOs ... ... ... ... _ _ 12-83
MqO ... ... ... ... . _ _ 27-49
CaO ... ... ... ... ... . . .  ... 6-68
K ,0 ...........  ... ... . ._ ... . . . 4-63
R20  ... ... ... ... —  —  — 4-24

Összesen ... ... 9772
Pajsúlya =  2737.
E két elemzés összehasonlításából látjuk, hogy a két megvizsgált anyag 

hasonló ugyan, de nem azonos minőségű.
Nem lehetetlen, hogy az anyag, víz és levegő hatása folytán szenvedte 

ezen változást úgy, hogy a könnyebben oldható részek eltávoztak.
A további tanulmányok bizonyára meg fogják adni a választ, vájjon 

Rézbányán a PETERS-féle Biharit ásvány megtalálható-e, vájjon csakugyan 
olyan könnyen bomlékony-e vagy esetleg, hogy az illető anyag talán nem is 
ásvány, hanem csupán kőzet.

9 *
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II I . L aboratóriu m i berendezések, készü lékek  és egyéb
közlések.

A m. kir. földtani intézet chemiai laboratóriuma először 1884. év őszén 
a muzeum-utczai 19. sz. bérházban rendeztetett be szerény viszonyok között; 
1887. évben pedig a földmívelésügyi minisztérium palotájában nyert el
helyezést.

Máraz 1887. évi jelentésben röviden felemlítettem volt azt, hogy a 
földszinti helyiségek 3 utczai, 2 udvari szoba és kis előszoba 107‘4 □  méter 
területtel bírnak, alatta pedig a pinczében 107 □  métert foglalnak el.

■Jelen laboratóriumunk berendezésénél a gázvezetéki ólomcsöveket 
nagyobb részben a falon szabadon vezettem, hogy a netalán szükséges javí
tások és változások könnyű szerrel megtörténhessenek.

Úgy a földszinten miként a pinczehelyisógben nagy csapokkal külön- 
külön lehet a gázt elzárni és ezeken kívül egy főcsappal az összes gázt egy
szerre lehet szabályozni, illetőleg elzárni.

A főcsap elé közbeiktattam egy közönséges manóméiért, színes folya
dékkal megtöltve, a mely arra való, hogy ez nekünk megmutassa, vájjon a 
főcsapot elzárva, minden egyes kis gázcsap el van-e zárva. Ha minden gáz
csap el van zárva, akkor a főesapot is bezárva, a manometer a gáznak ren
des nyomását változatlanul fogja mutatni, ha ellenben bárhol egy vagy több 
gázcsap nyitva (égve) maradt, akkor a csőben levő gáznyomását a csapon 
át a külső levegő nyomásával kiegyenlíti, a manometer folyadéka pedig 
gyorsan leszáll, azaz ez mindkét szárban egy síkban lesz. A munkálat befe
jezte után tehát, ha elzárjuk a főcsapot, ezen manometerrel ellenőrizzük 
egyúttal, vájjon minden egyes gázcsap el van-e zárva és erre ügyelve, nem 
történhetik meg az, hogy reggelenként, a midőn a főcsapot kinyitjuk, a 
nyitva feledett csapon át a laboratóriumba gázkiáramlás történjék.

Ezen igen czélszerű és hasznos ellenőrző kis eszközt (gázrevizort) elő
ször a dr. Than Károly tanár úr által berendezett budapesti egyetemi 
vegytani intézetben láttam, azóta pedig több helyen, így a gráczi egyetem 
vegytani intézetében.

Az összes helyiségekben van jelenleg 50 gázcsap és 30 világító gázláng.
A vízvezetékhez úgy az oda, mint a levezetésre ugyancsak ólom- 

csöveket használtam. Az elhasznált víz levezetésére szolgáló ólomcsövek kisebb 
vagy nagyobb kiöntő töltséreken végződnek, másutt pedig ezen ólomcsövek 
a falból egyszerűen csak kiállanak, sőt itt-ott ezekre vékonyabb oldalcsövek 
vannak ráforrasztva, hogy pl. a vízszivattyú lefolyási csőrészével összeköt
tessék. A vízvezeték részint egyes, részint T alakúlag kettős csapokban 
végződik.
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A levezető esőrészben több helyen szagzárót —  szifont —  alkalmaz
tam, hogy a csatornából a gázak a helyiségekbe be ne juthassanak.

Egy főcsappal az összes vízvezetéket el lehet zárni és a vezetékben levő 
vizet lebocsátani. Összesen van mostan 17 vízcsap. Több helyen rezerv víz
vezetéki, valamint gázvezetéki csövek vannak lerakva és ezek a helyszínén 
meg vannak jelölve.

A földszint és a pinczehelyiségek egymással csigalépcsővel vannak 
összekötve. Több vezető cső (ólom és vas), kábel, elektrikus csengő és szócső 
köti össze a pinczét a földszinttel. Csövek kötik össze a fülkét és a helyiség 
más részeit a vízszivattyúval és a vízfujtatóval.

Az elektrikus jelzésre a galván elemnek egyik sarka állandóan össze 
van kötve a gáz- és vízvezetéki ólomcsövekkel, a másik sarka pedig rézdróton 
minden helyiségbe és a fülkébe van elvezetve, ezen módon bárhol kezünknél 
van az elektrikusan jelző készülék, a melyet hőfokok és nyomások jelzésére 
gyakran szoktam felhasználni.

A fűtést fával fűthető cserépkályhák szolgáltatják.
A szellőzés a léghuzó fülkéken és a kályhákon kívül úgy történik, 

hogy az egyes helyiségek felső részeiben elzárható csatornák vezetnek a 
kéményekbe, a melyekben az égő gázláng a léghuzam nagyságát fokozza.

Világításra mindenütt az egyszerű gázláng használtatik, s csak 
kivételes helyeken az Argandt-körégő, valamint az Auer-féle gáz-izzólámpa.

Az egyik udvari szoba teljesen besötétíthető, itten végezem a színkép
elemzési kísérleteket, valamint a fotografáláslioz szükséges műtéteket.

Lég Ivazé) fülke eddig két nagyobb és egy kisebb van. Minthogy a 
laboratóriumban több fütőkályha és fülke létezik, ezért különösen télen, a 
midőn az ajtók és az ablakok zárva vannak, nem volt elég nagy a léghuzam 
úgy, hogy ezek közül az egyik vagy a másik nemcsak felmondta a szolgálatot, 
hanem a helyett, hogy a levegőt kihúzta volna, épen ezek egyikén hideg 
levegő tódult be, a mi különben nagyon természetes. Ezt tudva, már jó előre 
gondoskodtam arról, hogy a falon át az utczáról két levegőcsatorna vezessen 
a fülkékhez. Nem lévén az épület csupán a laboratórium czéljaira építve, más 
megoldást a helyi viszonyokhoz képest megadni nem lehetett.

Hogy tehát a laboratóriumban levő fülkék jól működjenek, másrészről, 
hogy a hideg levegő-áram az embert közvetlenül ne érintse s a szoba hőmér
sékletét se hűtse le akaratunk ellenére, továbbá, hogy a fülkénél sokat dol
gozva, léghuzamban sem legyünk, mint az a legtöbb laboratóriumban meg
van és a mi az egészségre nézve nem előnyös, ezen okokból a léghuzó- 
fülkének az eddigiektől kissé eltérőleg más szerkezetet adtam.

Ennek szerkezetét mutatja a II. tábla 1. és 2. ábrája. Az 1. ábra a fülke 
keresztmetszetét ábrázolja.

A kémény falához oda van erősítve egy nagyobb szekrény, a melyet
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feltolható üveges ajtóval elzárhatunk, az ajtó egyensúlya EE-ben van elhe
lyezve. Az asztalmagasságnak megfelelő alja (A )  vékony keramit-lapokkal van 
kn-akva, teteje vastagabb vaspléhvel befedve, a fal czement-vakolattal bevonva 
és az egész belső szerkezet többszörösen ólommentes olajfestékkel bemázolva.

A kéményhez négy nagyobb téglány alakú csatorna (G ) (kettő fent és 
kettő alant) vezet, a melyeket külön-külön egészen vagy részben el lehet 
zárni. A kéményben gázláng ég és ezen kívül van egy a fülkében is, mely 
főképen a világításra szolgál.

A fülke alsó része, a hol a levegőcsatorna ( B) végződik, egy egészen 
zárt szekrényt képez. Ezen csatorna nyílása is elzárható. A fülke asztallap
ján a keramit-lapok előtt és az üveges ajtó mögött egész hosszában kes
keny csatorna vezet (AA), ezen csatorna szabályozható szerkezettel (aa)’ 
részben vagy egészen elzárható.

Ha tehát a fülkét használni akarjuk, akkor ebben meggyújtjuk az egyik 
gázlángot, kinyitjuk az A  és B  légátbocsátó szelepeket és a levegő a nyilak 
irányában gyorsan a kémény felé halad, még akkor is, ha az üveges ajtó tel
jesen le van bocsátva.

A levegőcsatornát (B) a helyi viszonyok miatt közvetlenül az utczáról 
vezettem a szekrényhez, de mindenesetre előnyösebb, ha ezt egy fűthető 
helyiségből vagy a pinczehelyiségekből (B 1)  vezetjük a melegebb és pormen
tes levegőt. De daczára annak a fülke hideg és meleg időben igen jól működik.

A fülkében a két alsó kéménynyílás ( G G) felett évek óta igen előnyö
sen használok egy védő szerkezetet, mondhatnám kis fülkét (D E )  a fülké
ben, ablakok ezek, a melyek egyike fel és alá, más két ablaka pedig jobbra 
és balra mozoghatólag van odaerősítve. Ezen ablakok arra szolgálnak, hogy 
a léghuzam iránya jobban megadassák és hogy az elpárologtatandó folya
dék a felülről netalán beeshető portól megvédessék. A fülkének ezen beren
dezése, hogy a léghuzam előidézésére szükséges levegőt a szabadból hasz
nálja és nem a laboratóriumból, mely különféle gázokkal és gőzökkel, égési 
terményekkel fertőzve van, sok esetben igen hasznos lehet, a mennyiben a 
hevítendő testek, az elpárologtatandó folyadékok, nem érintkeznek a fertőzött 
levegővel s így ezeket fel sem vehetik. Némely esetben kívánatos, hogy a 
hevítő gázlámpa égési terményei is eltávolíttassanak a párolgási felülettől,, 
ilyenkor a vízfürdőt, a gázlámpát néhány téglával úgy befalazzuk a kémény
csatorna elé, hogy az égési termények egyenesen a kéménybe jussanak.

A fülke azonkívtil el van látva vízvezetékkel és elegendő gázcsapokkal,, 
két oldalt pedig állványnyal, kémszerek, gázfejlesztő palaczkok és más edé
nyek eltartására. A fülkét szükség esetében el is zárhatjuk.

A dolgozó asztalok lapja kemény fából készült; olyan asztaloké 
pedig, a melyeken nagyobb lámpák, kemenczék szoktak égni, ezeknek alapja, 
a fülkékhez hasonlóan, vékony keramit-lapokkal van kirakva.
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A kémszeres üvegedények nyitott állványokon állanak.
A mérlegek az erősebb falhoz erősített márvány-konzolokon fek

szenek. Az egyik finom mérleg jobb csészéje alá egy hegyes csúcsban vég
ződő fémcsövet készítettem, a mely azután kaucsuk-csővel és golyóval van 
összekötve.

Ha ezen kaucsuk-golyót, mely a mérlegen kívül van, megszorítjuk, akkor 
a keskeny csövön át erősebb levegőáramot idézünk elő és a mérleget tetszés 
szerinti nagyságú lengésbe hozhatjuk. Ezen lengési szerkezettel a mérlegnek 
mindenkor ugyanazon kiütést adva, ily módon az észlelési hiba is minden 
esetben ugyanaz lesz, továbbá a mérés gyorsabb és igen kényelmes.

E segédeszközt dr. Schenek István selmeczbányai akadémiai tanár jól 
és czélszerüen berendezett laboratóriumában láttam.

A mérleg ezenkívül üveges szekrénynyel fedhető be, hogy a portól job
ban megvedessék. A szekrény két állócsigán át ellensúlylyal van összekötve 
úgy, hogy a mérleg használatakor ezen porvédő szekrény egyszerűen csak 
feltolatik.

A mérlegek mellett, valamint a konzol alatt fekvő állványon helyez
tetnek el az exsiccatorban tartott megmérendő edények.

A súlyok egyszerű faszekrényben tartatnak, ez jobb, mint a bársony
nyal kibélelt szekrények, a melyek bársonyfoszlányokat eresztenek magukból 
és a súlyra tapadnak.

A Steinheil-íéle spektroskop távcsövébe egy mellék szerkezetet lehet 
beilleszteni, a melylyel a zavarólag ható spektrum részét elfeledhetjük, ez 
által a keresendő fém jellemző vonalát biztosabban és élesebben fedez
hetjük fel.

A lepárolt vizet mostan egy nagyobb készülékkel állítjuk elő, 
melynek ónozott rézből készült kazánjába 90 liter víz fér bele és a víznek 
magasságát a manometer mutatja. A kazán sisakja, valamint a hűtő csigacső 
tiszta ónból készült.

Mielőtt ezen lepároló készülékünk meglett volna, összeállítottam egy 
ilyent teljesen üvegből, a nyert víz nem volt ugyan abszolúte tiszta, mert a 
víz az üveget kévéssé oldja és a vízben levő gázok legnagyobb része benne 
megmarad, de azért ez sok esetben hasznavehető volt.

Egyszerűségénél és olcsóságánál fogva ezen készülékről (II. tábla 
9-ik ábra) röviden megemlékezem.

A  tubusos göreb össze van kötve V  hűtőcsővel, melyet egy tágasabb 
üvegedény vesz körül és a melyen a hideg víz folytonosan átfolyik. ,± göreb 
félig vízzel van megtöltve, a tubuson át pedig üvegcső vezet, a mely a hűtő 
vizével van összeköttetésben. B  csövön át a levegőt kiszíva, a csövet vízzel 
töltjük meg és a közlekedési csövek törvénye értelmében a görebben a víz 
olyan magasan fog állani, mint a hűtőedényben. Ha mostan a göreb vizét
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melegítjük, ennek gőze a hűtőben kondenzál és C  edénybe lefolyik, a mint 
pedig a görebben a víz fogyni kezd, a közlekedő csövön át a hűtőből a felső 
felmelegített vízből a megfelelő mennyiség magától utána folyik; tehát az 
egész összeállítást magára hagyhatjuk, csak időnként megnézzük, hogy nem 
ment-e esetleg a közlekedőcsőbe levegő, ha ez megtörtént volna, akkor ezt 
távolítsuk el. Ez azonban igen ritkán történik meg, mert a csövek végei fel 
vannak hajlítva. A göreb felül a hőelvezetés ellen meg van védve, pl. egy 
közepén kilyukasztott pörczelláncsészével és a hűtő csigacsőre ottan, a hol 
a gőz a hűtő vízzel érintkezik, fémszövetet vagy vékony fémlemezt czélszerű 
ráerősíteni, hogy ez a hővezetést jobban eszközölje és ezzel azt érjük el, hogy 
a eső e helyen nem pattan el.

A lepárolt vizet a laboratóriumban egy nagyobb tubusos, üvegcsapos 
edényben tartom. Az edény felső nyüásába kaucsukdugóval, gyapottal meg
töltött tekét illesztettem és ezt hengerüveggel betakartam, hogy a portól jól 
megvédessék.

*

Ha a nagyszámú vegyelemzeseket, a melyek százalékokban vannak kiszá
mítva, áttekintjük, azt találjuk, hogy a legtöbbje 99'1— iOO’6%  közt inga
dozik. Ilyenek kerülnek ki a legjobb laboratóriumokból, a legjobb nevű vegyé
szektől; sőt nem ritkán találhatunk olyanokat is, a melyek 98— 102-ig vál
takoznak.

Ezen ingadozások mindenesetre hibaforrásoktól függnek és érdemes 
arra, hogy okát kikutassuk és ezeket a lehetőségig kiküszöböljük. Az újabb 
elemző vegytani módszerek és eszközök ezen hibaforrások kiküszöbölését 
czélozzák.

Veszteséget szenvedhetünk mindjárt a lemérésnél, ha nem járunk el a 
kellő óvatossággal és pontossággal a testek feloldásánál, ha ezek gázfejlődés
sel vannak összekötve (a szénsavsók savban való oldásánál, a silicatok fel
nyitásánál), ha a módszerek olyanok, a melyeknél sokféle műtétet haszná
lunk, sokszor kell filtrálni, ha sok edényt és sokféle kémszert használunk. 
Némely csapadék vízben vagy más folyadékban kisebb-nagyobb mértékben 
oldódik, ezért a csapadéknak fölösleges mosása nem mindig hasznos; vesz
teséggel járhat, ha a szűrőpapirosról a száraz csapadékot el kell távolítani, 
továbbá, ha ezt elégetjük, ha a filter-papiroson bár láthatatlan mennyiségű 
csapadék is átmegy.

A hiba forrásául szolgálhat a filter hamujának meghatározása, a tisz- 
tátlan kémszerek használata; ha a felnyitás nem tökéletes, ha a csapadékot 
nem mossuk ki teljesen, ha a platina- és porczellánedények tulajdonságait 
eléggé tekintetbe nem veszszük. Végül ha a készülékeket és eszközöket ki 
nem próbáljuk, hanem bízunk hitelességükben, pl. hőmérő, areométer, bu- 
retta, pipetta, ha a mérleg nem elég érzékeny és nem mérünk mindig
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u g y a n a z o n  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  s n e m  ta rtju k  be a  m é ré s i s z a b á ly o k a t , h a  
a  sú ly o k  ro ssza k  v a g y  a z o k a t t is z tá n  n e m  ta rtju k .

Ezek és még sok számtalan talán csekélynek látszó okok és körülmények 
továbbá az egyéni hibák stb. teszik azt, hogy analízisünkben mindig van kis 
eltérés, mely a gyakorlati élet követelményeinek a legtöbb esetben megfelel, 
sőt e pontosság nem mindig szükséges, de tudományos tekintetben ezen 
hibahatárok is felette nagyok és redukálása szükséges. Mint már ezen fel
említett okokból is látjuk, sokra kell a vegyésznek figyelni.

A következőkben felsorolom, azt miképen lehet némely hibaforrást 
csökkenteni, esetleg kiküszöbölni. Ezen felül leírom azon készülékeket és 
egyéb laboratóriumi berendezéseket, a melyeket éveken át használva jónak 
és czélszerűeknek bizonyultak; közöttük lesz néhány olyan is, a melyeket 
magam szerkesztettem vagy módosítottam és publikálva nem voltak. * Azt 
hiszem, hogy különösen vidéki szaktársaim közül többen szívesen veszik e 
sorokat.

A  sz ilá rd  tes tek  e le m z é s é n é l a  le g n a g y o b b  sú ly t k e ll fek te tn i a  h o m o g é n  
a n y a g o k  k ivá la sztá sá ra  és e ze k n e k  p o rrá tö ré sé re , e ttő l fü g g  a z  a n a líz is  p o n 
tossá g a  és é rték e  e ls ő  so rb a n .

A  h o m o g é n  anyagok kiválasztása fis ik a i v a g y  ch e m ia i ú to n  tö r té n 
h e tik . Ig e n  e g y sz e rű  a k iv á la sztá s  a k k o r , h a  a test n a g y o b b  je g e c z e k b e n  
fo r d u l e l ő ; n e h e z e b b , h a  a je g e c z e k  ig e n  k ics in y e k  és so k fé le  a n y a g g a l v a n  
ö ssze k e v e rv e , i ly e n k o r  a  n a g y ító  ü v e g e t  veszszü k  seg ítség ü l. N é m e ly  ese tb en  
e rő s  m á g n e s r ú d d a l v á la s z t ju k  k i a  m á g n e s e s  a n y a g o k a t . K ő z e te k n é l, á sv á n y 
k e v e ré k e k n é l, fa js ú ly  s ze r in t, n a g y  fa js ú ly ú  fo ly a d é k o k k a l v á la s z t ju k  e l e g y 
m á stó l az e le g y ré sz e k e t. K y e n  n a g y  fa js ú ly ú  fo ly a d é k o k  a k á liu m h ig a n y jo d id  
o ld a t  (THOULET-féle o ld a t ) a  b á r iu m k ig a n y jo d id  v a g y  a  b o r v o lfr a m s a v a s -  
k a d m iu m . A z  a g y a g o t  v a g y  v a la m e ly  f in o m u l e lo s z to tt  é s  n a g y  fa js ú ly -  
k ü lö n b s é g ű  p o r t  isza p o lá s  á lta l tá v o líth a tu n k  el. A  s z é n sa v só k tó l h íg íto t t  
sa v v a l k e ze lv e  s z a b a d u lu n k  m e g . N é m e ly  sz ilik á t e lvá la sztá sa  e rő se b b  sa v v a l 
tö r té n ik , a  k o v a sa v n a k  e lű zése  p e d ig  f lu o rsa v v a l. M ás tes tek e t is m é t  h íg íto t t  

v a g y  tö m é n y  lú g o k k a l k e ze ljü k .
A porrátörés gyémánttörőben vas-, porczellán- vagy achátmozsárban 

történik. A legtöbb esetben, különösen az ásvány és kőzetelemzéseknél a 
pornak oly finomnak kell lenni, hogy újjaink között szétdörzsölve, mit sem 
érezzünk. Még a legnagyobb gond mellett is megeshetik, hogy finom porunk 
nagyobb szemcséket tartalmaz, a melyeket oldatba hozni azután nehézséggel 
jár, ezért néha ajánlatos tömött vásznon átütni, átszitálni. Ezen szitálás úgy 
történik, hogy egy szélesebb szájú (befőzésre használt) üvegedényre kötjük

* A legtöbb itten felsorolt készülék kapható Calderoni és társa ezégnél Buda
pesten a Kishid-utczában.
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a vászondarabot, erre teszszük a írnom port, azután lekötjük egy bőrdarab
bal és egy üvegbottal, a melynek végére kaucsuk-dugót illesztettünk vagy 
egy fabottal addig ütjük, a míg finom por átmegy, a visszamaradt anyagot 
achátmozsárban finomra törjük és a szitálást addig ismételjük, míg minden 
az edénybe át nem ment.

Ezen hosszú és fáradságos úton odáig jutottunk, hogy a tulajdon- 
képeni analízishez hozzáfoghatunk.

A légszáraz finom port kis üvegbe (mérőesőbe) teszszük és ebből mérjük 
le az analízishez szükséges mennyiséget. Az anyagot a leggyakrabban hen
gerüvegbe viszszük, leöntjük kevés vízzel, és ha ebben nem oldódik, savakkal 
kezeljük, óraüveggel befedjük és homokfürdőn vagy azbesztlemezen mele
gítjük.

Bizonyára mindenki tapasztalta azt, ha száraz port vízzel vagy más 
folyadékkal leöntünk, bármily óvatosan történik is az, mindenkor finom 
porfelleg képződik fölötte, tehát már itt veszteseget szenvedhetünk, ezért ha 
igen pontosan akarunk eljárni, akkor a lemért anyagot előbb vízgőzzel telí
tett légkörben (pl. bura alatt) hosszabb ideig állni hagyjuk és csak azután 
öntjük le folyadékkal.

Ha anyagunk vízben és savakban részben vagy egészen nem oldódik, 
akkor egy új részletet platinatégelyben kb. 6-szoros mennyiségű vízmentes 
szódával keverünk össze és előbb Bunsen-lámpa fölött, később a gázfujtató 
lámpával vagy a Hempel-féle kemenczében óvatosan addig hevítjük, míg az 
anyag megolvad és a pezsgés (szénsavfejlődés) egészen megszűnt és a tömeg 
nyugodtan folyik, ekkor azt mondjuk, hogy anyagunk fel van nyitva, azaz 
hogy most már vízzel vagy savakkal feloldhatjuk és az analízist a megfelelő 
módszer szerint folytathatjuk. Hogy a tégelyből a tömeg könnyebben levál
jon a levegőt fújva gyorsan lehűtjük. Ha a megolvadt és a kihűlt tömeg a 
platinatégely gyenge összeszorítása által nem válnék le az edény faláról, 
akkor kevés vizet öntve melegítjük meg. Vagy igen czélszerű, ha a megol
vadt tömegbe még kihűlése előtt, egy platina spirálist teszünk, ezen esetben 
a megszilárdulás után a tégelyt csak annyira hevítjük, hogy az oldalfalhoz 
közel álló rész megolvadjon, ekkor a tömeg szépen veszteség nélkül kiemel
hető.

Minthogy némely felnyitás fél óránál tovább is eltarthat, ezért a lábbal 
való fujtatás nemcsak fárasztó, hanem idötrabló is.

Ezen és más czólokra igen czélszerű az úgynevezett vízfujtató, a minő 
többféle szerkezetű létezik.

Ilyen egyszerű szerkezetű vízfujtatót összeállítottam, a melyet az 
5-dik ábra mutat és a minőt bárki maga is készíthet magának. Főalkat
részét képezi az üvegből vagy fémből készült esetleg üvegcsövek és parafa
dugóból összeállított vízszivattyú (A),  mely egy hosszú (1— 2 méter) és
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tágasabb ( l -5 cm.) üvegcsővel összekötve a nagyobb (kb. 10 literes) Deville- 
palaczk közepéig (B )  ér le. A Deville-palaczk alsó nyílásánál S alakulag 
meghajlított üvegcső (c)  a víz kifolyására szolgál, mely csövet, ha szélesnek 
találnék, akkor pecsétviaszkkal megszűkitjük vagy magasabb kifolyási csövet 
használunk; a palaczk felső nyílásán a szivattyúval összekötött csövön kívül 
derékszögben meghajlított gyapotos s tekés csövet ( d) is látunk.

A fújtató működése és használata igen egyszerű: A szivattyú a csövét 
a vízvezetékkel összekötve a csapot kinyitjuk, a víz a hosszú A B  csövön 
lefut s folytonosan magával ragad a b csövön át bizonyos mennyiségű leve
gőt, melyek a nagy palaczkba érnek, a víznek fölöslege c csövön át kifolyik, 
míg a kissé összenyomott levegő d csövön keresztül a fuvólámpához (vagy 
más készülékhez) vezettetik.

Ha a csövek átmérője jól van megválasztva és a c cső valamivel keske
nyebb a vízszivattyú (A)  hosszú csövénél, akkor a fuvott levegő nyomása is 
elég nagy lesz és a működése egyenletes és állandó. A levegő-áram szabályo
zása részint a vízvezetéki csap, részint a fuvólámpa csapjának igazítása által 
történik.

A készülék működéséhez nagy víznyomás nem kell, a hol vízvezeték 
nincsen, ottan elegendő jó szolgálatot tesz, ha pl. a földszintes ház padlására 
vízzel megtöltött hordót állítunk fel és ezt kötjük össze a készülékkel. 
A lefolyóit vizet pedig egy kis kézi nyomó-szivattyúval újból a hordóba fel
tolhatjuk.

Egy vízszivattyú (A)  alkalmazása a legtöbb esetben elegendő levegőt 
szolgáltat, ha ennél többet akarunk nyerni, akkor két ilyen vízszivattyút 
kötünk össze a vízvezetékkel, másrészről a Deville-palaczkkal úgy a mint azt 
az 5-dik ábra mutatja.

A vízfujtató használata nemcsak azért előnyös, mert kényelmes, de 
azért is, mert pormentesebb levegőt fú, mint a lábbal való fújtató.

Ezen fúvó-készüléket évek óta mindennap használom a legnagyobb 
megelégedéssel úgy az analitikai czélokra, valamint az üvegfúvásnál.

Ha az anyag oldatba van hozva, akkor a módszerek szerint leválaszt
juk az egyes alkatrészeket. Csak igen ritkán mérjük le az alkatrészt, elemet 
mint olyant, hanem rendesen olyan vegyületté alakítjuk át, a melynek össze
tételét pontosan ismerjük, a mely vízben, híg savakban vagy más oldatok
ban nem, vagy csak igen nehezen oldódik, továbbá a melyet gyengén vagy 
magasabban hevíthetünk a nélkül, hogy vegyi változást szenvedne. Az így 
lemert vegyületből az állandó súlyviszonyok törvénye értelmében kiszámít
juk a kérdéses alkatrész mennyiségét.

A csapadék, természete szerint, leszűrése vagy azonnal vagy csak 
hosszabb állás után történik.

A szűrés néha igen soká tart, ezen idő alatt vegyi változás is történ-
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(hetik, ezért már régi idő óta használnak a szűrés gyorsítására segédeszközö
ket. Gyorsíthatjuk a szűrést az által, hogy a tölcsér szárát meghosszabbít
juk egyenes vagy S, vagy más alakú csövekkel, vagy ha a vízszivattyút vesz- 
szük segítségül. Bunsen tanár egy vastagfalú üveglombikot használ, a mely
nek nyílása kétszer átfúrt dugóban egy 60°-os tölcsér és egy vezetőcső van. 
A vezetőcsövet összekötjük a Bunsen- vagy másféle vízszivattyúval, melylyel 
a lombikban legritkított tért idézünk elő és ennek folytán a külső légnyomása 
a folyadékot mintegy átszontja és a csapadék a szűrőpapiroson visszamarad.

Minthogy a nedves szűrőpapiros e nagy nyomásnak nem tudna ellent- 
állani, ezért egy vékony és kis platinakónuszt helyezünk a papiros és az üveg
tölcsér közé. A platinakónuszt egy kis fém modell segélyével vagy a tölcsér 
gipsz lenyomatán készítjük.

Ezen szűrési módnak igen nagy előnye főképen időben van, de tekintve 
azt, hogy a lombikban levő folyadékot veszteség nélkül kihozni alig lehet, 
másrészt a sok mosás által a folyadék annyira meggyűlik, hogy ennek be- 
párologtatása ismét sok időbe kerül, ezért ezen kellemetlenségnek és anyag
veszteség kikerülése végett igen czélszerűen használhatjuk a következő 
berendezésű készülékét: a Deville palaczk alja le van jól csiszolva úgy, 
lrogy a csiszolt üveglemezen tökéletesen zárjon, a felső nyílásba helyezzük 
a platinakónuszszal ellátott üvegtölcsért, az alsó nyílást pedig összekötjük a 
vízszivattyúval. A palaczkot felemelve alá teszszük azon hengerüveget, a 
melybe a folyadékot le akarjuk szűrni.

Némely esetben papiroson át nem szűrhetünk, mert ezt szétroncsolja, 
ilyenkor a gömbös tölcsért tiszta üveggyapottal vagy azbeszttel zárjuk el.

A leszűrt csapadékot a mérés előtt kiszárítjuk és kihevítjük. A legtöbb 
esetben a csapadékot nedvesen tehetjük a tégelybe és kis gázláng alátevése 
által megszárítjuk s később jobban hevítjük. Némely esetben a csapadékot 
nem hevíthetjük 100— 120° C.-nál magasabbra, mert elbomlik, ezen hő
fokok elérésére használjuk a vízfürdőt, konyhasó- vagy a lég fürdőt. Kis 
üveg- vagy fémszekrények ezek, a melyek minden oldalról egyenlő hőmér
sékletű, víz, konyhasóoldat vagy levegővel vannak körülvéve.

Termoreg ulévtor. Hogy a légfürdőknél (minden oldalról zárt 
szekrényeknél) a hőmérséklet tetszésünk szerint könnyen és biztosan sza- 
bályoztassék és hogy a kívánt hőfok meglehetős állandóan megmaradjon, 
szolgálnak a sokféle alakú és szerkezetű regulátorok.

Úgyszólván minden regulátor elve abban áll, hogy a felmelegedett és 
így nagyobb térfogatú higany egészen vagy részben elzárja azon csövet, a 
melyen a gáz a lámpához halad; a kívánt foknál való beállítás pedig rígy 
történik, hogy a gázvezető üvegcsövet a higany nívója felé helyezzük, vagy 
pedig az által, hogy a higanyt toljuk fel közel a gázvezető csőhöz (pl. a 
BEiHAEDT-féle gázregulátornál).
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Mindezen szerkezetű készülékek abban a térben vannak elhelyezve, 
a melyben a kívánt magas hőmérsékletet elérni akarjuk és így a higany 
felmelegedvén a fölötte elvonuló gáz folytonosan higanygőzöket is ragad 
magával annyira, hogy már rövid ideig való használatnál nemcsak a készü
lék hidegebb részén látunk higanytükröt vagy cseppeket, hanem az egész, 
gázvezető kaucsukcsőben, sőt magában a gázlámpában is higanycseppek 
rakódnak le.

Minthogy a higany az emelkedettebb hőfokoknál nagyobb mértékben 
párolog, ennek folytán fogyni fog a higany a készülékben, másrészről az 
egészségre káros hatású higanygőzök és éleny vegyületei a szoba levegőjébe 
jutnak, továbbá ezen szerkezetű szabályozókat a higany forráspontján túl 
magasabb hőmérsékleteknél nem is használhatjuk.

Ezeket a szempontokat tekintetbe véve olyan készüléket szerkesztet
tem, a hol a tulajdonképeni szabályozás nem a szekrényben, hanem azon 
kívül történik s mindazáltal szerkezete nem igen bonyolódott és használata 
igen egyszerű. Ezen készülék szerkezetét mutatja a 6-ik ábra. Az ü  alakú 
üvegcsőben higany foglaltatik. A gáz a lámpához aab utón kénytelen ke
resztül haladni, aa iivegcsövön egy olyan kis nyílás (x) van, a melyen 
keresztül csak annyi gáz áramolhat ki, ha az üvegcső a vége higanynyal 
elzáratik, hogy a gázlámpa épen ki ne aludjon. (Az x  nyílást, ha kell, pecsét- 
viaszkkal kisebbíthetjük.)

Az U alakú cső másik szára j— alakú részben végződik, d-nél üvegcsap 
van és c vastagfalu kaucsukcsövel a szekrényben levő es alul beforrasztott 
üvegcsőhöz A-hoz vezet. Az A  üvegcső kb. 100 ke. térfogatú és bizonyos 
tekintetben a levegő-hőmérő szerepét végzi.

A készülék működése a következő: A szekrény alá elhelyezett gázlám
pát meggyújtjuk és az aa üvegcsövet közel a higany felületéhez állítjuk.

A gázlámpa felmelegíti a szekrényt valamint a benne levő üvegcsövet és 
ha a cl üvegcsap nyitva van, akkor a felmelegedésen kívül semminő változást 
sem veszünk észre, mert az A  csőben levő kiterjedett levegő a szabadba 
juthat, ha ellenben a kívánt hőfoknál a d csapot elzárjuk, akkor a felmele
gedett, kiterjedt levegő nem szabadulhatván kifelé, ennek feszélye c-nél le 
fogja szorítani a higanyt és ennek megfelelően a-nál a higanyt ugyanannyi
val feltolja és a gázvezető üvegcsőnek a higanyhoz közel álló részét részben 
vagy egészen elzárhatja, a minek következtében a gázláng nagysága is 
kisebbedni fog, a melegítés is gyengébb lesz. Ha ezen kisebb lángtól a 
szekrény (thermostat) valamivel lehűlt, akkor a levegő-hőmérő (A) levegője 
is lehűl, feszélye kisebbedik, térfogata összehuzódik, ezért a higany a-nál 
alább száll, ekkor több gáz juthat a lámpához, ha e gáz a szekrényt túlheví
tette, a higany a gázt újból elzárja és így működik ez tovább, míg a láng a 
kellő nagyságot eltalálta.
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A szabályozás, mint látható, magától történik azon időtől kezdve, a 
midőn a d csapot elzártuk és ha a gázvezető üvegcső vége kevéssé ferdén 
van lecsiszolva és a higanyhoz a megfelelő távolságban, tehát jól beállítva, 
akkor a hőmérsékleti különbségek a thermostatban alig tesznek ki többet, 
még hosszú használatnál is, mint +  1 Celsiusfokot.

Ha a thermostatot magasabb hőmérsékleteknél akarjuk használni, 
akkor a csapot már 100° fölötti hőmérsékletnél elzárjuk.és a kívánt hőfok
nál a gázvezető aa csövet a higany fölé helyezzük.

A légnyomásnál történt nagy változásokat ezen szerkezet megérzi 
ugyan, de a hőmérséklet a szekrényben ritkán nagyobb vagy kisebb egy 
foknál, ez pedig minden elemző vegytani czélokat kielégít.

A leírt termoregulátort már az ötödik éve a legnagyobb megelégedés
sel használom.

Ezen szerkezetű készüléken kívül készítettem egy más alakú, de ha
sonló elvű regulatort és ez bővebben le van írva a «Fresenius, Zeitschrift 
für Analytische Ohemie XXV. Bánd, pag. 190» folyóiratban.

Nagyon kényelmetlen és időt raboló, a készülékben a kivánt hőfokot 
bevárni, vagy ha ezt elég gyakran nem ellenőrizzük, könnyen megesik az, 
hogy a hőmérő magasabbra emelkedik, mint a hogy akarnék. Ezen kelle
metlenségek kikerülése végett a hőmérőn kívül még egy elektrikusan jelző 
hőmérőt is alkalmazok (7-ik ábra), a mely felül (b) nyitott s a mely csőbe 
platinahuzal tolható be, alul pedig (a-nál) platinadrót van beforrasztva. A fo
kokra osztott hőmérő-platinahuzal össze vannak kötve az elektrikus csen
gővel K, másrészt a galvánelemmel E  (Leclanohé vagy M eidingeb).

Ha a thermostatot pl. 120° C.-ra akarjuk felhevíteni, akkor meggyujt- 
juk a gázlámpát d nyitott csap mellett és a hőmérőnél b platinahuzal végét 
119 fokra beállítjuk; elérvén ezen hőfokot, a higany érintkezni fog a pla
tinahuzallal és ekkor az elektrikus csengő elkezd csengetni. Ily módon je
lezve a kivánt hőfokot, nem kell egyebet tenni, mint a d csapot elzárni, 
a mely időtől a szekrényben állandóan ugyanazon hőmérséklet lesz.

A tulajdonképeni regulátort bárki maga is elkészítheti üvegcsövek és 
parafa-dugóból is, de ezen esetben arra kell törekedni, hogy a dugók jól 
zárjanak, különösen azon a részen, a hol a csap van.

A víz■ és légfürdők alja igen hamar szokott átégni, a mennyiben a 
magas hőmérsékletnél az oxidálás feltétele igen kedvező, ha azonban egy 
vaspléli darabot, vagy fémszövetet teszünk azon helyre, hol a gázláng érinti, 
akkor a szekrényt a tönkremenéstől megvédjük.

A vízfürdőkön mostanig rézkarikákat használtak, de ezek könnyen 
rozsdásodnak, igen czélszerűeknek bizonyultak az emajllal bevont vaspléh- 
karikák, meg a porczellánkarikák, használhatunk továbbá üvegkarikákat is, 
a melyeket eltörött hengerüvegekből magunk készíthetjük. A vízfürdőt ősz-
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szeköthetjük egy reservoirral (3-dik ábra Ii). a melyből az elpárolgott víz foly
tonosan pótoltatik.

Kénsav fürdő. Az alkaliák meghatározásánál és sok más esetben 
tömény kénsavat kell elpárologtatni. Az elpárologtatás eddig vagy direkt a 
gázlánggal vagy pedig a vezetett hő segélyével történt. Mindkét esetben a kellő 
óvatossággal kell elbánni, kivált akkor, ha a folyadékban szilárd részek vannak 
jelen. Különben könnyen veszteséget szenvedhetünk, továbbá az egész műtét 
alatt jelen kell lennünk. Mindezen kellemetlenségek kikerülése végett a 
következő készüléket használok:

A szélesebb üvegcső alól gömbölyűre van beforrasztva (3-ik ábra), a 
felső leforrasztott végén pedig olyan mélyedés készítve, hogy egy platina 
tégely kényelmesen elférhessen. A tégely és az üveg közötti részt azbeszttel 
jól kitöltjük. Mostan a keskeny üvegcsövön át tömény kénsavat öntünk a 
készülékbe és a gázlámpával addig hevítjük, míg a kénsav lassan forrni 
kezd; nemsokára a platinatégely is felveszi a kénsavgőzök hőmérsékletét 
és a benne levő kénsav szép lassan oly módon fog elpárologni, miként a víz 
a vízfürdőn. Hogy hevítéskor a kénsav forrása egyenletes legyen, czélszerű 
kevés platinahuzalt az edénybe tenni, továbbá, hogy a forró kénsav kárt ne 
okozzon, ha az üvegedény netalán elrepedne, a készülék alsó részét vaspléh 
edénynyel veszszük körül és a közt azbeszttel töltjük ki.

Ha a készüléket hosszabb ideig használjuk, akkor a kénsavgőzök kon- 
denzálása végett hűtő készülékkel is összeköthetjük.

Ezen készülékkel magasabb hőfokot is elérhetünk, ha a fejlődő gőzökre 
bizonyos nyomást gyakorlunk vagy pedig olyképen, ha a kénsav helyett 
magasabb forráspontú testet pl. higanyt használunk.

Fecskendő lombikok. A közönséges lombikon kívül olyant is 
használok, a mely parafa- vagy kaucsukdugó helyett üvegköszörüléssel van 
ellátva, sőt olyant is készítettem, a melynél a csövek az edénybe vannak befor
rasztva, tehát egy szilárd egészet képez. Mindezen lombikoknál, ha a fuvással 
felhagytunk, akkor természetesen a víz kifolyása is megszűnik és a fenékig érő 
csőben a folyadék leszáll a lombikban levő víz színéig, csupán kevés víz gyűlik 
össze, illetőleg visszamarad ezen cső keskenyre kihúzott végében; ha mostan 
ismét befuvunk, akkor előbb ezen kevés víz, azután nagy rohammal a csőben 
levő levegő és utána a lombikból a víz sugárzik ki és ha ezt véletlenül a 
vizsgálandó folyadékba vagy a csapadékba fuj tűk, akkor veszteséget szen
vedhetünk, a mennyiben anyagunk kifrecscsenliet. Igaz ugyan, ha vigyázunk, 
akkor ez könnyen kikerülhető, de néha az elővigyázatra rá sem érünk s 
ezért kívánatos, hogy olyan fecskendő lombikunk is legyen, a hol a csőbe 
fuvott víz vissza ne mehessen.

Ezen czélt elérem az által, hogy a kifuvó cső b végéhez (4-ik ábra) 
üvegventilt készítek; ha mostan az a csövön behívok, akkor a b ventü fel
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száll és &-nel a folyadék átfolyik, vissza azonban nem mehet, mert a ventil 
gátolja. Ilyen berendezés mellett azonban ha a lombikot felfordítjuk, akkor 
a víz az a csövön át nem fog átfolyni, mint ez a közönséges feeskendezőnél 
történik, mert a ventil és a viz akadályozza a levegő bejutását, hogy ezen is 
segítve legyen, még egy másik cső ( cc ) vezet a lombik aljáig és a lefelé hajlított 
végen pedig c az elsőhöz hasonló üvegventil van ráforrasztva, a víz ezen fél 
nem szállhat, a lombikot megfordítva azonban a kis ventil leesik és utat 
enged a levegőnek a lombikba való bejutására, és ekkor a víz a csövön 
kifolyhat.

Forróvíznél czélszerű, ha a lombik nyakához (d) rossz hővezető parafa
dugót erősítünk.

Előnyös, ha a ventil-kónusz a köszörülésből kissé kiáll. Ventiles üveg
csöveket rendszerint már készen is lehet kapni, ezekkel azután ilyen fecs
kendező lombikot ■összeállítani igen egyszerű.

Gyúlékony folyadék elpárolog tatása. Chemiai vizsgála
toknál nem ritkán szükséges nagyobb menynyiségben levő könnyen illó folya
dékokat elpárologtatni, így alkoholt, benzint, étert stb. Némelyek ezek 
közül elpárolognak, ha hosszabb ideig magukra illetőleg a szabad levegőre 
hagyjuk, másokat ellenben melegíteni kell, hogy az elpárolgás gyorsabb legyen. 
De gyúlékonyságuknál fogva a közvetlen lánggal nem melegíthetjük meg, 
hanem az edényt meleg vízbe állítjuk és a vizet időnként felváltjuk. A víz
fürdőt vagy az edényt közvetlenül a lánggal is melegíthetjük, akkor, ha gon
doskodunk arról, hogy a gyúlékony gőzök gyorsan eltávozzanak, a midőn 
nemcsak azt érjük el, hogy a meggyúlás veszélyét elhárítottuk, hanem egy
úttal a folyadék is gyorsabban fog elpárologni.
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berendezést helyezek. A lepattogtatott görebrész vagy egy tölcsér össze van 
kötve a Liebig-féle hűtővel, ez azután egy palaczkkal, a melyben a konden
zált gőzök összegyűlnek és végűi a vízszivattyúval. Ha a szivattyú műkö
dik, akkor ez a folyadékból kifejlődő gőzöket gyorsan magával ragadja, 
a hűtőben cseppfolyóssá lesz, a palaczkban összegyűlik, és így a könnyen 
illó folyadéknak legnagyobb részét is megkapjuk. Ezen vagy ehhez hasonló 
szerkezetű berendezést használhatunk akkor is, ha bármely folyadékot gyor
san szándékozunk elpárologtatni.

Gyors kémszerkészités üveggolyócskákkal. Ugyanazon tömény
ségű oldatok (közönséges kémszerek és nem normál oldatok) gyors készíté
sénél használhatunk olyan beforrasztott üveggolyócskákat, a melyek hasonló 
fajsúlylyal bírnak, mint minő az illető folyadék sűrűsége, azaz hogy ezen 
golyócskák a nevezett folyadékban úszni fognak.

A különböző higításu kémszereknek megfelelő fajsúlyú golyócskákat, 
minőt a 10-ik ábra természetes nagyságban mutat, úgy készítjük, hogy a
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ínvott golyócská-kat az illető töménységű folyadékra helyezve kapilláris csö
vön át annyi lepárolt vizet vagy más folyadékot (higanyt) csepegtetünk, míg 
a golyócska majdnem sülyedni kezd s ekkor beforrasztjuk. Ha rendelkezünk 
ilyen kis golyókkal, akkor bármikor hamar készíthetünk magunknak hígított 
és ismert töménységű oldatot a nélkül, hogy a töményebb oldat sűrűségét, 
töménységét ismernők és a folyadékot lemérnők, mert nem kell egyebet 
tenni, mint egy üvegbe lepárolt vizet önteni és azután folytonos kavarás köz
ben annyi tömény oldatot míg a golyócska felszáll illetőleg lesülyed, a szerint 
a mint víznél kisebb vagy nagyobb fajsúlyú oldatot készítünk. Ha a folya
dék hígítás közben erősen megmelegedik, akkor ezt mindig tekintetbe kell 
venni és kihűlés után vagy vizet vagy tömény oldatot utána önteni, a míg a 
kis golyó úszni fog.

Ezen golyócskákat felhasználhatjuk előadási kísérleteknél is a külön- 
bönő fajsúlyú folyadékok kimutatására pl. a különféle oldatok diffúzió gyor
saságának a jelzésére.

Légzáró összeköttetés. Ha valamely edényből, pl. egy csappal 
ellátott üveggömbből, a levegőt higanylégszivattyúval abszolúte kiszivattyúzni 
akarjuk, akkor az összeköttetést többféleképen eszközölhetjük. A legbizto
sabban tehetjük ezt, ha a készüléket a pumpához oda forrasztjuk vagy ha 
üvegköszorülóssel kötjük össze. Némelykor azonban sem az első, sem pedig 
a második esetet nem alkalmazhatjuk, ilyenkor a 11-ik ábrában látható 
módon szoktam a kiszivattyúzandó edényt a higany lég szivattyúval tökéle
tesen légzárólag összekötni: a két üvegcsövet, mely kb. egyenlő vastagságú, 
erős falu fekete kaucsukcsővel összekötöm úgy, hogy az üveg az üveget 
érintse, vagy a mi még jobb, ha az egyik üvegcső keskenyebbre van kihúzva, 
hogy az egyik a másik csőbe keveset belenyúljon. Az összekötés előtt az egyik 
csőre (a ) helyezzük a T alakú csövet, dugójával együtt, a másik dugót pedig 
a másik csőre (b). Mostan ezen T csövet a kaucsuk összeköttetés fölé erősít
jük és a c csövön keresztül annyi higanyt töltünk, hogy ez a keskeny csőig 
érjen. Használat után a higanyt úgy öntjük ki, hogy a T csövet egyszerűen 
lefordítjuk és a szerkezetet szétszedhetjük.

Az Üvegfúvásnak a természettudományokkal foglalkozók, de 
különösen a vegyészek igen nagy hasznát veszik, még akkor is, ha többet 
sem tudnak, mint gömböt fújni, csöveket egymáshoz forrasztani és a csövet 
meghajlítani. Ez a minimum, a mit elsajátítani minden gyakorlati chemi- 
kusnak törekedni kell.

Igaz, hogy a vidéken világitógáz, mely az üvegfúvást nagy mértékben 
megkönnyíti, mondhatnám nélkíilözhetlen, nem mindenütt található, de van
nak ilyen czélokra is különféle készülékek. Nem egyszer nagyon jól tudtam 
használni a közönséges bádogos lámpát (az aeolipilt). Ha pedig kis lábfújta- 
tóval és egy rendes gázforrasztó lámpánk van, akkor igen könnyen beren-

10A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1888-ról.
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dezhetünk magunknak magasabb hőmérséklettel bíró forrasztó lángot, az 
által, hogy a íuvott levegőt könnyen illó benzin étert tartalmazó gáz-mosó- 
edényen vezetjük át és ezt kötjük össze a lámpával. A levegő áthaladva a 
benzin folyadékon gőzével annyira telítődik, hogy innét kiérve és meggyújtva 
majdnem olyan világítólánggal ég, mint a rendes gáz. Ha tehát ezen gőzzel 
telített levegőt a lámpához vezetjük és meggyújtjuk, világító lángot nyerünk 
és ha mostan a lámpa másik csőrészéhez ugyanazon fúvóból, elágazási csö
vön át, elegendő levegőt bocsátunk, akkor színtelen és éles lángot nyerünk, 
a melyben az üveg hamar megolvad, továbbá minden eliemiai folyamat 
elvégezhető pl. a platina tégelyben az anyagok izzíthatok. Ezen szerkezet 
előnyösen használható a szabadban is, pl. ásványvizek vagy gázok vizsgálatá
nál. A Bunsen-lámpában ugyancsak színtelen lángot nyerhetünk. Kevés 
benzinnel igen sokáig használhatjuk a leírt készülékét, legfeljebb az czél- 
szerű, hogy későbben meleg vízbe állítsuk a benzint tartalmazó mosóedényt, 
mert az átfuvott levegő egy idő múlva, a folyadék gyors elpárolgása miatt, 
ezt igen lehűti, csökkentvén a párolgást s így a levegő nem lenne egészen 
telítve. Benzin-ligroin gázzal aránylag kevés költséggel, berendezhetjük a 
vidéki laboratóriumot. Tudtommal Magyarországon ilyen ligroin-gáz először 
dr. Schenek István tnr. által Selmeczbányán az akadémia chemiai labora
tóriumában rendeztetett be. Újabban a kecskeméti főreáliskolában K k é c sv  
Béla tnr. állított össze több Bunsen-lámpát tápláló egyszerű szerkezetű lig
roin-gáz berendezést.

Vékonyabb üvegcsöveket egyszerűen reszelővei megkarczolva és kezünk 
között megfeszítve szokás ketté vágni, vastagabb csöveket ha a megreszelt 
helyet izzó üvegbottal megérintjük, vagy pedig ha a kívánt helyen erősebb 
papiroscsíkot erősítünk és az üvegcsőre körülcsavart hosszabb spárgát addig 
huzogáljuk, míg ez füstölögni kezd és ekkor hideg vizet öntünk rá.

Az üveget átfúrni nagyon könnyen lehet egy kis négyszögletű aczél 
vésővel, melynek vége ferdén lecsiszolva hegyben végződik, minőt a metszők 
használnak (Gravirstift), ha terpentinnel megnedvesítve gyenge nyomással 
forgatjuk a vésőt, átfúrva az üveget nagyobb vésőt veszünk, azután gömbölyű 
reszelővei tágítjuk és végül sehmirgel kónusszal csiszoljuk körül.

Az elrepedt lombikokból óraüvegeket készíthetünk, ha krétával vagy tén- 
tával kört rajzolunk es a megkezdett repedést a kör mentében, forró üveg
bottal vagy igen kis gázlánggal tovább csaljuk. A lombik nyakának felső 
részét a vízfürdőnél használhatjuk fel.

Az üveg egyszerű köszörülései sem járnak nehézséggel. Gyakran nagy 
hasznát veszszük az üvegetetésnek is, ha a viaszszal vékonyan bevont üvegen 
levő osztályzatot, rajzot vagy írást egy ideig a fluorsav-gáz hatásának teszszük 
ki. A Bozsnyay-féle üvegetető folyadékkal pedig direkte írhatunk az üvegre.

A p latinaedény ek használata és tisztítása. Platinaedényeket a
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beszerzés után tengeri homokkal (vágj’ némely futóhomokkal is) és híg am
móniával dörzsölve megtisztítjuk, azután konc. sósavban áztatjuk, végül meg
mosva hosszú ideig magas hőmérsékletre hevítjük, hogy az illékony anyagok, 
a melyek a platinát kisérni szokták (osminm), eltávozzanak. Platinaedenye- 
ket izzítani csak is platina vagy platinával bevont háromszögön szabad és 
a világító Bunsen-lángnak, vagy a nem világító Bunsen-láng középső sötét 
részének érintenie nem szabad , mert különben a platina először fényét el
veszti és későbben törékenynyé válik, ugyanezen változások történnek, ha a 
platinaedényt homokfürdőn vagy szén között hevítjük.

A legczélszerűbb minden platinaedényt egy külön exsiccatorban eltar
tani és minden használat után tengeri homokkal és ammóniával megtisztí
tani, ily módon edényünk mindig tiszta és tartósan használható lesz, a kopás 
pedig igen keveset tesz ki még azon esetben is, ha egy edényt naponként 
többször is használunk.

Platinaedényben hevíteni nem szabad olyan anyagokat, a melyek vele 
magas hőmérsékletnél foncsort vagy ötvényt adnak pl. réz, higany, czink, ón, 
ólom, ezüst stb.

Platina- és aranyedényben káliumhidroxidot megolvasztani nem taná
csos, mert a PtOo2 és Aut 0 3 hasissal egyesülnek, pl. az Au2U:, kálium- 
hidroxiddal az úgynevezett aranysavas káliumot ad, a platinával hasonló 
vegyület keletkezik. Ezen esetekben ezüst vagy néha nikkeledényeket hasz
nálni tanácsos. A platinaedényeket tisztán tartani lehet még sokféleképen, 
így ha savanyu kénsavas káliummal vagy boraxszal vagy bórfluorkáliummal 
vagy bórfluorkáli és bórsavval hevítjük, ezeknek megolvasztott tömege az 
idegen anyagokat feloldja, magába felveszi.

A  p o r cz e llá n  és az üvegedényekben alkalikus folyadékokat sokáig 
eltartani vagy ezekben főzni, hevíteni a lehetőségig kerülni kell, mert sok oldó
dik fel bennük. így az üveget erősebben támadja meg a hígított kénammo- 
nium, valamivel gyengébben a tömény oldat, azután a hígított ammonium 
erősebben oldja az üveget, mint a tömény ammónia, továbbá a nátrium és 
káliumhidroxid, a szénsavas nátrium stb. De nemcsak az alkalikus oldatok, 
hanem a többi oldatok, sőt maga a lepárolt víz is oldja kis mértékben ezen 
edényeket. Ezeket pontos elemzéseknél mindig tekintetbe kell venni és szük
ség szerint platina, ezüst vagy nikkeledényeket használni.

Újabb időben a szűrő papirost olyan tisztán állítják elő, hogy a hamuja 
sokszor elhanyagolható. A papirosban levő idegen anyagokat sósavval és fluor
savval kezelve távolítják el. A hamu pl. 7 ^  -es átmérőjű szűrőnél egy szá
zad mgr.-nál kevesebbet tesz ki, 11 %n átmérőjű szűrőnél pedig két század 
mgr.-nál kevesebbet.
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