
3, Közlemények a magyar királyi földtani intézet 
chemiai laboratóriumából.

(Tizenkettedik sorozat.*)

KALECSINSZKY SiNDOB-tÓl.

Az 1900-iki év folyamán a chemiai laboratórium belső berendezését 
folytattam.

A földszinti nagy laboratóriumban a két ablak előtt egy 878 m. 
hosszú, 078 m. széles és 0'85 m. magas, 10 fiókkal, 10 ajtóval és vastag 
tölgyfalappal ellátott nagy munkaasztalt, 540 korona értékben rendeztet- 
tem be, valamint a helyiség közepén egy 3'8 m. hosszú, 1 • 16 m. széles és 
1 m. magas munkaasztalt, 6  ajtóval, 26 fiókkal ellátva, 4 vízcsappal, két 
vízkagylóval, vízfolyási csővel és gázvezető csapokkal felszerelve 510 korona 
értékben. Ezen két munkaasztal beszerzését és felállítását Dr. Semsey A ndor 
bőkezűségének köszönhetjük.

Ezután szintén Dr. Semsey A ndor meczenásunk jóvoltából hozzálát
tam egy megfelelő berendezésű kapella építéséhez, a mely azonban csak a 
jövő év tavaszára készül el.

A hivatalos elemzéseken kívül, magánfeleknek is végeztettek analisi- 
sek, az ezek után járó elemzési díj 514 korona volt.

A chemiai laboratórium leltárába felvett tárgyak vagyoni értéke 
1900. év végével volt 181 darab számmal 12,138 korona és 6  fillér. Ezen 
leltárba azonban a törékeny tárgyak és a szerszámok beleértve nincsenek. 
A szakkönyvtár továbbá a bútor, a gáz- s vízvezetéki és az elektromos be
rendezés az intézet más leltáraiba vannak felvéve.

Ezen évben a következő dolgozatok jelentek meg:
A. v. K alecsinszky. E in  einfacher Thermoregulator. Zeitschrift für 

analytiscbe Cbemie 1900.

* Az előző közlemények megtalálhatók a m. kir. földtani intézet 1885., 1887.,. 
1888., 1889., 1891., 1892., 1893., 1894., 1896., 1897. és 1899. évi jelentésében.
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A  magas hőmérséklet méréséről. Előadta a Természettudományi 
Társulat 1900 október 17-iki egyetemes ülésén.

Végül befejeztem A magy. korona országainak ásványszenei, külö
nös tekintettel chemiai összetételükre és gyakorlati fontosságukra czímű 
nagyobb munkát, a mely a m. kir. földtani intézet kiadásában jelenik meg.

Az erdélyrészi sóterületek tanulmányozása.

A magy. királyi pénzügyi miniszter úr O Excellentiájának kívánsá
gára, a m. kir. földmivelésügyi miniszter úrral egyetértőleg 1900. évben 
megbizattam az erdélyrészi sósterületeknek, netalán előforduló kalisótele- 
pek felkutatása czéljából való tanulmányozásával.

A lefolyt évben a nagy-küküllőmegyei Kőhalom község és környé
kének tanulmányozása vétetett fel a programmba.

1900 szeptember 10-én Kőhalomra utaztam. A kutatások és helyszíni 
vizsgálatok úgy Kőhalom közvetlen környékére, valamint Garat, Zsiberk, 
Hévíz, Szász-Ugra és Mirkvásár községek területére, továbbá a pálosi és a 
sövényszegivölgy egy részére is kiterjesztettek. Az összes zár alatt levő 
sóskutakból, valamint az ismert sósforrásokból próbákat vettem, a me
lyeket azután a chemiai laboratóriumban részletes megvizsgálásnak vetet
tünk alá.

A  sósvizek chemiai analízisénél Dr. Emszt K álmán vegyész kollegám 
nagy mértékben hozzájárult.

Az egyes sósvizekre vonatkozó fontosabb adatok a következőknek 
találtattak:

Kőhalom  sóskútja, mely a községtől 2 kmnyire az országúitól jobbra, 
közvetlenül a patak mellett, fekszik. Faj súlya =  1 * 125; NaCl = 17-36%; 
KCl =  0-023 o/o.

Kőhalom  gyógyforrása, sósízű és erősen kénhidrogén szagú. Faj
súlya =  l -020; NaCl =  2’520% ; KCl =  0 ’0153%.

Kőhalomban a Magyar Király-vendéglő kútvize, sárgás színű és kel
lemetlen kesernyés ízű. Igen sok organikus anyag van benne, káliumot ki
mutatni benne nem lehetett.

Kőhalomtól mintegy 4 kmnyire az úgynevezett Mahrenbrücke alatt 
a patak medrében két hideg sósforrást találtam. Ennek fajsúlya =  1.007; 
NaCl =  0-894% ; KCl =  0.005 o/0.

Garat község mellett egy elhagyatott mélyebb fekvésű katlanban, 
mintegy 7 m mély födött és elzárt kút van. Fajsúlya =  1-024; NaCl =  
3‘30% ; Kálium jelenléte alig mutatható ki.

Zsiberk község mellett fekvő sóskutat kevéssé használják, mert az 
igen híg. Fajsúlya =  1"013; NaCl = '1 -473% ; KCl =  0"036%.

Szász-Ugra (Gált) község sóskútja környékén sósnövényeket, főképen
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Salicornia herbaeea-t, is találunk. Fajsúlya =  1 ' 0 5 5N a C l  — 7-531 
kálium alig mutatható ki. ;

Iléviz községtől 3-5 kmnyire van a fedett és zárt kút, a melyet azonr 
han a községbeliek keveset használnak. Fajsúlya -- 1.008; NaCl =  
l-07860/o; KC1 = '0 -017»/o.

Mirkvásár sóskútja a faluhoz közel fekszik és domboktól van körülvéve. 
Mivel a sósvíz igen erős, ezért a községbeliek igen használják, ugyannyira, 
hogy az 1300 lakosú községben sóárulás sincsen. Fajsúlya =  1'198; NaCl 
■= 29'62o/o ; KCl =  0027 o/0.

A felsorolt elemzési adatokból látjuk, hogy a kőhalmi, a garati és a 
•szász-ugrai sóskútak kalisót nem, mig a többi megvizsgált sóskútak a 
kalisóknak a nyomait tartalmazzák és hogy a kalisó-tartalom a sósvíz 
töménységével fordított viszonyban látszik lenni.

Ezen tapasztalat azért is fontos körülménynek látszik lenni, hogy a 
további kutatásoknál nemcsak a használt és az elzárt sóskútak megvizsgá
lását és tanulmányozását kell eszközölni, hanem az ezek környékén levő 
források és kutak tanulmányozására is súlyt kell fektetni.

A sósterületeken a növényzet megfigyelése is hasznos szolgálatot 
tehet, mert vannak olyan növények, a melyek a konyhasót jelzik, mig 
mások a kálisók nagyobb mennyiségére engednek következtetni.

Meggyőződtem továbbá arról is, hogy a régebbi irodalomban közölt 
némely analízisek meg nem felelőek vagy tévesek. így  a kőhalmi kénes 
gyógyforrás H. Mülleb elemzése szerint egy font vízben 21 -136 grán chlor- 
káliumot, vagyis 1000 súlyrész sókeverékben 12'065 s. r. chlorkáliumot 
tartalmazna. Ezen adatot, az újabbi vizsgálatok meg sem közelítik, bár az 
is igaz, hogy azóta a kutat tetemesen megnagyobbították és e kútban mos
tan több forrás vize egyesítve van, de a legjobban szól H. MüLLEB|Kőhalom 
község orvosának előttem tett azon nyilatkozata, hogy a tőle Becsben orvos
növendék korában, Dr. Bedtenbacheb tanár laboratóriumában végezett 
analízis-adatainak közlésébe sajtóhiba csúszott be és így tízszer annyi 
káli van kitüntetve.

Téves tehát ennélfogva többeknek csupán ezen adatból vont azon 
következtetése, hogy a közelben olyan sóterületnek kell lenni, mely káli
sókban gazdag, és mert ezen területen Garat mellett régi sótermelésnek a 
nyomait is találták, hogy ezen a vidéken a kálisótelepek felfedezésére 
remény van.

Minthogy a megvizsgált területen a kálisónak a nyomait több helyen 
ki lehet mutatni, ennélfogva racionálisnak látszik az erdélyrészi sóterületek
nek további folytatólagos felkutatása és chemiai szempontból való tanulmá
nyozása. Ha ily módon a sóterületeket megvizsgáltuk és nagyszámú adat 
áll rendelkezésünkre : bizonyára útmutatást nyerünk arra nézve, vájjon a

{ 3 ) KÖZLEMÉNYEK A CHEMIAI LABORATÓRIUMBÓL.
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kálisótelepek megvannak-e hazánkban. Csupán a chemiai vizsgálat pozitív 
eredményei után szólhat hozzá a geológus és állapíthatja meg a chemikus- 
sal egyetemben a próbafúrás helyét.

Ezen véleményünket a nagyméltóságú pénzügyi miniszter úr helyes
nek találván, a sóterületek folytatólagos tanulmányozását jónak és hasz
nosnak ismerve, jelen sorok íróját bízta meg, hogy a jövő évben Kőhalom
tól északra és keletre a helyszínén folytassa a tanulmányokat.

Az úti programm a következő évre lesz: Alsó- és Felső-Bákos, Var- 
gyas környéke, azután a Kis- és a Nagy-Homoród patak mentén levő 
nagyszámú sósforrások és sóskutak tanulmányozása, továbbá Székely- 
Udvarhely, Korond, Parajd, Szováta és Sóvárad környékén levő sóterüle
tek megvizsgálása.

Ezen helyszíni és laboratóriumi tanulmány után Maros-Torda, Besz- 
tercze-Naszód, Szolnok-Doboka, Kis-Küküllő, Kolozs stb. megyék sósterü
leteire kerülne reá a sor.


