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1. Közlemények a magyar királyi geológiai intézet chemiai
laboratóriumából.

(H eted ik  sorozat 1893.)*

Kalecsinszky Sándor-tói.

I. Adatok a chemiai laboratórium történetéhez.

A chemiai laboratórium leltárába felvett tárgyak vagyoni értéke 
1893. év végéig 161 darabszámmal 4288 frt és 49 krt tesz ki, a melybe 
azonban a törékeny tárgyak és a szerszámok beleértve nincsenek; a szak- 
könyvtár, a bútor, a gáz- és vízvezetéki berendezések pedig az intézet más 
leltáraiba vannak felvéve.

Bőkezű mecénásunk, Semsey Andor úr, miként más években, úgy ez 
idén is megemlékezett chemiai laboratóriumunkról, először 58 frt értékű 
szakkönyveket, újabban pedig különféle platina és ezüst tárgyakat s né
hány kisebb készüléket köszönhetünk neki, a melyeknek az értéke 278 frt 
és 56 krt tesz ki.

A chemiai laboratórium bevétele magán feleknek eszközölt elemzé
sekért 1893. évben 265 forint volt.

A m. kir. földtani intézet kebelében 1883. évben rendszeresíttetett az 
első vegyészi állás és 1884. évben rendeztetett be az első chemiai labora
tórium. Berendezése lassan, de a viszonyoknak megfelelően fokozatosan 
történt. Habár ezen laboratórium első sorban arra van szervezve, hogy a 
rendszeres országos földtani kutatások alkalmából szükséges gyakorlati és 
tudományos értékű chemiai vizsgálatokat végezze, magán felek is szívesen 
és mindig sűrűbben keresik ezt fel. Azóta több mint tíz esztendő múlt el

*  Az előző közlemények megtalálhatók a m. kir. földtani intézet 1885, 1887, 
1888, 1889, 1891 és 1892. évi jelentéseiben.
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és hogy a laboratórium működése mindkét irányban intenzivebb legyen és 
hogy a mai igényeket is lehetőleg kielégítse, szükséges és hasznos volna, 
ha még egy második vegyészi állás rendszeresíttetnék.

I I .  C h e m ia i e le m z é s e k .

A következőkben csakis azon anyagok chemiai vizsgálatának és az 
agyagok tűzállósági fokozat meghatározásának eredményét és egyéb saját
ságainak a leírását sorolom fel, a melyeknek pontosabb lelőhelye ismeretes 
és a melyek átalánosabb érdekűek.

1. Gyergyói m árvány.
Beküldte: Rosenzweig József, mérnök.
Az átadott és «Gyergyó tekerő patak határából)) jelzéssel ellátott 

kristályos mészkő, igen szép fehér színű és tömött minőségű.
A légszáraz anyag 100 súlyrészében van :

Mészoxid (CaO) _ __ ... _ ______  55*36
Szénsav (C02) _ _ ... _ _ ... 43*59
Sósavban oldhatlan rész ... _____ ... 1*18
Magnézium ... ...  ...........  ... ... nyomokban
Alumínium ... ........................... ........... nyomokban
Yas _ _ ... ...  ...................  ... kis nyomokban
Higroszkopikus víz ... ...........................  0*27

összesen 99*40
2. H idegkúti mészkő.
Beküldők : Sztjnyogh, Hakkai s Táesa Budapesten.
Az átadott és hidegkúti jelzésű anyag kívánság szerint összes alkat

részeire nézve megvizsgáltatott. Felemlítem egyúttal, hogy az általam meg
kezdett elemzést, közbe jött gyengélkedésem miatt, kérésemre dr. Mubaközy 
Kákoly, műegyetemi magántanár úr teljesítette. Az elemzés eredménye a
következő : A légszáraz anyag 100 súlyrészében van:

Mészoxid (CaO)     ...   ... ... 55*50
Magnéziumoxid (MgO) ........... ...  ... nyomok
Yasoxid (Fe20 3) ... ... ...  ...  ...........nyomok
Timföld (A120 3) .......................... . ...  ... nyomok
Alkaliák... _ _ ... _ _ _ __ nyomok
Szénsav (C02) — ...  .......................... 43*63
Kénsav (S04)   ...........  ...   ... ... nincsen
C h lor........... ... _ ... _ ... _ nincsen
Nedvesség (H20) ...  ...  .................. . ...  0*25
Kovasav (Si02) _ ... ... _ ... _ nyomok

összesen 99*38
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3. M áriavölgyi pala.
Beküldő : Gr. Stockau György.
A beküldött máriavölgyi pala ehemiai összetétele a következő.
A légszáraz anyag 100 súlyrészében van:

Kovasav (Si02) _ _ __ ... ... ... 33"29
Timföld (A1203) ... ................................. . 14-33
Yasoxidul (FeÓ) ... „  .......... . ... 2‘25
Mangán _ _ _ _ _ _ ... nyomok
Mészoxid (CaO) ........... ... _ ... ... 23-52
Magnéziumoxid (MgO) _ __ _ _ 2-08
Izzitási veszteség (szén és bitum en)_... 2-95
Szénsav (COa) _ ... ...........  ...  ... 19-56
Alkaliák (Na^O+E^O)... ...  ................ . 0-78
Nedvesség (H20) ........... ...  ...........  0"94

összesen 99'70

Jf. Szvinyiczai neocom m árga.*
Gyűjtötte : dr. Schafarzik Ferencz, kir. osztálygeologus.
Ezen barrémien márga lelőhelye Szvinyieza, a faluban a Bigerszki- 

patak torkolatában van, az országúttól fölfelé.
Ha e márgát alacsonyabb hőfoknál kiégetjük és azután az anyagot 

finom porrá törjük, akkor ezen barnás színű por vízzel összekeverve, gyor
san köt; míg ha magasabb hőnél túlégetjük, akkor pezsegve kezd meg
olvadni és kötőképességét elveszti.

A megvizsgált anyagból következtetve, czementgyártásra lehetne fel
használni.

5. Káinéi agyag.
Beküldő : Magyar Kázmér, Budapesten.
Az átadott «Káinéi» agyag a különböző magas hőmérsékleteknél a 

következőképen viselkedett:
Körülbelül 1000° C.-nál barnássárga színnel tömött s elég kemény 

tömeggé kiég, a melyben apró csillámszemek láthatók.
Körülbelül 1200° C.-nál azonban már teljesen megolvad barna 

tömeggé.
Tűzállósági fokozata tehát =  8, és ezen agyagot téglagyártásra vagy 

közönségesebb cserépedények gyártására lehetne felhasználni.

* Bővebben 1. a magyar királyi földtani intézet évi jelentése 1892-ről, 140-ik
oldal.
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6. Szerpentint kisérő kőzet*
Lelőhelye : Újbánya mellett fekvő Baberszka Csóka.
Gyűjtötte: dr. Schafakzik Ferencz, m. k. osztálygeologus.
A kőzet sajátságos barnapátszerű s mely részint az újbányái (eiben- 

tbali) igazgatósági épületektől DK-re a patak bal partján, részint pedig 
sokkal nagyobb kiterjedésben a Baberszka-Csóka gerinczén, a szerpentin-
tömzs szélein fordul elő.

Ezen légszáraz anyag 100 súlyrészében van:
Kovasav (Si02) _ _ _ _ __ _ 32'65
Magnéziumoxid (M g O )   ... —   21‘85
Mészoxid (CaO) _ _ _ _ _ ... 0'67
Yasoxid (FeO) _ _ ______ ... ... 6'82
Timföld (A120 3) .......... . ... ... ... ... 4-41
Szénsav (C02)           ... 31'36
Nedvesség (H20)     ...     .... 0'44
Alkaliák ... ...  .................. ...  ...  nyomok

összesen 98'20
E kőzet alkotó részeinek főtömege tehát a kovasavon kívül, szén

savas magnéziából és szénsavas vasból áll.

7. Komlói szén.
Beküldő : E ngel  A dolf  és F ia i Pécsett.
Az átadott «Komlói# szén vizsgálata a következő eredményt adta. 

A légszáraz szén 100 súlyrészében van:
Nedvesség ... ...  ........... ................... 2'29
Hamu... ... ...  .................. ... ...  10\54
Eléghető részek ...  ................. . ...  ... 8748

összesen ÍOO'OO
Fűtőképessége =  5862 Caloria a Berthier módszere szerint,
Egy másik hasonló származású szén a következő eredményt adta. 

A légszáraz anyag 100 súlyrészében:
Nedvesség (100° C.-nál) ... _ ... __ 2'92
Hamu_ ______ ____  ... __ _ _ 18'51
Eléghető részek ...  ...  ........... ...  ... 78'57

összesen ÍOO'OO
Fűtőképessége =  5358 Caloria a Berthier módszere szerint. Az ösz- 

szes kéntartalma =  7'25°/o.

* Bővebben 1. dr. Schafarzik  F ebencz jelentését A  m. kir. Földtani Intézet évi 
jelentése 1892-ben a 126-ik oldalon.
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8. JV'agy-károlyi kútvíz.
Beküldője: A Lamarche Albert-féle nagy-somkuti és nagy-károlyi 

fürészgyárak igazgatósága.
A beküldött kútvíz 1000 súlyrészében van :

Mészoxid (CaO) _ _ _ _ _
05GOCOÓ

s.-r.
Magnéziumoxid (MgO) _ __ 0-0910 «
Kovasav (Si02)_ __ _ _ ... _ 0-0148 «
Chlor (Cl) ... .................. . ... ... 0-1300 fl
Kénsav (S03) ... _ _ ... ... _ 0-0930 «
Kötött és félig kötött szénsav (C02) ... 0-5411 «

összesen 1-2591 s.-r.
A felsorolt alkatrészeken kívül tartalmaz a kútvíz kis mennyiségű 

vasat és timföldet, alkaliákat, salétromsavat és szabad szénsavat.
Az összes oldható sók mennyisége (fixmaradék) 1000 súlyrészben =  

B2782 súlyrész.
A meghatározott alkatrészeket sókká átszámítva, a beküldött kútvíz 

a következő vegyületeket tartalmazza :
1000 súlyrészben van :

Kettedszénsavas mész (CaH2(C03)2
Kénsavas calcium (CaS04) _ _
Magnéziumchlorid (MgCl2) _
Hagnéziumcarbonat (MgC03) ... ...
Kovasav (Si02) _ __ _ _ __
Egyéb meg nem határozott alkatrészek

összesen

0-8452 s.-r. 
0-1580 « 
0-1740 « 
0-0384 «
0- 0148 « 
00478 *
1- 2782 s.-r.

Ezen vizsgálat mutatja, hogy a beküldött kútvíz a rossz kútvizek 
közé tartozik. Hogy pedig a gőzkazán táplálására alkalmasabb legyen, vegyi 
szerek hozzáadásával megtisztíthatjuk.

A víz megtisztítása például úgy történhetik, hogy egy liter vízhez a 
kazánon kívül hozzáadunk 290 gr. jól kiégetett mészből készült mésztejet, 
azután 120 gr. calcinált szódát és 145 gr. nátront (Aetznatron), illetőleg 
annyit, a míg a víz a curcumapapirost megbarnítja. Ezen vegyi szerek 
hozzáadása után jól összekeverjük s gőzzel fölmelegítjük, a midőn a kép
ződött csapadék eléggé gyorsan fog leülepedni, akkor a tiszta vizet a rezer- 
voirba lebocsátjuk.

9. A szolnoki artézi kútvíz.
Szolnok város polgármesteri hivatala által beküldött és Szolnok város 

pecsétjével ellátott újonan fúrt artézi kútvizet, kívánság szerint, egyelőre 
csupán a fontosabb alkatrészeire nézve vizsgáltam meg.
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A beküldött víz tiszta, átlátszó, vastagabb rétegben világossárgás 
színű, szagtalan, üledék nélküli volt. Az érzékeny lakmus-papirost meg- 
kékíti, tehát alkalikus hatású.

Egy liter víz tartalmaz 120° C.-nál megszárított 05604  gr. fixmara- 
dókot; ezen fixmaradék izzítási súly vesztesége 0'0282 gr. volt.

A fixmaradék főképen szénsavsókból áu s ezért alkalikus hatású a 
v íz ; továbbá kevés calciumot és magnéziumot s több alkali sókat tartal
maz, ezért lágy a víz.

Jelen van kevés ehlor és igen kevés kénsav —  sók alakjában. Salét- 
romos sav nincsen jelen, salétromsavsók csak nyomokban fordulnak elő, 
ammoniumsók kis mennyiségben, végül tartalmaz a víz organikus anyago
kat is. A milyen könnyű azonban a vízben az organikus anyagoknak a mi
nőségi kimutatása, ép oly nehéz ezeknek a quantitativ megvizsgálása, mert 
nincsen olyan eljárás a tudomány mai állásának megfelelőleg, mely szerint 
az összes organikus vegyületeket jól meghatározhassuk. Maga az ((organi
kus anyagok# fogalma is olyan tág, sok mindent értünk alatta; ezért 
újabban az organikus anyagok elnevezését el szokták hagyni és e helyett 
meghatározzák azon oxigén-mennyiséget, a mely szükséges ezen anyagok 
oxidácziójára, ez által relatíve jobb, összehasonlíthatóbb eredményt nyerünk.

Ily módon eljárva, egy liter vízben levő anyagok élenyítósére 00028 
gr. oxigén kívántatik. Ezen oxigén-mennyiség ugyan túlérte az ivóvizeknél 
teoretikusan megállapított határt. Ezen víznél azonban nem lehet szigo
rúan véve ezen anyagoknak az egészségre való ártalmas voltára követ
keztetni, mert az kétségtelenül bizonyos, hogy nagy különbség létezik és a 
szervezetre másféleképen hat a föld felületéhez közel álló azon fertőzött 
víz, a melyben olyan anyagok vannak, a melyek légenytartalmú organikus 
anyagok rothadása és bomlása által keletkeznek, mint azon vizek, a me
lyekben csupán humus-anyagok vannak feloldva.

A beküldött szolnoki artézi vízben is jórészt ilyen anyagok vannak 
feloldva s mivel a vízforrás mélysége 282 méternél van, ezért a kifejtett 
okok miatt nem állíthatom azt, hogy ezen víz a jelenlevő organikus anya
gok miatt az egészségre ártalmas volna. Csupán a tapasztalat, hosszabb 
ideig való élvezet fogja a víz jóságát igazolni.

Tekintve azonban az alföldi kútvizeket, a melyek legnagyobb részben 
igen sokféle fertőző anyagot tartalmaznak, ezekkel összehasonlítva ezen 
ártézi kút mostani vize is jobb.


