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Magyar KémikusokLapja
A szegedi vándorgyűlés megnyitó beszéde

H E V E S I  G Y U L A

ötéves tervünk küszöbén, hazánk nemzeti 
fejlődésének új történelmi szakasza előtt állunk. 
Hároméves tervünknek 2 év és öt hónap ala tt 
való sikeres végrehajtásával, helyrehoztuk a 
háború okozta pusztulásokat és úgy a  termelés 
területén, mint a  dolgozó nép óié tszí nvonal át 
illetően, m áris jelentékenyen túlhaladtuk a 
háború előttit. Már ez is hatalmas és az ország 
történetében ilyen rövid idő alatt példátlan 
teliesít-ménv volt, amelyre jogos büszkeséggel 
teOtinthietünlk vissza. A M agyar Dolgozók 
P á rtja  bölcs politikájának, a  nagy Szovjetunió 
hatalmas támogatásának, a  fasiszta elnyoma
tás és a  kizsákmányolás alól fétis'lábadul! t ma
gvar nép telkes, k itartó  munkájának tudhat
juk be ezt a  sikert. Háláidé értemiségünk is 
derekasan kivette részét eb1 ől a nagy helyre
állító és alkotó munkából. Műszaki és tudomá
nyos értelmiségünk túlnyomó része megér^eitte 
azt. hogy a  felszabadulás meghozta számunkra 
a  tudomány ignzii szabadságát, a  tudrmányois 
éis műszaki alkotó munka legteljesebb érvénye
sülési lehetőségét, amelyhez népi demokráciánk 
csak egyetlenegy követelményt fűz, iazt. hogy 
ez a  munka a  dolgozó nép jólétét, kulturális 
ermefkedését, har iáink függetlenségének az erő- 
sö'lósé1, a szocializmus építését iszofgállja. H a
laidé értelmiségünk igyekezett is élni ezzel az 
újonnan kialakult és egyre jobban kialakuló 
i'ti tehetőségére!. Bizonyítja ezt tudományos é1 e- 
tünk fellendülése, egyebek között ez a  gyűlés 
is, em ezen  mintegy 80 tudományos munka 
eredménye Ikerül megvitatásra. Bizonyít ja  ezt 
műszaki értelmiségünk egyre fokozódó bek.au- 
csolódása jelentős taláilmányokkiail és ű j í ' ásók
kal a  mozgalcmiba. így pl. a Találmányi H iva
taliba beérkező értékes javaslatok nagyobbik 
fele soáirmaziik műszaki értelmiségi dolgoróiktól 
és vannak üzemeink is, ahol a műszaki értel
miségtől származó javaslatok elérik az összes 
ú jítási javaslatok 30—40 százalékát.

Így például ia vegyészeti iparban 1780 el
fogadott újítási jiajvasóat 24 millió 243 000 forint 
évi m egtakar!'ást ad. Ezek között számos jelen
tékeny tallálmány is van, m int pl. Fneund Mi
hály toairtársunik eerezin előállítása, amely több 
m int 1 millió forint, Weber Zoltán fcrómnyo- 
mási eljárása, amely évi 7—800.000 forint, 
Zakár Jenő pakura feldolgozása, amely kb. évi 
6 millió forint, a  Obinoiin vegyészeinek pircka- 
techiin kátrány  vízből való előállítására szolgáló

eljárása, amely mintegy 1 millió 700.000 forint 
évi megtakarítást ad. Vegyés .e i  iparunkban 
m ár több m int 70 komplex újítóbrigád dolgo
zik. hogy a  mérnöki tudás és a  gyakorlati 
munkástapasiztutat egyesítésével, céltudatos 
újítói és kísérleti m unkává’, fontos feladatokat 
oldjon meg termelésünk számára. Egyes vegyé
szeti üzemeink 5—ti % -os önköltségcsökkentést 
érteik el, jelentékeny résziben műszaki értelmi
ségi dolgozóik újításai és találm ányai révén.

ötéves tervünk azonban ,az eddigifknól 
szinte összehasonlíthatatlanul nagyobb felada
tokat állít országunk dolgozói, köztük termé
szetesen a műszaki értelmiségi dolgozók elé. 
Ötéves tervünk végrehajtásával olyan eredmé
nyeket kell és kétségkívül fogunk is hazánk 
gazdasági fejlesztésében elérni, aminőkhöz a 
régi kapitalista viszonyok közt. hosszú évtize
dek sem lettek volna elegendők. Ez a terv a 
szocializmus szilárd alapjainak a lerakását 
jelenti, iparunk és mezőgazdaságunk minden 
döntő ágazatának teljes korszerűsítésével és 
roppant m éretű kifejlesztésével, úgy minőségi, 
mint mennyiségi tekintetben. Ennek a tervnek 
egyik kulespontját képezi vegyészeti iparunk 
fejlesztése, ami egyik fontos előfeltétele mező- 
gazdasági termelésünk fokozásának, számos 
iparágunk nyersanyaggal való ellátásának, 
fontos energetikai problémák megoldási lehető
ségeinek, elsőrendű közszükségleti, fogyasztási 
és közegészségügyi cikkek gyártásának, amely 
utóbbiak szükségesek ahhoz, hogy a tervnek 
nemcsak gazdasági, de az életszínvonal emelé
sére irányuló célkitűzéseit is elérjük.

Ennek a gyűlésnek jelentősége és legfonto
sabb feladata elsősorban abban áll, hogy vegyé
szeti iparunk, műszaki és tudományos dolgozói
nak egész tömegét mozgósítsa az e szakmában 
előttünk álló hatalmas feladatokra. Műszaki és 
tudományos értelmiségünknek vezetőszerepet 
kell játszania e fe’adatok végrehajtásában és 
dolgozó népünk joggal várja  el tőle, hogy 
alkotó, szervező és kezdeményező munkájával 
megkönnyítse és meggyorsítsa a nagy terv- 
megvalósítását.

Mai felszólalásom célja elsősorban az, hogy 
rámutassak arra. hogy mik a teendői ezen a 
téren a tudományos és műszaki egyesületeknek, 
s köztük természetesen a Magyar Kémikusok 
Egyesületének is.

Az előbbiekben m ár röviden méltattam 
haladó műszaki értelmiségünk aktív részvételé-
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nek jelentőségét hároméves tervünk megvalósí
tásában. Ezt az aktivitást azonban távolról sem 
tekinthetjük még elegendőnek és távolról sem 
vonatkoztathatjuk még műszaki és tudományos 
értelmiségünk egész tömegére. Nem beszélek 
azokról, akik volt osztályhelyzetüknél, vagy 
megcsontosodott reakciós politikai beállítottsá
guknál fogva javíthatatlan ellenségei a szocia
lista haladásnak és nem használni, de ártani 
igyekeznek a magyar nép ügyének. Ezt a két
ségkívül jelentéktelen kisebbséget dolgozóink 
ébersége előbb-utőbb leleplezi és kíméletlenül 
elhárítja az útból. De nagyon sokan vannak 
még népi demokráciánkat híven és becsületesen 
szolgálni akaró műszaki értelmiségünk között 
is, akik megelégszenek üzemi vagy hivatali fel
adataik kötelességszerű teljesítésével és nem 
találták meg az utat ahhoz, hogy ezen felül is 
aktív, kezdeményező tevékenységgel kapcsolód
janak be szocialista építésünk nagy munkájába, 
minthogy arra ma már a munkásosztály sorai
ból kiemelkedő újítók és sztahanovisták százai 
és ezrei mutatnak példát. Műszaki és tudomá
nyos egyesületeink feladata, hogy rávezesse 
őket erre az útra, hogy egész műszaki értelmi
ségünket, vagy legalábbis annak túlnyomó ré
szét. haladó értelmiséggé tegye, amely minden 
tudását és képességét latbavetve harcolni is 
kész azért, hogy bármily merész kezdeménye
zéssel is, előbbrevigye szocialista építésünket. 
Hogy milyen sok még ezen a téren a teendő, azt 
bizonyítja például műszaki és tudományos 
egyesületeink csekély taglétszáma is, amely alig 
öleli fel a műszaki értelmiségi dolgozók egy- 
harmadát. Ezeknek is igen jelentékeny része 
csak névlegesen tartozik az egyesületekhez. 
Vegyészeti egyesületünk ugyan ebből a szem
pontból az erősebbek közé tartozik, de szintén 
még messze elmarad lehetséges számszerű — 
egyelőre még csak a számszerű felfejlődésről 
beszélek — felfejlődési lehetősége mögött. Ter
mészetes, hogy nem lehet szó egyesületeink 
mechaniilkius felduzzasztásáról, ami csak feles
leges és káros ballaszttal töltené meg őket. 
Egyesületeink nem önmagukért vannak, hanem 
azért, hogy aktivizálják műszaki és tudományos 
értelmiségünket, hogy elősegítsék azt, hogy 
tudományos és műszaki munkájukkal értelmi
ségi dolgozóink kezdeményező módon kapcso
lódhassanak be szocialista építésünkbe- A kér
dés az. hogy hogyan fejleszthetjük fel egyesü
leteinket egy teíjes egészében aktív tagsággal, 
s hogy ezek az egyesületek egész műszaki értel
miségünk jelentőségének megfelelő helyet fog
laljanak el tudományos, gazdasági és politikai, 
valamint társadalmi életünkben. Ezt csak iigy 
érhetjük el, ha egyesületeink egész munkája a 
legszorosabban kapcsolódik gazdasági terveink 
feladataihoz, úgy iparági, műszaki és tudomá
nyos főkérdéseiben, mint üzemi döntő jelentő
ségű részletkérdéseiben. Csak ebben az esetben 
találhatják meg az értelmiségi dolgozók széles 
rétegei helyüket az egyesületekben, ahol saját 
munka- és érdeklődési körüknek megfelelően 
dolgozhatnak, kihasználva a kollektív társa
dalmi munka előnyeit saját tudományos és mű
szaki továbbfejlődésükre és az ország számára 
fontos kérdések tökéletesebb megoldására. 
Egyesületeink felfejlesztésének kérdése tehát a 
legszorosabb összefüggésben van a tudományos

és műszaki munka tervszerűsítésével. ötéves 
tervünk feladataival való minél tökéletesebb 
összehangolásával.

Erre a kérdésre kissé részletesebben kell ki
térnem, mert még mindig elég nagy számmal 
vannak olyan tudományos és műszaki értelmi
ségi dolgozók, akik nem értik meg eléggé a 
tudományos és műszaki munka tervszerűségé
nek előnyeit, sőt még a lehetőségét sem. A tudo
mányos kutatómunka, valamint a tudományos 
és műszaki társadalmi tevékenység tervszerű 
irányításának az útjára először a nagy szocia
lista Szovjetunió lépett. Mintegy 2 évtizeddel 
ezelőtt, az első sztálini ötéves tervvel egyidejű
leg, indult meg Sztálin útmutatására és a bol- 
seviki párt kezdeményezésére, a nagyszabású, 
tervszerűen irányított tudományos kutató
munka a Szovjetunióban. Ezen az alapon kez
dett kifejlődni a szovjet tudományos intézetek 
óriási hálózata, amelyek munkáját hatalmas 
társadalmi és tudományos egyesületek is 
támasztották alá. Ekkor az egész világ burzsoá 
ideológusai, a tudományos kutatás gúzsbaköté
séről. a tudomány szabadságának megsemmisí
téséről kezdtek kígyót-békát kiabálni. Abban az 
időben a marxi gazdasági és társadalmi elmélet 
arzenáljából vett érvekkel kellett ezeket a táma
dásokat visszaverni. Ma, amikor a szocialista 
tervszerűséggel irányított szovjet tudomány 
óriási fölénye az egész világ előtt szemmel lát
hatóvá lett, amikor ez a tudomány éppen a 
kémia és. fizika terén világtörténelmi jelentő
ségű győzelmet aratott az atomenergia gazda
sági szolgálatbavételével, a kapitalista pénzes
zsák és háborús uszítok szolgálatában álló „sza
bad tudomány“ minden erőfeszítése felett, ma 
már el is kerülhetjük az ilyen elméleti vitákat. 
A 'tények bizonyítják, hogy éppen csak a szo
cialista tervszerűség vihette a szovjet tudo
mányt a világ tudományos haladásának az 
élére. A szovjet tudomány óriási felfejlesztését 
csak az tette lehetővé, hogy a tudományos ku
tatást a nagy sztálini ötéves tervek szolgálatába 
állították és hogy az egész szovjet műszaki és 
tudományos értelmiség társadalmi munkája is 
e körül a feladat körül szerveződött. Sőt a szov
jet tapasztalat még azt is bebizonyította, hogy 
még egy olyan műszaki jellegű tömegmozgal
mat, mint a sztahanovista-mozgalom, is lehet 
tervszerűen irányítani, amelyben pedig a dol
gozók milliói vesznek részt. Ezt ma már a szov
jet példa alapján, már saját újítómozgalmunk 
tapasztalatai is bizonyítják. Bár az újítómozga
lomnak az üzemek és iparágak szűk kereszt- 
metszetein épülő feladattervek alapján való 
irányítására csak most kezdünk rátérni, ennek 
első jelentékeny eredményei máris mutatkoz- 
koznak. így például a Találmányi Hivatal által 
először kidolgozott és az összes iparágakra 
vonatkozólag mindössze mintegy 100 témát tar
talmazó feladatterv, több mint 400 megoldási 
javaslat benyújtását váltotta ki, amelyek egész 
sor fontos probléma megoldását tartalmazták, 
vagy vitték közelebb a megoldáshoz. Kétségte
len, hogy az újítási feladattervekre való álta
lános áttérés, újítómozgalmunk példátlan fel
lendülését fogja maga után hozni.

Erre az útra kell térni műszaki egyesüle
teinknek is, hogy valóban aktív, tudományos 
alkotómunkára egyesíthessék és haladóvá
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tegyék műszaki értelmiségünk tömegét. Gya
korlatilag ezt úgy kell megvalósítani, hogy az 
egyesület munkáját ötéves tervünk tudományos 
problémáinak és feladatainak az elemzésére és 
e feladatoknak ipari fejlettségünk jelenlegi 
színvonalával való összevetésére kell építeni. 
Egy ilyen elemzés fel fogja deríteni iparunk
nak, tudományos és műszaki kutatómunkánk
nak összes szűk keresztmetszeteit, amelyek fel
oldására kell megszervezniük egyesületeink
nek műszaki és tudományos értelmiségünk tár
sadalmi munkáját és az egyesületi élet ilyen 
módon való kifejlesztése.

Ilyen módon nálunk is teljesíthetik egyesü
leteink a katalizátor szerepét, a tudományos 
haladás és az ipar között. Egyrészt maguk is 
elősegítik a tudományos kutatómunkát, más
részt átviszik azok eredményeit a termelésbe. 
Ez utóbbinak egyik fontos formája lesz egyesü
leti tagságunk aktív részvétele az üzemeinkben 
most kialakuló műszaki sza'kszei’vezeti csopor
tok munkájában.

Ez a tematika fogja behozni az egye
sületekbe a tagságot és minél messzebb- 
menően fogjuk differenciálni ezt a tema
tikát, egészen az egyes üzemek döntő jelen
tőségű részletkérdéséig, annál szélesebb lesz 
műszaki értelmiségi dolgozóinknak az a köre, 
amely örömmel és érdeklődéssel fog bekapcso
lódni az egyesület munkájába. Az egyesületi 
munkának ilyen módon való felépítése, egyben 
közvetlenül megteremti egyesületeinknek az 
üzemekkel való kapcsolatait is. Mert kétségte
len, hogy miután úgy az egyesületek tudomá
nyos tematikai terve, mint az üzemek újítási 
feladattervei, az ötéves terv feladataiból indul
nak ki, ezek a tervek nemcsak egymással pár
huzamosak, de egymással közvetlenül határosak 
és sok esetben azonos tárgyúak is lesznek. Ilyen 
módon létrejön a műszaki értelmiség tudomá
nyos munkája és az élenjáró munkásújítók 
együttműködésének az a lehetősége, amelynek a 
Szovjetunióban olyan döntő jelentősége van az 
ötéves tervek végrehajtásának biztosításában 
és lényeges meggyorsításában.

Nézzük meg ezzel szemben, hogy mi a mai 
helyzet egyesületeinkben és konkréten a Ma
gyar Kémikusok Egyesületében is. Ötéves ter
vünk vegyiparunk számára egész sor rend
kívüli jelentőségű problémát tartalmaz, ame
lyek megoldásában az egyesület tudományos, 
társadalmi munkája óriási segítséget jelent
hetne. Ilyen például a földgáz kémiai feldolgo
zása, ilyen a barnaszén, tőzeg és lignit legcél
szerűbb kémiai feldolgozásának problémája, a 
szén kéntartalmának a kinyerése, kálisó-szük- 
ségletünknek az ellátása, rendkívül elmaradt 
műanyagiparunk fejlesztésével kapcsolatos kér
dések stb.

Emellett minden meglévő vegyi üzemünk
ben kétségtelenül sok olyan szűk keresztmet
szetet találunk, akár a termelékenység, akár az 
önköltség vagy a minőség terén, amelyek az öt
éves terv fokozott követelményei mellett, még 
élesebben éreztetik majd hatásukat. Nézzük 
meg ezzel szemben a jelen konferencia tárgy-

sorozatát, amelyen mintegy 80 előadás van napi
renden. Kétségtelen, hogy minden előadás 
tárgya hasznos és értékes munka eredménye és 
jórészük többé vagy kevésbbé összefüggésben 
van ötéves tervünk valamelyik feladatával is, 
ha azonban olyan előadásokat keresünk, ame
lyek ötéves tervünk döntő jelentőségű felada
tait viszik közelebb a megoldáshoz, vagy akár 
csak egyes üzemeink különösen nagyjelentő
ségű helyi kérdéseire vonatkoznának, úgy csak 
elvétve és nagyon kis számmal találunk ilyene
ket. Jelenti-e ez a megállapítás azt, hogy a 
többi előadás, amelyek nem ütik meg ezt a mér
téket, szükségtelenek vagy céltalanok lenné
nek? Távolról sem. Itt csak örömmel üdvözöl
hetünk mindenkit, aki beszámol a maga tudo
mányos munkaterületén elért eredményeiről és 
ezzel kétségtelenül hasznára válik szocialista 
építésünknek. Egyet azonban mindenesetre je
lent ez a napirend, még pedig azt. hogy az egye
sület, mint vegyészeti értelmiségünk társadalmi 
összefogó szerve, nem fordított elegendő gondot 
ötéves tervünk legfontosabb iparági és üzemi 
problémáira és nem kísérelte meg szakembe
reinket bevonni e kérdések megoldását elő
segítő munkába.

Ennek a tanúságait le kell vonni az egye
sület munkájának a tervezésében. Az egyesület 
munkája gerincét az ötéves terven épülő tema
tikai tervnek kell meghatároznia és viszont ez 
fogja meghatározni a szükséges műszaki kon
ferenciák, tudományos előadások, munkabizott
ságok, irodalomkutató csoportok, tudományos 
és újítási pályázatok, üzemi konzultációk és az 
egyesületi élet számos más formájának tárgyát 
és szükségességét és teheti alkotó, eleven ténye
zőjévé az egyesületet szocialista építésünknek. 
Az egyesületi élet ilyen módon való kiépítése 
nemcsak az ország számára hasznos, de egyik 
legjobb formája műszaki értelmiségünk tudo
mányos továbbfejlődésének és előrehaladásá
nak is.

Bár a tudományos és az ipari kérdésekkel 
kapcsolatos műszaki munka egyesületeink főfel
adata, az egyesület tevékenysége mégsem me
rülhet ki csak eibben, ha eleget akar tenni öt
éves tervünk követelményeinek. Ezért még rövi
den rá kívánok mutatni néhány más fontos 
területére.

Ötéves tervünk egyik legszűkebb kereszt- 
metszete. amelyet máris erősen érezhetünk, a 
káderprobléma. Míg a régi Magyarországot a 
munkanélküliek állandóan növekvő száma jel
lemezte, addig szocialista építésünkben egyre 
jobban kezdjük érezni a szakmunkások, a mű
szaki és tudományos káderek hiányát. Ez ter
mészetesen népi demokráciánk egyik óriási 
vívmánya, amely a szakkáderek kiképzésének 
rendkívüli kiszélesítését követeli meg, s ami 
egyben népünk kulturális fejlődésének rend
kívüli meggyorsítását is jelenti. Ezt a feladatot 
nem oldhatjuk meg csupán az iskolák, egyete
mek és műegyetemek útján, mert ezen az úton 
csak az évek során tudjuk a megfelelő kádere
ket megteremteni, amelyekre pedig máris egyre 
fokozódó mértékben szükségünk lenne. Egyesü
leteink, a műszaki értelmiségi dolgozók széles-
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körű mozgósításával, hatalmas segítséget nyújt
hatnak e probléma megoldásához. Itt követnünk 
kell a szovjet példát, ahol az első ötéves terv 
folyamán, amely a legnagyobb káderhiánnyal 
indult, minden üzem, termelési munkájának tel
jes megőrzése mellett, egyben valóságos isko
lává alakult, ahol mindenki tanult, hogy egy 
fokkal előbbrejusson és mindenki tanította is 
azokat, akik valamivel alacsonyabb képzettsé
gűek voltak nála. Az egyszerű betanított mun
kástól kezdve, egészen a mérnöki funkciókat 
végző felelős vezetőig, üzemközben képezték ki 
a szükséges kádereket. A káderképzés ilyen 
megszervézésében óriási szerepe volt a szovjet 
üzemek műszaki értelmiségének. A mi egyesü
leteinknek is egyik legfontosabb feladata, hogy 
elősegítse a káderképzés ez új formájának ki
alakulását, igyekezzék megtalálni annak leg
helyesebb módszerét és mozgósítsa egész mű
szaki értelmiségünket az abban való rész
vételre.

Természetes, hogy a káderképzéssel kapcso
latban különös súlyt kell helyezni az egyesületi 
tagság műszaki és tudományos színvonalának 
állandó emelésére. Ebhez nagyban hozzá fog já
rulni az egyesületen belüli tudományos élet fel- 
élénkülése, az egyesületi munka tematikai ter
vezése alapján. Elő kell ezt segíteni megfelelő 
tudományos előadásokkal, továbbképzési kurzu
sokkal, a világirodalom tanulmányozásának 
rendszeres megszervezésével. Különös jelentő
ségű itt a szovjet műszaki irodalom és a szovjet 
tudomány eredményeinek tanulmányozása, 
amely számunkra a legkönnyebben hozzáférhető 
és a legértékesebb segítséget adhatja. De fokoz
nunk kell a tapasztalatcserét a népi demokrá
ciákkal is, s ezért gyakrabban kell résztven- 
münk azok műszaki és tudományos konferen
ciáin és oda kell hatni, hogy az azokon szerzett 
tapasztalatok az egész tagság számára általáno
sítva legyenek.

Lényegesen emelni kell tudományos és mű
szaki folyóirataink úgy politikai, mint tudo
mányos színvonalát. Ezeknek a lapoknak ötéves 
tervünk megva^sítása harcos, tudományos 
orgánumaivá kell válniok. Egyesületeink fel
adata, hogy folyóirataink ilyen szellemben való 
irányítását biztosítsák. Nagyon helyénvaló 
lenne például, ha mostani összejövetelünk napi
rendjén a Magyar Kémikusok Lapja munkájá
nak az elbírálása is szerepelne. Amennyiben 
ilyen napirendi pont nincsen, célszerű lenne, ha 
erre az egyes előadások és a hozzájuk fűződő 
vita során kitérnének.

Általában nemcsak lapjainkban, de egész

egyesületi életünkben ki kell fejleszteni a tudo
mányos kritika és önkritika szellemét. Egyesü
leteinkben csaknem teljesen nélkülözzük a szé
leskörű tudományos vitákat, amelyek pedig 
rendkívüli mértékben hozzájárulhatnának nem
csak egyes fontos problémák leghelyesebb meg
oldásához, de egész egyesületi életünk tudomá
nyos színvonalának emeléséhez is.

Ahhoz azonban, hogy egyesületeinkben 
ilyen tudományos kritikai szel’em kialakulhas
son, mindenekelőtt szükséges az is, hogy egye
sületeink különös gondot fordítsanak műszaki 
értelmiségünk marxista-leninista tudásának 
fejlesztésére, a társadalmi fejlődés törvényeinek 
helyes ismeretére, azok összefüggésére a gazda
sági és tudományos haladással, arra, hogy a 
szocializmus győzelme műszaki értelmiségünk 
tudományos meggyőződésévé válhassak. Emlé
kezzünk itt Rákosi Mátyás szavaira, amelyek 
szerint az értelmiségi munkára ugyanolyan 
megtermékenyítőleg hat a marxizmus-leniniz- 
mus elmélete, mint a politikára vagy a társa
dalmi munka és fejlődés egyéb területeire . . .  
Ezt beszédesen igazolja a Szovjetunió értelmi
ségének egyre növekvő fölénye, a marxista- 
leninista elméletet nem ismerő nyugati, polgári 
intelligenciával szemben.

Népi demokráciánk alkotmányo an bizto
sítja a szocialista építésünket becsületesen szol
gálni kívánó műszaki és tudományos értelmiség 
legmesszebbmenő támogatását, anyagi és er
kölcsi vonatkozásban.

A Magyar Dolgozók Pártja, valamint kor
mányzatunk is minden lehetőt megtesz — egye
bek közt minden egyesületünk nagy anyagi 
támogatása útján is —, hogy a műszaki és tudo
mányos munka szabad fejlődésének lehető leg
kedvezőbb feltételeit teremtse meg.

Pártunk erélyesen le fogja küzdeni azokat 
a törekvéseket is, amelyek az osztályharc és az 
imperialista áskálódás mai burkolt formái mel
lett, feltétlenül szükséges éberséget, a műszaki 
értelmiséggel szemben gyakorolt indokolatlan 
bizalmatlansággal akarják pótolni.

Műszaki értelmiségünk kétségkívül megérti, 
hogy dolgozó népünk joggal vár tőle sokat az 
ötéves tervünk megvalósításáért előttünk álló 
harcban és munkában. Kétségtelen, hogy ez a 
konferencia is nagyban hozzá fog járulni 
ahhoz, hogy iparunk és kutatóintézeteink dolgo
zói az eddiginél még fokozottabb erővel vigyék 
előre országunk ügyét azon az úton, amelyen 
a Magyar Dolgozók Pártja, Rákosi Mátyás 
bölcs vezetésével, vezeti hazánkat a szocializ
mus felé.
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Dr Erdey-Gruz Tibor főtitkári beszámolója

Tisztelt Közgyűlés!
Az 1949. évi közgyűlésein régi szokás sze

rint az 1948. évi működésről kellett beszámol
nom. Legyen szabau .azonban ez alsalo.nj.nal 
eltérnem ettől a szokástól, s beszámol ómat az 
1949. évre is kiterjesztenem. Egyrészt ugyanis 
az év legvégén járunk s így mód nyílik ezéyi 
működés áttekintésére s ez az áttekintés azt 
mutatja, hogy az Egyesület olyan hatalmas 
fejlődésen és mélyreható átalakuláson ment ót 
az 1949. év folyamán, hogy aktualitását vesztett 
kérdésekkel foglalkozna beszámolóm és nagyon 
elszakadnék a való élettől, ha csak az 1948. évre 
szorítkoznék, másrészt egyéb irányú elfoglalt
ságaimra való tekintettel kérnem kell a t. Köz
gyűlést, hogy mentsen fel eddig viselt főtitkári 
tisztségemtől, s emekfolytán illendőnek érzem 
ez utolsó főtitkári beszámolómban működésem 
legutolsó időszakára is kitérni.

Egyesületünk 1948. évi működése lényegé
ben a régi keretek között mozgott. A rendelke
zésére á ló  szerény eszközökkel igyekezett vegyé
szeink szakmabeli fejlődését előmozdítani. E cél 
érdekében 25 előadóülést tartott s .a nyár folya
mán öt tanulmányi gyárlátogatást rendezett. 
Az előadások közül kilenc, egy sorozatot 
alkotva, a vegyérték kérdésének Legújabb fej
lődésével foglalkozott, A többiek tárgya külön
féle tudományos és gyakorlati kérdés volt. Az 
Egyesület munkásságának jelentékeny részét 
a Magyar Kémikusok Lapjának kiadása al
kotta, mely lap havonta kétszer jelent meg, az 
év folyamán összesen 668 oldal terjedelemben. 
Ez idő alatt 47 nagyobb cikket közölt a kémia 
különböző területeiről, azonkívül nagyszámú 
kisebb cikkben ismertette a tudományos és 
gyakorlati kémia legújabb fejlődését.

Mai perspektíváiból visszatekintve Egyesü
letünk 1948. évi működésére, az a kartársak 
egy szűkkörű, miagára hagyott csoportjának 
törekvéseit tükrözi a miagya rországi kémiai 
tevékenység fellendítésére. Ebben az időben 
Egyesületünk még nem találta meg a kapcso
latot a társadalmi fejlődést mozgató erőkkel, 
ezért munkássága nem hathatott ki szélesebb 
körökre, s a gyakorlati élettel való kapcsolata 
is igen laza volt.

Az 1949. év lényeges fordulatot és nagy 
fejlődést hozott Egyesületünk életében is. A 
múlt év végén tartott közgyűlésen a vezetőség 
megújult, szélesen alapozott kapcsolatot talált 
a tudományos körökön kívül az iparhoz is, 
üzemi és igazgatási vonalon egyaránt, amiben 
nagy része volt a Műszaki és Természettudomá
nyos Egyesületek Szövetsége megalakulásának 
is. A Szövetség előmozdította, mondhatnám, 
katalizálta azt a folyamatot, melynek során a 
vegyésztársadalom tudatára ébredt annak a 
hatalmas és az ország életének minden ágára 
kiterjedő változásnak, amely a Magyar Dolgo
zók Pártjának irányításával népi demokráciánk 
fejlődését most már ingadozásoktól mentesen 
a szocializmus építésének irányába állította be. 
Ez hatalmas fejlődésre vezetett ipari és gazda
sági életünkben s a munkásság, mely szilárdan 
és céltudatosan kezébe vette ennek vezetését, 
versengve dolgozik a nagy cél megvalósításán. 
Műszaki értelmiségünk egy része nem ismerte

fel kezdetben e fordulat jelentőségét, s tétován 
követte csak a fejlődést, ahelyett hogy a mun
kássággal vállvetve az első sorokban küzdött 
volna érte. Pedig a műszaki értelmiségnek és 
a természettudományok művelőinek minden 
okuk megvan arra, hogy örömmel üdvözöljék 
és lelkesen támogassák a szocializmus építését- 
A munkásosztály, mely ezt az építést vezeti, tisz
tában van azzal, hogy felemelkedésének és a 
szocializmus megvalósításának elengedhetetlen 
előfeltétele a termelés fejlesztése és a természet
tudományok minél behatóbb művelése. Itt nem 
arról van szó, hogy üzleti okokból egy-egy mű
szaki, vagy  ̂tudományos kérdést gyors meg
oldáshoz segítsünk, majd esetleg konjunkturá
lis okokból posibadni hagyjunk, nem arról van 
szó, hogy kivételesen egy-egy gyár verseny
képességének fokozása céljából, vagy esetleg 
presztizisokokból kutató laboratóriumot állít
son fel. Hanem arról van szó, hogy széles nóp- 
rátegek felismerték a fejlettebb technika, hala
dottabb tudomány szinte felmérhetetlen érté
két életünk megjavításáért és megszépítéséért 
folytatott küzdelmükben. Ezért sehol sem 
részesülnek nagyobb megbecsülésben műszaki 
értelmiségiek és természettudósok, mint a szo
cializmust és kommunizmust építő országokban, 
elsősorban a Szovjetunióban, s a megbecsülés 
nem divatos szólam vagy változó hangulat, 
hanem belső szükségesség.

Aki kételkednék ebben, nézze meg a három
éves terv_ eredményeit és az ötéves terv elő
irányzatait. Elég arra gondolni, hogy a.z ötéves 
terv során 10.000 új mérnökre és technikusra 
lesz szükség, vegyi iparunk termelése 138%-kai 
fog emelkedni, 38 új vegyi gyár létesül. Kutató
munkára és kutatóintézetekre 200 millió forin
tot fogunk fordítani, az egyetemek és főiskolák 
fejlesztésére 377 millió fog jutni. Nem akarom 
e felsorolást részleteiben folytatni, hiszen az 
ötéves terv előirányzata mindnyájunk előtt 
ismeretes, csak arra akarok rámutatni, hogy 
ilyen hatalmas munkát igénylő meredek fej
lődés nem valósítható meg kizárólag hivatalos 
úton. Be kell kapcsolni a munkába társadalmi 
úton is az csszes építő erőket. Ez a felismerés 
vezette illetékes köröket akkor, amikor a tudo
mányos egyesületeknek, közöttük a Kémiku
sok Egyesületének is, hathatós támogatást 
nyújt az építő munkában való részvételre. Ez 
a támogatás nemcsak erkölcsi, hanem anyagi is, 
a mértéket jellemzi az, hogy míg Egyesületünk 
1948. évi költségelőirányzata kereken 17.000 fo
rint volt. 1950. évre 160.000 forint van előirá
nyozva. Hasonló, vagy még nagyobb emelkedés 
tapasztalható minden tudományos intéz
ménynél.

Ez a hathatós támogatás lehetővé teszi, 
hogy Egyesületünk megfelelő kerete legyen 
vegyészeink társadalmi munkájának szakma
beli vonalon. Ebben az irányban már az 1949. 
évben is nagy lépések történtek, de az eredmé
nyek még nem kielógítőek.

Megkíséreltük társadalmi úton támogatni 
a hároméves terv befejezését, valamint az öt
éves terv előkészítését és közelebb vinni Egye
sületünket a gyakorlati élethez. E célból elő
adóüléseinken elég széles körök részvételével
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megvitattuk iparunk súlyponti kérdéseit. így  
az elmúlt télen, illetve tavasszal előadássoroza
tot rendeztünk vegyi iparunk nyersanyagbázi
sairól, az ősszel pedig a modem vegyi üzem 
kérdéseiről, továbbá ,a fizikai-kémiai módszerek 
szerepéről a kémiai kutatásban. Összesen 40 
előadóülés szerepelt az Egyesület programjá
ban Pesten s mintegy 15 Szegeden. Az előadá
sok és az azon résztvevők kielégítő száma elle
nére sem titkolhatjuk el, hogy eredményeinkkel 
e téren sem vagyunk megelégedve. De ha elő
adásaink nem is jártak olyan konkrét, de gya
korlatilag közvetlenül felhasználható eredmé
nyekkel, mint azt szerettük volna, arra minden
esetre jók voltak, hogy felhívják _ vegyészeink 
figyelmét az ipar súlyponti kérdéseire, s szá
mos megoldásra váró kérdésre irányítsák érdek
lődésüket.

Nagy hiánya volt Egyesületünk működé
sének, hogy a Szovjetunió műszaki és tudomá
nyos eredményeit nem tudta megismertetni 
vegyészeinkkel. Pedig nagy előnyt jelentett 
volna munkájuk sikere érdekében, ha felhasz
nálhatták volna annak az országnak tudomá
nyos és technikai eredményeit, valamint mód
szereit, amely a legrabamasabb fejlődésben 
van és amely élen jár abban a tekintetben is, 
hogy a tudomány eredményeit haladéktalanul 
és hathatósan használja ki dolgozói jólétének 
emelésére. Mindent el kell követnünk, hogy e 
hiányt mielőbb pótoljuk.

Komoly hiányosságot mutatott Egyesüle
tünk eizővi működése abban a tókintetben is, 
hogy a tudományos előadások iszáma arány
talanul kevés volt (mindössze 5), s ennekfolytán 
nem támogatta kellőképpen a tudományos élet 
kifejlődését. Viszont komoly eredményként kell 
elkönyvelnünk szegedi vándorgyűlésünket, ez 
első rendezvényét a magyar vegyésztársada
lomnak, melyen mintegy 450 kartársunk vett 
részt és ismerkedett meg 86 előadásban kutató 
vegyészeink munkásságának legújabb eredmé
nyeivel. A vándorgyűlés megtartását a Tudo
mányos Tanács nagyvonalú támogatása tette 
lehetővé. E vándorgyűlés világosan meg
mutatta, hogy vegyészeink dolgoznak és kutat
nak, s ha ez a múltban nem mutatkozott meg 
kellőképpen, úgy ennek szervezetlenség és a 
vezető körök közönye volt az oka.

Egyesületünk életében az év elején be
következett fordulat lehetővé tette lapunk 
továbbfejlesztését, kibővített és tetszetősebb 
alakban való megjelenését. Tartalmilag az 
volt a főcélunk, hogy egyrészt 'közelebb hozzuk 
lapunkat a gyakorlati élethez, fejlesszük olva
sóink műszaki színvonalát, tudatosítsuk ipa
runk súlyponti kérdéseit, másrészt helyet ad
junk eredeti tudományos kutatások eredmé
nyeinek. A Magyar Kémikusok Lapja 1949-ben 
768 oldial terjedelemben jelenít meg, 70 nagyobb 
terjedelmű gyakorlati cikket közölt. Novemberi 
számához kis műszaki orosz szótárt adott 
mellékletként. A cikkekben felvetett problémák 
niem egy esetben élénk vitákat váltottak ki, 
így hazai szeneink kénmentesítósének, vagy a 
paraffinoxidáeiónak a kérdései. A szoros érte
lemben vett kémiai cikkeken kívül nyolc nagy 
cikkben foglalkozott a lap a tervgazdálkodás 
(profilozás, üzemszervezés, önköltségcsökken
tés stb.) kérdéseivel is, felhíván ezzel olvasói 
figyelmét, hogy ezek nem választhatók el a 
szorosan vett kémiai kérdésektől.

Bár igyekeztünk lapunkat szakmabeli éle
tünk szükségleteinek megfelelően fejleszteni, 
tisztában vagyunk azzal, hogy szerkesztése 
távolról sem volt olyan jó, mint amilyen kívá
natos lett volna és mint ahogy szerettük volna. 
Az év elején megkíséreltük úgy szerkeszteni a 
lapot, hogy a vegyészeken kívül a munkásság 
igényeire is figyelemmel legyünk. Csakhamar 
rájöttünk azonban arra, hogy e kettősség nem 
vezet kielégítő eredményre s ezt az igényt más 
módon kell kielégíteni; ezért a nyártól kezdve 
a szerkesztésnél csak a tudományos és műszaki 
dó’igozók fejlettebb rétegeinek igényeit tartot
tuk szem előtt.

A lapnak a gyakorlati élettel és az újító- 
mozgalommal való kapcsolatai sem voltak elég 
szorosak, s tartalmában nem tartott kellő lépést 
vegyi iparunk mindenkori súlyponti kérdései
vel. Nagy hiánya volt a lapnak, hogy nem 
tudta kellőképpen ismertetni _ a szovjet tudo
mány és technika eredményeit és módszereit, 
pedig ezeket vegyészeink nagy haszonnal al
kalmazhatták volna munkájukban. Bár a szem
lék kisebb cikkeinek nagy része a szovjet kuta
tások eredményeit ismertette, nem sikerült 
olyan cikkeket szereznünk, melyek egyes terü
leteken elért eredményeket összeitoglalóain és 
gyakorlatilag kiértékelhetően tárgyalták volna. 
A jövőben igyekezni kell e hiányok pótlására.

Egyesületünknek és lapunknak az a nagy
vonalú támogatása, melyeit a  Magyar Tudo
mányos Tanács nyújtott a Műszaki és Termé
szettudományi Egyesületek Szövetsége útján, 
lehetővé tette, hogy működését széles körökre 
terjessze ki. Konkrét kérdések megvitatására 
hót munkabizottságot alakítottunk (műszer
ügyi. kevert műtrágva. kénkinyerés sziintézis- 
gázdkból, indatrónfestékek diszperziója, szer
ves pigmentek kérdése, üzemszervezés, oktatás
ügy), ezek közül azonban csak a műszerügyi és 
oktatásügyi munkabizottság működése mutat
hat fel némi eredményt. Ennek oka részben a 
felvetett kérdések természetében keresendő, 
melyek nem minid mutatkoztak társadalmi 
úton való megoldásra alkalmasnak-

Nem volt kielégítő az Egyesület kapcso
lata az újító- és élmunkásmozgalommal. Bár 
tagjaink több ízben tartottak előadást él- 
mumkáiskörökben, gyakorlati eredményeket e 
téren nem értünk el. Pedig a vegyészekre, csak 
úgy mint a műszaki értelmiség többi részére, 
nagy szerep vár e téren a munkaversennyel 
kapcsolatban. Vegyészeinknek szervező és irá
nyító munkájukkal kell biztosítani a munka
verseny műszaki előfeltételeit, gomdoskodniok 
kell az anyagellátás zavartalanságáról, a szük
séges tervekről és ezek felbontásáról. A munka 
termelékenységének minél rohamosabb emelése 
érdekében gomdoskodniok kell szakmunkásaink 
tudásának emeléséről, új szakmunkások kikép
zéséről, mert csak képzett munkáskáderekkel 
valósíthatók meg meredeken felfelé ívelő nem
zetgazdaságunk nagy tervei. E feladatok meg
valósításához Egyesületünknek minél nagyobb 
támogatást kell adni vegyészeink részére, ami 
jövő munkásságának egyik legfontosabb fel
adata.

Az a sokóldahí munka, ami Egyesületünkre 
vár, kartársaink minél szélesebb rétegeinek 
bevonását teszi szükségessé. Az év első felében 
e téren is elég gyengén állottunk, ősszel még 
csak 360 tagunk volt és ami még sajnálatosabb,
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ennek csaJk egészen kis törtrésze vett tevékeny 
részt az egyesületi életben. Az egyesületi miun
kában részvevő kevesek túlterheltsége meg
gátolta, hogy kellő lendületet vigyünk tevé
kenységünkbe. Az ősz e téren is fordulatot 
hozott. Szép számmal sikerült aktiválni fiatal 
kartársakat, kik lelkesen kapcsolódtak be az 
Egyesület életébe, s tagjaink összlétszámú is 
550 fölé emelkedett, amiben nagy szerepe volt 
a szegedi vándorgyűlésnek. Nagyon helyesnek 
tartanám, ha t. Közgyűlés ez újonnan kiala
kult aktivaköréből frissítené fel a tisztikart.

T. Közgyűlés! Röviden végigtekintve Egye
sületünk multévi működésén, megállapíthatjuk, 
hogy abban minden jószándék és némi eredmé- 
mények mellett is bőven volt hiányosság, této
vázás, sőt tévelygés és hiba is. Nem voltunk 
kellőképpen felkészülve a szocializmus építésé
ben a vegyészekre háruló sokoldalú feladatok 
társadalmi úton való alátámasztására. S kez
detijén sokszor tanácstalanul álltunk a felada
tokkal szemben. Az új feladatok tömkelegében 
nem is tudtunk volna eredményt felmutatni, ha 
nem részesültünk volna építő kritikában ás 
irányító támogatásban az országot vezető Ma
gyar Dolgozók Pártja részéről. Már maga az a 
tény, hogy a Párt központi orgánuma, a Szabad 
Nép, több ízben részletesen foglalkozott a mű
szaki és természettudományos egyesületek sze
repével és feladatival, feltárta előttünk egye
sületünk és a rokonegyesületek fontos szerepét 
az új társadalom kialakításában. Ez új munka
kedvet és erőt adott nekünk az egyesület fej
lesztésére és több ízben döntő módon rámuta
tott azokra a hibákra, tétovázásokra, melyek már 
elsorvadással fenyegették működésünket. Egy
úttal megadta a perspektívát a további irányí
tásra és tudatosította bennünk az elvégzendő 
feladatokat. Nagyrészt ennek volt tulajdonít
ható az 'egyesületi életben az ősz folyamán be
következő fellendülés és ez segített jövő munka- 
tervünk kidolgozásában.

A jövő évben Egyesületünk működésének 
lényegesen ki kell terebélyesedni és el kell 
mélyülni. Az elmúlt évben sokat tanultunk és 
tapasztaltunk abban a tekintetben, hogy milyen 
feladatok várnak egy tudományos és szakegye
sületre a szocializmust építő társadalomban és 
milyen eszközökkel kell e feladatokat megvaló
sítani. Most a tanultakat és tapasztaltakat át 
kell ültetni a gyakorlatba. Szoros kapcsolatot 
kell teremtenünk az iparral és pedig nemcsak 
a szűkén vett vegyi iparral, hanem a kémiai 
vonatkozású egyéb népgazdasági ágakkal is. 
Közre kell működnünk a termelés és a tudomá
nyos munka kapcsolatának minél szorosabbá 
tételében, hogy ezzel elősegítsük mindkettő 
kölcsönös megterm ék eny ülését. Kapcsolatot 
kell teremtenünk az egyetemi és ipari kutató- 
intézetekkel, hogy munkájuk eredményeit meg
ismertessük vegyészeinkkel és előmozdítsuk a 
gyakorlati élet probiémáinák a kutatóinténetek- 
hez való eljutását. De kapcsolatot kell teremte
nünk az ipari munkássággal is, különösen az 
újítokkal és sztahanovistákkal, hogy új gondo
lataik és felfedezéseik kialakításában pótoljuk 
a náluk hiányzó tudományos, valamint mű
szaki képzettséget és ezzel is hozzájáruljunk 
annak a fejlődést gátló igazságtalanságnak a 
kiküszöböléséhez, hogy a múltban osztályhely
zetük folytán sokan nem juthattak ahhoz a ki
képzéshez, ami képességeik és hajlamaik alap
ján megillette volna őket. Kutató és üzemi

vegyész, technikus és szakmunkás annál job
ban és eredményesebben végzi munkáját, minél 
szélesebb a látóköre. Ezért az Egyesületnek 
társadalmi úton mindent el kell követnie a 
kémiával kapcsolatos összes dolgozók szakmai 
ismereteinek fejlesztése és korszerűsítése érde
kében, a tudományos kutatók ipari tájékozta
tására, az ipari vegyészeknek a tudományos 
eredményekhez és tudományos gondolkodáshoz 
való közelebbhozására. Különösen nagy súlyt 
kell helyeznünk a szovjet tudomány és technika 
módszereinek és eredményeinek gyakorlatilag 
is felhasználható formában való összefoglaló 
ismertetésére, mert sok időt, munkát és pénzt 
takarítunk meg, ha a most szükséges fokozott 
ütemű fejlődésben felhasználhatjuk azokat a 
tapasztalatokat, melyekre a Szovjetunió szak
emberei tetteik szert hasonló helyzetben. Erre 
annál is nagyobb szükség vau, mert míg a 
nyugati tudomány és technika eredményei 
közül azokat, melyeket közzétettek, meglehető
sen jól ismerjük, ugyanezt távolról sem mond
hatjuk a Szovjetunióbeliről, pedig ez utóbbiak 
fejlődése lényegesen rohamosabb.

Tovább kell fejleszteni az Egyesület folyó
iratát is- Tudományos életünk nagy fejlődése, 
aminek szembeötlő tanúbizonysága volt a sze
gedi vándorgyűlés is, szükségessé teszi a lap 
szétválasztását egy tudományos és egy gyakor
lati folóiraLa. A gyakorlati rósz Magyar 
Kémikusok Lapja címen fog megjelenni 
továbbra is. a tudományos folyóirat címe pedig 
Magyar Kémiai .Folyóirat lesz a már 59 év 
óta megjelenő, s az elmúlt évben a'^Keniíkusok 
Lapja tudományos rovataként szereplő folyó
irat, folytatásaként. Mind a két folyóirat 
havonta fog megjelenni. Folyóirataink szerkesz
tésében is a már említett irányvonalakat fog
juk szem előtt tartani. A munkáskáderek 
továbbképzését azonban nem tekintjük folyó
irataink feladatának, e tekintetben a vegyipari 
szakszervezet lapja útján kívánjuk tevékeny
ségünket kifejteni.

Az Egyesület és lapjai tevékenységének fő 
irányvonala az ötéves népgazdasági terv társa
dalmi úton való előmozdítása lesz, lényegében 
azokban a keretekben, melyek tagjainkhoz jut
tatott munkatervből kitűnnek. E munka nem
csak általános jellegű, hanem sok speciális kér
dés feldolgozásával is fog járni, ezért kívána
tosnak látszik több szakosztály felállítása. Már 
a folyó évben megalakult a biokémiai szakosz
tály, s kérem a t. Közgyűlést, hagyja jóvá 
ennek megalakulását. Ezenkívül szükségesnek 
látszik szerves-kémiai, analitikai-kémiai, fizi
kai-kémiai, kémiai-technológiai és ásványolaj
szakosztály megalakítása.

Célkitűzéseink megvalósításának előmozdí
tására igyekeznünk kell az Egyesület taglétszá
mát megnövelni, s tagjaink minél nagyobb 
részét aktív közreműködésre serkenteni. Igen 
fontosnak tartjuk vidéki kartársaink bekapcso
lását az egyesületi életbe, ezért a már eddig is 
meglévő és igen jól működő szegedi csoporton 
kívül Veszprémben is megszervezzük Egyesü
letünk helyi csoportját, majd azt követően más 
ipari centrumokban is.

Egyesületünk és lapjaink munkatervének 
megvalósításává1’ szakosztályaink és helyi- 
csoportjaink működésével azt szeretnék elérni, 
hogy saját munkahelyén való működésén kívül 
minden vegyésznek módja legyen szakmabeli
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tudását, tapasztalatait és elgondolásait Egyesü
letünkön keresztül kartársaink minél szélesebb 
körének hozzáférhetővé tenni. Mozgósítani sze
retnék minden vegyészünket az ötéves terv 
minél sikeresebb és minél gyorsabb megvalósí
tására, s tudatosítani szeretnék minden kar- 
társunkban, hogy a terv valóra válása során 
milyen hatalmas lehetőségek fognak kibonta
kozni a műszaki értelmiség számára.

T. Közgyűlés! Beszámolóm Egyesületünk 
múltbeli tevékenységéről és jövőbeli terveiről 
csak vázlatos volt és hiányos- De annyi talán 
mégis megállapítható belőle, hogy megadható 
Egyesületünk tisztikarának működésére a fel- 
mentvény. A magam részéről a köszönet sza

vával szeretném zárni beszámolómat. A köszö
nettel egyesületbeli munkatársaim iránt, akik 
működésemet nemcsak támogatták, hanem az 
Egyesületi vezetés munkájának zömét el is 
végezték és köszönettel tagtársaink iránt, kik
nek megtisztelő bizalma tette munkámat lehe
tővé. Kérem, hogy e bizalmat és támogatást 
fokozott mértékben ruházzák át megválasz
tandó utódomra. Az a kartárs, akit a jelölő 
bizottság e tisztségre ajánl, az elmúlt évben 
megmutatta, hogy alkalmas e tisztségre, mert 
az Egyesület elért eredményei, különösen pedig 
a szegedi vándorgyűlés sikere, túlnyomórészt 
az ő helyettes főtitkári minőségben kifejtett 
tevékenységének köszönhető.

Ásványolajpárlatok aromatizálása
DK RABÖ GYULA

Szénhidrogének aromás vegyületekké ala
kításával már a múlt század végén Berthelot 
(1) és az ő munkája nyomán sok más kutató 
foglalkozott. Kísérleteik során nyersanyagnak 
nem szénhidrogén elegyeket, hanem tiszta szén- 
hidrogéneket használtak. Legfőképpen a íöld- 
gázakból tiszta állapotban könnyen előállítható 
parafin-szénhidrogének és szintetikus úton ké
szített naftén-vegyületek átalakulását tanul
mányozták. Jóllehet a kísérletek nem voltak 
tudatos ci'klizálási kísérletek, a szénhidrogének 
aromás vegyületekké való átalakítására vonat
kozóan már akkor is több vélemény alakult ki.

Berthelot, Haber, Dunstan (2, 3) és köve
tőik azt állítottak, hogy az aromás vegyületek 
a reakció folyamán keletkezett aktivált aceti
lén polimerizációjának a termékei. Hague— 
W'heeler, Davidsonnal (4, 5 6, 7) egyetértésben 
számos kísérlet alapján, amelyekkel a perzsiai 
nagy kéntartalmú löldgáz arómásvegyü.etekké 
alakítását kísérelték meg, az etilént vélték az 
átalakulás legfontosabb közbenső vegyületé- 
nek. Elképzelésük szerint az etilén-molekulák 
butilénnó polimerizálódnak, majd további eti
lén felvételével ciklohexennó alakulnak át, 
amely a reakció hőmérsékletén hidrogénvesztés 
közben benzolá, illetőleg ennek homológjaivá 
alakul át. Feltevésük bizonyítékát abban látták 
megerősítve, hogy kísérleteik gáztermékében 
jelentős mennyiségű ciklohexent találtak.

Megvizsgálták a metán, etán, propán és 
butánból termikus úton előállítható aromás 
szénhidrogének mennyiségét és azt találták, 
hogy a legnagyobb mennyiségű aromás szén- 
hidrogén (20%-nál több) propánból, illetve pro
pilénből állítható elő. Később az amerikai Groll 
(8) előbbi kutatók kísérleteit ismételve azt ta
lálta, hogy nem a propán, hanem a bután a 
legjobb nyersanyag aromás szénhidrogének 
előállításária. Wheeiler munkatársaival rá
mutatott arra, hogy az acetilén a reakció 
hőmérsékletén kémiailag kevésbbé aktív anyag
nak tekintendő mint, ahogy az .acetilén-teória 
hívei gondolták.

Ezek a nézetek és elméletek szinte csaknem 
teljesen feltevéseken alapultak és korszerűsé
gük megszűnt, amikor a szénhidrogének ter

mikus elbontásának elméletét az 1930-as évek
ben teljes elméleti felkészültséggel igyekeztek 
megállapítani.

Taylor és Turkevich (9) kutatásai állapítot
ták meg, hogy a szénhidrogének magasabb hő
mérséklet hatására történő elbomlása aktív 
gyökök keletkezésével kezdődik. A bomlás fo
lyamán egyszerre többféle aktív gyök képző
dik, amelyekből számos termék képződhetik. 
A kívánt főtermék legnagyobb mennyiségben 
való keletkezését katalizátorok segítségével 
igyekeztek biztosítani azáltal, hogy a reakció 
lejátszódásához szükséges aktiválási energiát a 
katalizátor hatására csökkentették, ezáltal a 
kívánt és a katalizátor által elősegített folya
mat alacsonyabb hőmérsékleten és sokkal na
gyobb szelektivitással vált végrehajthatóvá, 
mint tisztán termikus úton. Metán és metán- 
homológok hőbontása folyamán növekedő ‘hő
mérsékletnél az egyes szénhidrogénfajták a kö
vetkező sorrend szerint növekedve állandóbbak: 
parafin-szénhidrogének, olefin cikloparafinok, 
ciklo-olefinek és aromás szénhidrogének.

Pitketbly és Steiner a normál heptán át
alakulását toluollá a következő reakció-séma 
szerint képzelte el:

CH,-CH2
X  \

heptán —y CH» CH. — CH3
CH -C H 2 ±  H2

I I
X  X

CH2—CH2
X \

CH,. CH-CH3 -> Toluol+2H*\  x
CH — CH +H 2

I I
X  X

A fenti elméletet Twigg és Rideal (10) igen 
érdekes és jelentős vizsgálatokkal támasztották 
alá, amennyiben a szénhidrogének egyes hidro
génatomjait deutériummal cserélték ki és ez-



M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a 9

által az átalakulás egyes folyamatait jól vizs- 
gálhatóvá tették.

A parafin-szénhidrogének hőhatásra való 
átalakulásánál leglényegesebb az a, tény, hogy 
az elbomló molekula egyik részéről hidrogén 
vándorol a másik gyökre. Ehhez a folyamathoz 
Burk (11) szerint igen jelentős aktiválási ener
gia szükséges. Burk szerint, a részben egyvegy- 
értékű alkilgyökök keletkezésének problémája 
azáltal egyszerűsödik, hogy az aktiválási ener
giát az egyik gyök a másiknak átadhatja.

Tiszta szénhidrogének katalitikus dehidro- 
genezésével és aromatizáláisával, azaz ciklizálá- 
sával elsőnek Sabatier (12) és munkatársai, ké
sőbb sok egyéb kutató is foglalkozott (13, 14, 
15). Az első kísérletekhez kata’izátornak vala
mely aktív hordozóra reávitt fémet használtak, 
pl. nikkelt, palládiumot, platinát, rezet, sth. 
Nyersanyagnak naftén-szénhidrogéneket hasz
náltak. Ezek tulajdonképpen esupán dehidro- 
géneződteik. Az aromatizáló folyamatban lénye
ges y a'umíniurnoxid hordozónak dehidrogé- 
nező tulajdonságaival először egy orosz kutató 
foglalkozott kinek eredménye alpján Ipatieff 
nagyszámú kísérletet végzett el. Az ő kísérletei 
azt mutatták, hogy maga az alumíniumoxid, 
mind dehidrogénezés, mind arómatizálás szem
pontjából igen enyhe hatású, de egyéb ható
anyagokkal aktiválva (katalizátorok) már erő
teljes katalitikus hatást gyakorol. Aromás 
szénhidrogének katalitikus előállításával igen 
sok kutató foglalkozott. Munkáik ipari jelentő
sége csak akkor alakulhatott ki, amikor a szén
ből előállított aromás szénhidrogének mennyi
sége már nem tudta kielégíteni a szerves ipar 
nyersanyag követelményeit, másrészt pedig, 
amikor az ásványolajpárlatok pontos vizsgá
lata, valamint a frakciónált desztilláció leg
újabb eredményei lehetővé tették, hogy az át
alakításhoz szükséges nyersanyagot nagy 
mennyiségben és kellő tisztasággal lehessen az 
ipar rendelkezésére bocsátani.

Amikor rátértek az ásványolajpár1 átok 
aromát izálására, ismerni kellett az illető pár
latok összetételét nem csupán szénhidrogén
típus szempontjából, hanem az egyes egyedeket 
is. A 30-as évek végén Rossini a saját maga 
által szerkesztett desztilláló berendezésekkel 
hozzálátott ahhoz az óriási munkához amely
nek folyamán több ütemű és sorbakapcsolt több 
desztilláló kolonnában az ásványolajpáFatok 
egyes egyedeit (egészen a 10 szén atomszámúa- 
kig) egymástól elkülöníthette. Ezek a vizsgála
tok azt mutatták, hogy a benzinben lévő szén- 
hidrogén-alk otókn,ak csupán egy része látszik 
alkalmasnak közvetlenül aromás átalakításra. 
Másrészüknek, közöttük olyanoknak, melyeknek 
fő szénlánca 6-nál kevesebb szénatomból áll. és 
azoknak, amelyek kvaterner szénatomot tar
talmaznak, előbb egy izomerizáló átalakuláson 
kell átesniük, hogy aromás szénhidrogénekké 
alakulhassanak. A benzinpárlatok aromatizá- 
lása közben tehát nemcsak dehidrogénező és 
ciklizáló folyamatok mennek végbe, hanem izo- 
merizálás, azaz atomcsoportok átrendeződése 
is. Tekintettel arra, hogy a magas hőmérséklet 
hatására minden esetben krakkolási folyamat 
is lejátszódik, a krakko’ás folyamán keletkező 
aktív gyökök további reakciói minden esetben 
számos (nem kívánt) termék keletkezését is 
előmozdítják. Itt főleg a polimerizációra kell 
utalni, melynek következtében koksz lepi el a

katalizátor pórusait, tehát csökkenti aktív felü
letét. Ezért a levált kokszot időnként égetéssel 
kell a katalizátor felületéről (levegőáramban) 
eltávolítani.

Az aromatizálás fontosságát fokozta az a 
tény, hogy a benzinek értékelésénél az „oktán- 
szám“ nagy jelentőségre tett szert. Az aromás 
szénhidrogének ugyanis mivel kompresszió tű
résük igen nagy (oktánszámúk: 100—125), rend
kívül értékes alkotórészei lettek a benzineknek. 
Fokozta a benzin aromatizálásával foglalkozó 
iparágak fejlődését az is, hogy ez az eljárás 
nem csupán aromás szénhidrogéneket állít elő 
az alacsony (40-es) oktánszámú parafin-bázisú 
benzinekből, hanem kéntartalmukat is jelentő
sen csökkenti. A nagy oktánszámú benzineket 
előállító üzemek a 30-as évek végétől kezdve 
mind Németországban, mind Amerikában 
szinte gombamódra keletkeztek mindaddig, 
amíg újabb kompresszió tűrési vizsgálatok be 
nem bizonyították, hogy egyes aromás szén- 
hidrogének (benzol) a léghűtéses motorok, te
hát a repülőgépmotorok gyújtófejében erős túl- 
hevülést okoznak. Ekkor a benzinekbe az 
előbbi hátránnyal nem rendelkező igen nagy 
oktánszámú tiszta aromás szénhidrogéneket 
kezdtek adagolni (kumol), vagy más jellegű ve- 
gyületeket. Az elmúlt háborúban a hadviselő 
felek állandóan figyelték az eTenfél által alkal
mazott motorhajtó anyagok összetételét. A né
meteknek 1943-ban sikerű11 egy Előtt szövet
séges bombázó benzintartályát épségben meg- 
találniok, és ebben metilanilin adalékanyag je
lenlétét megállapítaniuk.

Üjabban az aromatizáló eljárások termékét 
tiszta aromás szénhidrogének, pl. toluol kivo
nására igyekeztek hasznosítani. Ezen ntótbi 
eljárásokat az időközben kifejlődött azeotropos 
és szolvens-desztillációs módszerek elősegí
tették.

Aromás szénhidrogéneket iparilag először 
a perzsa, nagy kénhidrogéntartalmó föMgázból 
kíséreltek meg előállítani. Hague és Wheeler 
(16) előtanulmányai alapján már kísérleti üze
met is építettek, melynek eredményei azt mu
tatták, hogy aromások készítésére a földgáz 
etán-, propán- és butántartalma alkalmas. (A 
metán legkevésbbé). A kísérleti üzem adatait 
azonban nagyüzem építésére már fel sem hasz
nálták, mert ismertté váltak azok az eljárások, 
amelyekkel benzinből előnyösebb feltételek 
mellett termelnek aromás vegyületeket.

Érdekes elméleti megfontolásokon alapul a 
Romániában megvalósított Sarmiza-eljárás (17, 
18), amely az aromatizálás egyes átalakulási 
folyamatait külön reaktorokban végezte 3 foko
zatban. Az első fokozat a nyersanyagot 300"-on 
párologtatta el, majd a térsebesség megfelelő 
megválasztásával 500 C° körüli hőmérsékleten 
olefintartalmú szénh 'drogéneiket állított elő. A 
következő reaktorban az olefineket 600a-on ciklo- 
olefinekké alakították, majd az utolsó kemen
cében 720°-on az előző reaktor termékeként 
nyert cikloofineket aromás szénhidrogénekké 
diehiidrogénezték. Katalizátort és nyomást az 
eljárás folyamán nem alkálmaztak.

i-’aralin bázisú 0.809 fajsúlyú könnyűolajból 
mintegy 64 súlyszázaléknyi 0.838 fajsúlyú ben
zint állítottak elő. A termák apómás tartalma 
mintegy 85%, oktánszáma 90 körül van. 
A Sarmiza-eljárással nyert benzinből 15%
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97%-os benzolt, valamint 10% 98%-os toluolt 
különítettek el. Kiterjedten alkalmazható az 
eljárás nem csupán straightrun benzinekre, ha
nem Fischer—Tropsch-benzinekre is.

A harmincas évek végén Angliában kísér
letsorozatot kezdtek abból a célból, hogy nehéz
benzin-, illetve peróleumpárlatból aromás szén- 
hidrogéneket állítsanak elő (Catarol-eljárás) 
(19). Tekintettel arra, hogy ezekre a nyers
anyagokra a köz smert alumíniumoxid-króm- 
oxidos és molibdénoxidos katalizátorok már 
nem mutatkoztak alkalmasnak, olyan katalizá
torokat használtak, amelyek krakkoló hatást is 
kifejtettek. A kísérletek alapján épült kísérleti 
üzem 5 éven át egyfolytában működött és benne 
számos nyersolajtól származó nehézbenzint, 
petróleumot és gázolajat bontottak el. Ezekből 
a nyersanyagokból 600° körüli hőmérsékleten 
mintegy 50 súlyszázaléknyi folyékony szén- 
hidrogén állítható elő. A termék híg kátrány
nak tekinthető, amelyben a sz'ánlepárlás csak
nem valamennyi aromás alkotórésze jelen van. 
Hiányoznak azonban a kátrány szétválasztását 
nehezítő szurok, valamint az oxigén-, nitrogén- 
és kéntartalmú alkotórészek. A nyersanyag 
másik 50%-a olefintartalmú gázzá alakul, 
amelynek összetétele a következő:

0.6 súly százalék hidrogén
20 súly százalék metán
8 súly százalék etán
2 súly százalék propán
1.5 súly százalék bután

7—12 súly százalék etilén
10 súly százalék propilén és

4.5 súly százalék butilén.
Ebből az összetételből látszik, hogy az el

járás íőtermékei közé nemcsak a íolyadék- 
fázisban lévő benzol- és naftaiin-homológok tar
toznak, hanem a gázfázis olef.n szénhidrogénjei 
is, amelyek sokféle szintétikus termék alap
anyagai. A legutóbbi hónapokban történt az 
első közlés arról, hogy a kísérleti üzem adatai 
alapján egy évi 50—100.000 tonna nyersanyagot 
feldolgozó nagyüzemet üzembe helyeztek. A köz
lés megemlíti azt, hogy az üzemben kapott ter
mékek adatai a kísérleti üzem eredményeitől 
kissé eltérőek, azonban az eltérés kedvező, 
amennyiben a termékgáz olefintartalma maga
sabbnak adódott, mint ahogy remélték. A közle
ményben ugyancsak említés történik arról, 
hogy a reakció terméke bői mintegy 70 olyan 
tiszta szénhidrogénterméket állítanak elő, 
amelyet eddig Anglia részben doilárterületről 
hozott be, másrészt pedig kevésbbé gazdaságo
san állított elő. A Catarol-eljárás katalizátora 
egy természetes hordozóra reávitt fém-réz, 
melyre a rárakódó koksz mennyisége a nyers
anyag 1%-át nem haladja meg. Az a tény, hogy 
a laboratóirumi kísérletek után a kísérleti üze
met (napi 1 tonna kapacitású volt) 5 'évig mű
ködtették, valamint az a tény, hogy a kísérleti 
üzem termelési adatai még ennek ellenére sem 
egyeztek meg a nagyüzem termelési adataival, 
mutatják, hogy a kísérleti üzem adataiból a 
nagyüzemi termelés körülményei csak meg
közelítő pontossággal adhatók meg.

Ezután rátérek néhány jellegzetes benzin- 
aromatizáló üzem működésének ismertetésére. 
A 30-as 'évek végén már megkezdődött az első 
benzinaromatizáló üzemek építése, hosszú elő

zetes kísérleti munkák alapján. Az amerikai 
eljárás ásványolaj-benzinpárlatokat használ 
nyersanyagnak (20, 21, 22) és „hydroform“ né
ven ismeretes. A német eljárások pedig H. F., 
valamint D. H. D. név alatt ismeretesek. Az 
amerikai ..hydroform“ eljárás alumíniumoxid 
alapú molibdénoxidot használ katalizátornak, 
mintegy 10—40 atm. nyomáson. A nyersanyagot 
kemencében párologtatják el és 500° körüli hő
mérsékletre hevítik fel, majd reaktorba, illetve 
reaktorokba adagolják, melyekben a reakció 
végbemegy. Ezután a folyadékterméket és a 
gázt egymástól elkülönítik, a folyékony termé
ket stabilizálják, majd savas mosás után fel
használják. A szeparátorból távozó gáz egy ré
szét kompresszor segítségével a reaktorba újból 
visszavezetik. A term'ákgáz hidrogéntartalma 
60—70%. A katalizátor néhány órai használat 
után a felületére reáváló koksz hatására el
veszti aktivitásának nagyrészét és regenerá
lásra szorul. Egy-egv reakcióperiódus 4—16 
óráig tart. A kimerült katalizátort füstgázzal 
hígított, mintegy 1—10% levcgőtartalmú gázzal 
regenerálják. A regenerálás abból áll, hogy a 
levegő oxigéntartalma a katalizátoron levált 
kokszot széndioxiddá elégeti.

A reaktor alakja kezdetben széles átmérőjű 
henger volt és kapacitása literenként és órán
ként mintegy 0.4—0.7 kg nyersanyag volt. 
A tapasztalatok azt mutatták, hogy a reaktorba 
beléptetett mintegy 5201)-os nyersanyag a 
reáktorból való távozás után 480—490’-ra hűl 
le. Ennek oka nem csupán a reaktor hőmenv- 
nyiség leadásában keresendő, hanem a reakció 
aránylag erős endoterm vo.tában ;s. Ezen a ne
hézségen a német D. H. D. eljárás úgy igyeke
zett segíteni, hogy a reakciót nem egy, hanem 
töb reaktorban hajtotta végre. Az első reaktor
ban betápiált 510u-os nyersanyagot 480°-on vette 
le a reaktor kivezető nyílásán, majd újból 
520°-ra hevítette és így adagolja a következő 
reaktorba. A második reaktorból távozó 490°-os 
benzingőzöket újból 530°-ra hevíti és a harma
dik reaktorba adagolja. Ennek a módszernek 
az az előnye, hogy a reakció endoterm jellegét 
az egyes reakciófáz'sck közti túlhevítésekkel 
ellensúlyozza. A reakció egyenletes végrehaj
tása végett a katalizátor szemcsenagyságát is 
úgy választják meg, hogy az első reaktorban, 
ahol a reakció a legerőteljesebb, a legnagyobb 
szemcsenagyságú és a legkisebb molibdénoxid- 
tartalmú katalizátort helyezi el. A másod k és 
harmadik reaktorban egyre magasabb hőmér
sékletet és aktívabb katalizátort alkalmaznak. 
Ezáltal sikerült elérni azt, hogy a katalizátor 
kokszosodása a három reaktorban egyenletes 
lett. A reaktorok nagysága általában: 1.5 m 
átmérő 'és 10—15 m hosszúságú. Az alkalmazott 
nyomás 40—70 atm. Nyersanyagra vonatkozt- 
tatott folyadékkitermelés 74—80%, a termék 
aromás tartalma 50—60%. Az ilyen nagy tér
fogatú reaktorok esetében megfelelő szigetelés
sel a reaktor hőveszteségét bizonyos mértékig 
korlátozni lehet. A D. H. D. reaktorok külső 
falhőm'érsóklete a 80—90°-ot nem haladta meg, 
azonban a reakció endoterm voltából következő 
hőmérséklet csökkentését egy adiabatikus 
reaktor szüntetheti meg. Ezért ideálisnak az a 
reaktor tekinthető, amelynél külső fűtésről 
gondoskodhatunk a hőmérséklet állandó érté
ken való tartására. Ez azonban a fenti méretű
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reaktoroknál nem lehetséges, ezért olyan re
aktoraikkal kísérleteztek, amelyek átmérője 
5—6 cm, magasságuk 1—12 m. Ezeket a csöve
ket kötegekben helyezték a füstgázzal fűtött 
kemencébe és megállapították, hogy így nem 
csupán a hőmérséklet egyenletessége biztosít
ható, hanem a reaktor kapacitása is megnövel
hető. Legutóbbi kísérletek alapján a reaktorok 
kapacitása óránként 0.8—1.2 kg nyersanyag pro 
liter katalizátor.

Igen nagy jelentőségre tettek szert azok az 
eljárások, amelyek benzinpáriatok aromatizá- 
lása révén olyan aromás tartalmú párlatokat 
termelnek, amelyekből tiszta arómas szénhidro
gének állíthatók elő. Ebben az esetben a nyers
anyagot úgy kell megválasztani, hogy a termék 
aromás alkotóinak száma minél kevesebb le
gyen. Tekintve, hogy az eljárások általában 
toluol-xylol és etilbenzol gyártására készülnek, 
a nyersanyag toluolkészítés esetében 90—115°, 
xilol etilbenzolgyártás esetében pedig 115— 
130 C° között forró benzinpárlat. Az így kapott 
aromás tartalmú párlat toluol-xilol tartalma 
elérheti a 80%-ot is. Ebben az esetben másod
rendű fontosságú a termék súlyszázalékban ki
fejezett kitermelése, mert igen lényeges az, 
hogy a termék aromás tartalma nagy legyen. 
Ekkor ugyanis az aromás tartalom a benzin 
egyéb komponenseitől könnyen elválasztható. 
A számos működő eljárás közül megemlíthető 
az Union-Oil (23) eljárása, amely napi 600 
hordó, a nitrálás követelményeit kielégítő tisz
taságú toluolt állít elő 1943 óta. A nyersanyag 
leglényegesebb alkotói a metil-ciklohexán és 
etil-ciklopentán, amely vegyületek a kalifor
niai nyersolajban mintegy 2%-nyi mennyiség
ben fordulnak elő. A reakció 575 C°-on játszódik 
le, és a gáztermék egy részét állandóan vissza
vezetik a. reaktorba.

A végtermék térfogata a nyersanyag 40 
százalékára csökken. A nyers párlat metílciklo- 
hexán tartalmának 94%-a alakul át aromás 
szénhidrogénné, melyből kénsavas mosással és 
további desztillációval nitráláskor szükséges 
tisztaságú toluolt állítanak elő. A katalizátor 
ebben az esetben is alumíniumoxid hordozóra 
reávitt molibdenoxid. Ezzel az eljárással az 
amerikai ipar kétszerannyi toluolt állított elő 
1944-ben, .mint amennyit a kőszén lepárolása út
ján nyertek.

Az elmondottakból kiviláglik, hogy a kísér
leti üzemek és a nagyüzemek adatai nem min
den esetben azonosak. Ennek az eltérésnek leg
több esetben a katalizátor minőségváltozása 
az oka, ezért a katalizátorok készítésével és 
vizsgálatával sok kutató foglalkozott. A régebbi 
vizsgálati módszerek empirikus mérési módsze
reken alapultak., A katalizátor minőségi vizs
gálata abban állott, hogy egy meghatározott 
készülékben azonos körülmények között azonos 
nyersanyaggal hajtották végre a katalitikus 
reakciót, és az így kapott termékek minőségéből 
igyekeztek a katalizátor minőségére nézve 
következtetéseket levonni. Mivel az így kapott 
értékek sem szolgáltattak kielégítő eredményt, 
szükséges voH a katalizátor vizsgálatát ponto
sabb módszerekkel elvégezni.

Jó alumíniumoxidhordozó elkészítése igen 
körülményes és gondos munkát igénylő feladat. 
Megállapították, hogy az alumíniumoxidok 
közül a y A120 3 a legalkalmasabb katalizátor

hordozónak. Mivel a katalizátor minősége szem
pontjából nem csupán annak kezdeti aktivitása 
döntő tényező, hanem asz, aktivitás lehetőleg 
hosszabb ideig való egyenletes megtartása is, a 
jó hordozónak nagy felületűnek, kellő pórus- 
f ínam súgónak kell lennie. Az alumíniumoxid 
hordozó elkósztése után reávitt katalizátor
hatóanyagok a reávivés közben is megváltoztat
hatják a hordozók szerkezetét, ezért a katali
zátor reávitele az alumíniumoxidra szintén 
kényes művelet. A katalizátor aktív .felületé
nek megállapítása régebben olyképpen történt, 
hogy vele nagymolekulájú festékeket adszor- 
beáltattak valamilyen festékoldatból (24, 25, 26). 
Ezzel a módszerrel az egyes katalizátorokra 
nézve csupán relatív értékeket sikerült nyerni, 
mivel a nagy molekulájú festékanyag a katali
zátornak nem egész aktív felületét, hanem csu
pán annak kis tört részét borítja be (metilen- 
kék). Pontosabb eredményt ad a katalizátor
felület gázadszorpciós vizsgálata. (27, 28, 29 . 30, 
31, 32, 33, 34, 35.) Ennél a módszernél a katali
zátor felületén különféle gázokat adszorheálta- 
tunk különféle nyomáson, amikor adszorpciós 
izotermát kapunk, melybő1! a katalizátor aktív 
felületének monomolekuláris beborításához 
szükséges gázmennyiség kiszámítható. A vizfi'- 
gálathoz szükséges berendezés aránylag egy
szerű. A vizsgálat úgy történik, hogy először 
a katalizátor bizonyos mennyiségét vizsgáló 
edénybe helyezzük, majd tökéletesen evakuál
juk. Ezután a pórustérfogatát oly gázzal mér
jük ki, amely a katalizátornak csupán póru
saiba hatol be, de nem adszorbeálódik. Erre a 
vizsgálatra a hélium alkalmas. A katalizátor 
pórusainak térfogatát ismerve megállapíthat
juk annak tömör anyagra számított fajsúlyát 
is. Ezután a rendszert újból evakuáljuk hodh- 
vakuum-készülékkel és a katalizátort tartal
mazó edénykébe ismert nyomású és térfogatú 
gázpipettából különféle adszorbeálódó gázt 
bocsátunk (nitrogén, normál bután, ammónia, 
széndioxid stb.). Ezek 'a gázok nem csupán a 
pórusokat töltik ki, hanem a katalizátor aktív 
felületén adszorbeált réteget alkotnak. Mind
máig nem teljesen tisztázott, hogy az adszor
beált gázréteg szerkezete folyadék, vagy szi
lárd struktúrához áll-e közelebb. A második és 
az első mérés különbségéből megállapíthatjuk 
a katalizátor felületén adszorbeálódott gáz 
mennyiségét, és az adszorpciós izoterma fel
vétele után a fenti elv szerint a katalizátor 
felületének nagysága megállapítható. Ma már 
ismeretes a legtöbb katalizátortípus aktív felü
letének nagysága. Az aktív szenek aktív felü
lete g-ként 300—3.000 m2, az alumíniumdioxid 
alapúaké 50—300 m2.

A katalizátor aktív felületének ismerete 
csupán az egyik fontos tulajdonság az aktivitás 
értékével kapcsolatban. Emellett fontos az ad
szorpciós hő ismerete is.

Az adszorpciós hő mérésére számos eljárást, 
illetőleg vizsgálati módszert dolgoztak ki kalo
rimetrikus alapon. (36, 37, 38, 39,40, 41,42,43,44.) 
Általában két típusú kalorimetert használnak. 
Az i zoterm-kalori métereknél az adszorpciós hő 
hatására a vizsgáló edényen kívül elhelyezett 
jég elolvadásának mértékét mérik, tehát a 
mérés alapja a jég elolvadásának mértéke. Az 
adiabatikus kalorimeterek jó hőszigetelésűek, 
általában üvegből készültek és ezüstözött
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vákuumköpenyűek és az adszorpciós hő mérése 
a hőmérséklet változásának mérésén alapszik. 
A hőmérséklet mérésére pirometereket hasz
nálnak. Az aktiválási energia csökkenése az 
adszorpciós hő méréséből kiértékelhető. Minnél 
jobban sikerül a reakcióhoz szükséges aktivá
lási energiát katalizátor segítségével csökken
teni, annál alacsonyabb hőmérsékleten és annál 
szelektívebben tudjuk a reakciót a kívánt ter
mék keletkezésének irányában lejátszani.

A fenti vizsgálati módszereken kívül még 
számos mechanikai és elektromos. vizsgálati 
módszer ismeretes, melynek ismertetése jelen 
összefoglalás keretébe nem foglalható.

Az aromatizáló ipari eljárások a katali
zátortérben a reakciótermék gázát, amely nagy 
hidrogéntartalmú, állandóan recirkuláltatják 
nyomás alatt. A hidrogén parciális nyomásának 
növelése termodinamikailag az aromatizálás 
hátrányára van. Azonban, tekintve, hogy a 
katalizátor élettartamát a mellékreakcióban le
játszódó krakk-folyamatok terméke, a koksz 
csökkenti legnagyobb mértékben, ezért a hidro
gén parciális nyomásának növelése igen előnyö
sen hat a nagymennyiségű hidrogént termelő 
kokszosodás folyamatának visszaszorítására.

A katalizátor minősége nem csupán a 
reakció sebességét változtatja, ami a légionto- 
sabb tényező, hanem a ciklikus átalakulás egyes 
fázisaira is hatással van. így egyes katalizáto
rok a paraffin szénhidrogénekből dehidrogéne- 
zéssel olefin szénhidrogéneket alakítanak, majd 
gyűrűzárás útján ciklikus olefineket, s az így 
kapott vegyületeket dehidrogénezéssel aromássá 
alakítják. Az utóbbi dehidrogénezés két mole
kula hidrogén leszakadásával jár. Egyes kata
lizátorhatóanyagok jelenlétében a két hidrogén
molekula egymást követő lépésekben szakad le. 
más katalizátorok tetraéderes kristálystruktú
rája folytán mind a négy hidrogénatomot egy
szerre képes leszakítani. Egyes katalizátorok 
atmoszférikus nyomáson igen aktívnak mutat
koznak, nyomás alkalmazásakor azonban az 
általuk termelt aromás Szénhidrogének mennyi
sége nem a termodinamikailag számított, hanem 
annál sokkal jelentékenyebb mértékben csök
ken.

Ez utóbbi fejtegetésemmel arra igyekeztem 
rámutatni, hogy a katalizátorok elkészítése és 
vizsgálása igen gondos és pontos munkát igé
nyel.

A fenti szempontok alapján megállapítható, 
hogy a katalizátorok vizsgálatának fejlődése és 
minden katalitikus iparágban való alkalmazása 
előreláthatóan nem csupán elméleti, hanem 
nagyjelentőségű ipari eredményekkel járhat.
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Acélnemesítő ötvözőelemek
D O B O S

Az acélgyártás folyamán, a kiindulási 
nyersanyagoktól függően, sohasem kémiailag 
tiszta vasat, ferrumot, hanem mindenkor olyan 
ötvözetet nyerünk, mely a kél fő alkotórészen, 
a vason és szénen kívül egyéb elemeket is 
(Si, Mn, S, P) tartalmaz. Minden acélanyag
ban van tehát még szilicium, mangán, kén és 
foszfor is. Ezek előállítás közben kerülnek 
be e a vasba, ezért ha a szokásos mennyiség
ben vannak csak jelen, nem tekintjük külön 
ötvöző elemeknek, ötvözetlennek tekintendő 
tehát az olyan acél, amely a szokásos s járu
lékos elemeken (C, Si, Mn, S, P) kívül szándé
kosan beadta,golt ötvözőelemeket (Ni, Cr, Co, 
Mo, V, W) nem tartalmaz, s a járulékos ele
meket is csak oly mértékben, ahogy azt a 
gyártási eljárás megköveteli.

Az ötvözött acél a járulékos elemek vala
melyikéből a normális üzemben elérhető leg
kisebb mennyiségnél lényegesen többet, vagy 
pedig ezeken kívül szándékosan adagolt 
további elemeket is tartalmaz. Tehát a 0 2— 
0.3% S-tartalmú acél már ötvözöttnek minő
sítendő (lautomiata-aoél). De ötvözött az 1.0%- 
nál több Mn-t tartalmazó, vagy pl. 3% Si-tar- 
talmú acél is. ötvözött aeé’niak is kizárólag 
olyan vasötvözet nevezhető, melynek vas a fő
alkotórésze, Nem nevezhető tehát acélnak pl. 
egy 50—60 % Ni-Cr tartalmú tűzálló ötvözet, 
vagy a Co-Wolfrámkarbid összetételű widia és 
a stellitfajtájú Co-Cr-W-Fe-C ötvözetek. (1)

Az acélok tulajdonságait ma már szinte 
tetszésünk szerint változtatgathatjuk. A mo
dern metallurgia és kémiai technológia olyan 
acélokat képes előállítani, amelyekben már 
magára sem ismer a vas. Az acél tulaj
donságait ugyanis más elemeknek néha már 
egész kis mennyiségben való hozzáadagolásá- 
val csodálatosan meg lehet változtatni. A leg
inkább befolyásolni szándékolt tulajdonságok: 
a) mechanikai (rugalmassági határ, folyási 
határ, szakító szilárdság, szakadási nyúlás, 
kontrakció, keménység, fajlagos ütőmunka, 
fáradási határ, tartós folyási határ, nyomó-, 
hajlító-, nyíró- és csavaró szilárdság, kopás- 
állóság, stb.), b) technológiai (önthetősóg, 
kováesolhatóság, alakíthatóság, megmunkál- 
hatóság, koptathatóság, hőkezelhetőség, 
begeszthetőség, stb.), c) elektromos és mág
neses _ (fajlagos vezetőképesség, permeabilitás, 
coercitív-erő, hiszterézis, remanencia, stb.), 
d) kémiai tulajdonságok (savállóság, korrózió- 
állóság, rozsdamentesség, stb.). Minderekkel a 
tulajdonságokkal az egyes ötvözőelemek a leg
változatosabb összefüggésben vannak.

A későbbiekben részletesen tárgyalandó 
legfontosabb ötvözőelemek szerepét több szem
pontból vizsgálhatjuk, aszerint, hogy: a) mi 
az oka jelenlétüknek, b) mi a célja jelenlétük
nek, c) milyen a szövetbeli eloszlásuk, d) 
milyen mennyiségben vannak jelen. (2)

Már elöljáróban leszögezhetjük, hogy az 
Összes acé' nemesítő ötvözőelem tulajdonság
befolyásoló hatását az a körülmény szabja 
meg, hogy miiképen vesz részt az acélötvözet
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felépítésében, miképen oldódik a vas-szénötvö- 
zetben, vagyis hogyan alakul a mikroszövete. 
A vas-szénötvözet állapotábrája eléggé ismert, 
így mellőzöm annak ismertetését.

Az ötvözött acélok magatartását cél
szerűen aszerint vizsgálhatjuk, amint az egyes 
ötvözőelemek ferritben oldódók, karbidképzők, 
különleges vegyü’etalkotók, vagy oldódás nél
kül válnak ki. (2)

Az eddigiekben igyekeztem felsorolni 
mindazokat az általános érvényű összefüggése
ket, amelyek az egyes aoélnemesítő ötvöző
elemek szerepének megértéséhez közelebb 
vezetnék, akár egymagukban, akár csoporto
san fordulnak elő valamely acélban.

Mielőtt a legfontosabb ötvözőelemek rész
letes tárgyalására térnék, a nemesacélok elne
vezésével kapcsolatos néhány körülményt tar
tok szükségesnek megemlíteni. Az ötvöző
elemek számát tekintve, az ötvözött acél lehet 
bárom-, négy-, vagy többalkotós (komplex). 
Az ötvözőelemek minősége szempontjából, a 
nemesacélokat az ötvözőelemek felsorolásával 
jellemezzük. A Ni-acél. Cr-acél, W-acé1 három- 
alfeotós. a Cr-Ni-, Mn-Cr-, Cr-Mo-acél pedig 
négyalkotós (a C-t nem szokás megemlíteni), 
a Ni-Cr-V-acél viszont ötalkotós. Az ötvöző
elemek felsorolásakor először mindig a leg
nagyobb mennyiségűt említjük, azután a töb
bit, százalékos mennyiségük csökkenő sor
rendjében. A Ni-Cr-acólban tehát több a nik
kel, mint a króm, a saválló Or-Ni-acél viszont 
több krómot tartalmaz, mint nikkelt. Az 
ötvözőelemek mennyisége tekmte+ében a gyen
gén ötvözött acélokban az ötvözőelemek össze
sen 5—6%-nál kevesebbet tesznek ki, erősen 
ötvözött acélokban az ötvözőelemek százalékos 
összege ennél több. (1)

A következőkben részletesebben tárgyalom 
a legfontosabb ötvözőelemeket. A metallurgiai 
és kémiai szempontokon kívül, gazdasági vonat
kozásukban is tárgyalom az egyes elemeket, 
bőt röviden kitérek lanaliitifcai meghatározá
sukra is.

Króm.
A króm tetszésszerinti arányban elegyít

hető a vassal. A tiszta vasban az összes króm 
oldott állapotban van jelen. A‘ széntartalmú 
vasban részint oldott állapotban, részint a 
szénhez kötve, mint krómkarbid (C^Cy fordul 
elő. Nemesacélok előötvözete a ferrokróm, 50— 
75% krómmal. A ferrokróm lehetőleg kis szili - 
euimtartalm ú, krómdús ércekből készül. 
A króm tiszta állapotban nem fordul e’ő, leg
feljebb metieorkövekben. Legfontosabb ásványa 
a krómvaskő (FeO.Cr^Ch). Ezt olvasztják meg 
elektromos kemencékben antracittal, koksszal 
és mangánnal keverve. Az így nyert közönsé
ges ferrokróm még meglehetősen nagy szén- 
tartalmú. Ezt további króm vasérc adagolásá
val _ és újra való megömlesztéssel tisztítják 
addig, míg a széntartalom néhány tized száza
lékra csökken.
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Krómérc kevés helyen található. Egyedül 
a Szovjetunióbaji áll az ipar rendelkezésére 
megfelelő mennyiségű króm. Anglia csak 
gyarmatainak és dominiumainaJk segítségével 
láthatja el magát, a többi ipari állam behoza
talra szorul. Magában Európában ugyancsak 
nem igen van króm, csupán a Balkánon, ahol 
a krómérctelepek valószínűleg a törökországi 
erőtelepek nyú’ványai.

Az 1937-i statisztika szerint a krómterme- 
lós a következőképen oszlott meg:

Dól-Bhodézia . • . . 135.000 tonna
Oroszors: ág . . . . 100.000 99

Törökország . . . . 93.000 99

Délafrikai Unió . . 76.000 99

Pülöp-szigetek . . 35.000 99

Brit-India . . • . . 31.000 99

Kuba . . . . . . 31.000 99

J ugoszlávia . . . . . 29.000 99

Űj-Kaledónia . . . . 24.000 99

Görögország . . . . 20.000 99

A króm növeli ia vas oldókópességét a szén-
nel szemben s megnehezíti a grafit és temper- 
szón kiválását. Krómacélok törete világos 
színű. Szövetük tűalakú kristályokat tartal
maz, melyek mikroszkóp alatt a eementithez 
hasonlítanak. Az olvadáspontra 5—8%-ig nincs 
lényegesebb befolyással, ezen felül az olvadás
pont emelkedik. A hőállóság a króm mennyi
ségével növekszik. A 6% Cr tartalmú acél 
800°-ig, a 18%-os 1000°-ig és a 30-%os acél 
1200n-ig hőálló. Nikkellel ötvözött hőálló króm
acél mechanikai tulajdonságai kitűnőek. A hő- 
álló Cr-Ni acéloknak 900°-on még 8—14 kg/mm* 
a  tartós folyás határuk.

Az olvadásponthoz hason1 óan, a kritikus 
pontok sem szenvednek lényeges változást kevés 
króm jelenlétében. Erős krómötvözésű nemes
acélok lehűlésénél azonban, a 700° körül jelent
kező kritikus pont nem észlelhető, amiből arra 
lehet következtetni, hogy az ilyen acélokban 
a króm megakadályozza a r-vas átalakulá
sát. s a szilárd o da nak perlitté való sr át
esését. 7—8% Cr+0.2% C-t, vagy 5—7% Cr +
0.8% C-t tartalmazó acélok lassan hűtve 
martenzitesek ugyan, de a króm további növe
kedésével nem ausztenit jelentkezik, hanem 
ferrites szövet. A 15—18% Cr-t és 0 5%-nál 
kevesebb C-t tartalmazó acélokban ausztenit is 
mutatkozik, de ferrittel együtt,- a legalább 
20% Cr-tartalmú acélok azonban már tisztán 
ferritesefc. Az ötvözés folytán az ötvözetlea 
acél jellegzetes s: övetelemének, a perüknek  ̂ a 
C-tartalma többnyire csökken. Ilyen hatású 
a krómon kívül még a W, Co, Ni is.

Minthogy az ötvözőelemek legalább részben 
a ferritben oldódnak, annak szilárdsága és 
keménysége ötvözés folytán növekszik, szívós
sága viszont alig csökken. Ezen a réven az 
összes oldódó ötvözőeleinek, köztük a króm is, 
növelik az acél szilárdságát, keménységét.

Amíg az ötvözőelemek levegőn hű ött álla
potban szövetváltozást nem okoznak (tehát 
amíg az acél perlites). addig a szilárdságot és 
keménységet növelő hatásuk mennyiségükkel 
eléggé pontosan arányos. Ahhoz, hogy a szín- 
vasak kereken 25 kg/mm2 szilárdsága 1 _ kg/ 
mm2->rel növekedjék, krómból 0.17% szükséges.

0.7% C mellett 9 0% Cr-ot tartalmazó nemes
acélt a legkeményebb reszelő sem fogja, holott 
az ugyanilyen széatartalmú, de króm-mentes 
acél, edzetlen állapotban könnyen reszelhető.

A perlites acélok szívósságát (nyúlását, 
ülőmunkáját) a: ötvözőelemeik, köztük a kióm 
is, csak mérsékelten csökkentik. Az olyan 
nemesacél, melynek Cr-tartalma az 5%-ot meg
haladja. merev és törékeny.

A folyás határát a króm kb. ugyanolyan 
arányban növeli, mint a szakítószilárdságot.

Bár a Cr nagyobb mennyiségben javítja 
a. kováosolhatóságot, a 25—30% Cr-tartalmú 
tűzálló acélok, ha 20%-ot meg nem haladó 
mennyiségben Ni is van bennük, a vörösmeleg 
hőmérsékletén ridegek lehetnek. A kén okozta 
vörcstöréikenységet a Cr enyhíti, illetve* meg is 
szünteti. A jól forgácsolható automata acél 
némelykor ólommal ötvözött. Kis olvadáspont
jánál fogva, az ólom is törékenységet okoz. 
A Cr az ólom káros hatását is csökkenti. (1)

ötvözőelemok jelenléte az acélban, annak 
átalakulásait meglassítja. Ez a;t is jelenti, 
hogy a teljesen edzőhatású, kritikus helűlés 
sebességét csökkentik. Ugyanazon hűtésmódot 
alkalmazva, a nemesacél nagyobb szelvényben 
edződik, mint a szénacól. Több ötvözőelem 
erősebben hat az edzbetőségre, mint egyetlen 
ötvöző  ̂nagyobb mennyiségben. Az 1% Cr-ot és 
3% Ni-t tartalmazó acél tehát nagyobb szel
vényben edződik, mint a 4% Cr-ot, vagy 4% 
Ni-t tartalmazó. (1)

Az ötvözőelemeknek az átalakulásokat las
sító hatása a megeresztéskor is érvényesül. 
Ennek folytán a Cr-ucélok nagyabb hőmérsék
leten eresztődnek meg olyan keménységre, 
mint aminőt a szénacélok már kisebb hőfokon 
való megeresztéskor elérnek. A szénacélok 
tehát 150°-on megeresztve a legkeményebbek, 
míg a ikrómacálok 500°-otn megeresztedt állapo
tukban. A krómacélok a megeresztéskor fölvett 
keménységüket 500—600°-ig való újabb föl- 
melegítéskor sem vesztik el.

A 0.5% Cr-tartalmú aeél, már nem hegeszt
hető.

Az elektromos vezetőképességre ia króm 
nincsen lényegesebb befolyással. A remanens 
mágnesség intenzitása körülbelül 1% Cr-.ár
talomig fokozódik. Wolfrámtartalmú mágnes- 
acélok kis koeroitiverejének és hőállóságának 
javítására előnyös kismennyiségű króm. 
Készültek fcróinaoól mágnesötvözetek 3.5% 
krómtartalommal.

Nem oxidáló savakban a króm gyorsan 
oldódik, vis. ont oxidáló savakban passzíváló- 
dik, s ezt a tulajdonságát acélokban is meg
tartja. Közönséges vízzel és sóoldatokkal szem
ben a krámacélok igen ellenállók. Mintegy 
14% krómtartalmú acél sósavval és kénsavval 
üzemben viszont már nem annyira ellenálló, 
mint a közönséges szénacél. A Cr-tartalom 
növelésével (20—25%) azonban az ellenálló- 
képesség újból növekszik. Bizonyos körülmé
nyek között magas Cr-ötvözésű acélok is kör
re deáló dhat nak. főleg ha még a passzíváié 
réteg kialakulásához szükséges kevés oxigén 
sincs jelen. (3)

Nemesacélok Cr-tartalmának meghatáro
zása többnyire lérfogatosan történik. A költsé
ges jodometriásmódszer helyett a gyakorlat-
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bán a ferroszulfát-káliuimpermanganátos titrá- 
lást használják. Ha potenciámé törés indiká- 
lást, vagy valamilyen redox-indifcátort alkal
mazunk, a króm közvetlenül mérhető a ferrósó- 
oldattal.

Nikkel.
A nikkel szintén könnyen és minden arány

iam ötvöződik a vassal. Minthogy könnyen is 
redukálódik, azért nikkeltartalmú vasércek 
kohósításánál az összes nikkel átmegy a vasba. 
A nikkelacélokat oly módon állítják elő, hogy 
lehetőleg tiszta nikkelt, nikkelacél-bulladókot, 
vagy pedig ferronikkelt oldanak a vasfürdő'ben.

A természetben előforduló nikkelércek 
rendszerint nagyon kevés nikkelfémet (1—5%) 
tartalmaznak s ezért a nikkelércek koliás: iata 
nagyon bonyolult mesterség. Igazi jelentőségre 
csak akkor tett szert a nikkel, amikor acél- 
nemesítésre kezdték komolyabban felhasználni. 
Az 1940. évi statisztika szerint, a nikkel fel
használása a következő arányokban történt: 
60%-át acélhoz ötvözték, 10%-ából nikkel-réz 
ötvözetek készültek, 8%-át a galvanotechniká
ban has: múlták fel. 1%-át a vegyészeti iparban, 
a többit vegyes ötvözetekhez.

A nikkeltermelésben Kanada vezet, messze 
minden többi ország előtt. A kanadai nikkel- 
érceket 1887-ben fedezte föl Ritchie, véletlenül, 
mert rezet keresett és vélt megtalálni. Kezdet
ben rossz üzletnek látszott a dolog, mert akkor 
még egy-kétezer tonna volt az egész világ 
nikkelszükséglete. Hamarosan rájöttek azonban 
a nikkelaoél kitűnő tulajdonságaira, és meg
sokszorozódott a szükséglet. A Rilohie által 
alapított Niokel Company of Camada terme
lése évről-évre nőtt, s csakhamar túlszárnyalta 
az addig élenjáró francia Üj-Kaledóniát. 
1906-ban Kanadában nem egészen tizenegyezer 
tonna nikkelt termeltek, 1916-ban negyven- 
<?zret, 1918-ban ötvenkétezret. A huszas eszten
dőkben egyre nagyobb teret hódítottak a nik
kelacélok a békés acéliparban is, különösen az 
automobilnál, s ezért 1929-re a világtermelés 
66.500 tonnára rúgott. Ennek 88%-át Kanada, 
8%-át Űj-Kaledónia, 1.2%-át Brit-India, 0.6%-át 
Norvégia szállította. Ekkor ismét elkezdődött 
a hatalmas fegyverkezés az egész világon, s a 
nikkeltermelés 1937-ben már meghaladta a
100.000 tonnát. 1939-ben a világ 117.010 ton
nányi nikkeltermelésóből Kanada 104.000 ton
nát szállított, 1940-ben a kanadai termelés egy
maga 120.000 tonnát, tett ki. Ezidőszerint még 
mindig francia Új-Kaledónia áll a második 
helyen, de pár esztendő óta a Szovjetunió is 
megjelent nikkeltermelésével a világpiacon. 
A mostani háború előtt már felvitte évi 2800 
tonnára az Uraiban és a Kóla-félszigeten talált 
ércek kitermeléséből, s az eddigi becslések sze
rint körülbelül 400.000 tonna fémet remélnek 
még a már ismert érctelepekből. Nemsokára 
bizonyára jelentős szerepük lesz Európa nik
kelellátásában a petsamoi bányáknak, melyek 
a felszabadító háború után kerültek orosz 
birtokba.

A nikkel értékes kémiai és mechanikai 
sajátságai folytán az iparban mind újabb és 
újabb szerepre tesz szert. Legnagyobb jelentő
sége azonban, mint már említettem, acélneme

sítő ötvözőelemként való alkalmazásában van. 
Nemesacélokban egyike a leghasznosabb és a 
króm után leggyakrabban használt ötvözőknek.

A nikkel leszállítja az alsó eutektikns pon
tot. s megnagyobbítja a martenzit-mezőt. Az 
allotrópos átalakulásait pontjai s: intén süly- 
lyednek ,a Ni-tartalom növekedésé vél. A vas 
oldó képességét a szénnel szemben csökkenti, 
s elősegíti egyszersmind a grafitkiválást is. 
3% Ni mellett az elérhető legnagyobb C-tar- 
talom már csak 3.7%-ot tesz ki. s az 1% C- 
tartalommal bíró, teljesen grafit-mentes vas
ban 3 % Ni hozzáadása után már grafitot talá
lunk. A (emperszén képződésére látszólag nincs 
befolyással.

Az acél olvadáspontját némileg leszállítja.
1—10% Ni-tartalomig a vas sűrűn folyik, 10— 
] 8 % -ig hígabb, s 18% fölött újból sűrű 
folyású. A megmerevedés alkalmával a nikkel- 
acélok erősen fogynak.

Az acél töreté megmunkál atlan állapotban
0.5% Ni-tartalomig hólyagos, likacsos. 1%-nál 
áronban már tömöttebb, s 3%-nál finoman 
pikkelyes. Nagyobb Ni-tartalom mellett az 
acél előbb szemcsés, majd sugaras szövetű lesz.

A megmunkált ötvözetek szövete 9—10% 
Ni-tartalomig nem mutat nagyabb mérvű 
eltérést- 10—20%-ig a szemcse finomabb, s a 
töret tömöttebb. mint a közönséges vas- és 
acélfajtáké. Magasabb Ni-tartalom mellett 
inas, sugaras töretét nyerünk, mely semmiben 
sem hasonlít a Ni-mentes ötvözetekéhez. 
A mikrostruktúra változása annál kisebb Ni- 
tartalom mellett következik be. minél nagyobb 
a C és Ni összege.

A nikkel metallurgiai szempontból ausz- 
tenitképző ötvö:őelem. Ugyanis az a cél̂  a Ni- 
tartalom növekedésével egyre közelebb jut az 
ausztenites állapothoz. A legfeljebb 6—10% 
Ni-t tartalmazó acélok még eutektoidosak, míg 
a 25—30% Ni-tartalmú acélok már ausztenite- 
setk. A közbenső Ni-tartalmú acélok marten- 
zitesek. (1)

A nikkel növeli az acél keménységét. Érde
kes azonban, hogy a  keménység csakis bizo
nyos határig fokozódik. Amint a Ni-tartalom- 
mal ezt a határt átlép'ük. a keménység csök
ken. Acéloknál a legnagyobb keménység min
dig azoknál a Ni-tartalmaknál jelentkezik, 
melyeknél a mikrostruktúra tiszta martenzit. 
A keménység maximuma tehát változtatja a 
helyét a C- és Ni-tartalom összege szerint, de 
nagy átlagban 7 és 20% Ni-tartalom közé esik.

A szakítási szilárdság a Ni-tartalom 
nagyobbodásával nő, de a keménységhez 
hasonlóan szintén csak bizonyos határig 
A színvas szilárdsága 1 kg/mm2-rel növekszik
0.45% Ni hatására. Perli es acélok szívóssá
gára, ellentétben a legtöbb ötvözőelemmeb 
a Ni alig hat. Az ausztenites nagy Ni-tartalmú 
acélok, nagyon siívúsak. Az ilyen ausztenites 
Ni-acélok szilárdsága 60—90 kg/mm-, a Ni és 
a C mennyisége szerint, nyúlásuk 25—50%, 
ütőmunkájuk 20—30 mkg/cm2. Nagy kemé
ny edőképesség is jellemzi őket, ez okozza a 
kopással szemben való nagy ellenállóképessé
güket is. (1)

Az acél melegen való alakií hatóságára a 
Ni jótékony hatású. Ez a megállapítás csak 
általánosságban érvényes, és nem zárja ki azt
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a lehetőséget, hogy bizonyos körülmények 
között más természetű hatás ne jelentkezzék. 
Ni-acélokon pl. félsz íni hibák keletkezhetnek 
azért, mert az oxidáció bennük mélyebbre hat, 
mint az ötvözetlen acélban. Ha tehát Ni-aoélt 
túlságosan nagy hőfokon, vagy sokáig izzíta
nak hengerlés, kovácsolás előtt, vastag felületi 
oxidációt szenved, s ez a réteg alakítás alkal
mával reped, szakad. (1)

A krómhoz hasonlóan, a nikkel is csök
kenti az edzéshez szükséges kritikus sebessé
get, vagyis Ni jelenlétében kevésbbé intenzív 
hűtés is míartenzites s; övetszerkezetet eredmé
nyez. Ezt a hatást a Ni azáltal éri el, hogy 
lassítja az ausztenit bomlási sebességét. Külön 
megemlítendő a  nikkelnek megfelelő nagy 
mennyiségben való adagolása esetén azon 
hatása, amellyel a bomlásnak nemcsak a sebes
ségét csökkenti, hanem magát a felső kritikus 
hőfokot szorítja le annyira, hogy még szoba- 
hőmérsékleten. sem bomlik fel az ausztenit, 
miáltal a gyakorlati követelmény számára 
ausztenites acél előállítását teszi lehetővé.

A nikkel, valamint az összes ferritben 
oldódó ötvöz őelem a megeresztóskor keményítő 
hatást fejt ki, a nyúlás csökkentése mellett.

Kovácsolással való hegesztésre az ötvözött 
acélok általában véve nem alkalmasak. A nik
kel kivételt képez ebben a tekintetben, ameny- 
nyiben a hegeszthet őseget nem befolyásolja 
lényegesen.

Az elektromos vezetőképesség ia Ni-tárta
lom emelkedésével jelentékenyen nő, még
pedig ellentétben a többi vasötvözettel, füg
getlenül a keménységtől.

Kiváló mágneses sajátságai miatt tartós 
mágnesacélokat ötvöznek vele. A mágneses 
tulajdonságok 2—3% Ni-tartalomig nem szen
vednek lényegesebb változást. Meg kell azon
ban jegyeznünk azt, hogy a nikkelaeélokat nem 
szabad nagyon magas hőfokon edzeni, mert a 
mágneses tulajdonságok a hőmérséklet emel
kedésével rohamosan gyengülnek. Az olyan 
acéloknál pl., melyeknek Ni-tartalma 25% alatt 
van, a mágnesség már a sötétvörös és 
cseresznyepiros izzás között eltűnik, mégpedig 
e határok között annál alacsonyabb hőmérsék
leten. minél több a Ni bennük. Az a hőfok, 
melynél a mágnesség a lehűlés alkalmával 
újból jelentkezik, mindig alatta fekszik annak, 
melynél a hevítés alkalmával eltűnik.

A gyakorlati életben a krómacélok és a 
nikkelacélok mellett gyakran használják 
a króm-nikkel acél okát is.

Ha a perlites Ni-acélhoz Cr-ot adunk, 
akkor az acél perlites struktúráját megtart
hatja, de csak úgy, ha a Cr mennyisége 
kicsiny, s a Cr-Ni összege sem nagyon nagy. 
Ily körülmények között a Or csakis annyiban 
befolyásolja a szövetet, hogy a ferrit sóikkal 
finomabb szerkezetű lesz.

Martenzites Ni-acél szerkezetét kevés Cr 
nem változtatja meg. Nagyobb Cr-tartalomnál 
karbid képződik, melynek mennyisége a C- 
tartalom nagyságától függ.

A /-vasat tartalmazó Ni-acélok szövetére 
kevés Cr nincs befolyással. A Cr-tartalom 
növekedésével megindul a karín dkép ző dós, 
aránylag annál kisebb Cr-tartalomnál, minél 
több C van az acélban. Különben egyenlő

körülmények között a szabad karbid mennyi
sége arányosan nő a C- és Cr-tartalommal.

Az acél mechanikai tulajdonságait a Cr 
és Ni együttes jelenléte rendkívül erősen 
javítja, A Ni szívósságot ad az acélnak, a Cr 
az edzhetőséget növeli. A kettő együtt a neme- 
síthetőséget emeli az összes ötvözőelemek közt 
a legjobban. A Cr-Ni acélok ezért igen értéke
sek és elterjedték. A rozsda- és hőálló acélok 
szintén Cr 'és Ni tartalmúak.

A Cr-Ni acélok, mint betétben edzett, vagy 
mint nemesített anyagok kerülnek alkalma
zásra.

Kovácsoláshoz a Cr-Ni acélokat lassan kell 
fölmelegíteni, és a kovácsolás után lassan 
lehűteni. Megeresztési ridegségre hajlamosak, 
ezért ezeket a megeresztés után is olajban kell 
lehűteni. Rosszul hegeszthetők, a hegesztési 
varrat környékén ridegekké válnak.

Nagy keresztmetszetű Cr-Ni acélok is jól 
átnemesednek és még nagy szilárdság melle.t 
is nagy a szívósságuk.

Agresszív hatásoknak lényegesen jobban 
ellenállnak a Cr-Ni acélok, mint az egyszerű 
Cr-acélok. 15—20% Cr és 2% Ni tartalmú acélok 
hőkezeléssel keményítbetők is, de a Ni-tarta- 
lom emelkedésével csökken a kemónyíthetőség. 
Az olyan acélok, melyek 15%-nál több Cr-ot 
és 7%-nál több Ni-t tartalmaznak, hőkezelés
sel már nem keményítbetők. Az ilyen össze
tételű acélok ausztenites állapotban használa
tosak, amit magas (1000—1200") hőmérsékletről 
való gyors lehűtéssel állítanak elő.

A Cr-tartalom növekedésével növekszik 
a Cr-Ni acélok salétromsavval szemben tanú
sított ellen állóképessége is. Kénsav többéj 
kevésbbé korrodálja a Cr-Ni acélokat. Nitrálé 
savnak (tömény kénsav és salétromsav elegye) 
gyakorlatilag ellenállnak a Cr-Ni acélok. 
Sósavval és kénsavval szemben a Ni-tartalom 
növelése jelent nagyobb biztonjságot. Kénes- 
savnak tökéletesen ellenállnak a Cr-Ni acé
lok. (3)

Minthogy a Ni nehezebben oxidálódik a 
vasnál, azért oxidáeié által a vasból el nem 
távolítható.

ötvözött acélok Ni-tartalmanak meghatá
rozása leggyakrabban Ni-dimetilglioxim alak
ban, súlyszerint történik. A kovasav előzetes 
eltávolítása után, a Ni az acélban jelenlevő 
szokásos ötvözök mellett minden előzetes 
elválasztás nélkül meghatározható. Kis niikkel- 
tartalmií ötvözetek esetén igen gyorsan el
végezhető meghatározási mód a káliumcianidos 
térfogatos-elemzés. Ez utóbbi analitikai mód
szert több fém zavarólag befolyásolja.

Kobalt.
A kobalt a vassal szemben teljesen úgy 

viselkedik, mint a nikkel, s így mindaz, amit 
a nikkelről mondottunk, általában a kobaltra 
is érvényes. Mivel azonban a kobalt jóval 
drágább a nikkelnél, azért kobalt-tartalmú 
nemesacélokat csak kisebb mennyiségben állí
tanak elő.

Fémes kobalt a természetben csiak ritkán 
található. Aránylag leggyakoribb ásványa a 
smaltit (CoAs2) és a köbaltit (CoAsS). A ritka
ságuk folytán értékes kobaltércek legfontosabb
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lelőhelyei: Szovjetunió, Kanada, Belga-Kongó, 
Észak-R hódózia és Üj-Kaledónia.

A kobalt leginkább ,a gyorsacélok ötvöző 
eleme. Ezek az aeéll'ajták 0.8—1.0% ,C-t tar 
halmaznak, ötvözőfémeik pedig 14—18% W, 
4—5% Or, 0.5—30% V, 1.5%-ig terjedő meny- 
riyitségű Mo és 15%-ig terjedő mennyiségű Co. 
A kobalt és a wolfrám teszik az ilyen nemes
acélokat meg nem eresztődővé. A nyomásos 
öntéshez használt fccfcillák céljára is Co-acélt 
alkalmazmiak.

Míg az eddig tárgyalt, valamint a későb
biekben tárgyalandó ötvözőelemek valameny- 
nyien csökkentik az edzéshez szükséges 
kritikus sebességet, vagy kevésbbé erőteljes 
hűtéssel is marton; ites mikrostrukturát 
kapunk, addig a kobalt ellenkezőleg viselkedik. 
Ellentétben a többi ötvözőelemmel, a. kobalt 
az edzett kéreg vasitagságát nem befolyásolja, 
helyesebben csak vékonyítja. Minden más 
ötvöző a szerint segíti elő vastagabb edzett- 
kéreg keletkezését, minél inkább lassítja az 
ausztenit bomlását. (2)

A Co a Ni-hez hasonlóan a y-vas terü
letét bővítő ötvözőelem. Az acélok melegen 
való alákítliatóságára a Co — ellenlétben a Ni 
jótékony hatásával — úgyszólván teljesen 
közömbös.

Kiváló tulajdonsága a kobaltnak, hogy 
jelentősen növeli az acél mágnese:hetőségét, 
ezért permanens mágnesacélok ötvözésére 
használják. A Co-mágnesacélok némán enciá ja 
meglehetősen nagy, és a mellett komolyan 
hőálló (kb. 600°-ig) tulajdonsággal rendelkez
nek.

Kémiai analitikai meghatározása történ
het rodaniddal, a keletkezett kékszínű komplex- 
vegyületnek fotometrálásával, vagy súly
szerinti leválasztással « -nitrozo- fi -niaftol 
segítségével,
Wolfrám.

A wolfrám tetszésszerinti arányban elegye
dik a vassal. A tiszta vasban részint oldott 
állapotban, részint Fe’W vegyület alakjában 
van jelen. A szénnel állandó elegyfcarbidot 
képez.

A wolfrám egyike a legnehezebb fémek
nek. Csak az arany, platina és ozmium nehe
zebb nála. Nem túlságosan ritka fém, gyako
ribb, mint a kobalt, bár ritkább mint a nikkel 
és króm. Alig negyed százada, hogy a leg
keresettebb fémek egyike lett. Ennek oka, 
hogy a különleges acélok gyártásánál sajátos 
tulajdonságainál fogva (a vasnál nagyobb 
szakító szilárdság, nem mágneses, magas 
olvadáspont, 3200°, kis hőkiterjedés, sth.) fon
tos szerepet játszik. Ezért hihetetlen verseny- 
futás indult meg az egyes nemzetek közt a 
wolfrám újabb lelőhelyeinek felkutatása, és 
a meglévők minél alaposabb kiaknázása érde
kében. Két ásványból nyerik: az egyik a 
scheelit, kalciumwolframát (CaWo4), a másik 
a wolframit (FeMnWO4). Előállítására főleg 
az utóbbi használatos. K. C. Li-nek, a világ
hírű kínai wolfrám-érctelepek felfedezőjének 
1943-ban megjelent könyvéből (5) kitűnik, hogy 
a világ ma 4.7 millió tonnára becsült (60% 
WO-tartalommal számított) érckészletéből kb.

4.4 millió tonna Kína területén található. (4)
1937-ben a világ wolfrám termelése 38.000 ton
nát tett ki, s a következőképen oszlott meg:

K í n a ....................... . . 18.000 tonna
Burma ................... . . 6.000 11
Egyesült Államok . . 3.000 11
Portugália . . . . . 2.0C0 11
Bolívia .................. . . 1.800 11
M a l a y a .................. . . 1.000 19
Tasmauia . . . . 300 11
Dél-Rhodézia . . ,, . 275 19

Kína első helyét nem annyira az érotele- 
pek gazdagságának köszönheti, mint inkább 
annak, hogy az ércet olcsó munkaerővel a föld 
felszínéről bányásszák, illetve szedik fel. 
A japánok hadbalépése előtt, a kínai wolfrám- 
termelós teljes égésiében az angolszász hatal
mak rendelkezésére állott. Most azonban a bur- 
mai és kínai wolfrám aligha talál utat 
Angliába vagy Amerikába. Európában a 
spanyol és portugál bányák szolgáltatják a 
wolfrámot, s főképen ezért igyekeztek folyton 
az lángolok kiugratni e két országot semleges
ségükből.

A wolfrámtermelós 90%-a acélnemesítésre 
szolgál. A W-acélok a gyakorlatban igen nagy 
fontosságúak. Kiváló tulajdonságuk, hogy még 
500—600°-on is éltartók, ennélfogva nagy vágási 
sebességeket és így nagy teljesítményt lehet 
elérni az ilyen ú. n. gyorsacélokkal. Ezen érté
kes tulajdonságuk azon alapszik, hogy a W-ot 
tartalmazó elegykristályok, különösen, ha Cr 
is van jelen, s ha az acélt lehűlése előtt magas 
hőmérsékleten tartottuk, rendkívül nehezen 
esnek szét. A nagy W-tartalmú acélokat tehát, 
hogy keménységük nagy legyen, nem kell hir
telen lehűteni, mert a cementitnek a sz'lárd 
oldatból való kiválása olyan lassan megy végbe, 
hogy még akkor sem hozhatók perlites alakra, 
ha 600°-ra hevítjük, mely eljárás a közönséges 
szónacéloknál azonnal a keménység nagymérvű 
csökkenését vonja maga után.

A W-acélok fehér színűek. Szövetük kisebb 
W-tartalom esetén hasonló a közönséges szén- 
acélokéhoz. Több W jelenlétében a kristályok 
finomak, s a töret bársonyos.

A kritikus pontok kevés W jelenlétében 
nem szenvednek változást. Nagyobb mennyi
ségű W akadályozza a /-vasnak «-vassá való 
átalakulását és a martenzitnek perlitté való 
szétesését. Megfelelő mennyiségű W adagolá
sával olyan acélt kapunk, mely rendes hőmér
sékleten is /-vasat tartalmaz. Ezek az ú. n. 
önedző acélok, mert gyors lehűtés nélkül is nagy 
keménységűek.

A szakítási szilárdság a W-tartalom emel
kedésével egy bizonyos határig nő, azután 
kisebbedik. A maximumot annál kevesebb W 
mellett érjük el, minél nagyobb a C-tartalom.
0.11% W 1 kg/mm2-rel növeli a színvas szilárd
ságát.

A szívósság a szilárdság nagyobbodásával 
csökken, de nem olyan rohamosan, mint, a szén
acéloknál. A rugalmassági határ is jóval maga
sabb a W-acéloknál, mint a szénacéloknál.
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A W-acélak még 20%-on felüli W-tart a lom 
esetén is elég jól kovácsolhatok, de kovácsolá
suk és nyújtásuk nehezebb, mint a W-mentes 
acéloké. Minthogy azonban a túlhevítéssel 
szemben meglehetősen kényesek, azért izzó álla
potban való megmunkálásuk nagy óvatosságot 
igényel.

A hegeszthetőség már 0.1—0.2% W-tarta- 
lom esetén lehetetlenné válik.

Az elektromos vezetőképességre a W nem 
gyakorol lényegesebb befolyást, javítja azon
ban az acél mágneses tulajdonságait. A perme- 
ab'litás gyengül ugyan, de a koercitiverő. vala
mint a remanencia nagyobbodik. Az első ötvö
zött mágnesacél 1910-ben jelent meg 5—6% W- 
tartalommal. 1917-ben Honda és Tagaki nyilvá
nosságra hozták azon felfedezésüket- hogy a 
krómmágnesacélok koercitiv erejét W és Co 
hozzáadásával lényegesen emelni lehet.

A W-tartalom kedvezően befolyásolja az 
edzhetőséget- A legtöbb ötvözött acél kellemet
len tulajdonsága, hogy ha a megeresztés után 
nem hűtik le gyorsan (vízben vagy olajban), a 
megeresztés ellenére is rideg marad. Ezt a jelen
séget „megeresztési r'degség“-nek nevezzük. 
Kiküszöbölhető azáltal, hogy az ötvözött acélt 
a megeresztési hőfokról 400°-ig gyorsan lehűt
jük. W-tartalmú acéloknál ez a jelenség nem 
mutatkozik.

A W-acélokat kiváló technológiai tulajdon
ságuknál fogva leginkább szerszámacéloknak 
használják. Az ilyen W-tartalmú szerszámacé
lok óltartók és kopásállók, mert a W gátolja 
a megereszkedést. 18—24% W-tartalmú szer
számacélok még 600°-on sem lágyulnak ki, élü
ket megtartják. A magasötvözésű . gyorsacélok“ 
12—18% W-ot tartalmaznak. Az alacsony 
W-tartalmú, ú. n. takarékgyorsacélok 2—3% W 
mellett még ugyanannyi Mo-t és V-ot is tartal
maznak. A W-tartalmú gyorsacélokat eszterga-, 
véső- és gyalukések, továbbá marók és fúrók 
készítéséhez használják.

Kovácsolásuk 1250—950° közötti hőfokon 
óvatosan végzendő, gyakori utánmelegítéssel. 
Kovácsolás után a gyorsacélokat igen lassan 
kell lehűteni (hamuban vagy kemencében).

Edzésük 1200—1350° közti hőmérsékletről 
történik, az alacsony W-tartalmúaké azonban 
csak 1200—T250°-ról. Az edzésre kerülő acélt 
850—900°-ig igen lassan kell fölmelegíteni, az
után az edzési hőfokra gyorsan. Edző anyagul 
olaj- petróleum, vagy száraz sűrített levegő 
használható. Repedés legkevésbbé keletkezik 
sűrített levegő használatánál.

A megeresztés lehetőleg sófürdőben vég
zendő általában 550—580° közti hőmérsékleten,
1—2 óráig tartó hevítéssel. Az ilyen hőfokra 
megeresztett gyorsacél a legkeményebb.

Nemesacélokban a W-ot helyettesíthetjük 
kb. feleannyi Mo-el, de a V- és a Mö-tartalom 
növelésével is csökkenthető a W-mennyiség.

W-tartalmú acélok W-tartalmának mennyi
ségi kémiai meghatározására több módszer isme
retes. Acélelemző laboratóriumok többnyire az 
oxid alakban történő súlyszerinti eljárást hasz
nálják. W-acél sósavas oldatából tömény salét
romsavval wolfrámsavat választunk le, amit 
szűrés, mosás és kiizzítás után wolfrámtrioxid 
alakban mérünk. A meghatározás kényes pontja 
a HNCb-al történő oxidáció, ami után nem ma
radhat fölös HNO3 vissza az oldatban.

Molibdén.
A mokbdén a wolf rámhoz hasonlóan, csak

nem kizárólag nemesacélok ötvözőeleme. Hatása 
is hal mán a W-éval megegyező. Acélok edz- 
hetőségét javítja, az edzési eljárást megköny- 
nyiu, az áteaznetősóget növeli. Magasabb hő
fokon a fáradási határt nagyobbítja. A meg
eresztési ridegséget csökkenti.

Az első világháború előtt ezt a meglehető
sen ritka fémet csaionem kizárólag Izzólámpák 
izzó uHfrám.szálának felfüggesztésére használ
ták. Már akkor is tudták ugyan kiváló acél
nemesítő tulajdonságait értékesíteni, azonban 
nagyon kevés állt még akkor rendelkezésre 
belőle. Fókozottabban csak akkor kezdték el 
acél nemesítésre használni- amikor az amerikai 
Coloradoban hatalmas molibdénérctelenet fedez
tek fel, az ú. n. Climaxbányát. Ma is ez a bánya 
szolgáltatja a világtermelés négyötödét. Az 
egész világ évi molibdéntermelése 15—16.000 
tonna. A Clmaxbónyán kívül számba jön méz 
a mexikói, marokkói, norvégiaii és perui moi:b- 
dénbányászat, s az újabban Jugoszlávia terüle
tén fölfedezett telepek.

A molibdénnek az acél tulajdonságaira 
gyakorolt hatása hasonló a wolfrámého?. Ha
tása azonban olyan intenzív, hogy ugyanazon 
mechanikai tulajdonságok elérésére alig egy- 
harmada szükséges belőle annak a mennyiség
nek, arat wolfrámból kell az acélhoz ötvöznünk. 
Ebből a szempontból célszerű lenne a W-ot Mo-el 
pótolni. Viszont a ferromolibdén (60—80% 
Mo-el) ezidőszerint még meg^hetőseu idrá^a, s 
azonkívül a Mo könnyebben is oxidálódik, mint 
a W, és így a beömlesztésnél több megy belőle 
veszendőbe.

A molibdén a természetben csak ritkán for
dul elő. Aránvlag leggvakoribb ás^n-va a 
mol'bdenit (MoS ) és a sárga ólomérc (PbMoOO. 
Mo-acélok ónötvözete, a ferromolibdén is belő
lük készül, többnyire háromféle minőségben. A 
közönséges ferromolibdén 60% körüli Mo mel
lett. aránvlag so k  C-t (1—2%) tartalmaz. A tisz
tított ferromol:bdén C-tartalma már csnk 0-1—
0.4%. A nagypercentes ferromolibdén 80—85% 
Mo-el.

Az eddigiek során már láttuk, hogy ötvözés 
folvt'íu a szénacélok perlitjének CMarMma 
általában c°ökken. Hven hatású volt az összes 
ed'diV ismertetett ötvözőelem. A molibdén c°ak 
annyiban tér el, hogy csak kis mennyiségben 
ccskknnti a perlit C-tartalmát, sóik Mo növeli 
azt. (1)

A,Mo-ből jóval kevesebb mennyiség (0.07%) 
is elegendő a színvas szilárdságának 1 kg/mm2-el 
való neveléséhez. A perli les a cél oki szívósságát a 
Mo a Ni-hez hasonlóan alig befolyásolja. V szont 
az egyedüli ötvöző elem, mely az acélok mele
gen való alakítható~ágára nagyon káros. A 
kováeshegeszthetőségre hatástalan.

Csökkenti a Mo a Cr—Ni acélok megeresz
tési ridegségre való hajlamosságát, illetve azt 
teljesen kiküszöböli. A Cr-Ni-Mo acélokat főleg 
nemesítésre alkalmazzák, betétedzésre ritkáb
ban. A nemesített Cr-Ni-Mo acé’oknák még a 
Cr-Nii acélokénál is jobbak a mechanikai tulaj
donságai. Ezek a legkiválóbb gépszerkezeti acé
lok. A Mo a magas hőfokon való szilárdságot is 
növeli.

A Cr-Mo acélok újabban Cr-Ni acélok pót
lására használatosak. A Or-Mo acélok mind
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autogén, mind ívláng alkalmazásával jól he
geszthetők. Helyi edzésre is alkalmasak. A Or- 
Mo, Cr-Ni-Mo acélok autó- és repülőgépmoto
roknak és nélkülözhetetlen szerkezeti anyagai.

A Mo korrózióval szemben is ellenállóvá 
teszi az acélokat. Igaz, hogy csak híg savakkal 
szemben nyújt védelmet, töménysavak agresz- 
szív hatását megnöveli. Mo-acélok igen ellen- 
állóak nem oxidáló savakkal szemben, s ez az 
ellenállőképesség sokkal kevésbbé csökken hide
gen való hengerléssel, mint a Mo-mentes acé
lok- Mo-tartalmú Cr-Ni acélok magas (150— 
1705) hőmérsékleten is jól ellenállnak a kénes
savnak, azért nagy szerepet játszanak a papír-, 
illetve cellulózéiparban. (3)

Nagy Mo-tartalmú korróz'óellenálló acélok 
felülete sok esetben megrepedezett fakéreghez 
hasonlítható elváltozást szenved, ha hosszabb 
időn keresztül magasabb hőmérsékleten, nyugvó 
állapotban lévő oxidáló légkörben áll. Labora
tóriumi kísérletekre támaszkodva a jelenséget 
azzal magyarázzák, hogy az oxidáló légkör hatá
séira M0 O3 keletkezik az acél felületén, ami 
azután katalizálja a további oxidációt. A folya
mat akkor is végbemegy, ha nincsen jelen 
levegő, de a M0 O3 más úton kerül az acél felü
letére. A vanádiumpentoxid hasonlóképpen vi
selkedik. Ebből látható, hogy a rozsdamentes 
acélokat nagymértékben fenyegeti a korrózió 
akkor is, ha maguk nem tartalmaznak ugyan 
sem Mo-t- sem V-ot, azonban más úton pl. az 
üzemanyaggal kapcsolatban kerül velük érint
kezésbe ezen anyagok egyike. (6)

Acélötvözésre általában 0.15 és 10% között 
alkalmazzák a Mo-t, a szerszám és szerkezeti 
acélok 1%-nál kevesebbet tartalmaznak. Az em
lítetteken kívül fegyvercsövekhez, lövedékek
hez, páncé1 lemezekhez és csavarokhoz használ
ják fel a Mo-acélokat.

Mo-acélok Mo-tartalmán-ak meghatározása 
történhet súlyszerint, vagy kolarimetrikusan. 
Az előbbit 1%-nál magasabb Mo-tartalmú 
ötvözetek Mo-tartalmának meghal árazásához 
használjuk, míg a kolorimetrikus módszer
0.10—0.80% Mo-tartalom meghatáro' ására 
alkalmasabb. A súlyszerinti lamalizis oxikino- 
limnal történik, és a  csapadék szárítása után 
az oxikinolátot, vasy kiizzítás után molibén- 
trioxidot mérünk. Kevés Mo meghatározható 
eoetsavas vagy gyöngén sialótramsavas oldat
ból leválasztva ólommolibdenát alakban is. 
A hé rom vegyértékű Monek savas oldatban 
KCNS-al alkotott vörösbarna színű kompi'x- 
vegvülete használatos kolorimetrikus meghatá
rozásra.
Vanádium.

Alig néhány évtizede annak, hogy a vaná
dium szerepet kapott az acé'.nemesítésben. 
Nem is olyan ritka a földön, jóval gyakoribb 
a réznél, csak nagyon sokfelé szótapró. va talál
ható. Létezéséről már 1801-ben tudtak a 
kémikusok, bár igazi elemvoltát csak 1830-ban 
ismerték el. Mindenütt előfordul a vasércekben 
is, s ezért régebben a salakból választották ki.

Legelőször a francia Sehneider-C. eu sót 
fegyvergyárban kezdték a salakból kitermelni, 
s a textilfestőknek adták el, akik anilinf-ekete 
készítéséhez használták. Később rájöttek, hogy 
az acélhoz ötvözve igen kis mennyiségben is, azt 
rendkívül rugalmassá, szilárddá és keménnyé 
teszi. Így a Schneider—Creusot-gyár kezdett

először vanádiumacélt gyártani. Természe
tesen kutatni kezdtek ércek után, mert a 
vasolvasztók salakjából körülményesnek bi
zonyult a vanádium előállítása, és nem is 
fedezte a szükségletet. Találtak is nagyobb 
érctelepeket az Egyesült Államok terüle
tén, Mexikóban, Peruban, majd Délnyugat- 
Afrikában, Rhodéziában. Az afrikai vanádium- 
érctelep német gyarmaton volt. de az első 
világháború után angol birtokba került, 
s így ezen a téren, is angolszász hatalmaknak 
sikerült monopóliumot biztosítani maguknak. 
A németek Thonms-salafcból állítják elő acél
gyártásuk számára a szükséges vanádiumot, 
s nagyjában ebből is fedezik szükségletüket. 
Mivel egy éhként szerencsére eléggé elterjedt 
elem a vamádium, de csak kis -mennyiségek
ben, végszükség -esetén ma már ki nem íize- 
tődő módszereket is felhasználhatnak majd 
a hiány pótlására.

A vanádium főképpen szerszámacélok 
ötvö: őelem-e. A krómhoz és nikkelhez hasonlóan 
javítja az acél mechanikai tulajdonságait, de 
a dezoxidáns szerepét is játssza. A szilárdsá
got, folyási határt, fáradási határt, tartós 
folyáshatárt emeli. A szemosézetre finomító 
hatással van. A C-szegény acélfajták már
0.2% V-tiartalomnál finomabb ferrit-struktu- 
rát vesznek fel, melybe egyes keményebb szem
csék vannak beágyazva. Ezek a szemesek nem 
ártanak -az acél minőségének, hanem ellen
kezőleg, egyenletes eloszlásuknál fogva, szívó- 
sabhá, s szilárdabbá teszik az acélt. Közepes 
C-itarta lommal bíró V -acél ok perlitesek. 
A vanádium, éppen úgy, mint a Mo, f-erritképző 
ötvözőelem, mert olyan kevés elegendő belőlük 
a szövetnek ferritessé tételéhez, hogy a marten- 
zites szövet is kimarad. V-ot tartalmazó acé
lokban -az eutektoidos szövet köz ve .lenül a fer- 
ritesbe megy át. Viszont ellentétben az eddig 
tárgyalt ötvözőe’emekkel, a vanádium növeli 
a perlitnek C-tartalmát.

Az acél mechanikai tulajdonságaira a 
vanádium minden tekintetben javítólag hat, 
de csakis akkor, ha mennyisége 1% alatt van. 
Az cs zes eddig említett ötvözőelem szilárd- 
ságjaivító hatását felülmúlja. 0.04% V már 
1 kg/mm2-el növeli a színvas szilárdságát. (1)

A vanádiu m-tar tál m ú acélok tehát szilár
dabbak és jóval szívósahbak egyéb nemes
acélt knál. Szívósságuk különösen akikor rend
kívül nagy, ha megfelelő hevítéssel kilágyítjuk- 
Lágyításuk azonban nagy óvatosságot igényel, 
mert a túlh-evítéssel szemben meglehetősen 
kényesek.

A kováosolhatóság 1.5% V-tartal ómnál 
még kifogástalan, s hosszirányú repedések, 
amilyenek a keményebb Ni és C-acól oknál elég 
gyakoriak, 2% C-tartalom melleit sem mutat
koznak. A V-ot tartalmazó acélok azonban 
ugyanazon alakváltozáshoz nagyobb ütést 
igénvelnek, mint a velük különben azonos ösz- 
szetételű V-m-entesek.

A vanádium a Ni-, Cr- és W-aeélokra is 
igen kedvező befolyással van. Szilárdságuk 
jelentékenyen nő, -anélkül, hoigy nyúlásaik meg
felelő arányban apadna. Különösen a Ni-V és 
a Cr-V acélok igen értékes anyagok.

A v-anádiumacélok öntészeti célra is alkal
masak. A belőlük készült öntvények tömöttek, 
hibátlanok.
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Ha vianádi'umacél sálét romsa vas oldataihoz 
ammoniumperszulfátot adva, az oldatot fel
forraljuk, és kihűlés után pár csepp 1.7 faj
súlyú foszforsaivat adunk hozzá, azzal elsí in
telem tjük, az edény falán hidrogénperoxidot 
rétegezve föléje, az érintkezési felületen vörös
barna gyűrű képződik. A vanádium kalori
metrikus' meghatározása is ezen a színreakción 
alapszik. Leginkább azonban térfogaitos mód
szerrel határozzuk meg nemesacélok vanádium- 
tartalmát, a négyvegyértókű vanadilvegyület- 
nek káliumpermanganáttal való tótrálásával. 
Pontosabb eredményeket ad az előbbinél a 
vanádium reduktometrikus meghatározása, 
amelynél a titrálás végpontját potenciométere- 
sen határozzuk meg. Króm tartalmú V-acélok 
esetén a két alkotó meghatározása elvégezhető 
ugyanazon oldatból egymás után.

A fentiekben igyekeztem a seóbanforgó 
tárgykörre vonatkozó eddig közzétett kutatási 
eredmények felhasználásával átfogó képet adni 
a legfontosabb acélnemesítő ötvöző elemekről.

A békés viszonyokra átállított acélgyár
tásnak új feladatai vannak. A fogyasztás igé
nyei a mennyiséggel szemben, minőségi vonu
lón növekednek A jövő fejlődés alapjait tehát 
egyelőre az acélgyártás minőségi megjavításá

ban kell keresnünk. Ehhez a nemesacélok 
tulajdonságainak fokozottabb megismerése, az 
ötvöző elemek befolyásainak jóval alaposabb 
ismerete szükséges. Az acéliparnak ez az irány- 
változása kétségkívül a szakmai kiképzés 
módosítását is maga után fogja vonni, mely 
lehetővé teszi a jövő vegyész-, kohó- és gépész- 
mérnökeinek ez irányú fokozottabb képzett
ségét.

IRODALOM:

1. Dr. Verő József: Az ipari vasötvözetek metallográ
fiája. MTKI. 1948.

2. Dr. Vietorisz József: Acél gazdálkodásunk minőségi 
kérdései. MTKI. 1945.

3. Dr Erdey-Gruz Tibor: Korrózió a vegyi iparban. 
(Magyar Technika „Anyag1“ melléklete. 1948. 18. old.)

4. Millner Tivadar: A volfram kémiájának, előállításá
nak és gyakorlati alkalmazásának újabb haladása. 
(Magyar Kémikusok Lapja. 1947 . 69. old.)

5. K. C. Li. C. Y. Wang: Tungsten. (Reinhold. New- 
York, 1943.)

6. Indusitrial and Engineering Chemistry, 1948 június. 
103. A. oldal.

A felsoroltak távolról sem merítik ki az e témával 
foglalkozó szakirodalmat, s csupán a cikkemben több
ször idézett forrásmunkákat sorolja fel.

Tartósított diazorétegek fényérzékenységéről
S  M E S T E R  L Á S Z L Ó

(A Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Intézetéből.)

Tartósított diazorétegek fényérzékenységén 
alapszik .a sokszorosító technika nagyjelentő
ségű iparága ia dvazotípia, amelyik különösen 
műszaki rajzok sokszorosítására igen alkalmas. 
Ennek a fénymásolási eljárásnak a lényege az, 
hogy tartósított fényérzékeny diuzovegyilleték
kel preparált papírt átlátszó ú. n. pausz- 
papírra készült tuss- vagy ceruzarajz alatt 
megvilágítunk. Fény hatására a diiazovegyület 
elbomlik, a ceruza-, illetve tussvonalak alatt 
azonban változatlanul marad és alkálik us kö
zegben fenolokkal festékké kapcsol. Ilyen mó
don fehér állápon az eredeti rajznak megfelelő 
sötét színű pozitív másolatot kapunk.

Ez & nagyjelentőségű sokszorosító eljárás 
a diazavagyületelk már említett fényérzékeny
ségén ailaps/ iik. A fokozott fényérzékenység 
meggyorsítja az eljárást: munkaidő megtaka
rítást eredményez és növeli a megvilágító gé
pek teljesítményét. Éppen ezért gyakorlati 
okúkból is nagyjelentőségű a diazovegyületek 
fényérzékenységének tanulmányozása.

Az elektronelmélet szerint a diuzovegyüle- 
tek mezomér határt'ormai egymással egyen
súlyban vannak.

[ /  y ~ N  =  V - N  =  N  ~
(+) " (+)

A B

| -(’ \  =  N =  N ~<^_J>=N  =  N](+)
' ’ ' (+) (+) (+) (+) ( - )

C D
Ditazovegyüileteík mezomér formái.

Az A  esetben az elektron elrendezőzés 
olyan, hogy fény hatására könnyen hasad le 
nitrogén. Ilyenkor az aromás mag elektron- 
hiányát a jelenlévő víz hidroxilionjia pótolja 
és fenol keletkezik.

ÍR —N =  N l]+ X ~+  H .O H ^
-> H.X +  I N =  N | +  R.OH
Diiazovegyűletek bomlása.

Ugyancsak könnyen ad le nitrogént, tehát 
fokozott mértékben fényérzékeny, a különleges 
körülmények között fellépő, erősen poláros C 
forma is.

Három tényező befolyásolja a diazorétegek 
fényérzékenységét: 1. a hidrogénion koncen
tráció; 2. a szerkezet és 3. szenzibilizátorok.

1. Seyewitz és Mounier a pH hatását vizs
gálva a fényérzékenységre, azt találták, hogy 
savas közegben (pH<7) a fényérzékenység na
gyobb, mint lúgos közegben (pH >7). Ennek az 
a magyarázata, hogy mint láttuk, a ddazo-
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vegyületefc különböző formái egymással egyen
súlyban variak. Az egyensúly helyzetét egy
felől a pH, másfelől a diazovegyületek benzol- 
m ágián lévő helyettesítések szabják meg. Sa
vas pH az A  határfoim a ikialalkulásániaik ked
vez, amelyik siketben jól tárolható, viszont 
fény hatására könnyen bomlik, tehát fényérzé
keny. Növekvő (lúgos) pH mellett a  B határ- 
forma irányába helyeződik á t az egyensúly, 
amelyik kevésbé fényérzékeny, de könnyen 
kapcsol festékké. Éppen e:ért ia diazovegyüle- 
teket sava® közegben visszük feli a  papírra, 
m ert i'yenkor a diiazoiréteglben a  jól tárolható, 
nagy fényérzékenységű A forma van jelen. 
Ezzel szemben megvilágítás u tán lúgos közegben 
végezzük a festék kapcsolást, mert ilyenkor a 
fényérzékenység m ár nem játszik szerepet, vi
szont a könnyen kapcsoló B határform a kiala
kulása kívánatos. Mint a diazovegyületek szer
kezetének tanulmányom ása során lá tn i fogjuk, 
bizonyos «setékben lúg jelenléte nélkül is k i
alakulhat a  könnyen kapcsoló B hatáirforma. 
Sőt különleges szerkezeti adottság mellett már 
savas közegben kialakulhat, a különben csak 
erősen lúgiois közegben ismeretes, nagy fény
érzékenységű és könnyen kapcsoló, erősen po
láros C hatáirforma.

2 . Á ttérve a szerkezet és a fényérzékenység 
közötti összefüggésre, m ár Ruff  és Stein meg
állapították a  húszas évek folyamán, hogy mi
nél több helyettesi tós van a  magban, a  diazo- 
vegyíilet annál fényérzékenyebb. A különböző 
helyettesítések azonban külön bő; ő mértékben 
befolyásolják a  fényérzékenységet.

A szerkezet és fényérzékenység közötti 
összefüggő^ vizsgálata során a gyakorlati fel
használást véve állápul, két vegyületcsopoirt A) 
a diazoanhidridek, B) a para helyzetben helyet
tesített aminogyököt tartalmazó diazovegyüle
tek fényérzékenységével foglalkozom.

A) A diazoanhidridek hidroxil-, szulfo- 
vagy kar boxii csoportot ta rta lm aié  aromás 
aminek diazotálásalkor keletkeznek és la meg
felelő diazoniumhidroxidból víz kilépésével 
származtathatók le. Az orto és para diazoan
hidridek tartósságukkal és fényérzékenységük
kel tűnnek ki. Ennek m agyarázatát tudjuk 
adni, ha. megvizsgáljuk özeiknek a vegyületek- 
niak újiahb szerkezeti képletét. Pl. a para-oxi- 
diazovegyületek képletéből kitűnik, hogy a 
para-oxi- és ugyanúgy az orto-oxi-diazov egy il
letékben fellépő polariiáció igen erősen políro
zott savas hidroxilt és ugyancsak erősen polá- 
rozott bázükus diazonium-osoportot eredmé
nyez. Ilyen módon az ál landó, de fényérzékeny 
A határforma alakul ki. Ezzel szemben ia meta- 
amino-fenolok nem adnak állandó diaao-oxi- 
dokat, mert a me a helyzetű hidroxil-csoport 
polarizációja következtében a  pozitív pólus a 
diazo-csopoirt második nitrogénjére tolódik át 
és a  ikapcsolóképes, de kevésbé fényérzékeny 
B határforma alakul ki.

Para-oxi -diai o-anhidrid. 
A határforma.

MetaHamiino-fenol diazovegyülete. 
B határforma.

Az orto-aminonaftol-szidfosavak az orto- 
aminofenolokhoz hasonlóan diazotálva szintén 
igen állandó diazooxi dókat adnak, amelyeket 
tartósságuk és fényérzékenységük m iatt kiter
jedten alkalmaznak a  sokszorosító iparban. Pl. 
az l-amino-2-naftól-4-szufosav diazotálásakor 
keletkező l,2-diazooxinaftalin-4-szulfosav.

S 03Na
1,2-dia i ooxi-naf talin-4-szulf osav.

B) A gyakorlatban jól bevált fényérzékeny 
diiazovegyületek másik csoportja para helyzet
ben helyet esített aminocsoportot tartalmaz. 
Pl. az l-dimetHamino-benzol-4-diazoniumklorid. 
Ezeknek a vegyületeknek mezomór határfor
máit az alábbi képlettel szemléltethetjük:

"R
_R’

-N N =  NS *-\ _ 5 /
A határforma.

R

R'
-N N =  N

C Ihat árforma.

Ezekben, a  vegyülete'khen a 2-es és 5-ös he
lyettesítések, de különösen e két helyettesítés 
együtt feltételezhetően elősegíti a nagy fény
érzékenységű és könnyen kapcsoló, erősen po
láros C határform a kialakulását, amelyik kü
lönben esaik erősen lúgos közegben .alakulna ki. 
Ezzel magyarázható, hogy az ilyen vegyületek 
pl. az l-benzoilamino-2,5-dimetoxi-benzol-4-dia- 
zonium-klorid nagy fényérzékenységű és már 
neutrális vagy enyhén savas pH mellett is 
kapcsol. Ilyen módon a másolat előhívásakor a 
kapcsoláshoz szükséges alkáli káros hatása tel
jesen kiküszöbölődik.

\  / "
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w

OCH*
l_

IN—' N s u
1
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A határf orma.
O
II

-C
H

OCHb
L

■ /N = \J 5 /= N = N |

OCH„
C határform a.

l-Benzoil-amino-2,5-dimetaxi-benzol-
4-diazovegyülete.
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Láthatjuk tehát, hogy a szerkezet döntő 
módon befolyásolja a diazovegyületek fény- 
érzékenységét.

3. Végül a harmadiik tényező, amelyik sze
repet játszik a tartósított diazorétegek fény- 
érzékenységének kialakításában a szenzibilizáló 
hatás. Az alábbi ábra a p-diazo-dif enilamin 
vizes oldatának (I.) és összehasonlításképpen a 
technikai krómzselaitin réteg (II.) spektrális 
érzékenységét mutatja:

Mindkét esetben a spektrális érzékenység 
a látható spektrum rövidhullámú részébe esik 
és belenyúlilt az utraibolyába. Éppen ezért a 
korszerű megvilágító berendezéseket úgy kon
struálják, hogy azok főleg kék- és ultraibolya- 
sugarakat bocsássanák ki.

A diazovegyületek aránylag szűk érzé
kenységi sávját megpróbálták az ezüsthailoge- 
nides emulziók mintájára szenzibilizátorok se
gítségével kiszélesíteni. Érdekes módon a na
gyobb hullámhosszú fény iránt nem sikerült 
érzékenyíteni a diazovegyületelket, ezze' szem
ben az ultraibolyáiban alkalmas szenzibáilizáto- 
rokkal lehet fokozná a fényérzékenységet.

Az érzékenyítés történhetik olyan anya- 
goikkal, amelyek ugyanabban a spektrumterü- 
letben abszorbeálnak, mint a diazovegyületek,

de abszorpciós képességüket a megvilágítás 
egész tartama alatt változatlanul megtartják, 
vagy történhetik olyan vegyületekkel, amelyek 
erősen az ultraibolyában, 3300—4400 A° között 
abszorbeálnak. Érzékenyítósre alkalmasnak bi
zonyultak az aromás magban karbonil-gyököt 
tartalmazó vegyültetek, pl. az antrachinon, to
vábbá aromás ketonok, kumarinok, chinoxalin 
stb.

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a 
fentebb említett három tényező közül a szerke
zet alkalmas megvá osztása és újabb szenzibili
zátorok alkalmazása nyújt további fejlődési le
hetőséget a  diazorétegek fényérzékenységének 
fokozására.

Összefoglaló irodalom:
Plotnikow: Allgemeine Photochemia, 1937.
Müller: Neuero Anschauungen der Organischen Che

mie, 1940.
Groggins: Unit processes m organic synthesis, 1947. 
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Photographie.
I. G. Veröffentlichungen des wissenschaftlichen Zen- 

tral-LaboratJriums der photographischen Abteilung 
AGFA V. 1937.

Belga Szab. 440—077. Zentralblatt ref. 1942. II. 492. 
Belga Szab. 444—395. Zentralblatt ref. 1944. I. 268.
U. S. A. Szab. 2,378—583. Ohem. Abstr. ref. 1945. 3747.

Ipari gáztartályok
V A D A S  I M R E

Kevés területen van annyira elmaradva fej
lődésünk, mint az ipari gázok tárolására és 
szállítására szolgáló tartályok kezelésében. Ezek 
a tartályok a multszázad végén, az ipari gáz
gyártás fellendülésekor jöttek divatba és nyu
godtan elmondhatjuk, hogy a kezelésükre vonat
kozó rendelkezések is a multszázadi mértéket 
ütik meg.

Utoljára 1944-ben jelent meg egy rendelet, 
amely az ipari gázok tárolására, szállítására 
szolgáló tartályok használatát, hatósági ellen
őrzését szabályozza és mindmáig nagyrészt 
ennek a rendelkezésnek alapján történik nálunk 
a tartályok ellenőrzése, hitelesítése stb. Ez a 
rendelet jellemzi azt a rendszert, amelyben 
létrejött.

Az ipari gázok használata a korszerű ipar
ban mindinkább terjed. A hegesztés nagyon kor
szerű megmunkálási módszer és a hegesztéshez 
szükséges oxygén, valamint a könnyűiparban 
használatos hydrogén, továbbá az argon, szén
sav, klór. stb. valamennyien fontos ipari fel- 
használásnak örvendenek. Szállításukra és táro
lásukra szolgáló szerkezetek ennélfogva komo
lyabb figyelmet érdemelnék. Tekintetbe kell azt 
is vennünk, hogy a tartályok beszerzési költsége 
igen nagy és ennek az iparágnak egyik legjelen
tősebb beruházási tételét képviselik. Egy 
oxygéntartálynak az ára jelenleg kb. 600 forint,

a dissous-tartály ára pedig 1000 forint körül 
mozog.

A jelenlegi rendelkezések szerint ez a drága 
vagyon tárgy úgy kezdi pá'yafutását. hogy a 
használatnál fe.lépő üzemnyomás másfélszere
sével rögtön a gyártás után. nyomáspróbának 
vetik alá és ennék következtében természetesen 
élettartama erősen megrövidül. Ezt a kímélet
len és semmivel meg nem okolt túligénybevételt 
ismétlik meg rajta a jelenlegi rendszer szerint 
öt, illetve két évenként, a betöltendő gáz 
mineműsége szerint. Ennek a vizsgálatnak — az 
egyéb, valóban szükséges vizsgálatokon felül — 
a balesetelhárítást és biztonságot kellene szol
gálnia. Szerintem azonban jelenlegi kivitelében 
semmi mást nem szolgál, mint a felelősség alól 
való kibúvást. Magasnyomású gázzal töltött 
tartályok mindenkor a szokásosnál veszélyeseb
bek és balesetek fordulhatnak elő velük. 
A jelenlegi rendszer mellett baleset esetén azt 
vizsgálják, hogy a próba megtörtént-e1? Ha az 
előírt „nyomáspróbát“ elvégezték, akkor a 
..balesetért senkit sem terhel felelősség“.

Hosszú évek tapasztalata bizonyítja, hogy 
a nyomáspróba csak látszatbiztonságot nyújt. 
Előfordult az, hogy a nyomáspróba után hét 
hónappal robbant fel egy tartály. A Hydroxigén 
N. V.-nál a felszabadulás után kb. 20.000 drb. 
tartály lepróbálása alkalmával — amelyek 
között pedig háborús sérültek is voltak — össze-
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sen 15 drb mutatott a nyomáspróba alkalmával 
olyan hibát, hogy a forgalomból ki kellett 
vonni.

A két példa azt mutatja, hogy a tartály
próba jelenlegi módszere céljának nem felel 
meg és azt is mutatja, hogy szinte semminemű 
felvilágosítást nem ad a tartály használhatósá
gát illetően. Ez a vizsgálati módszer kizárólag 
formalisztikus, semm. tmondó, a kapitalista ter
melési rendszerben megfelelt, de a szocialista 
rend magasabb felfogása folytán el kell, hogy 
tűnjön. Olyan vizsgálati módszert kell kidol
gozni, amely a megjelölt célt valóban szolgálja, 
növeli a biztonságot, védi a dolgozók egészségét, 
kizárja a baleseteket és emellett óvja a nemzeti 
vagyont és a formalisztikus vizsgálatok mögött 
nem sikkasztja el a lényeget.

Véleményem szerint teljesen helytelen a 
hatósági ellenőrzést mechanikusan, a használati 
évek szerint végezni, hanem gondoskodnunk 
kell arról, hogy megfelelő számú töltés után 
kerüljön minden tartály ellenőrzésre, azonban 
itt is tekintetbevéve azt, hogy a tartály forga- 
Lombakerülóse után ibiionyos ideig egyáltalán 
nincs szükség ellenőrzésre. Jelenleg öt évenként 
— függetlenül attól, hogy közben hányszor töl
tötték meg — kerül víznyomás alá egy tartály. 
Ez azt eredményezi, hogy pl. nehézipari üze
meknél erősen igénybevett tartály öt év alatt 
átlagosan 500-szor, kis üzemben — ugyanennyi 
idő alatt — esetleg csak 60—70-szer került töl
tésre és kiürítésre. Nyilvánvaló, hogy a tartá
lyok élettartamát sokkal inkább befolyásolja a 
töltések és ürítések száma, mint bármi más, 
előrelátható tényező. Ilymódon tehát módot kell 
találnunk arra, hogy ne az eltöltött idővel, 
hanem a töltések számával hozzuk kapcsolatba 
a tartályok ellenőrzését. Ez mai gazdálkodási 
rendszerünk mellett, megoldható feladat.

Országos számrendszert kell kidolgozni az 
összes ipari gázok töltésére és szállítására szol
gáló tartályok tekintetében, olymódon, hogy a 
tartályok számozása egyrészt a tartályba töltött 
gáz minőségét, másrészt a tulajdonost, előre 
meghatározza. A számrendszer kidolgozásánál 
f.gyelembe kell venni azt is, hogy az éghető és 
nem éghető gázok élesen el legyenek különítve.

Minden tartálynak a tulajdonosnál karto
ték-rendszerben regisztrálva kell lennie és folya
matosan fel kell tüntetni a kartonon a tartállyal 
történő valamennyi eseményt, így elsősorban a 
töltések napját.

A karton célszerűen úgy készülhet, hogy 
bizonyos számú — megállapított töltés után — 
magától mutatkozzék, hogy hatósági ellenőrzés 
szükséges.

A számrendszer bevezetése természetesen 
különböző nehézségeket jelent. Elsősorban is 
nyilvánvaló, hogy az országban feltalálható, 
valamennyi gáztartály átszámozásának kérdése 
nem oldható meg egyik napról a más ikra, bizo
nyos költségek is jelentkeznek, de ennek ellenére 
is meg kell a számrendszert sürgősen alkotni, 
hogy legalább az új tartályoknál azonnal

bevezessük és fokozatosan áttérjünk a többi tar
tályoknál is. Ugyancsak sürgősen meg kell 
alkotni az új vizsgálati rendszert a tartályok 
ellenőrzésére, mert hiszen az előbb vázolt és a 
nemzetgazdaság szempontjából káros rendszer
rel ma is folyik a nagy értéket jelentő tartály
park vizsgálata, helytelen módon. Magyarorszá
gon jelenleg kb. 100.000 drb. különböző gáztar
tály van forgalomban. Ebből következik, hogy 
évenként mintegy 25.000 tartályt próbálnak le. 
Ez egyrészt munkabérben és egyéb költségek
ben többszázezer forintot tesz ki, másrészt 
mintegy 2%-kal csökkenti állandóan a forga
lomban levő tartályok számát. Mindezeknél 
súlyosabb azonban, hogy olyan haszontalan 
vizsgálatot végeznek, ami a tartályok állomá
nyát rongálja és azt a benyomást kelti, hogy 
ezzel a vizsgálattal a biztonság követelményei
nek eleget tettünk.

Gondoljuk csak meg, hogy az érvényes vizs
gálati rendszer szerint pl. 18 drb dissous tartály 
üzembeállításánál, amit az egyik üzem kérelme
zett, a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet 
12 drb. szétvágását követelte, hogy eldönthesse 
vájjon a tartályok üzemképesek-e. Az illető 
üzem inkább elállt ettől a fényűzéstől. Hason.ó 
viszásságokkal tömegével találkozunk és ezért 
fontos és sürgős feladatunk a korszerű ellen
őrzési és vizsgálati módszerek megalkotása. 
Olyan vizsgálati módszert kell találni, amely 
mentes a formalizmustól, amely a szükséges 
időben vizsgálja a tartályokat, nem pedig 
mechanikusan visszatérő időközökben, amely 
azért vizsgálja a tartályokat, hogy valóságos 
képet kapjunk azok használati értékéről, nem 
pedig azért, hogy a felelősséget elhárítsa magá
ról és amely vizsgálati módszer eredményekép
pen megszűnik az a tűrhetetlen állapot, hogy az 
óriási nemzeti vagyont képviselő tartályokat 
idő előtt a vizsgálattal tegyük tönkre. Kínál
kozó megoldás olyan kísérletek elvégzése, amely 
a tartályok anyagának a kifáradásáról ad képet 
a töltések számával arányban, az elvégzett 
kísérlet alapján levont következtetés pedig meg
mutatná, hogy mikor kell a tartályok vizsgála
tát először foganatosítani. Vizsgálati módszer
ként egyedül korszerű vizsgálat jöhet tekin
tetbe, röntgen- vagy más anyagvizsgálati eljárás. 
A jelenlegi módszer rossz és elavult rengeteg 
bajt okoz az üzemekben, sürgősen újat kell 
helyette alkotni.

Ugyancsak hely én való foglalkozni az ipari 
gáztartályok egyéb kérdéseivel is, főleg ami a 
szelepeket illeti. Külföldön használatosak olyan 
szelepek, amelyeknél a szelep nyitását és zárá
sát a tartályszelepre felcsavart csatlakozás 
önműködően végzi el. Ez egyrészt a szelepek 
szerkezetét egyszerűsíti és olcsóbbítja, másrészt 
a szelepekkel való manipulációt gyorsítja. 
Ugyancsak gondoskodni kellene a kisebb nyo
mással töltött ipari gázokhoz egyszerűbb szele
pek alkalmazásáról.

Véleményem szerint ezek a feladatok sür
gős megoldásra várnak és iparunk fejlődéséhez 
hozzájárul, ha mielőbb megoldjuk azokat.
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Kénsav- és szuperfoszfátgyártás fejlődése
D R  S E I D L  O T T Ö

Előadásom a 'kórusav és .szuperfoszfát gyár
tásának vá:'latos ismertetése mellett ezen ipar
ágaik fejlődéséről számol be. Mindkét cokik 
nemzetgazdasági szempontból elsőrendűen fon
tos. A kánsatv ku csanyag és bázisa, illetőleg 
segédanyaga, más fontos iparágaknak. A kón- 
savterm-elésből és annak felhasználásából követ
keztethetünk valamely ország ipari fejlődésére.

Foglalkozzunk elsősorban a k é n s a v -  
g y á r t á s s a l ,  melynek nagyipari termelése 
alig 100 éves múltra tekint vissza. Oly mérték
ben, mint növekedett a szuper foszfát előállítá
sának szükségessége, iá festékipar, az ásvány- 
olajipar, a vasipar és más iparok kémsav- 
szüfcség'ete, olyan arányban növekedett a kón- 
savtermelés is, valamint a törekvés, az előállí
tási eljárás tökéletesítésével, minél olcsóbban 
termelni.

A legnagyobb kénsavfogyiasetó a műt-rágy-a- 
ipar és a mezőgazdaság által szükségelt vegyi- 
termékek. A második nagy kénsavfogyasztó, 
statisztikák alapján fcb. 20°/o-iban, a vegyipar. 
Harmadik hely en a petróleumraffinálók 11 % - 
kai szerepelnek. A hátraóvő mennyiséget a 
széntermékek, a vas, az acélipar, festék és pig
ment, film- és műrostipar fogyasztja.

Mint ismeretes, a kénsavgyártás az alkal
mazott katalizátorok szerint két főcsoportra 
osztható. Mégpedig: a nitrogónoxidokat, 
továbbá fémoxidokat, vagy fémeket használó 
rendszerekre.

Hol vagyunk ma már azon időtől, amidőn 
óUeumo-t vass;alfát tartalmú palákból, kőagyag- 
retortákban való ledesztillál ás útján ál ítottak 
elő. Iparilag először Angliában gyártottak 
kénsavat ólomkamrákban. Dr Roebuck 1743- 
ban a szükséges niitrogénoxidokat kén és nát
riumnitrát keverékének vasedényekben való 
hevítése útján állította elő. A reakció lefolyá
sához szükségelt vizet a kamrákban gőz formá
jában először 1774-ben alkalmazták. Nagy hala
dást jelent a kamararendszerek fejlődésében, 
hogy 1838 táján sikerült levegő és hidrogén 
segélyével ólmot ólommal hegeszteni.

A nitiogénoxid-katalizátorok felhasználásá
nál kezdetben nátriumai jt-rátot, majd salétrom
savat, a későbbi fejlődés folyamán közvetlenül 
a fe használó helyen ammóniákét oxidáltak, 
hőkicserélővei kombinált platina, vagy platina- 
rhodium katalizátorokkal. E:en fejlődés termé
szetesen csak fokozatosan, az elméleti és gya
korlati szakórák összefogásával volt elérhető. 
Ma már oly természetesnek hangzik a Glover- 
tornyok, vagy Gay-Lussae tornyok használata. 
Ezeknek bevezetése már nagy haladást jelen
tett a több és gazdaságosabb kénsavtermelés 
szempontjából. Ezen tornyok 1870-tő1 minden 
kamara- és később toronyrendszemek nélkülöz
hetetlen elemei.

A -széles és alacsony, nagy ürta-rtalmú 
ólom kamrákat, melyek mMcént legfeljebb 3.5 
kg 50° BÉ-s kánsavat termeltek, felváltották 
a magas és keskeny, intem iv  kamararendsze
rek — azon felismerés alapján, hogy a terme

lés fokozásának alapfeltétele a hűtő- és ütköző- 
fa’ak szaporítása, — melyekben már maként
10—12 kg 50° BÉ-s kónsav volt a termelés. 
A fejlődés további stádiumában keletkeztek a 
cso-nkagúla alakú, kívülről vízzel öntözött 
M i 11 s - P a c k a r kamrák.

Beható tanulmányok igazolták, hogy minél 
intenzivebb -a kéndiioxidgázoknak a katalizáló 
anyaggal való érintkezése, annál több -a terme
lés. Ennék felismerése révén készü tek a külön
böző, intenzív gáz- és savelos: tó berendezések, 
mint amilyenek a Gaillard-féle savszórók, a dr. 
Sohlossberg-féle savpetrgettyű. a Sohmiedel— 
Klenfce-féle forgódobos savpermetezők, melyek 
a nitrózát szórták szét a kéndioxidgáztórberi. 
A forgórendszerek azonban a korrózió okozta 
gyakori javítások miatt — bár az elgondolás 
elméletileg helyes volt — a gyakorlatban nem 
váltak be.

A szögletes kamara-rendszerek mellett kez
denek élőtórbe lépni a hengeralakú kamrák, 
mint amilyen pl. a M e y e r - f é l e  tamgenciális 
kamrák, a G a i l l a r d  —- P a r r i s h -  féle tor
nyok, sava: órókkal felszerelve. Ezeket követő- 
leg pedig az ű. n. torony rendszerek, mint ami
lyen az 0  p p e 1 - féle. A Hungária volt 1908- 
ba.n az e’ső, -aki zsolnai gyárában ilyen torony
rendszert épített fel. A toronyrendszerek közül 
a legelterjedtebb Európában a P e t t e r s e n -  
fél.e. A toronyrendszer 1905-ben kamanaire^d- 
szerrel volt kombinálva. 1923-ban jött üzembe 
Magyaró váron első ízben egy tisztán tornyok
ból álló üzem.

A Pettensen-féle toronyrendszer előnye, 
hogy gazdaságosan, híg fcohógázokat is fel tud 
dolgozni. Ezen rendszernél nagy felületű 
toronytölteléken e’osztva intenzív a nitróza- 
cirkuláció. Tájékoztatásul közlöm, hogy a 
dániai kallondburgi gyár két Glover-toronyl)ól 
— melyek átmérője 4 m és magasságuk 18 m •— 
és 4 Gay—Lussac-toronyból áll, melyek mind
egyike 9 m átmérőjű és 18 m magas. Ezen rend
szer napi 180 tonna 60° Bé-s kén.savat állít elő.

A kamara és toronyrendszerek mellett a 
tömény sav-szükségletnek megfele'ően mind
jobban elterjednek az ú. n. kontak-kénsav- 
r/yárak, melyeknél, mint már említettük, a 
katalizátor nem nitrogénoxid, hanem kezdetben 
vasoxid, majd platina, jelenleg_ pedig a leg
elterjedtebb a van a diuimpen tox i d. Ezen kcn- 
taktrendszerek, mondhatnék, gépesített kánsay- 
gyártási eljárások, melyek szükségességét és 
technikai kifejlesztését előmozdította aion 
körülmény, hogy a különböző -iparágaknak 
mindig több és több tömény kónsavra volt és 
van szüksége, sőt magas százalékú oleumofcra 
is, me’y  utóbbiakat sem kamara, sem torony- 
rendszerben előállítani nem lehet. A karóra- 
vagy torony rendszerben előállított 50—60° Bé-s 
kén savat 92—96%-ra töményíteni költséges, 
miért is töménysav szükséglet esetén a kon- 
trakrendszenben előállított savak olcsóbbak.

A ko-ntaktkénsav eljárás csak lassan fejlő
dött, mert egyrészt kezdetben az oleunnsziikség- 
let kevés volt, -másrészt hiányos volt a reakció
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mechanizmusának ismerete és ezieik ismeretének 
hiányában lassan fejlődött a kémiai technoló
gia is. A kontakt eljárással va ó intenzivebb 
foglalko; ásra az impulzust az alizarin és más 
szerves anyagok feltalálása adta meg.

P e r e g r i n e  P h i l l i p s  angol ecet- 
gyárcis 1831-ben szabadalmat jelentett be, mely 
szerint egy csövön keresztül, melyben finoman 
eloszlott platina volt, .’•evegővel hígított kén- 
diioxidgázt vezetett át. A csövet hevítve, SOs 
képződött, melyet vízben akart elnyeiletni.

J á k o b  E m i l  K r e u z n a c h  1875-ben 
kamararendszerben előállított kénsavat hevítés 
útján bont el s a képződött kéndioxidot katali
zátor segélyével kéntrioxiddá oxidálja, absor- 
beálja és füstölgő kénsavat állít elő. A T lia n -i 
gyár (E szász) 1881-ben kénét éget el, a képző
dött kéndioxidot vízben elnyeleji, majd gő: zel 
kihajtja, levegővel keverve, hevített pliatin- 
aszbesten vezeti át.

A m a n n h e i m - i  .eljárás 1898-ban vált 
ismeretessé, melynél a  kéndioxid katailázálása 
két menetben történt, először vasoxiddall, ezt, 
kcvetőleg platinával. Ma már ezen eljárás csak 
történelmi érdekességgel bír. 1902—1909-ben 
dolgozták ki egy eningrádi gyárban a T e n 
t e  1 e w -rendszerű kontaktéi járást, amely 
akkori technológiai e'lj ár ásóiknál fiókkal fejlet
tebb volt, de amely ma már túlhaladott. 
K n i e t s c h  mérnöknek 1901-ben megjelent 
tanulmányai allapo; tá'k meg a jelenlegi koi-  
táktkámsav-gyártási eljárást. A még ma is 
elterjedt, ú. n. Badische-féle kenvei-terek 
Knietsch e’móleti felismerései alapján készül
tek. A Badisebe-kemenoÉkben a kon.aktmassza 
csövekben van helyezve. Az 1908 körüli éviek
ben bevezetett G r i 11 o - S c h  r ö d e r  - féle 
kemencékben a ikontaktmassza egymás felett 
elhelyezett lemezeken van elterítve.

A kcuitakeljárás kifejlesztésénél két szem
pont bírt dön.ő befolyással, még pedig a ma sea 
érzéketlensége az ú. n. ikontaktmérgek, mint 
pl. arzén, szélién, stb. ellen, továbbá, hogy minél 
nagyobb száza ókat a kóndioxidgáznak alakítsa 
át kéntrioxiddá.

A platin-ikontaktmassza a kontrafctmórgek 
iránti nagy érzékenysége miatt már alig hasz
nálatos, míg a vanadium-maeszák — melyek 
készítését és összetételét a s: aihadalmak -egész 
sorozata védi — a kontaktmórgékne nem rea
gálnak és SO2 átalakítási képességük 97—98Vo.

A kónsavgyártás legelterjedtebb alap
anyaga a kónkovand. Kivételt képez Amerika, 
ahol a termelt fcónisarvalk fcb. 78%-át termés- 
kénből állítják elő. A kenet olvasztott állapot
ban por laisztják el és égetik kéndioxiddá. 
A fokozott kénsav szükséglet következménye 
volt a kéntartalmú anyagok iránti kereslet. 
Feldolgozásra kerülnek az ércek fllotálásából 
eredő, finom szeincseszerkezetű, ú. n:. flotált- 
kovandok, kéntartalmú réz-, ólom- és cink- 
ércek.

Az utóbbi években külföldön intenziven 
foglalkoznak az ásványolajipar és más iparok 
hulladékkénsavának regenerá ásával, külön 
e célra szerkesztett készülékekben.

A kénsavtermelés fokozásával lépést tartott 
az előállításhoz szükségelt appanatura fejlődése 
is. Kezdjük a p ö r k ö l ő  k e m e n c é k e n .  
Kezdetben csak darabos kénfcovamdot pörköltek

le, kézi adagolási és pörkeltávolítási lehetősé
gekkel. Természetesen az ilyen fcemenoékné , a 
darabos kénhoviandnak nem .'évén e.egendő 
oxidálható felülete, a kikerülő pörk számot
tevő le nem pörkölt szulfidkenet tartalmazott. 
A jobb pörkölés érdekében foglalkoztáik őrölt 
k.ónkovandnak, ú. n. lisztkovandnak a feldolgo
zási lehetőségével. Ezek epöikölésóre nem felel
tek meg a darabos kónkovand feldolgozására 
szolgáló kemencék, így új típusú, több etage-os 
kemencék épültek, melyék legfelső etage-ára 
terítették el a lisztkovandot, megfelelő szerszá
mokkal, majd megszabott időközökben tolták 
egyik, etage-ról a másikra. Ezen hemencetípu- 
sek közül a legelterjedtebb a M á l é t  r a-re id 
ézőm kemence vö t, mely azonban sok munka
erőt és lelkiismeretes munkát igényelt. Fel
vetődött ezért a gondolat, egyes etage-okon 
elterített fcénkovaudnak gépi továbbmozgatá
sára és így jöttek ló re ia legkülönbözőbb típusú 
in e c li a n i k u s pörfcölőkemenicék. Kezdetben 
napi 3 tonnás teljesítménnyel, majd fokozato
san az 5—7—9—11 etage-os, napi 20—40 t telje
sítményű pönkölőkememeék, mint amilyenek a 
H e r r e  s h o f f, a H u m b o l  dt,  W e dg  e és 
a L u r g i  kemencék, melyeknél a kemence 
főtengelyébe eihelye: ett karok hűtése ’levegővel 
vagy vízzel történik.

A különböző pörkölőkemeneék a felblo’go- 
zandó érchez alkalmazkodnak. Így pl. az 
E r z r ö s t g  e s e 11 s c h a f t ú. n. „S p i r 1 e t1“ 
kemencéje a cinkfény le lepörkölésére alapul, 
melynél a kemence fe ső boltozata fix, míg az 
alatta levő körforgásban van. A felső bolto
zatba vannak beépítve a tereilőfogak. A 
L u r g i -  féle forgódohkememcék durvaszemcsés 
kovaudok lepörkölésére alkalmasaik, ezeken 
kívül még különböző rendszerű kénógető ke
mencéik vannak.

A fokozott kénkovandadagolás következ
ménye volt, hogy olyan terel akaróikat, illetőleg 
ezekre erősített terelőfogafcat ke lett s. erkesz- 
ten/i és megfelelő öntvényeket előállítani, 
melyek úgy a hőfok, mint mechanikai szilárd
ság, azaz koptatás szempontj álból a 'követelmé
nyeknek megfelelnek. Ilyen öntvények a külön
böző silieium és krómtartalmú ötvözetek stb. 
A nagyteljesítményű kénkovandpctrkölő kemen
céik, melyek csak kislótszámú kezelőszemé yzie- 
tet igényelnek, szükségessé tették úgy a 
koivandadaigoló, mint a pörtoelszállító berende
zések mechauizálását.

A mechanikus pörkölőkemeneék bevezeté
sével, főleg a fioláit kovamd feldolgozása miatt, 
elkerülhetetlen volt a kéndioxidgá: oknak a 
további felelő gozása előtti portalanítása, mert 
a gázokkal magával ragadott szállópor elrakja 
a vezetékieket, eliszaposítja a tornyokon cirku- 
1 áló savakat és üzemzavarokat idéz elő. Nagy 
jelentőségű volt ezért az 1903—1904. évben a 
gyakorlatba bevezetett és ma már nélikü’öz- 
hetetlen C o t t  r e 11 - rendszerű elektrostatikus 
portalanítók alkalmazása. A kantnaktrendszer- 
ben előállított savak tisztasági követelményei
nek eleget teendő, nem elegendő a portalanítás, 
hanem a mosott és hűtött gázokat még elektro
statikus nedves gá: tisztíláisna'k vetik alá, hogy 
a pörkgázoikban levő arzén, szelén, ólom és 
egyéb szennyezések a gázokból fciváas:itassa
nak. Ezek bevezetése előtt az ipar homok-, 
kvarc- vagy koksz-szűrőket használt, melyek
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azonban a huzat szempontjából nagv ellenállást 
fejtettek ki.

A kénsavgyárak kapacitásának növelésével 
szükségessé vált a gázhűtő-. mosó-, Glovar- és 
egyéb tornyokon nagymennyiségű savnak a 
cirkulál tatása. Különböző teljesítményű dugaty- 
tyús, főleg centrifugális szivattyúk készültök és 
ma már nagyabb üzemekben per óra 80—100 és 
200 m* terjesítményű szivattyúk, ver ikális 
vagy horizontális meghajtással működnek. A 
szivattyúk megfelelő szerkezete, ‘korroziómentes 
anyagból való elkészítése, tömítőanyagok kér
dése, istb., elméleti és éveken át tartó gyakor
in' i kísérletek eredménye. A tökéletesítések 
állandóan folyamatban vannak. A segédfelsze- 
relósek is alkalmazkodtak a gyártási dimen
ziókhoz, így pl. ma már építenek 5000 tonna 
befogadóképességű savtartályokat. Az üzemet 
ellenőrző készülékek egy modern kénsavgyár- 
ban, annak minden fázisának ellenőrzésére, 
központilag vannak felszerelve.

A finom szemcséjű (0—0.15 mm) flótáit 
vagy őrölt ikovandok feldolgozására nagyjelen
tőségű a Nichols—íVeeínan-rendszerű, ú. n. 
lebegőpörkölés, mely kemencékben a mecha
nikus pörkölőkememcéktőíl eltérő lég, a fcénhavand 
terelése nem etage-ról etage-ra, karok és tere
lek útján történik, hanem a porszéntüzelésih°z 
hasonlóan, üres térben, ventillátorok által szol
gáltatott ievegőáramban: ’ebeg etve pörkö’ődik 
le. Ezen eljárásnak előnye, hogy gyakorlatilag 
először sikerült megbízhatóan, állandó üzem
ben, a korrózió veszélyének minimumra csök
kentésével, a pörkgázck melegét gőz. illetőleg 
elektromos energia formájában értékesíteni. 
Hogy gazdaságosság szempontjából ezen körül
mény mily nagyjelentőségű, annak bizonysá
gául szolgáljon, hogy az ötéves terv keretében 
nálunk felépülő új kénisavgyár igen jelenté
keny elektromos energiát termel alacsony áron.

A kanták tkemencék, a tel jesítmón y-növcl esi 
kívánalmak miatt szerkezetileg nagy változá
som mentők keresztül, pl. ,a kisteljesítményű, 
napi 10 tonna monohidrátot előállító kemencék 
helyett m.a már napi 100 tonna és ennél nagyobb 
teljesítményű kemencék vannak üzemben. Ezen 
nagyteljesítményű kemencék előnye, üzembiz
tonsági szempontból, lliogy hőegyenlegük még 
hosszabb állás után sem borul fel, míg kisebb 
kemencéknél az üzemszünetei esi határ csak pár 
óra. Érdekesség szempontjából megeim’ítem, 
hogy a világ egyik legnagyobb kontakt-telepén 
naponta 600—650 tonna 100%-os kénsavat állí
tanak elő, két 300 tonnás, párhuzamosan kap
csolt konverterben.

A toronyrendszer ok, ahol 60°Bé-s kénsav- 
nál erősebb savra nincsen szükség, vagy híg 
kohógázok kerülnek feldolgozásra, indokolt ver
senytársa a kontaktkénsavgyárnak. Ennek 
dacára mindig több és több kontakt rendszer 
épül, úgyhogy jelenleg már csak kb. esryhar- 
mada az üzemiben levő gyáraknak dolgozik 
kamara- vagy toronyrendszer elveinek alapján. 
A verseny a kétféle rendszer között továbbra 
is fennáll, a cél az, hogy minél kisebb reakciós 
térben miinél több fcónisavat lehessen termelni. 
Mindkét rendszer tökéletesítésére újabb és 
újabb szabadalmak látnak napvilágot.

Fentiekben vázoltam nagy vonalakban a 
kénsavgyártás fejlődésének az utolsó három 
évtizedben történt egyes mozzanatait és most 
áttérek hazai nehézvegyipar egy másik fon

tos termékének, a szuperfoszfát gyártás fejlő
désének ismertetésére.

Mint ismeretes, a szuperíoszfát a mező- 
gazdasági többtermelés nélkülözhetetlen segéd
anyaga. Tudjuk, hogy élettani szempontból 
mily fontos a tápanyagban jelenlevő foszfor 
úgy az emberi, mint az állati szervezetre.

Liebig 1840-ben mutatott rá először, hogy 
a csontban lévő trikalciumfoszfát, kénsavval 
feltárva, á'alakítható monokai ciuml'ndrofosz- 
fáttá és mint ilyen a növények által értékesít
hető.

Az angol Lawes 1842-ben kapta az első sza
badalmat szuperfoszfát előállítására.

Kezdetben a szuperfoszfát előállításának 
nyersanyaga csák a csont volt, A többtermelés 
követelménye volt más foszfortartalmú anya
gok felkutatásra, mint amilyeneik a guanók 
és az ásványi foszfátok az apatítok, melyekből 
a különböző lelőhelyeken, Amierikában, Orosz
országban, a Csendesóceán ©gyes szigetein és 
Afrikában évszázadokra elegendő mennyiségek 
tárolnak.

Az első isuperfoszfátot előállító üzem, 
már kénsavelőállítással kapcsolatban, 1854-ben 
Ipswich-bem (Anglia) llétesült. Ezt követőleg 
gyorsegymásutánban létesültek szuperfaszfátot 
előállító gyárak 1855-ben Amerika és Dániá
ban, Svédországban 1870-ben, Belgiumban 1880- 
ban, Magyarországon pedig a mai Hungária 
Vegyi és Kohóművek Rt. által 1892-ben,

A szuperfoszfát termelés rohamos emelke
désére jellemző, hogy 1942-ben 17 % -o:s alapon, 
a világ termelése 16,000.000 tonna volt és azóta 
is emelkedik.

Kezdetben a csont liszt feltárása primitíven, 
fakádakban, kézzel történt. Ezt követték  ̂fala
zott kamrák, melyek tetején elhelyezett fe'táró- 
üstben már gépi meghajtású keverőművel tör
tént a fos: fátnaik ikénsavvail való fejtárása.

A feltárás alkalmával keletkező és a kör
nyezetre káros gázok és gőzöknek vízben való 
elnyeletése 1880-tól kezdődőlag, minden üzem
ben kötelező.

A szuperfoszfát előállítási felt©'eleinek 
tudományos vizsgálatain — karöltve a gyakor
lattal — alapszik a jelenlegi szuperfoszfát 
gyártás.

Az előállítás követelményeinek megfelelően, 
a kellő lisztfinomság elérésére, létesültek a 
különböző rendszerű és nagyteljesítményű 
golyós, inga, cső, körgyűrűhengeres, stb._ mal
mok. A 'tömegtermeléshez fűzött követelmények 
eredménye a különböző rendszerű .foszfátliszt- 
és savmérő készülékek.

A feltárókamrák szakaszos, vagy folytató
lagos üzeműek. Ezidőszerint még a szakaszosan 
működők vannak túlsú'ybun. Egyik jellemző
jük, hogy a szuperfcszfátnialk a kihordása a kam
rából már nem kézi, hanem gépi erővel történik, 
ami munkásegószségügyi szempontból nagy 
előrehaladást jelentett.

A szakaszos eljárások az 1900-as évektől 
kezdődően jöttek üzembe. Ily feltáró rendsze
rek a W e n k ,  M i l c h ,  S t u r t e v a n t  és 
S v e n s ka - f é l e  feltárók, melyeknél a feltárás 
után a szuperfoszfátnak a kamrából való kihor
dására gépi továbbítással, gyorsan forgó aprító
kések haladnak a fixen álló szupertömbbe, vagy 
pedig az aprítóberendezés a fix és a szupertömb 
lesz gép'lég előretolva.
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A H ö v e r m a n  n-féle feltárókamara falazott 
állóhenger, melybe a kihordókészülék be van 
építve, mégpedig a feltárás kezdetén a kamara 
mennyezetéig felhúzve. A kihordás alkalmával 
a gép fokozatosan halad lefelé, aprítja a szupert 
és ejti egy — a kamra alatt haladó — eonve- 
és ejti egy — a kamara ailatt haladó — oon- 
veyorba.

A legelterjedtebb szakaszosan működő fel
táró berendezések egyike az A n g l o  — C o n t i 
n e n t  a 1-rendszerű. Lényegében téglaalakú fala
zott kamra, mely egyik oldala egy felfüggesz
tett, nagyméretű ajtóval nyitható, vagy zár
ható. Egy ily kamra befogadóképessége 80—100 
tonna szuperfoszfát. A feltárás befejezte után 
az ajtót eltolaf via. a kihordást a (kamrába betolt 
automatikusan működő gép végzi.

Az egyre fokozódó szuperfoszfát-igénylés 
eredménye a f o l y t a t ó l a g o s a n  működő 
feltárókamrák. Ezen rendszernél fokozott a 
követelmény a reakció lefolyásához szükségelt 
hőnek akkumulálására, a keletkező gázok elszí
vására minimális elektromos energia és munka
erő. Míg a szakaszosan működő feltáró berende
zéseknél a foszfátliszt és a sav leméréséhez em
beri erő szükséges, addig a folytatólagos kam
ráknál ezen műveletek is gépileg történnek.

A leg’smertebb eljárások a B r o a d f i e l d -  
féle. Ezen eljárásnál a foszfátliszt és kénsav- 
mennyiség meghatározott mennyiségben folya
matosan egy állandó mozgású keverőbe és innen 
a feltárókamrába jut. A kamra fenéklapja egy 
állandó mozgásban lévő deszka- vagy vaslapok
ból álló végtelen szalag, hasonlóan a kamra 
oldalfalai is, míg a tetőkiképzés fix. A szalag 
előhaladási sebessége, egyszeri körjárat kb 70 
perc. Mozgás közben a megszilárdult szuper 
aprítókészülék elé jut, majd gumiszalagon egy 
elevátorba és egy további szalagon a raktárba. 
A Broadfield-kamrák per óra 5—25 tonna telje- 
sítőképességűek.

Elterjedt folytatólagos eljárás a Moritz— 
Standaert-féle. Ezen berendezés áll egy verti
kális körforgóhengerből, fix tetővel. A Leverő
ből jövő híg szuperfoszfát a lassanforgó kam
rába jut, előrehaladásában megszilárdul és egy, 
a kamrába beépített forgó vertikális aprító
berendezés a szuperfoszfátot a raktárra vivő 
conveyorra továbbítja. Ezen rendszerben órán
ként 25—40 tonna szuperfoszfát állítható elő.

Megemlítendő egy újabb eljárás a szuper
foszfát folytató’agoa előállítására, melynél az 
ásványi foszfátok feltárása lebegtetés útján tör
tén k, Feltalálója után S a c h e t t  S u p e r  F l o  
eljárásnak nevezik. Ezidőszerint Amerikában 
még csak két üzem dolgozik ezen eljárással.

Az eljárás lényege, hogy az igen finomra 
őrölt, mért mennyiségű foszfátlisztet egy gumi
val bélelt, nagyméretű toronyba fuvatják. egy
idejűleg pedig mért mennyiségű kénsavat por- 
lasztanak el olymódon, hogy a foszfátliszt a sav
függönyön halad át. A foszfátnak a savval való 
intenzív érintkezése következtében a reakció 
azonnal bekövetkezik. A cseppékben lehulló és 
vékonyréteget képező szuperfoszfát a torony 
aljáról gumiisza’iaigria jut, ott fokozatosan meg
szilárdul, majd aprítóberendezésen át raktárra 
jut. Az előállított szuper kemény, porózus 
és kevés feltáratlan foszfátot tartalmaz. 
Központosított mérő- és ellenőrzőműszerek

'következménye, hogy ezen eljáráshoz, mely 
óránként 45 tonna szupert állít elő, csak 
három munkás szükséges. Elektromos energia 
fogyasztása is kedvező eljáráshoz viszonyítva 
és ami még lényeges, a raktáron való utófel
tárási idő is rövidebb.

Az ipar jelenlegi törekvése magas P2Os%-ú 
műtrágyák előállítása. Számos tanulmány fog
lalkozik ezzel a kérdéssel. A fejlődés iránya: 
40—50% értékesíthető P 2 O 5 -tartalmú szuperfosz
fát előállítása. A magas vízben oldható P 2O5- 
tartalmú szuperfoszfátok előállításának főfel
tétele, tömény foszforsavnak olcsó előállítási 
lehetősége. Ha foszforsav rendelkezésre áll, úgy 
alacsony százalékú ásványi foszfátokból is állít
ható elő magas százalékú szuperfoszfát.

Tanulmányok folynak foszforsavas műtrá
gyáknak kénsav helyett salétromsavval való elő
állítására, therm'kus úton az ásványi foszfátok
nak kovasavval való feltárására.

Meg kell még emlékeznem a granulált 
szuperfoszfát előállításáról is, mely eljárás az 
újabb elméleti és gyakorlati felismerések alap
ján mindjobban elterjed. A granulált szuper
foszfátot a feltárókamrából kihordott friss szu- 
perfoszfátból. kevés víz hozzáadagolásával, forgó 
dobkemencében, utólagos szárítás útján állít
ják elő.

A granulálás főleg a keverékműtrágvák 
előállításánál előnyös, mert a különböző kompo
nensek nem állnak össze. Angliában, ahol a 
keverékműtrágyák használata igen elterjedt, kb. 
73%-át granulálás útján állítják elő.

A granulált szuper ráktáron még magas 
halmokban sem áll össze, ami a nem granuláJt- 
tal szemben nagy előny.

A granulált szuperfoszfátnak a mezőgazda
ságban való bevezetésének egyik úttörője a svéd 
Nordengreen. Szabadföldi kísérleteivel kimu
tatta- hogy fele mennyiségű granulált szuper- 
foszfáttal ugyanazon terméseredményt érik el, 
mint kétszerannyi, finom lisztállapotban kiszórt 
szuperfoszfáttal. Az okot felderítendő, talaj
szelvény vizsgálatok érdekesen mutatják, hogy 
a lisztalakú szuper foszfátot az eső a talaj mé
lyebb rétegeibe mosta, miért'« a növény hajszál
gyökerei is mélyen a talajba nyúlnak, míg a 
granulált szuper a talajszint közelében marad, 
a szemcse egv difúziós réteggel van körülvéve, 
a növényi hajszálgyökérzet rövidebb, a növény 
bokros és több termést hoz.

A granulált foszfáthoz a többtermelés érde
kében fűzött remények azonban egyelőre, nem 
általánosíthatók. Beható tanulmányok vannak 
folyamatban és örvendetes, hogy már az idén 
hazai szakkörök is tanulmányozzák gyakorla
tilag a granulált szuperfoszfátot az ötéves terv 
sikerének érdekében.

Idézett szakirodalom:

Sulfurio Acid Manufacture, by Andrew M. Faer'ie 
1936.

Calcium Superphosphate and Compound Fertilisers, by 
P. Parrish and A. Ogiivie — 1946. it! 1

Industrial and Engineering Chemistry. — 1948 július. 
1315. old., — augusztus 1340—1349. old.. — 1949 jú'ius, 
1306. old.

Sven Nordengreen: Granulation of Phosphatic Fertilisers 
Theory and Practice.
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Tudományos és műszaki szemle

FOLYADÉKKEVERŐBERENDEZÉSEK

Úgyszólván minden műszaki eljárás, reak
ció, tisztítás, nagyrészt attól íügg, hogy meny
nyire sikerül a kérdéses anyagokat keverni- 
Mégis csak az utóbbi időkben kezdett ez a mű
velet komoly tanulmányozás tárgyává lenni- 
Ez máris jobb termékekhez és munkamegtaka
rításhoz vezetett az ipar számos ágában. Ha két 
fázist hoznak egymással érintkezésbe, a reak
ciósebesség tekintélyes részben a keverés töké
letességétől függ. Ennélfogva, ha a helyes 
keverőszerkezetet használják, a folyamat lezaj
lásához szükséges idő is nagymértékben csök
kenthető. Az ipar újabb általános törekvése, 
hogy a gyártást a szakaszos eljárásoktól a foly
tonosakra terelje, jórészt a keverőszerkezetek 
okszerű felépítésének és alkalmazásának kö
szönhető. Sem a gyártók, sem a felhasználók 
nem egyeznek meg abban, hogy adott munká
lat számára melyik a legjobb keverőszerkezet. 
Van azonban olyan gyártó, aki egyáltalán nem 
készít szabványos keverőszerkezeteket, mert 
azt állítja, hogy minden egyes munkára sajátos 
szerkezetre van szükség. A kérdésre azért ne
héz feleletet adni, mert nincsen jól körülhatá
rolt mérték a keverőszerkezet teljesítményének 
megítélésére. Általában azt tekintik a legjobb 
keverőnek, amely a legkisebb energiabefekte
téssel végzi el az adott munkát.

A következőkben a gépi keverőszerkezetek 
kerülnek tárgyalásra. Ezek mindeníéle keve
résre alkalmasak, ahol folyékony fázis is van 
jelen. Szó lehet tehát egymásban oldódó folya
dékok összekeveréséről, nem oldódók emulgáj 
lásáról, szilárd testeknek folyadékokban való 
feloldásáról, eloszlatásáról és szuszpendálásáról, 
gázoknak folyadékokban való eloszlatásáról 
stb- Bizonyos esetekben három és még több 
fázis is lehet jelen, pl a folyékony fázisú hidro- 
génezésben nagyon benső érintkezést kell bizto
sítani egy gáz, egy folyadék és egy finoman el
oszlott szilárd katalizátor között. A kevert 
folyadékok ritkáktól egészen sűrűn folyókig 
terjedhetnek, sőt még egészen sűrű paszták is 
keverhetők. A sokféle fajtájú keverőszerkezet 
általánosságban hét csoportba sorolható; ezek a 
propellerek, lapátszerkezetek, horgony szerkeze
tek, turbinák, radiális propellerele, kúpszerke
zetek és tányérkeverök. Csoportosíthatók azon
ban a folyadék mozgása szerint, amit okoznak. 
A propellerek pl. tengelyirányú mozgást létesí
tenek. A turbinák és a radiális propellerek a 
hajíótengelyre merőleges irányú sugármoz
gást adnak a folyadéknak. Ez az osztályozás 
természetesen nem szigorú elhatárolás, mert 
nincsen olyan szerkezet, amely csak egyirányú 
mozgást eredményezne, sőt vannak olyanok is, 
amelyek kétféle mozgást létesítenek csaknem 
egyenlő mértékben. A készülékben alkalmazott 
álló részek szintén megváltoztatják a mozgás 
természetét, és nagy mértékben befolyásolják 
ennek módját. A keverőedény alakja szintén 
jelentős és legalább is oly részben határozza 
meg a mozgást, mint maga a mozgó keverő. Az 
edény legyen szabályos alakú, ne legyenek

benne zsákok, holtterek- Hengeres edények 
jobbak, mint a szögletesek. A kidomborodó le
nék megfelelőbb a laposnál és homorúnál. Leg
több esetben függőlegesen álló, hengeres edé
nyeket használnak, amelyekben a iolyadék ma
gassága körülbelül ugyanaz, mint az edény át
mérője.

A mélységnek az átmérőhöz való viszonyát 
nagyobbra is lehet választani, egészen az 5:1 
arányig lehet elmenni, azonban ilyenkor ugyan
azon a tengelyen két vagy több. mozgó alkat
részt kell elhelyezni. A mozgóalkatrész több
nyire az edény tetejéről alkalmazott tartóról 
függ le. Mélyebb edényekben a tengely alsó ré
szét is meg kell támasztani, különben a tengely 
elhajlik. Nagyon nagy edényekben több mozgó
alkatrész van és ezek többnyire oldalról nyúl
nak az edény belsejébe. A legfontosabb járulé
kos alkatrészek olyan berendezések, amelyek a 
folyadék mozgását igyekeznek megváltoztatni, 
hogy örvények ne keletkezhessenek. Az érintő
irányú mozgást létesítő keverőszerkezetek _ ha
tására a folyadék az edény fala mentén keringő 
mozgásba megy át. Ilyenkor az egész folyadék
tömeg együtt mozog, azonban alig, vagy csak 
kismértékben történik elmozdulás az egyes 
folyadékrészek egymáshoz viszonyított hely
zetében. A kisebb sebességű mozgás, vagy pedig 
a nagyon sűrű anyagok esetében elég nagy a 
tehetetlenség ahhoz, hogy ezt megakadályozza, 
de hígabb folyadékok és nagyobb sebességek 
esetén bekövetkezik a folyadéknak egész töme
gében való keringése. Ilyenkor mély, kúpalakú 
üreg keletkezik a folyadék közepén, amely sok
szor egészen a keverőig leér. Ekkor az edény 
belsejébe álló részeket helyeznek el, amelyekbe 
a folyadék beleütközik és nem folytathatja ke
ringő mozgását- Az ilyen álló részek vagy az 
edény fedeléről, vagy oldalfaláról nyúlnak be a 
folyadékba, sokszor a keverőkészülék forgó la
pátjaival párhuzamosan állnak és ígv alkotnak 
akadályt a folyadék mozgásának útiában. Bizo
nyos esetekben a mozgó propellerrel, vagy tur
binával tengelyközösen kúp- vagy hengeralakú 
fal nyúlik a folyadékba, hogy szívókürtő gya
nánt szerepeljen, amely a folyadékot íüggőleges 
irányban hajtja a keverőhöz. Ha a folyadékot 
keverés közben melegíteni is kell, gyakran a 
két feladat megoldható azzal, hogy a fűtőcsövet 
rakják ilyen kúp- vagy hengeralakban a pro
peller tengelye körül. Az egyszerű keverés cél
jára a leggazdaságosabb a propeller. Ennek két, 
három, sőt négy lapátja is lehet, bár a három
lapátosak a legközönségesebbek. Meglehetősen 
nagy sebességgel működnek; percenkint 300— 
1700 fordulatot tesznek meg, kerületi sebessé
gük pedig 300—900 méter. A propellert nem 
szabad az edény közepébe helyezni, hanem lehe
tőleg úgy kell irányítani, hogy a megmozgatott 
folyadék az edény falába és fenekébe ütközve 
mozgásában irányváltozást szenvedjen. A hely
telen elhelyezés nagy energiafelhasználást 
okoz és sokszor alig van eredménye. A legjobb 
eredményt akkor kapjuk, ha a propeller nin
csen az edény fenekéhez közel, de legalább sa
ját átmérőjének két-négyszeresével merül a fo-
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lyadék alá. Ha az edény nem mélyebb három 
méternél, a tetejéről leíüggő csapágy szolgál
hat a tengely tartására, (ha ennél mélyebb, az 
edény aljára is kell tenni egyet. Állandó 'keve
réket vagy függőlegesen, vagy az edény oldalá
ról benyúlóan ferdén, esetleg vízszintesen he
lyeznek el- A felülről benyúló propeller rende
sen lefelé irányítja a folyadék folyását- Ha 
ugyanazon a tengelyen két csavar van, az alsó 
felfelé, a felső lefelé irányítja a folyadékot és 
ezek találkozásakor erős keveredés következik 
be. Az ilyen keverő 50 lóerővel dolgozik.

Hordozható propellerek Vg—5 lóerővel dol
goznak és főleg nyitott edényekben alkalmaz
zák.. Többnyire az edény falára erősíthetők. A 
propellerek nagyon alkalmasak emulziók készí
tésére, szilárd testeknek folyadékokban való el
oszlatására és folyadékok között végbemenő 
változások elősegítésére. Nem nagyon felelnek 
meg gázoknak folyadékokban való eloszlatá
sára és sűrű (10%-nál több szilárd anvagot tar
talmazó) iszapok keverésére sem. Nyúlós folya
dékok keverésére szintén kevéssé alkalmasak. 
A propeller szárnyait átlyukasztják, ha nehe
zen nedvesedő darabos anyagot kell folyadék
ban elkeverni. Fogazott szárnyú porpellerek 
tépő munkát is végeznek rostos anyagok keve
résekor. Összecsukló propellereket is készíte
nek, hogy kis nyíláson át lehessen valamely 
edénybe bejuttatni-

Egyszerű keverő a közös tengelyre egymás 
alá helyezett lapátok sorából áll- A lapátok 
száma 3—4, vagy több és vagy függőlegesen áll
nak, vagy pedig kissé ferdén. A kisebb erő
kifejtést igénylő feladatok elvégzésére nagyon 
elteriedten alkalmazzák. Nem olyan hatásosan 
végzik el feladatukat, mint a propeller, de na
gyon egyszerűek, könnyen módosíthatók és házi 
munkával is elkészíthetők. A lapátok vagy fá
ból vagy bármely más fémből készülhetnek. 
Többnyire 20—60 fordulatot tesznek meg per- 
cenkint. Két egymás fölött lévő lapát között 
sokszor álló lécek vannak a tengelyen, amelyek 
a folyadék tömegegyüttmozgását vannak hi
vatva megakadályozni. A lapátok hossza 30— 
ISO cm-ig változik és az edény méreteihez iga- 
zod'k; általában az edény átmérőjének har
madrésze. Az egyes lapátok szélessége hosszú
ságuknak egyhatoda, vagy negyede. Általában 
lassú oldásra vagy eloszlatásra alkalmasak. 
Könnyű, rostos szilárd anyagokat egyenletes 
szuszpenzióban tartanak. Gyors keverésre rend
szerint nem használják. Egészen sűrű iszapok 
és nyúlós folyadékok keverésére is jól bevál
nak- A ferdén álló lapátok részben tengely- 
irányú, részben érintőirányú mozgást kölcsönöz
nek a folyadéknak és közelebb állnak a propel
lerokozta mozgáshoz, mint a függőlegesen álló 
lapátok- Ha az edény lenekéhez közel hozzák, 
nagyon jól felszívják az ezen elterülő sz'lárd 
iszapmaradékokat. Általában úgy helyezik el 
az edénybe, hogy ennek feneke fölött egv lapát
nyi magasságban következzék az első lapát. Ha 
a tengely 180—240 cm-nél hosszabb, állandó 
belül elhelyezett csapágy tartja alul is. Bizo
nyos esetekben az egymás alatt következő lapá
tok ellenkező irányban forognak, vannak kettős 
mozgású keverők, amelyeknek a tengelye csukló 
körül forog és így a folyadékot folyton más és 
más helyen hozzák mozgásba. Nagy, 9X12X40

méter méretű kádak keverésére olyan lapát
szerkezetek vannak, amelyek a kád mentén 
előre-hátra mozognak és így tartalmát egész 
hosszában felváltva keverik. Ez a keverőszer
kezet nagyon alkalmas arra, hogy üvegbélésű 
edényekben használják, ilyenkor többnyire 
zománcozzák.

A lapátszerkezetű keverők különleges faj
tája, amikor a tengelytől mindkét irányban 
egymás alatt két vízszintes keresztléc nyúlik ki 
és ezeket függőleges irányban a tengellyel pár
huzamosan újabb lécek kötik össze. Az egész a 
tengely körül lassan forog. A függőleges lécek 
behatolnak a folyadékoszlopba, anélkül azon
ban, hogy tekintélyes mértékben kevernék azt. 
Ez a fajta szerkezet nyúlós anyagoknak eloszla
tására, feloldására alkalmas- Pl a nitrocellu- 
lózt ennek segítségével oldják fel a különféle 
oldószerekben. Keverő hatását növelik azzal, 
hogy a függőleges léceket a keretül szolgáló 
vízszintes lécek fölött is meghosszabbítjuk és 
közéjük az edény tetejéről lelógó lécek nyúlnak 
be. Ilyenkor a mozgó és mozdulatlan lécek 
mintegy nyíró munkát végeznek a folyadékban.

Ez a szerkezet tehát tulajdonképpen nem 
keverő, hanem inkább arra való, hogy az 
edény egész tartalmát helyileg megmozgassák.

A horgonyszerkezetek az edény alakjához 
idomuló, többnyire patkóalakii keretből áll
nak, amelynek közepén vonul végig a tengely 
és ezen vannak kétoldalra a forró lapátok. A 
keret a lapátokkal együtt forog. Szintén gyen
gén kevernek, és főleg nagyon nyúlós fol/aaé- 
kok vagy iszapok keverésére alkalmasak. 
Olyankor is alkalmazzák, amikor az edény 
falát lehetőleg folytonosan le kell vakarni, 
hogy a hőkicserélődés lehetővé váljék. Éppen 
ezért sokszor olyan kerettel látjuk el, amely 
közvetlenül a falat súrolja. Ez természetesen 
csak úgy lehetséges, ha a keverő hozzáidomul 
magához az edényhez. Az ilyen keverőt tehát 
csak saját edényében lehet használni. Ha a 
felszerelés fémből van, a keverő percenkint 120 
fordulatot tehet, ha üvegből, vagy üveggel 
van bélelve, körülbelül hatvan fordu’atot. Sok 
esetben az egymást váltogató lapátok ellenkező 
irányban forognak és ezzel már jobb keverés 
érhető el. A lapátok keverik a folyadékot, míg 
a keret állandóan vakarja az edény falát.

A turbinák gyorsan mozgó és eredménve- 
sen keverő szerkezetek. Lényegükben centri
fugális szivattyúk, amelyekről hiányzik a 
külső burkolat. A központi tengely körül 6—36, 
elég rövid, sugárirányú lemez forog. Ez utób
biak egyenesek hajlottak, nyitottak vagy 
csukottak, függőlegesek vagv ferdék. Sokszor 
a forgó részt hasonló ál’ó gvűriik veszik körül, 
hogv a folyás irányát megváltoztassák. A tur
binák. hacsak lemezeik nem állnak ferdén, 
sugárirányú folyást eredményeznek, kerületü
kön 210 m percenkinti sebességgel forognak. 
Főleg füegőleees, hengeralakú edényekben al
kalmazzák őket, bár szabálytalan alakú edé
nyekben is jó szolgálatot tesznek. Gyors oldást 
és diszperziót eredményeznek és különösen 
hasznosak nyúlós folvadékok és sűrű iszapok 
keverésében- A tengely legfeliebh 3—3.5 m hosszú 
legven. Ennél hosszabb tengely esetében az 
alsó végén is kell szilárd csapágynak lennie. 
Keskeny magas edényekben ugyanarra a
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tengelyre két turbinát is szerelnek, más ese
tekben a turbina fölé propellert erősítenek a 
tengelyre, hogy ez az anyag odafolyását bizto
sítsa. A hajlított lemezű, nyitott turbinákat 
rendesen az edény alsó részébe, lehetőleg a 
fenékhez közel helyezik el. Ilyenkor a folyadék 
beleütközik az edény fenekébe, és így kevere
dik össze. Ezek olcsó szerkezetek és nagyon 
eredményesen végzik munkájukat. Viszont 
vannak gyártók, akik azt állítják, hogy ezek 
a turbinák kevésbé jók, mert nem adnak 
olyan jó centrifugális hatást, mint a függőle
ges lemezűek és nem nyújtanak olyan erős ten
gelyirányú folyást, mint propeller. A függőle
ges lemezek két egymás fölött lévő, párhuza
mos síklapot köthetnek össze, de kiemelked
hetnek egyetlen köralakú lapból is, amely 
ilyenkor a lemezek közepén foglal helyet. 
Az egyenes, sugárirányú függőleges lemezek
ből álló turbina erőteljes szétoszlatást eredmé
nyez 45.000 literig, jól kever több folyadékból 
álló rendszereket 140.000 literig és 60% szilárd 
anyagot tartalmazó iszapot is eredményesen 
tart mozgásban. Ha a lemezek hajlásszöge eltér 
a folyás irányától, a folyadék sebessége nagy 
mértékben csökken. Ilyen turbinákat olyan 
anyagok keverésére használnak, amelyek na
gyon koptatják a készüléket. Ha a turbina 
körül álló gyűrűt alkalmaznak, ennek lemezei 
a forgó rész lemezeinek irányával ellentétesen 
állnak. Így elkerülhető az örvény képződése. 
Az ilyen keverőket 70.000 literig lehet eredmé
nyesen alkalmazni. Jelentőségük abban van, 
hogy erősen nyíró hatást fejtenek ki. Ezen
felül a keverőtői nagyobb távolságban is még 
jól észlelhető a sugárirányú áramlás. Éppen 
ezért szabálytalan alakú edényekben jól be
válnak. Gázoknak folyadékokban való fel
oldására szélmalomszerű lapon elhelyezett 
görbe lemezeket alkalmaznak, és ezeket külön
legesen szerkesztett álló gyűrű veszi körül. Ez 
a Turbo gázelnyelő készülék, amelybe a gázt 
a turbina alá vezetik be. A buborékok a leme
zek hatására szétdarabolódnak és így köny- 
nyebben oldódnak fel. A turbinakeverő sajá
tos alakja a nyílhegy keverő, amelynek leme
zei V-alakúak. éspedig a V-nek á csúcsa a 
forgás irányába mutat. A nyílhegy mögött 
keletkező örvényben nagy nyíró- és kavargó
hatás alakul ki, amely főleg gázok,_ szilárd 
testek eloszlatására alkalmas. A Turbo-Dispen
ser nevű készülékben a forgó és álló gyűrű 
között fémháló van, amely erőteljes nyíró ha
tást fejt ki. Ugyanezt a célt érik el azzal is, 
hogy a két alkatrész egymáshoz egészen közel 
végződik és alig van köztük hézag. Az ilyen 
készüléket Homo-Mixernek nevezik. Ez már 
közel áll a kolloidmalomhoz, csalk nem ad 
annyira egyenletes végterméket. A Homo- 
Mixer 3600—3700 fordulatot tesz percenkint és 
kerületi sebessége 900 méter percenkint. Sajá
tos készülék a Nettco Flomix, amely a propel
ler és turbina együttese és 90 fokcs szögben 
meghajlított tengellyel működik. A Vissolver 
nevű keverő lapos kádakban való használatára 
alkalmas. Turbinája az edény fenekéhez közel 
működik, a folyadék az edény fala mentén 
mozog felfelé és különleges huzatcső segítségé
vel ismét visszakerül a turbinához. Főleg a 
cellulózxantát feloldására használják a mű-

selyemgyártásban. Érdekes a Vortex Fountain 
Mixer nevű készülék, amely inkább szivattyú
ként működik. Ugyanis a turbinából kikerülő 
folyadéknak csak kis része jut vissza közvet
lenül az edénybe, nagyobb része a turbinát 
körülvevő burkolat közvetítésével a tengelyt 
körülölelő csőben emelkedik fel, hogy ennek 
végéről ívben essen vissza az edénybe. Híg 
folyadékoknak nagyon erélyes mozgatását ered
ményezi.

A radiális propeller ugyanazt a nagyfokú 
nyíróhatást fejti ki, mint a propeller és ezen
felül a turbináéval megegyező, sugárirányú 
folyást eredményez. Ennek tengelyéről lapátok 
helyett vízszintes karok nyúlnak ki bizonyos 
távolságig és innen nyúlnak ki fölfelé a forgás 
irányához 10—25 fokos szög alatt a lapátok. 
A szerkezet lapos, vízszintes része átvágja a 
folyadékot, a szög alatt hajló lapátok végzik 
a keverést. Nagy gyorsasággal mozgó keverő, 
kerületi sebessége 300—900 méter percenkint. 
Kitűnő keringést ad, és még nyúlós folyadékok 
esetében is erőteljes nyíróhatást biztosít 2.400 
literig. Iszapok 60% szilárdanyagtartalommal 
még jól keverhetők vele.

A kúpalakú keverők az edény átmérőjével 
egyenlő magas, helül üres, csonka kúpból áll
nak, amely kisebb végével felfelé forog a köz
ponti tengely körül. Sokszor párosával alkal
mazzák ugyanazon a tengelyen és ilyenkor az 
alsó kúp lefelé áll. Csak újabban kerültek for
galomba. A folyást a centrifugális erő bizto
sítja. A szerkezet egyesíti magában a turbina 
és a huzatcső szerepét, de nincsenek hirtelen 
irányváltozások a mozgásban, és a felfelé irá
nyuló mozgás a turbinával erőteljesebb. Na
gyon sűrű iszap keverésére alkalmas. Még
230.000 literben lévő 10% rostos anyagot is jól 
kever.

A tányérkeverők egy tengelyre szerelt több 
vízszintes lemezből állnak, amelyek nagy sebes
séggel forognak. Felületi súrlódás következté
ben erős érintőirányú mozgást létesítenek. A 
magányos lemezek erős nyíróhatást fejtenek 
ki, úgyhogy pasztaszerű anyagokban szilárd 
vegyületeknek eloszlatására jól beválnak. Ha
tásukat még fokozni lehet az edény oldalából 
kiálló, vagy fedeléből lenyúló lemezekkel, ame
lyek a folyadék mozgását megtörik. Másik 
módosítás, hogy a lemezről különféle irányban 
hajló fogak állnak ki. A lemez átmérője 
20—75 cm, kerületi sebessége 300—2100 méter 
percenkint. Főleg a festék- és lakkiparban hasz
nálják, a gyanta, nitrocellulóz, festék, rost és 
egyéb anyagok szétoszlatására. Mivel nyúlós 
anyagban dolgoznak, tekintélyes erőkifejtésre 
van szükség. A motor 5—20 lóerő közt válta
kozik. A Dispersall nevű készülékben a lemez 
sugárirányú bordákkal van ellátva, és az 
edény feneke közelében forog. Felette ugyan
azon a tengelyen vele egyenlő átmérőjű henger 
van, amely nem forog. Ennek alján küllőkkel 
ellátott lemez van. A forgó lemez az álló leme
zen át felhajtja a folyadékot a hengerben, 
amelynek végén ismét kifolyik. A henger külső 
falán megfelelően elhelyezett bordák a folya
dékot a henger és az edény fala között ismét 
lefelé irányítják a forgó lemez felé. Csak ki
sebb mennyiségű folyadék keverésére alkal
mas.
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Az elmondottakon felül számos, másfajta 
elven alakuló kavaró- és keverőkészülék van 
forgalomban. Ide tartoznak a verőkészülékek, 
amelyek emulziók és szuszpenziók készítésére 
alkalmasak, mint pjl. a habverők. Többnyire 
propellerrel kapcsolatban használják őket és 
így biztosítják a vágóhatás mellett a tömeg ke
ringését is. A Versator nevű készülék lapos 
koraiakéi tál, amely gyorsan forog. A folyadé
kokat a központi tengelyen át táplálják, és ezek 
vékony réteg alakjában a centrifugális erő 
hatására felkúsznak a tál falán, amíg felső pe
remén megfelelően elhelyezett cső leszedi 
róla. Főleg folyadékok gázmentesítésére, nyú
lós anyagok keverésére, emulgálására való. A 
Votator nevű készülék álló hengerből és ebben 
gyorsan forgó másik hengerből á.l. A kettő 
között nagyon kis hézag marad, a folyadék 
vékony réteg alakjában folyik a hengerek kö
zött, főleg nyúlós anyagok összekeverésére 
való.

Amidőn az üzemben keverési feladat elé 
kerül a vegyész, tekintetbe kell vennie az el
érni kívánt célt. Ebből a szempontból jó, ha a 
szeme előtt tartja, hogy a propeller gazdasá
gos, nagysebességű keverő, amely tengely- 
irányú mozgást ad, és akkor hasznos, ha he
lyileg erős nyíróhatást kell kifejteni. A lapát- 
keverők kis sebességgel dolgoznak, de könnyen, 
akár házilag is elkészíthetők, és gyenge mozga
tás esetében alkalmazhatók. Az általános cé
lokra a turbinák talán a leghasznosabb készü
lékek, de beszerzési költségük igen nagy. A 
radiális propellerek a vágóhatást erősen sugár
irányú mozgatással kötik össze, a kúposszerke
zetek nagyon sűrű iszapok részére válnak be, 
míg a tányérkeverők nagyfokú nyíróhatást 
adnak. A megfelelő keverő kiszemelése nagy 
gyakorlatot és körültekintést kíván, mert hely
telen alkalmazása, nemcsak hiábavaló több
költséget okoz, hanem megbosszulja magát a 
termék minőségében is. (Chemical Industries. 
1949. III. 399.)

MANGÁN POTENCIOMETRIÁS MEGHATÁ
ROZÁSA BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI 
TERMÉKEKBEN.

Az eddig használatos mangánmeghatáro
zási módszerek, úgymint nátriumbizmutátos, 
ezüstperszulfátos és a klorátos, nem eléggé 
gyorsak és kényelmesek, különösen nagyobb 
mennyiségű króm jelenlétében. Üj eljárást dol
gozott ki a szerző, amelynek lényege a man- 
gano-sók titrálása káliumpermanganáttal piro- 
foszfátot tartalmazó közegben, amely közömbös 
vagy legfeljebb egészen gyengén savanyú. 
Ennél a titrálásnál a kétértékű mangano-ionok 
háromértékű ionokká oxidálódnak, szigorúan 
stöchiometriás arányban. Könnyen, gyorsan és 
pontosan végezhető ez a titrálás, nem-kompen
zációs potenciometriás indikálással. Az új el
járás bevált mangánércek, ferromangán, acélok 
és nikróm elemzésnél. Pontos eredményeket 
adott ez a módszer 0.1—90% Mn-tartalmú anya
gok vizsgálatánál. A titrálás pontosságát nem 
befolyásolja tetszőleges mennyiségű króm, ko
balt, kloridion, molibdén, volfrám, alumínium, 
cink, réz és egyéb fém jelenléte. (A. I. Buszev, 
Zavodszkája laboratorija 14. 1948. 1198.)

Vukov

AROMÁS NITROVEGYÜLETEK 
REDUKÁLÁSA.

Az anilint nitrobenzolból Zinin állította elő 
1842-ben szeszes oldatban ammoniumsziilfid se
gítségével. Azóta az anilin előállítása hatalmas 
ipari jelentőségre tett szert és igen beható ku
tatások tárgyát képezte. A nitrobenzol reduká
lására vonatkozó ismereteket és tapasztalato
kat Haber foglalta össze. Az így átkutatott 
területen is hoztak újat Lukásevicsnek és 
munkatársainak vizsgálatai. Gyakorlati szem
pontból érdekesek a nitrovegyületeknek vas
reszelékkel, einkreszelékkel, nátriumamalgám- 
mal, valamint savanyú oldatokban végzett re
dukálásáról szóló tapasztalatok, útbaigazítások 
és megiegyzések. E szerzők eredményei nyo
mán Haiber redukál ási elmélete is kiegészí
tésre szorul. Például az anilin képződése 
hidrazovegyületből olyan nagy energiát igé
nyel, hogy valószínűsége kicsi; viszont kimu
tatták, hogy amin közvetlenül a hidrazofoko- 
zat megkerülésével számottevő mennyiségben 
képződik azoxivegyül etekből. Ha egyszerre két 
nitrovegyületet redukálnak, vegyes azoxi- és 
azovegyiiletek képződnek. Ezt a jelenséget az 
eddigi felfogással nem lehet kielégítően magya
rázni, viszont érthetővé válik, ha az eddigi 
elméletet kiegészítjük a szerző álltai felfedezett 
ama ténnyel, hogy azoxivegyület képződik 
arilhidroxil-aminnak hatásával közvetlenül a 
nitrovegvületre. (V. 0. Lukásevics. Uszpjechi 
chimii 17. 1948. 692.) Vukov Konstantin
KÉNHIDROGÉN GYORS MEGHATÁROZÁSA 
GÁZELEGYEKBEN.

Vorokhobine és Filyanskaja olyan eljárást 
dolgoztak ki, amely 1—2 perc alatt teszi lehe
tővé a kénhidrogénnek meghatározását olyan 
gázelegyekben, amelyek nem tartalmaznak 
0.015 mg-nál kevesebb kénhidrogént literenként. 
A meghatározás lehetőségének felső határa az 
a koncentráció, amely egészségügyi szempont
ból már ártalmas. Az eljárás céljára különleges 
készüléket szerkesztettek. Ennek lényege, hogy 
a gázelegyet olyan üvegcsövön vezetik keresz
tül, amely 0.260—0.300 mm átmérőjű szemnagy
ságra őrölt poreellánporból áll. Ezt a port 
1%-os ecetsavban oldott ólom acetáttal itatják 
be. Az ólomacetát töménysége 10%. A megha
tározás azon alapszik, hogy az ólomacetát szín- 
változásának fokát, illetve a megváltozott színű 
oszlop magasságát összehasonlítják ismert 
mennviségű gáz átvezetésével készült oszlopoké
val. (Zav. Láb. 1948. 106.) L. A.

MAGNÉZIUM TÉRFOGATOS MEGHATÁRO
ZÁSA a l u m ín iu m ö t v ö z e t e k b e n .

Az eljárás lehetővé teszi a magnézium meg
határozását alumínium, vas és mangán jelen
létében anélkül, hogy a mangánt előzőleg le 
kellene csapni. Lényege, hogy az említett há
rom fém citromsavval állandó komplexvegyüle- 
teket alkot, míg a magnézium-ionok szabadon 
maradnak az ecetsavas oldatban. A magné
ziumot ammoniás közegben ammoniumfoszfát- 
tal lecsapják, a keletkező csapadékot leszűrik, 
mosás után fölös mennyiségű 0.1 normál sósav
oldatban feloldják és a sósav fölöslegét ugyan
csak 0.1 normál lúggal visszamérik. (Zav. Láb. 
1948. 624.) L. A.
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543.361.3
1. Clarke, F. E.: KJorid meghatározása vízben. 
Javított kolorimetrikus és titrimetrikus módszer.
(Determination of Chloride in Water. Improved Co- 
lorimetric and Titrimetric Method.)

Javított kolorimetrikus és titrimetrikus módszere
ket ír le kloridion vízben való meghatározására. 
Mindkét módszernél hig merkurinitrát oldatot adnak 
a megsavanyított vízhez difenilkarbazon indikátor je
lenlétében. Amikor a klorid elfogy és nem képződik 
több HgCb, kékes ibolyaszínű merkuri-difenilkarba- 
zon komplex képződik, amelyek intenzitása arányos a 
fölöslegben levő merkuri-ionok mennyiségével, A ko
lorimetrikus meghatározás csak akkor lehetséges, ha 
a víz színtelen és nem tartalmaz nehézfém szennye
zést. A titráíást gyakorlatilag semmi szennyezés nem 
zavarja.

Analytical Chemistry. 1950 április. 553. old. R: 
Dr. Hesp Vilmos. T: Műsz. E. Techn. Tansz.

543.845
2 . Oserovics, R. Je.., Rabovszkij, G. V.: Foto-tur- 
bidimetrikus eljárás az SO-> meghatározására nitro- 
génoxidok jelenlétében. (Fototurbidimetricseszkij 
metod opredelenija SO2 v priszutsztvii okiszlov.)

Az SO, meghatározására nitrogénoxidok jelenlété
ben a szerzők express-eljárást dolgoztak ki, mellyel 
a zavarosodás maximumáig titrálnak. A kapott ered
mények azt mutatják, hogy a leírt eljárás felhasz
nálható lesz nitrogénoxidok titrálására is. Az átla
gos eltérés a súlyszerinti meghatározástól 0.14— 1.2% 
SO2 volt, ami +  0.04% abszolút hibát jelent. Az 
elemzés időtartama mindössze 5 perc.

Zavodszkaja Laboratorija. 1949 június. 650—653 
old. R: Dőry István. T: Chinoin Könyvt.

543.846
3. Moldau, E.: Adalék a mikro-Kjeldahl-inódszer 
szerinti nitrogén-meghatározás gyakorlati kivitelé
hez. (Beitrag zur praktischen Handhabung der 
Stickstoffbestimmung nach der Mikro-Kjeldahl-Me- 
thode.)

Klinikai kísérleti anyagokkal végzett kémiai ana
lízis-sorozat eredményei alapján vizsgálták a szerve
sen kötött nitrogén mikro-Kjeldahl meghatározását 
Becher, D. C. módosított eljárása szerint. Ezen reak
ciók kritikus kiértékelése gyakorlati szempontból azért 
vált szükségessé, mert tisztázni kellett azt a kérdést, 
hogy nitrogén tartalmú reagensek használata esetén, 
milyen elfogadható eredményekre számíthatnak, ha 
figyelembe veszik ezen kémikáliák nitrogéntartalmú 
szennyezéseinek kompenzációs lehetőségét s különös 
súlyt helyeznek a reakcióhoz szükséges műveletek 
gyakorlati keresztülvitelének leegyszerűsítésére.

Pharmazeutische 'Zentralhalle für Deutschland. 
1950 április. 105 old. R: Dr. Salgó Éva. T: Szegedi 
Tud. Egy. Gyógysz. Vegy. Int.

543.846:544.83
4. Doyle, ,W. L., Omoto, J. H.: Nitrogén ultramikro 
meghatározására. (Ultramicrodetermination of Nitro
gén.)

0.1 — 10 mikrogramm nitrogén esetén ez a mód
szer egyszerűbb, mint a Carlsberg-féle mikro-Kjel
dahl eljárás. Roncsolásnál a melegítés két fokozat
ban történik. Először a vizet távolítják el, azután 
teljesen elroncsolják az anyagot 250°-on. A csöveket 
nem parafinnal vonják be, hanem szilikonnal. A fej
lődő ammóniát káliumdihidrogénfoszfátban fogják fel 
és 0.05 molos HCl-al titrálják, 4.6 pH-ig. Indikátor
nak brómkrezol-zöldet használnak.

Analytical Chemistry. 1950 április. 603 old. R: 
Dr. Hesp Vilmos. T: Mű. E. Kém. Tech. Tansz.

544.83
5. Katlané, E.:' A szerves mikroelemzés korszerű 
gyakorlata. (La piatiqúe moderné de la microanalyse 
organique.)

A statisztikai módszerek alkalmazása a szerves 
mikroelemzésben. A tömegspektrográf alkalmazása, 
üj elnyelőanyag keresése a nitrogénoxidok megköté
sére. A hidrogén meghatározása magnéziummal, vagy 
nátriummal. Az oxigén meghatározása. A halogének 
meghatározása. A kén meghatározása káliummal való 
feltárás után jodometriás titrálással. A víz meghatá
rozása. A molekulasúly meghatározása izoterm desz- 
tillációval. Bibi. 17. ut.

Chimie analvtique. 1950 április. 83—84 old. R: 
Loczka Alajos. T: KTK-

546.18:535.247
(>. Hanson, W.: Foszfornak foszfo-vanado molibdén 
komplex alakjában történő fotometrikus meghatáro
zása műtrágyákban. (The Photometric Determination 
of Phosphorus in Fertílizers Using the Phospho- 
vanado-’molybdate Complex.)

Ortofoszfát és vanadát savanyított oldata molib- 
denát felesleggel állandó sárga színt ad. A méréseket 
Spekker fotoelektromos abszorbcióméterrel végezték. 
A foszfátos műtrágyákon végzett ellenőrző mérések 
jó eredményeket adtak. Az eljárás gyors és a nyert 
értékek a súlyszerinti meghatározással 2.5%-on belül 
egyeztek.

Chemistry and Industry.- 1950 április. 310 old. 
R: Dr. Bolberitz Károly. T: KTK-

546.18:545.81
7. Kubel, V., N’ovák, Z.: Foszfor kolorimetriás meg
határozása. (Kolorimetrické stanovení fosforenanu.)

A szerzők kritika alá veszik a foszfor eddigi ko
lorimetriás meghatározásait és kidolgoztak a mos
tani eljárásnál pontosabb és gyorsabb eljárást, külön
böző idegenanyagok jelenlétében. A meghatározás 
molíbdát reagens segítségével történik 0 .02—0 .2 --- 
mg/100 ccm koncentrációban. A kolorimetrálás Hil-

2



ger-féle készülékkel történik, az eredményt kalibrációs 
görbék alapján számíthatjuk ki.

Tech. Hlidka Kozeluzská. 1950 február—március. 
41—52, 77—88 old. R: Kolos Ferenc. T: Wolfner 
Gyula Rt.

546.3/9:545.21
8 . Altschul, R., Altman, H.: Fém-ionok acidimetriás 
meghatározása. (Acidimetric Determination of Metál 
Ions.)

A fémionokat fölös mennyiségű kénhidrogén 
hozzáadásával kicsapják és a keletkezett fémszulfidok 
vizes szuszpenzióját nátronlúggal titrálják. A titrálási 
görbét elektromos pH mérő alkalmazásával állapítják 
meg. Egymás mellett több fémion is meghatározható 
ezzel a módszerrel.

J. of. Cliem. Educ. 1950 május. 278 old. R: Dr. 
Varsányi Dénes. T: P. P. T. E. Szerves Kémia.

546.72:545.82
!). Pepi, M. S.: Vas gyors fotometriás meghatáro 
zása hőálló ötvözetekben. (Rapid Photometric Deter
mination of fron High Temperature Alloys.)

Gyors fotometriás módszert ír le vas meghatáro
zására magas hőmérsékleten készült ötvözetekben, 
amely ferro ionok 1 — 10-fenantrolinnal való reakcióján 
alapszik. A mintát királyvízben oldják, néhány csepp 
hidrogénfluoridot adnak hozzá, azután 500 cm3-re 
hígítják. Az oldatból egy 10 cms-es alikvot mintát 
hidroxilaminklórhidráttal redukálnak, azután 1 — 10- 
fenantrolint adnak hozzá. A képződött narancsszínű 
komplex vegyületet fotometrálják. A módszer jól re
produkálható, a relatív hiba +  0 .0 2 %.

Analytical Chemistry. 1950 április. 560 old. R: 
Dr. Hesp Vilmos. T: Míísz. Egy. Techn. Tansz.

. 547.21:543.812
1U. Hanna, W. S., Johnson, A. B.: Szénhidrogének 
víztartalma. (Water Content of Hydrocarbons.)

Fischer módszerének módosítását írják le, amely 
alkalmas szénhidrogének és petroleumfrakciók víztar
talmának meghatározására. A vizet száraz etilén- 
glikollal extrahálják ki a szénhidrogénből és az így 
kapott extraktumot titrálják Fischer reagenssel. Ren
des körülmények között a víznek 90%-a kivonható 
az első extrakció alkalmával. A módszer igen tág ha
tárok között használható. Pontos eredményeket szol
gáltat majdnem teljesen száraz és aránylag nedves 
anyagok esetén is..

Analytical Chemistry. 1950 április. 555 old. R: 
Dr. Hesp Vilmos. T: Műsz. Egy. Techn. Tansz.

547.56.001.4
11. Jiiger, A., Kattwinkel. G.: Savanyúolajok meny 
nyiségi meghatározása kőszénschwel - kátrányban 
frakcionálással. 1. Közlemény: 180—225° C közötti 
forró aromás oxivegyiiletek. (Ober die quantitative 
Bestimmung der saurtn Öle im Steinkohlenschwel
teer mit Hilfe der Fraktionierung. 1. Mitteilung: von 
180—225° C siedende aromatische Oxyverbindungen.)

Krupp Lurgi eljárással nyert schwelkátrányt vá
laszt el speciálisan e célra készült kolonnában, melyet 
részletesen leír. A különböző kolonnarendszereket ér
tékeli ki ezen szempontból, majd kísérleti eredményeit 
desztillációs görbében ábrázolja. Az egyes frakciók 
(fenol, o-, m-T p-krezol) vizsgálatával foglalkozik.

Brennstoff-Chemie. 1950 március. 65—79 old. R: 
Motieska Felicián. T: Pécsi Kökszművek NV.

620.191.2:374.5
12. Reed, P.: Korrózió tanfolyam. (Corrosion 
Course.)

A korrózió mérnökök tanfolyamán foglalkoztak a 
korrozió-kutatás gyakorlati eredményeivel, a katodikus 
védelemmel és a csővezetékek burkolásával. Az eddigi 
összehasonlító vizsgálatok a magneziumos katodikus 
elhárítás hatékonyabbságát igazolták az áramátala- 
kítós rétegen át való biztosítással szemben. A szige
telő peremek körüli problémákat potenciométerek és 
rézszulfát elektródákkal oldották meg.- A Mg-anódok 
és az egyenirányítók helyes felszerelését, a szigetelési 
hibák feltárását és az ehhez szükséges műszereket 
terepen mutatták be.

The Oil and Gas Journal. 1950. március 24—25 
old. R: Mazalán Pál. T: Mélyfúróberendezések Gyára 
NV.

621.892.001.7
13. Priston, H.: Újabb elöhaladás a kenőanyagok 
gyakorlatában. (Recent Advances in Lubrication 
Practice.)

A kenőanyagok jelentőségének méltatása és ösz- 
szefoglalása. A gépeknél a fordulatszám fokozásával 
igen nagy követelményeknek kell eleget tenniök. Kü
lönösen áll ez a turbinákra. De használják a kenő
olajakat, mint kémiai nyersanyagokat is. Megfelelő 
körülmények között oxidálva peroxidokat és szerves 
savakat adnak, melyek további oxidációnál és poli- 
merizálásnál, mint katalizátorok működnek. Hasonló 
hatásuk van fémekkel képezett szappanaiknak. Kén 
és foszforral fémvédő bevonatra alkalmazzák őket stb.

Chemistry and Industry. 1950 április. 311—312 
old. R: Bolberitz Károly. T: KTK

621.892.096:620.197.153
14. Jeffrey, R. E. jr.: Plantfeeber. J. M.: A kenő
olaj küzdelme a kopással. (Oil Can Control Wear.)

Különösen gyorsjárású Dieselmotoroknál nyilvá
nul meg az égési termékek korrodáló hatása (súrlc^ió 
felületek kopása, gyűrűk besülése, stb*). Egy új spe
ciális hengerkenőolajjal a kopásokat 1/ 10-részre csök
kentették, aminek fokozott a jelentősége ma, mikor 
nem válogathatunk az égőolajakban (nagy kereslet, 
magas kéntartalom). A cikk behatóan foglalkozik a 
kérdéssel, grafikont- és összehasonlító táblázatot kö
zöl a fizikai és kémiai tulajdonságokról.

Corrosion. 1950 április. 115— 119 old. R: Káldi 
Tivadar. T: KTK.

662.753.001.4
15. Szavin, I. F:: Különböző ásványolajok alkalma
zásáról hidraulikus vezérlésű földkiemelőrendszere
ken, alacsony hőfokviszonyok között. ( 0  primenenii 
razlicsnüh mineral’nüh maszel v sziszteme gid- 
roupravlenij ekszkavatorov v uszlovijah temperatur.)

A vizsgálati berendezés ismertetése. Olajok visz
kozitásgörbéi különböző hőfokokon. Elektromos olaj
előmelegítő berendezés és abban az olaj viszkozitás
változása az idő függvényében. A vizsgálatok pontos 
kiértékelése, különbségek a fagyasztókamra légköre 
és a természetes légkör viszonyai között.

Mehanizacija Sztroitel’sztva. 1949 április 9— 12 
old. R: Dezső László. T: Nehézip. lg.
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16. Könyvismertetés. Maxwell, J. B.: A szénhidro
gének adat-könyve. (Data Book on Hydrocarbons.)

A D. Van Nostrand Co., Inc., 250 Furth Avenue, 
New York, kiadásában megjelentetett könyv elsődle
ges célja az, hogy 1. alapvető adatokat adjon-meg a 
szénhidrogénekre és "a kőolaj-frakciókra, 2 . eljáráso
kat ismertessen, melyek révén ezeket az adatokat a 
feldolgozó mérnöki munkálatoknál alkalmazni lehet, 
beleértve ábrákkal ellátott példákat és néhány alap
vető elméletet és 3. az egység-működések egynéhá- 
nyának alkalmazása, melyeket a vegyészmérnöki tu
domány a kőolajiparban kiterjedten alkalmaz. A 
könyv 14 fejezetből áll és bőven el van látva rajzok
kal, grafikonokkal és monogrammokkal,

The Oil and Gas Journal. 1950 ápr. 92 old. R: 
Vágó Kálmán. T: MAORT Közp. Nagykanizsa.

665.51:662.987.5
17. Sharp, H. J., Ince, J. F.: Nyersolaj üzemanyag 
és víz emulziójának keletkezése és tulajdonságai. 
(The Formádon and Properties of Emulsions of 0:1 
Fuel and Water.)

Nyersolajjal tüzelt kazánokon fellépő szennyező
dések okozója a víz-nyersolaj emulzió, ahol is az olaj 
szerepel állandó közegként, a víz pedig kisebb- 
nagyobb cseppekben fordul elő. A szétválasztó 
(demulzifikáeiós) eljárások közül legjobban bevált a 
hő-vegyszer kezelés, szemben az elektromos, mecha1- 
nikus, vagy ülepítő eljárásokkal. A legjobban meg
felelt vegyszer erre a célra a Teepol (Alkyl-aryl szul- 
fonátok nátrium sója). A demulzifikáeiós folyamat 
optimális hőmérséklete 60° C.

■ Engineering. 1949 április. 361—364 old. R: Me- 
széna László. T: Ganz—Hajó, Daru-oszt.

665.515
18. Hilfinger, J. P.: A nyerspetróleumban lévő sók. 
(Les sels dans le pétrole brut.)

A finomítókban kezelt olajok „szárazok”, ami azt 
jelenti, hogy nem tartalmaznak 0.3%-náTtöbb vizet. 
Mindegyikben többé-kevésbé jelentékeny sómennyiség 
van jelen, amelyek közül legtöbb a nátriumklorid. A 
sók nagy mennyiségben való jelenléte veszélyes lehet 
a desztillációs készülékekre, ezért arra törekednek, 
hogy a nyersolajat lehetőleg sómentesítsék. Tanulmá
nyozták a sók eltávolításának módját, egyszersmind 
azt, hogy milyen formában vannak jelen a nyers
olajban. Különböző kutatók errevonatkozó kísérleti 
eredményei. Szerzők 5 különböző nyersolajat vizsgál
tak ilyen szempontból. Eredményeik szerint a sók 
csak a vizes fázisban vannak jelen.

Revue de Tinstitut francais du pétrole et annales 
des combustibles liquides. 1950 május. 153— 155 old. 
R: Dr. Frank Henriimé. T: KTK.

665.54.001.7
19. Philips, J. B.: A petroleumfinomítás újabb ered
ményei. (Noui progrese in rafinariile de petrol.)

Az utolsó 10 esztendőben olyan kísérletek foly
tak, hogy új benzin-típusokat állítsanak elő magas 
oktánszammal. Négy új eljárást ír le és ismertet 
részletesen.

Revistele Technice. Agir. Chimie. 1949 m árciu s-  
április. 153— 154 old. R: Jakab Tibor. T: KTK.

665.54.001.7
20. Weber, G.: Uj finomítási eljárás. (New Refin- 
ing Process.)

A mozgóágyas eljárásnak ez az új változata szá
mos fontosabb javítást ölel fel. Jellegzetessége a ka- 
talizátor-újra-visszanyerő leegyszerűsítése és gáz
lift használata a katalizátor-golyócskáknak az 
újra-visszanyerő és az újra-aktiváló közötti szállítá
sára. Az egyszerűsített megoldás,' úgy a beruházási, 
mint az üzemi költségek terén megtakarítást jelent, 
ugyanakkor nagyobb hatásfokot és rugalmasságot 
biztosít azáltal, hogy magasabb katalizátor — olaj
viszonyokat hoz létre, mint a korábbi egységek.

The Oil and Gas Journal. 1950 május. 53—54 
old. R: Vágó Kálmán. T: MAORT Közp. Nagykanizsa.

665.582.5
21. Leigh, S., McCaslin, Jr.: Ülj termékek, új eljá
rások. (New Products, Processes.)

Ismertet olajjal és gáziparral kapcsolatos új el
járásokat és az atomkutatásnak a kőolajiparra gya
korolt hatását. Ezzel kapcsolatban egy új szintetikus 
kenőolajról történt említés, amely a szénnek, az olaj
palának és a finomítók melléktermékeinek volna az 
eredménye és „decén”-en nyugszik, amelyet katalizá
tor használata nélkül polimerizálnak. Ugyancsak 
nagy lehetősége nyílik a polialkilén glikolból .előállí
tandó szlntétikus kenőanvagoknak is. Ami az atom- 
kutatásnak a szénhidrogén-molekulákkal kapcsolatos 
lehetőségeit illeti, lefejtették, hogy az elektronok min
táit pontosan meg lehet állapítani és ebből ki lehet 
számítani a molekulák termodinamikus tulajdonsá
gait, valamint, hogy miképpen fognak a különféle 
finomítási eljárásokban viselkedni. A propánból gyár
tott háztartási gáz és a vizelárasztás problémái.

The Oil and Gas Journal. 1950 március. 57—58 
old. R: Vágó Kálmán. T: MAORT Közp. Nagykanizsa.

668.735.1
22 . Fielder, H. L.: Néhány megjegyzés az aktív 
szénnel való benzol kinyeréshez. (Somé Notes on 
Benzolé Recoverv by Active Carbon.)

Az aktív szénnel való kinyerés gyantanemű és 
más poliméreket is eltávolít a gázból. A gáztisztí
tás szempontjából ez előnyös, de hátrányos a benzol 
előállítása tekintetében. Ha a gáz vízgőzzel ellen- 
áramlásban érkezik a szénhez, a polimérek visszatar
tása háttérbe szorítható. Lényeges a hőmérséklet kellő 
szemmeltartása. Ezt legjobban önműködő ellenőrző 
mérőeszközökkel lehet elérni. A fémrészek korróziója 
tekintélyes. A'vízelhasználás nagy követelményeket 
támaszt

The Gas World. 1950 március. 270-271, 276 
old. R: Loczka Alajos. T: KTK.

547.558.8
23. Valjasko, N. A., Depesko, I. T.: A lázcsillapító 
fenilhidrazin derivátumok reszorbeiós spektruma. 
(Szpektrü pogloscsenija i szirukturü zsaroponizsajus- 

csih proizvodnüh fenilgidrazina.)
A fenti vegyület szintézisét írja le és ennek a 

vegyületnek spektrográffal vizsgálatát. Azt találták, 
hogy HC1 alkoholos oldatban a vegyület reszorbeiós 
spektruma aránylag keveset változik, mikor egy bevitt 
acilcsoport által az alaphelyzet béta nitrogénjét le
hasítjuk. A béta-acilderivátumok spektrumának válto
zása valószínűleg az alkoholátok és karbonil-csopor- 
tok kölcsönhatásának eredménye és lehetséges az alfa 
helyzetű N-atom miatt is.
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Zsurnal Obscsej Himii. 1950 március. 505 old. 
R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.587.51.0 ! .
24. Könyvismertetés. Shapiro, S., Weiner, M.: Al- 
vadás, trombózis és dikumarin. (Coagulation, Thronu 
bosis and Dicumarol.)

A dikumarin fiziológiai hatásának felfedezői ál
tal írt könyv összefoglalását adja, e ma már széles 
körben használt vegyületre vonatkozó összes bioló
giai, fiziológiai, patológiai és kémiai ismereteknek. 
\  kémikust azonban elsősorban a kimutatást ismertető 
14 oldal érdekli, mert a gyógyanyag-szint vizsgálata 
ma már állandó ellenőrző munkát jelent.

Chemical and Engineering News, 1950 május. 
1772 old. R: Bolberitz Károly. T: KTK.

577.158.25
25. Kriszkij, G. A.: A foszforolizis reakciójának me
chanizmusa. (O mechanizme reakcii foszforoliza.)

Megelőző munkáiból ismeretes, hogy foszforiláz- 
készítményekben két foszfátfrakció van: labilisán kö
tött foszfát és nehezen hidrolizáló foszfát. A nem
kristályos foszforiláz-készítményekre kapott tények 
átvihetőnek bizonyultak kristályos foszforiláz-készít
ményekre is. Foszforcserére vonatkozó vizsgálatok 
rádióaktív foszfor segítségével. Bibi. 11.

Dokladü Akademii Nauk. 1950 február 6 67- 670 
old. R: Farkas Imre. T: KTK.

577.16.001.4
26. Buchmann, J.: Foszfortartalmd lebontási termék 
előállítása B12 és B12c vitaminokból. (The Isolation 
of a Phosphorus containing Degradation Product írom 
Vitamins B ,2 and B12 c.)

A B12 és B12 c. vitaminok szerkezetének felderí
tésére irányuló vizsgálatok ismertetése. A lebontá
sokat n_sósavval és 6n-sósavval hidrolizálva és per- 
joaáttal oxidálva végezték. Az eredmények valószínű
sítik, hogy e vitaminok a foszforsav háromszor 
helyettesített származékai, melyre az-alapvegyület és 
a színes frakció benziminazol gyök útján kapcsolódik.

Chemistry and Industry. 1950. június. 426 old. Fi: 
Bolberitz Károly. T: KTK.

577.16.001.5
27. Folkers, K-: A B12 vitamin kutatása. (Research 
on Vitamin B12.)

A B12 és B12 a vitaminra vonatkozó eddig ismert 
adatok és kutatások ismertetése. A kémiai állandók, 
biológiai viselkedés, a szerkezet felderítésére vonat
kozó ezideig tisztázott adatok. A gyomornedv sze 
repe a szájon át való adagolás hatásosságában. A 
vitamin rokonsága a riboflavinnal és lixoflavinnal.

Chemical and Engineering News. 1950 május. 
1634—36 old. R: dr. Bolberitz Károly. T: KTK.

577.17
28. Heuser, H.: D-homo-dehidro-epi-androszteron és 
a D homo-teszloszteron új szintézise. (D-Homo- 
dehydro-epi-androsteron und eine neue Synthese des 
D-Homo-teslosterons.)

A delta (5—6)-3-beta-acetoxi-17-ketoandrosztenből 
cianlndrint készítve és a terméket litiurmaluminium- 
hidriddel redukálva, jó termeléssel kapható a delta (5, 
6 ) 3-beta, 17-beta-dioxi-17-alfa-aminoetilandroszten. 
Ez utóbbit natriumnitrittel dezaminálva kapjuk a delta 
(5 ,6) 3-beta-oxi-!7-alfa-keto-D-homo-androsztent. Eb
ből a szokott módszerekkel történik a tesztoszteion éŝ  
androsztendiol homo-származékainak szintézise. A 
módszer jelentősége az, hogy a D-homo vegyületek

a természetes hormonokkal egyenlő, vagy még na- 
'  gyobb farmakológiai hatásúak.

Helvetica Chimica Acta. 1950 június. 1093— 
1105 old. R: Kasztreiner Endre. T: Chinoin könyvt.

577.17
29. Horeau, A., Jaques, J.: Mesterséges öszlrogé- 
nek: új hidrálások az allenol sorozatban. (Oestroge- 
nes artiíiciels: nouvelles hydrogénations dans la sé- 
rie allénolique.)

Az alfa-alfa-dimetil béta-etilallenolsav az ekvi- 
leninto? csak nyitott szerkezetében különbözik és ösz- 
trogén hatása a természetes hormonokhoz analog 
szerkezetére vezethető vissza, melyektől csak gyűrűs 
szénatomok hiánya különbözteti meg. Szerzők az 
alfa-alfa-dimetil béta-allenolsav hidrálásával igye
keztek egy a természetes hormonokéval azonos szer
kezetű vegyületet előállítani, azonban az etiléngyök 
hidrálása majdnem ugyanolyan nehézségekbe ütkö
zik, mint a naftalin gyöké. Szerkezeti képleteket kö
zöl; most más úton kísérlik meg a hidráit készít
mény előállítását.

Comptes Rendus. 1950 május. 1667—69 old. R: 
Csernyák‘Thyra. T: Tud. Akad. Könyvt.

615.3:547
30. Könyvismertetés. Philips, M. A.: Gyógyhatású 
szerves vegyületek kémiája. The Chemistry of 
Organic .Medical Products, by C. L. Jenkins" and 
W. H. Hartung, 3rd ed. Chapmam & Hall, London, 
60 sh.)

A kemoterápiában érdekelt szervesvegyészek szá
mára készült, kézikönyvnek is használható. Az anyag 
csoportosítása kémiai: szénhidrogének, szénhidrogé
nek halogénszármazékai, hidroxi-, éter-, keton-, alde
hid-, karboxivegyületek stb., amely csoportokon belül 
a gyógyhatású egyes vegyületeket tárgyalják igen 
magas igényeket kielégítő módón.

The Industrial Chemist, 1950 június. 280 old. 
R: Kayser Albert. T: Szervesipari Kutatóintézet.

615.7:616-006.46
31. Üj vegyszer lassítja a rákdaganat növekedését.
(New Chemical Slows Down Cancer Growth.)

A „Guanazoiói’ nevű új vegyszer — bár a daga_ 
nat későbbi terjedelmére befolyással nem bír, — 
lassítja a rákdaganat növekedését. A vegyszer alkal
mazása a rákdaganat biológiájának tanulmányozását 
könnyíti meg, miután normális és rákos szövetek kö
zött, „biokémiai különbséget tesz. A kísérletek során 
más vegyszerekkel alkalmazva megállapították, hogy 
az eljárás tökéletesítésétől várható, hogy specifikusan 
fogja meggátolni a rákdaganat kifejlődését az em
berben.

Science News Letter. 1950 május. 307 old. R: 
Fejér István. T: KTK-

615.777/.779:616.314—002
32. A ievélzöld fogromlás ellen. (Blattgrün be
kämpft Zahnfäule.)

(Megállapították, hogy vízben oldható egy 
klorofilszármazék: a klorofilnak egy nátrium-réz- 
vegyülete, amely a levélzöld színes komponense. 
Ez a vegyület megindítja a sejtnövekedést és a sejt- 
anyagcserét, egyidejűleg azonkívül a baktériumok 
kifejlődését feltartóztatja. A fogszúvasodás meg
előzésére az eddig ismert nátriumfluoriddal együtt 
igen hatásos szernek Ígérkezik, szájvizek, fogkrémek 
és édességek alakjában. 1—2 %-os oldatban alkal
mazható.

Univerzum. 1950 június. 392 old. R: Séthy Imre. 
T: KTK.
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v 615.779.932
33. A. G.: Klormicetin és aureomlcin. (Chloromi- 
cétine et auréoinicine.)

A kloromicetin kristályos stabil anyag, savak és 
forralás hatására sem változik. Négy izomerje van, 
melyek közül csak egy aktív. Venezuelai gombából 
izolálták, egy klórozott s azotált származék: pseudo 1, 
p-nitrofenil 1—2 dikloracet-amidopropán-1.3 diói. 
Tífusz és tüdőgyulladás ellen igen jól alkalmazzák, 
in vitro kolera és vérhas ellen is eredményesen pró_ 
hálták ki. Másik új gyógyszer az aureomicin. Kris
tályos klórhidrátját gombakultúrákból különítik el. 
Szintézise, szerkezete még ismeretlen.

Produits Pharmaceutiques. 1950 június. 241 old. 
R: Felbermarin Sára. T: KTK,

615.779.932.
34. Biliét, D.: A kloromjcetinhez hasonló szerkezetű 
anyagok kutatása. Az N-dikloracetil p-nitrofenilsze- 
rin szintézise. (Recherches d’a'nalogues structuraux 
de la chloromycétine. Syntese de la N-dichloracétyl 
p-nitrophénylsérine.)

A paranitrofenilszerin előállítása. Meghatározza 
stereokémiai szerkezetét, összehasonlítja a kloromi- 
cetinével. Az eritro alaknak sokkal1 kisebb a bakté
riumölő hatása, mint a tréo alaknak. Különbségek 
a karboxil csoport kötésében. Kémiai elemzés.

Comptes Rendus. 1950 július. 293—295 old. 
R: Csernyák Thyra. T: Tud. Ak. Könyvt.

615.779.932:615.72
35. Desser, M. A.: A tuberkulózis új gyógyszerei. 
(New Drugs fór Tuberculosis.)

A Streptomyces griseus, — sztreptomicin bizo
nyult eddig a tuberkulózis leghathatósabb gyógy
szerének. A gyógyszer a tuberkulózis infekciót aka
dályozza, megakadályozza a fertőzés továbbterjedés 
sét, azonban nem idéz elő tökéletes biológiai gyó
gyulást. Gyógykezelés megszűntével, visszaesés is 
észlelhető számos esetben. Sztreptomicin toxikus ha
tása, melyet most az adagok csökkentésével és ellen
mérgekkel szüntetnék meg. Sztreptomicin használata 
mellett ajánlatos más szerek használata is. Némely 
szervezetben sztreptomicin ellenállás fejlődik ki. A 
tuberkulózis meningitis gyógyítása.

Drug & Cosmetic Industry. 1950 május. 514— 
15, 561—569 old. R: Csernyák Thyra dr. T: KTK.

615.9—085.7
36. Könyvismertetés. Webster, A.: Az ellenmérgek 
hatásmechanizmusa. Detoxication Mechanisms by 
T. Williams 1950 Chapman & Hall, London, 25 sh.)

Összegyűjtötte a szervezettől idegen szerves 
vegyiiletek által a testben előidézett változásokról 
rendelkezésre álló adatokat, nem az orvos, hanem 
az átlagolvasó szárfiára. Ezért igen világos és ért
hető a tárgyalásmódja és így a könyv minden ve
gyészeti könyvtár hasznos kiegészítője. Megfelelő, 
a folyamatok lényegét feltáró bevezetés után az 
egyes vegyszerek hatását ismerteti, mindig éles kü
lönbséget téve a tapasztalatilag igazolt jelenségek 
és teoretikus feltételezések között.

The Industrial Chemist. 1950 június. 280 old. 
R: Kayser Albert. T: Szervesvegyip. Kút. Int.

537.226.2:541.64
37. Würstlin, F.: Dielektromös mérések polimer 
fonalmolekulákon. (Dielektrische Messung an Linea- 
ren Hochpolymeren.)

A láncmolekuláknál fellépő mikro-Brown-féle 
mozgással kapcsolatban a dielektromos-veszteségmé- 
rések megmutatták, hogy az irányítódási-polarizáció 
(DK-diszperzió) magasabb értéket ad, mint a befa
gyási hő (ET). A molekulák mozgékonyságát egy
részt szférikusán akadályozzák főleg az aromás cso
portok, pl. polistirol, polivinilkarbazol, tereftálsav- 
polieszternél (ezeknél ezért magas is a befagyási hő
tok), másrészt a molekulamozgás akadálya lehet, ha 
a belső és molekulák közti kötéseket poláris csopor
tokkal erősítjük, amit poliamidok, poliészterek és 
vinileknél vizsgáltak. A befagyási hőfok alatt a 
mikro-Brown mozgás csak vibrációsmozgás, ami a 
befagyási hőfok fölött fokozatosan a molekula ten
gelyére merőleges rotációba megy át.

Kunststoffe. 1950 május. 158— 160 old. R: Amb
rus Győző. T: Kőbányai Műanyaggyár.

537.568
38. Loeb, A. L..: Ionok közti kölcsönhatás oldatok
ban. (An Inlerionis Attraction Theory fór Regions of 
Solutions near High Potential Surfaces.)

Langmuir tárgyalta a kolloidális és az azokat 
körülvevő ionok kölcsönhatását. Az ionok egymásközti 
kölcsönhatását nem vette tekintetbe. Szerző a Debye- 
Hückel-elmélet alapján dolgozott ki elméletet az ionok 
egymásra való hatására.

The Physical Review. 1950 május. 350—351 old. 
R: Dr. Gergely György. T: Egyesült Izzó Kút. Láb.

539.501(021)
39. Könyvismertetés. Reiner, M.: Tizenkét tanulmány 
az elméleti reológiáról. (Twelve Lectures on Theo- 
retical Rheology.)

A könyvecske folytatása a szerző „Deformation 
and Flow” címen megjelent, szakkörökben jól ismert 
könyvének. Az erő és feszültség kérdéseit elemzi a 
reológia területén. Bizonyos egyszerűsítéseket felté
telezve képletet vezet le, mely általánosan jellemzi a 
különböző Teológiai viselkedésű anyagokat. Könyvét 
számos diagramm és. gyakorlati alkalmazásra való 
utalás gazdagítja.

Chemical and Engineering News. 1950. május. 
1687. old. R: Bolberitz Károly. T: KTK.

. 541.122/123
40. Radimer, K. J.: Az egyensúlyi állandó alkal
mazása gyakorlati kérdések megoldásában. (Solu- 
tion of Problems Involving Equilibrium Constans.)

Több gyakorlati példát (pl. szennyvíz pH-jának 
megállapítása számítás útján stb.) sorol föl a szerző 
az egyensúlyi állandó alkalmazhatóságának és a szá
mítás menetének bemutatására.

J. of Chem. Educ. 1950. május. 251 old. R: Dr. 
Varsányi Dénes. T: P. P. T. E. Szerves Kémia.

541.123.012.6
41. Hall, R. T. W.: Gőz-folyadék egyensúlyok. (Va- 
pour-liquid Equilibria.)

A Gibbs—Duhem egyenlet integrálásának nehéz
ségei miatt nagyon kevés lehetőség van a gőz-folya
dék egyensúlyok megítélésére és kiértékelésére. Szerző 
a nem asszociáló nemelektrolitokból álló binér rend
szerekre használható módot talált az izobár adatok 
kapcsolatbahozatalának Li Goull eljárásában. Az ennek 
segítségével nyert egyenes vonalak négy lehetőséget 
biztosítanak az említett egyenletben szereplő bj/b.



arány meghatározására. Kísérletekkel igazolható, hogy 
az igazi egyensúlyt a négy módszerrel kapott arány- 
értékek megegyezése jellemzi.

Natúré. 1950. június. 936 old. R: Loczka Alajos. 
T: KTK.

541.132.3
42. Weiss, J.: A hidrogén-molekula ionok szerepe 
vizes oldatokban. (Role of Hydrogen Molecule Ions 
in Aqueous Solutions.)

Feltehető, hogy vízben a hidrogén ionok hidratá- 
ciója következtében hidratált hidrogénmolekula ionok 
is vannak. Ezek a hidrogén ionoktól abban különböz
nek, hogy nem redukáló, hanem oxidáló hatásúak, 
mert nem adnak, hanem felvesznek elektront és ezzel 
hidrogén molekulává alakulnak. Az ilyen hidrogén
molekula ionok pl. a jódionokat megfosztják töltésük
től és szabad jódot választanak ki. Ilyenfajta reakciók 
főleg kis pH értékekben lépnek fel jelentős mérték
ben. Hidrogénmolekulaionokat. vagy hőreakciókkal, 
vagy ibolyántúli besugárzással lehet előállítani. Bibi.
2 . ut.

Natúré. 1950. május. 728 old. R: Loczka Alajos. 
T: KTK.

541.183.25/26
43. Bonilla, C. F.: Weisman, J.: Folyadék-gáz érint
kezési felület töltött tornyokban. (Liquid-Gas Inter- 
facial Area in Packed Columns.)

• Levegőt nedvesítettek üveggyönggyel töltött to
ronyban és megállapították az átadási egység magas
ságát anyag és hőátadásra. Ezen adatokat a poró
zus töltetű, teljesen nedvesített felületű tornyok ada
taival összehasonlítva megállapították, hogy az 
anyagátadás 4—25%-os, a hőátadás 13—42% hatás
fokú volt. Bibi. 15 ut.

Ind. Eng. Chem. 1950 június. 1099—1105 old. 
R: Horváth Tibor. T: KTK.

541.24.001.7
44. Eberhardt, W. H.: lílj módszerek a molekulasúly 
meghatározására a gőzsűrűségmérés alkalmazásával.
(New Methods fór the Determination of Moleeular 
Weight by Vapor Density.)

Ismerteti az új elgondolásokon alapuló gőzsűrű. 
ségi mérleg szerkesztési elveit és kivitelezéi módját, 
továbbá a mérleg kalibrálását s a mérések végrehaj
tásának gyakorlati módszereit. A mérleg alapelve 
lényegében az, hogy egy zárt térben kiegyensúlyozott 
üveggömbre a nyomás, ill. gőzsűrűség változásakor 
különböző felhajtó erő hat. Az üveggömb egyensúlyi 
állapottól való kitérése arányos a gőzsűrűség válto
zással.

J. of Chem. Educ. 1950. május. 248 old. R: dr. 
Varsányi Dénes. T: P. P. T. E. Szerves Kémia.
L - ' - ' -■ •-

546.293:543.88
45. Burmisztrov, Sz. I.: Az ArX nitrogénfelvételé
nek sebessége, mint az arílgyök jellemének függvé
nye. (Szkoroszt’ azoszocsetanij ArX v zavizimoszti 
ot prirodü aril’nogo radikala.)

Az ArX nitrogénfelvételének sebessége a meg
felelő kinin Ar’Oí oxidációspotenciáljának nagyságá
tól függ. A kinon oxidációspotenciáljának csökken
tésével megnő a nitrogénfelvétel sebessége. Két aril- 
típus közti reakcióenergia különbséget úgy lehet meg
ítélni, hogy ez a kinin hidrogénezésének szabad

energia változásküiönbségéhez közel áll, vagy azzal 
egyenlő közelítőleg.

Zsurnal Obsesej Himii. 1950 február. 304—309 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

546.491:541.141
46. Razuvaev, G. A., Oldekop, Ju. A.: Higany fém- 
organikus vegyületeinek fotokémiai reakciói oldatban.
(Fotoreakcii metaioorganicseszkih szoedinenij rtuti v 
rasztvorah.)

Az alfa dinaftilhigany ultraibolya fénnyel való 
megvilágításkor naftilmerkurokloridban és naftalinban 
kvantitative veszteségeket szenved. Az alfadinaftil- 
higany és CCli együttes megvilágítása naftilmer- 
kurokloridot és naftalint ad a naftilgyökök közti 
H-atomok átcsoportosításával. A dinaftilhigany foto- 
reakció etilbromiddal naftilmerkurobromid és nafta- 
lin képződéssel jár.

Zsurnal Obcsej Himii. 1950 március. 500—509 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

546.621.04:546.16.04 
4 /. Kleiner, K- J.: Az alumínium és fluor ionok kö
zötti reakció. (O vszaimodejsztvii mezsdu ionami 
aljuminija i ftora.)

Az A1 (N0 3)3-NaF-Fe(N0 ;j)3-KSCN rendszerek 
vizsgálata salétromsavoldatban. Bizonyítják, hogy a 
KSCN alacsony koncentrációja esetén a ferrorodanid 
óidat színeződése az A 1(N 03) 3 miatt gyengébb. Fel
teszik, hogy közben lazakötésű, nem állandó alumi- 
miniumrodánid keletkezik. Továbbá rámutatnak, hogy 
A1 — F komplex képződési sebessége igen kicsiny. Az 
egyensúly 15°-on kb. 24 óra után áll be.

Zsurnal Obsesej Himii. 1950 február. 221—227 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

546.623.31:542.97
48. Kórsak. V. V., Lebedev N. N.: A Friedl-Crafts 
reakció mechanizmusáról. (O mehanizme reakcii 
Fridelja i Kraftsza.)

X. Az A1C13 katalikus hatásáról., Az A lC la és 
vegyületeinek (derivátumainak) katalikus hatása a 
molekulán belül található erős permanens dipólus, 
vagy éppen a molekula bipoláris struktúrájának ered
ménye. Ezzel a megállapítással a Friedel-Crafts 
reakciónak új irányt szabnak.

Zsurnal Obsesej Himii. 1950 február. 304—309 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

546.72—31 +  546.56-31.001.4
49. Toropov, N. A., Boriszenko, A. I.: Kuprioxid- 
ferrioxid rendszer vizsgálata. (Iszszledovanie szisz
témái CuO—Fe20a.)

Vizsgált rendszerben a vas és réz oxidjainak 
Hegyéből .magas hőfokon rézferrit képződik. Metallur
giai jelentőség. Termikus analízis és a minták Ront-* 
gen-vizsgálata. Kémiai elemzés és mikroszkópos vizs
gálat. Bibi. 8 .

Dokladü Akademii Nauk. 1950 március 69—71 
old. R: Farkas Imre. T: KTK.

r W **£
546.732.268.6:543.878

50. Babko, A. K-, Drako, O. F.: Oldószer hatása a 
kobaltrodanid komplex disszociációjára. (Vlijanie 
rasztvoritelej na disszociaciju kobalt-rodanidnogo 
komplexa.)

Megvizsgálták a kék kobaltrodanid komplex kép
ződést különböző oldószerekben és minden vizsgált
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esetben a disszociációs konstans értékét is meg
állapították. Oldószernek acetont, dioxánt, etanolt, 
hangya.- és ecetsavat használtak és ezek keverékét. 
(10, 25, 50 és 75%). Ezen az alapon vezetik a to
vábbi kísérleteket, melyeknek eredményeit nyilvános
ságra hozzák.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950 február. 228—234 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

546.74:536.75
51. Barvinok, M. Sz.: A hidratált nikkelion entró
piája. (Entropija gidratirovanogo iona nikkelja.)

Két kémiai reakcióra számították ki a hidratált 
két értékű Ni ion entrópiáját termokémiai adatokból. 
Az egész számítási folyamatot közük és megadják 
a végeredményt.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950 február. 208—210 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

546.92:53.085.4
52. Barker, C. R.: Platina, platina-rodium termo 
elemek kalibrációja. (The E. M. F. — Temperature 
Calibration of Platinum, 10% Rhodium-Platinum 
and Platinum, 13% Rhodium-Platinum Thermecoup- 
les over the Temperature Rangé 0°— 1760°C.)

Kalibráció 0 cs 1760 C° között platina és 10% 
platinarodium és platina és 13% platina-rodium ter- 
moelemekre. 12 termoelemen végzett mérésekkel meg- 
hatáíozott táblázatok.

The Proceedings of the Physical Society. 1950 
július. R: Bodó Zalán. T: Egyesült Izzó.

547.31:546.22.04
53. Broun, A. Sz., Voronkov, M. G., Katkova, K. P.: 
Telítetlen vegyületek és kén kölcsönhatásának vizs
gálata. (Izucsenije vzaimodejsztvija szerű sz nep- 
redel’nümi szoedinenijami.)

A kén hatása monotelitetlen alifás szénhidrogé
nekre. Megvizsgálták a kénnek 2 metilén-2, pentén-2 
és 2.3-dimetilbuténnel való kölcsönhatását. A reak
ció folyékony szulfidok (Ri-n-R2) képződése köz
ben fut le; Rj =  alkil, R» — alkilgyök béta és gam
ma helyzetben ketlős kötéssel, mely 1 és 6 ' között 
változhat. A reakciók közben keletkező termékek szer
kezete és több idetartozó reakció ismertetése követ
kezik.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950 április. 726—737 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.538.141:542 952.6
54. Kobeko, P. P., Kuvsinszkij, E. V.; Szemenova,
A. Sz.: 600 atmoszféráig terjedő nyomás alatt nyert 
polistirolok molekulasúlyai. (Molekuljarnüe vesza 
polisztirolov, polucsennüh pod davleniem do 6000 kg'.)

600 atmoszféráig terjedő nyomásnál előállított 
polistuóloknál az oldatok nyúlósságának a koncen
trációtól való függése olyan, mint atmoszférikus nyo 
másnál. A karakterisztikus nyúlósság alapján számít
ható a polistirol poümerizációjának foka. A poli- 
merizáció foka exponenciálisan esik a hőmérséklettel 
és nem függ a nyomástól. Bibi. 16.

Zsurnal Fizicseszkoj Himii. 415—419 old. R: 
Farkas Imre. T: KTK.

------- i

547.538.141.04—92
55. Nielsen, L, E„ Buchdall, R.: Orientált polistirol 
filmek mechanika: tulajdonságai. (Mehanichal Pro- 
perties of Oriented Polystyrene Films.)

Szerzők tiszta polistirol filmeket lágyulási pont
juk közelében nyújtásnak vetettek alá, majd lehű
töttek, így orientációt értek el. A nyújtás hatására 
a mechanikai jellemzők (modulus, szakító szilárd
ság) a nyújtás irányában javultak.

The Physical Review. 1950 május. 359 old. R: 
dr. Gergely György. T: Egyesült Izzó Kút. Labor.

661.183.7.04:546.41-31
56. Dzsigit, O. M.: Szilikagél struktúrájának ha
tása a kalciumoxid hidrátjának szorbciójára vizes 
oldatokból. (Vlijanie sztrukturü szilikagelja na szko: 
foszt’ szorbcii gidrata okiszi kal’cija iz vodntih raszt- 
vorov.)

A kapott eredmények mutatják, hogy a kalcium 
hidroxid szorbciójának sebessége vizes oldatokból 
kovagélekkel erős fokban függ utóbbiak szerkezeté
től. A természetes kovagélek struktúrája figyelembe 
veendő aktivitásuk értékelésénél a cementhez való 
nozzátevésnél. Bibi. 5.

Dokladü Akademii Nauk. 1950 március. 77—79 
old. R: Farkas Imre. T: KTK.

614.84:667.7
57. Tűzoltalom lakkozóműhelyekben. (Feuerschutz 
in Lackierwerksiattcn.)

Legfontosabb a tűz megelőzése. Legtöbbször a 
halomba rakott olajjal és festékekkel átitatott ron
gyok okozzák a tüzet. Ezeket el kell égetni, vagy 
víz alatt tartani. Felsorolja az egyéb óvintézkedé
seket: tisztántartás, szellőzés, az elektromos beren
dezések ellenőrzése, fémalkatrészek földelése. A már 
kitört tűz leküzdésére homokról és könnyen hozzá
férhetően elhelyezett széndioxidos oltókészülékekről 
kell gondoskodni. A víz itt nem alkalmas oltószer. 

Önműködően záró ajtók megkönnyítik a tűz lokali
zálását.

Schweizerische Maler- und Gipsermeister-Zeitung. 
1950 május 211 old. R: Mezei Péterné. T: KTK-

667.6/8
58. Koeppel, T.: Lakkok és festékek. (Lacke und 
Farben.)

A lakkok és festékek inai rendkívüli jelentőségé, 
nek méltatása után, részletesen ismerteti összetéte
lüket, osztályozásaikat, felhasználási módjukat, a 
„filmek” és pigmentek szerepét, a lakk és festék 
közti különbségeket, előállítási módjukat és meg
vizsgálásuk mai tudományos módszereit.

Schweizer Maschinenmarkt. 1950 május. 22—30 
old. R: László Gyula. T: KTK-

667.621.52.002.69
59. Lenolaj, vagy Ienolajkence pótanyagai ablak 
gittekben. (Ersatzstoffe für Leinöl oder Leinölfirnis 
in Fensterkitten.)

Ablakgittekben a lenolaj, ill. Ienolajkence tall- 
olajjal való pótlása nem hozta meg a kívánt ered
ményt. Ezek' a gittek rosszul száradnak, szaguk kel
lemetlen, kenési tulajdonságaik nem megfelelők. 
2 0 %-os hozzáíét mennyiségben már használható ter
mékei adnak.

Farbe und Lack. 1950 május. 224 old. R:'dr. 
ITuszti Dénesné. T: Szerves Vegyip. Kút. Int.
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667.622.353
60. A minium diszperzitásfokának vizsgálata. (Zur 
Prüfung der Dispersität von Bleimennige.)

A rniniumon kívül más pigmensekre is alkalmaz
ható diszperzitásfok vizsgálati eljárások: DlN-vizs- 
gálószitákkal való szitálás; szedimentációs és isza- 
polási metódusok; nefelometria; Zeiss—Thoma kam
rában való számolás stb.

Farbe und Lack. 1950 május. 222 old. R: dr. 
Huszti Dénesné, T: Szerves Vegyip. Kút. Int.

667.623.1
61. Uj őrlőgép. Kidwell redukcionáló. (New Grind- 
ing Machine. The Kidwell Reductioniser.)

Az újszerű készülék pigmensek igen finomra való 
ó'rlését szolgálja. Elve, hogy egy legalább egy helyen 
erősen meghajlított csőben ütközés és vonzás révén 
csökkenti a szemcsenagyságot. A hajlított csőrészbe 
túlhevített gőz, vagy komprimált levegő alakjában 
viszik be az áramlási energiát. Iparilag pigmensek, 
vegyszerek, gyógyszerek, kerámiai porok, viaszok, 
stb. őrlésére alkalmazzák. Ásványőrlésre (pl. bentonit, 
földfestékek) is megfelelő. Átlag 2— 10 mikron szem
csenagyságot érnek el, a csőátmérő 2.5—20 cm kö
zött váltakozó.

Paint Manufacture. 1950. június, 212—213 old. 
R: Ellinger Emilné dr. T: Közp. Lakk- és Festékip. 
Kút. Láb.

I 1 667.642
62. Cemenlszerűen megkeményedő mázolófestékek.
(Zementartig erhärtende Anstriche.)

Vízeltaszítóképességet egyes organikus anyagok 
adnak ezeknek a mázolófestékeknek, pl bitumen, pet
róleum és kőszénkátrány desztillációs terméke. A 
szilárdságot és keménységet különböző hidraulikus 
cementek biztosítják, ezek víz alatt kötnek. Ezután 
még fluátkezeléssel biztosítható a felület védelme.

Farbe u. Lack. 1950 június. 271 old. R: dr. 
Huszti Dénesné. T: Szerves Vegyip. Kút. Int.

667.7:620.172
63. lacubovici, S. V., Vorogusin, T. L: A lakkréte
gek próbájának módszere, dinamikus nyújtás által.
(Despre metoda de incercare a resistentei structuri- 
lor de lac la intinderea dinamica.)

A lakkok sajátosságainak egyik legjellemzőbb 
ismérve a dinamikus ellenállás. Ismertetik az ezen a 
téren végzett kutatásaiknak eredményeit. Megállapít
ják a GOSzT szabványok elégtelen voltát. Meghatá
rozzák az alapjellemzőket, melyek a kísérleteket be
folyásolják s részletes leírását adják az ellenőrző 
készüléknek.

Buletin de Documentare Technica. 1949 augusz
tus. 850 old. R: Jakab Tibor. T: KTK-

V
667.857.002.69

64. Lenolaj pótanyagok. (Substitutes fór Linseed
Oil.)

Linoleumcementben lenolaj pótlására főleg Ige- 
litet, vagy ennek származékait alkalmazzák. Részle
tesen ismerteti a különféle változatok sajátságait és 
táblázatokat is közöl. Ismerteti még az Igelit keve
rékekben alkalmazott lágyítók mennyiségi arányai
nak hatását a kész termékre.

Paint, Oil and Colour Journal. 1950 május. 1288 
old. R: Ellinger Emilné. T: Közp. Lakk és Festék 
Kút. Labor.

668.473
65. Last, E.: A tallolajról. (Einiges über Tallöl.)

Hosszú tanulmányban számol be a tallolajról.
Bevezetőül kifejti a tallolaj feldogozásának nagy 
jelentőségét műgyanták, lakkok és festékkötőanya
gok gyártása szempontjából. Ismerteti a különféle 
szabadalmakat a tallolaj gyanta- és zsírsavainak 
szétválasztására, továbbá a szterinek és szulfát
szurok kinyerésére.

Seifen-ÖÍe-Fette-Wachse. 1950 június. 243 old. 
R: Jáky Miklós. T: OMIKL f

668.486
66 . Pentegov, A. P., Netupszkaja, Sz. V.: Terpentin 
a szibériai cédrusból. (Szkipidar iz zsivicü szibirsz- 
kogo kedra.)

A szibériai cédrus terpentinjének ipari kiterme
lése az utóbbi években teljesen reálissá vált. Szer
zők tanulmányozták a szibériai cédrusból vett né
hány terpentinminta sajátságait, kémiai összetételét 
és fizikokémiai állandóit.

Dokladü Akademii Nauk. 1950 március. 119— 
122 old. R: Farkas Imre. T: KTK.

679.574
67. 13.122 és 124. sz. angol szabadalom. Kopolimér 
vegyületek. (Copolymer Compositions.)

A szabadalom főleg kipréseléssel készült filmek 
előállítására vonatkozik. Az így készült összehúzódó, 
átlátszó filmek nem szineződnek el a kipréselésnél; 
alacsony hőfokon (pl —40°C) is hajlékonyak és kü
lönösen alkalmasak fagyasztott élelmiszerek csoma
golására. Összetételük hozzávetőleg 73% vinilidén- 
klorid és 27% vinilklorid. Nyúlásukat még tetranát- 
riumpirofoszfáttal, dibufilszebacáttal és etilftalil-etil- 
glikoláttal szabályozzák.

Paint Manufacture. 1950 május. 186 old. R: El
linger Emilné dr. T: Közp. Lakk és Festékip. Kút. 
Láb. 1

> 679.574.123
68 . Xrczkalla, Dornheim.: Kolofónium akrilsav esz- 
tergyanták. (Resin Acrylic Acid Ester Resins.)

Hasonlóak ezek a gyanták a maleinsavas gyan
tákhoz, de vízállóbbak és a belőlük készült fehér zo
máncok jobban égethetők be. 160°-on nyomás alatt 
hevítik a komponenseket és a keletkezett terméket 
észterezik. Megfelelő gyantasav arányánál és poli- 
hidroalkoholokkal történő észterezésnél magas o. 
pontú gvántákat kapnak, melyek benzol és más szo
kott oldószerekben oldhatók.

Paint, Oil and Colour Journal. 1950 május. 1288 
old. R: Ellinger Emilné. T: Közp. Lakk- és Festékip. 
Kút. Láb.

535.33.072
69. Szuscsinszkij, M. M.: Önregisztráló fotóelektro
mos spektrográf kombinált fényszórási színképek 
vizsgálatára. (Szamoregisztrirujuscsij fotoelektri-
cseszkij szpektrograf dija iszszledovánija szpektrov 
kombinacionnogo raszszejanija szveta.)

A kombinált fényszórási vonalak intenzitásmé
rése fontos feladat. Megoldására a fotoelektromos 
módszer felhasználható. Az irodalomban leírt ilyen 
berendezések nem mentesek hiányosságoktól. Szerző
től készített készülék leírása. Bibi. 5. •

Dokladü Akademii Nauk. 1950 február. 221—224 
old. R: Farkas Imre. T: KTK.
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~  66.048.37
70. Kaíarov, V. V., Bljahman, L. I.: Töltött rektifi- 
káló oszlopok működésének optimuma. (Optimal’nüe 
uszlovija rabotti naszadocsnüh rektifikacionniih ko- 
lonn.)

Legjobb hatásfokkal akkor dolgozik az adott 
oszlop, ha a folyadék és gőzfázis teljes hosszban 
emulziót ad. Az emulgeálódást elő lehet segíteni, ha 
az oszlop alján a töltetnél 10—15 % -kai kisebb szabad 
keresztmetszetű töltetet helyeznek el. A tányérszám 
így kétszerese az eredetinek. A vizsgálatokat benzol- 
diklóretán és benzol-széntetraklorid elegyekkol vé
gezték.

Zsurnal Prikladnoj Himii. 1950 március. 244— 
255 old. R: Matolcsy Kálmán. T: Szerves Vegyipari 
Kút. Int.

547.212.002.2:542.2
71. Spoljanszkij, M. A.: Laboratóriumi készülék etán 
előállítására. (Laboratornaja usztanovka dija polu- 
csenija etana.j

Laboratóriumi berendezés részletes leírása etán 
előállítására. (I.Pr;Ch(2)4.46 1871.) Nátriumacetát 
40%-os, vagy kálciumacetát 60%-os oldatának elek
trolízisével. Az eljárás 96—97,5% tisztaságú etán 
előállítására alkalmas.

Zsurnal Prikladnoj Himii. 1950 március. 327— 
333 old. R: Matolcsy Kálmán. T: Szerves Vegvip. 
Kút. Int.

V  537.723.1
72. Vezetőképesség-mérő. (Conductance Bridge.')

Módosított Wheatstone-híd, 2,9 kc/s frekvenciával
működik. A kiegyenlítés precíziós potenciométerrel 
történik, amelv varázsszemmél jelez, ezt a készülékbe 
beépített erősítő működteti. Alkalmazható NaOH- 
tartalom mérésére ipari lúgoldatokban; mosóoldatok 
sorozatos vizsgálatára alkálitartalmukra nézve; desz
tilláltvíz, vagy kondenzvíz vezetőképességének méré
sére. talaj lúgosságának, vagy savanyúságának meg
mérésére. *

The Industrial Chemist. 1950 június. 276 old. R: 
Kayser Albert. T: Szervesvegyip. Kút. Láb.

545.37/38
73. Munch, R. H.: önműködő üzemellenőrző tilrálás. 
(Automatic Process Control Titration.)

Titrálni nemcsak szakaszosan lehet. A végpont 
megfelelő ellenőrzése mellett a titráló folvadék relatív 
áramlási mennyiségét mérjük. A titráló folvadék 
folyását a végpontellenőrzés szabályozza. Példák: 
savtitrálás pH-méréssel és mechanikus szabályozás
sal, ill. mustárgázmeghatározás elektromos ellen
őrzéssel és szabályozással.

Ind. Eng.. Chem. 1950 május. 61A-62A- old. 
R: Horváth Tibor. T: KTK-

661.183.023.2
74. Lynam, C. G.: Mozgatható ágy-kamra rendszer 
az ionkicserélésben. (Movable Bed-chamber Tech
nique in Ion-exchange.)

A mozdulatlan ionkicserélő ágy tulajdonképpen 
szakaszos eljárásnak felel meg. Viszont a mozgatható 
ágyrendszer csaknem teljesen folytonos működést biz
tosít. A rendszer lényege, hogy az ionkicserélő anyag 
egymás mellett elhelyezett tartályokban van és ha az 
egyik telítődött, a folyadékot a másik tartályba irá
nyítják, míg a telített tartály tartalmát kiürítik és 
újabb ionkicserélővei látják el. A kioldás művelete

ebben a rendszerben nem akasztja meg a folyamatot. 
Másik újítás, hogy az ionkicserélőanyag hengeralakú 
edényben körkörös rétegekben foglal helyet és a folya
dék az egyik rétegből a másikba folyik.

International Chemical Engineering and Process 
Industries. 1950 június. 276—280 old. R: Loczka Ala
jos. T: KTK-

66.048.001.5
75. Shiras, R. N., Hanson, D. N., üibson, C. H.: A 
minimális reflux kiszámítása desztilláló kolonnákban.
(Caiculation of Minimum Reflux in Distillation Co- 
lumns.)

Az elsővmódszer alapja néhány 1932-ben publi
kált egyenlet. Egyszerű, de csak szűk körre érvényes. 
A második eljárás Underwood funkciós módszere. 
Gyors és üzemtervezéshez kielégítő pontosságú. 
A harmadik Thiele és Geddes módszere. Pontos, de 
bonyolult, csak tudományos kutatáshoz szükséges. 
Bibi.

Ind. Eng. Chem. 1950 május. 871—876 old. R: 
Horváth Tibor. T: KTK.

532.217
76. Folyadékszint ellenőrző. (Liquid Level Control.) 

Hűtőszekrények sűrítőjének olajtöltésére szolgáló
készülék, amely az olaj szintjét állandó magasságban 
tartja. Ozrám fotocellából, erősítőből, reléből, szűk 
nyíláson át fénysugarat szolgáltató lámpából áll. 
A fénysugár az olajtartállyal kapcsolatos üvegcsőre 
esik, amelyben olaj van. A készülék az olajról vissza
vert fénysugár erősségének változására nyitja, vagy 
zárja a szintet szabályozó szerkezetet.

Chemical Products and Chemical News. 1950 
június. 291 old. R: Loczka Alajos. T: KTK.í ir l wt* .■ -.r*

531.758
77. Pirorex széndioxid feljegyző készülék. (Pyrorex 
CO„ Recorder.)

A készülék azt használja ki, hogy a füstgáz sűrű
sége a széndioxid mennyiségével emelkedik. A szén
dioxid mennyiségét csavarszárnyra gyakorolt forgató 
nyomatékkai mérik, amely a füstgáz sűrűségével ará
nyosan változik. Két csavarszárny egyidőben forog, 
az egyiket levegő hajtja, a másikat a füstgáz; mind
kettő egyenlő sebességgel, de ellentétes irányban 
forog. A sűrűségváltozás okozta eltérést a széndioxid 
mennyiségének feltüntetésével óramutató jelzi.

Chemical Products and Chemical News. 1950 jú
nius. 291 old. R: Loczka Alajos. T: KTK

66.05.046.9
78. Laughrey, P. W„ Gwillim, W. I., Schappert, H., 
Markovits, J. A.: Előmelegítők és hőcserélők tervezé
se szénhidrogénezö telepekhez. (Design of Preheaíers 
and Heat Exchangers fór Coal-Hydrogenation 
Plants.)

A szén hidrogénező eljárás gazdaságossá tétele 
felé fontos lépés a magas hő-hatásfok elérése. 
Az exotermikus reakcióhő teljes felhasználási módja 
megfelelő előmelegítő és hőkieserélő berendezés ter
vezése által. A szénpaszta-hidrogén keveréket 10,300 
psi =  690 kg/cm2 nyomásnál 121 C-ról 435 C hőmér
sékletre melegítik elő. Üzemi gyártáshoz való beren
dezés tervezése.

Transactions of the ASME. 1950 május. 385— 
391 old. R: Neményi Ciáborné, T: Vasipari. Kút. Int.
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66.049.4
79. Aston, J. G, Manstrangelo, V. R.: Tisztítás 
frakcionált olvasztással. (Purification by Fractional 
Melting.)

A kristályosítás mellett a frakcionált olvasztás is 
igen hatásos módszer szilárd anyagok tisztítására. 
A szilárd- és folyadék-fázis elkülönítése egyensúlyi 
körülmények között történt. Részletesen leírja az ol
vasztáshoz használt készüléket. A módszert n-heptán 
tisztítására és cisz-2 -butilén, valamint transz-2-butilén 
elválasztására használták többek között.

Analytical Chemistry. 1950 május. 636 old. R: 
Dr. Hesp Vilmos. T: Műsz. Egy. Kém. Tech. Tanszék.

" 7 '  ' 542.3:531.75
80. Üjabb kutatások. Mérgező folyadékoknál hasz
nálatos pipetta. (Recent Research. Pipette fór Poi- 
sonous Liquids.)

Az emberi szervezetre káros hatású folyadékok 
pipettázására olyan beosztott skálájú pipettát hasz
náltak, amelynek felső részén egy kb. 2.5 cm hosszú 
oldalcső nyúlik ki. A folyadék szívására egy gumi
körte szolgál. Ez utóbbi működésekor a pipetta felső 
részét elzárták. Elsősorban radioaktív oldatoknál al
kalmazzák.

The Chemist and Druggist. 1950 május. 645 old. 
R: Gerla Carmella. T: KTK.

’ ' 532.217
81. Önműködő folyadékszint ellenőrzés. (Automatic 
Fluid Level Control.)

Szivattyúk, fűtőberendezések, légkompresszorok 
és elektromos -berendezések önműködő kezeléséhez, 
mágneses, úszó, csapos, stb. berendezések helyett, 
egészen új, teljesen automatikus berendezést alkal
maz. A rendszer egy, vagy több fémrúdból áll, me
lyek megfelelő helyen felfüggesztve és szigetelve, az 
ellenőrző rendszerrel összeköttetésben állnak. Nin
csenek úszó berendezések, vagy szelepek, melyek 
esetleg tévesen jelezhetnének. Bármely folyadékhoz 
használható. Ismerteti a berendezést és annak műkö
dését.

International Chemical Engineering. 1950 május. 
225 old. R: Csernyák Thyra dr. T: KTK.

54.04:621—529
82. Young, A. J.: Vegyfolyamatok önműködő irányít- 
tatása. (The Automatic Control of Chemical Pro- 
cesscs.)

A kérdéskomplexumból a mérőelem tehetetlensé
géből származó időeltolódást (time-lag) ragadja ki. 
Elemzi a folyamatot, amelyen át a rendszerben be
következett valamely változást a mérő- és vezérlő- 
berendezés érzékel, illetőleg amelyre visszahat. Gya
korlatias tárgyalásmóddal ezen a fonalon halad a 
gyors kontrol-válasz előfeltételeinek összegezéséig, 
pl. a hőfokváltozáson alapuló automatikus vezérlés 
esetében.

The Industrial Chemist. 1950 május. 199—204 
old. R: Kayser Albert. T: Szervesvegyip. Kút. Int.

542.231.8:542.47
83. Kombinált keverő, szárító és előmelegítő gép.
(A Combination Mixer, Dryer and Preheater.)

Műanyagöntő- és sajtológépek előtt igen hasz
nos szolgálatot tehet a „Tumble-Veyor”-gép, amely

alumínium keverőtartályból és 375 Wattos infravörös 
lámpából áll. A gépet 1/20 lóerős motor működteti. 
A feldolgozandó műanyagokat a gép egyenletesen el
keveri, szárítja, nedvességüket eltávolítja és előmele
gít. Óránként kb. 5 kg anyag kezelésért alkalmas, 
ami a legtöbb öntő, vagy sajtológép szükségletét ki
elégíti.

Plqstics News Letter. 1950 május. 4 old. R: Dr. 
Finály István. T: KTK.

54—92:66.065.5
84. Brenschede, W.: Kristályosodás szintétikus li
neáris nagymolckulájú poiimérekben. (Kristallisation 
in synthetischen linearen Hochpolymeren.)

Szintetikus lineáris nagymolekulájú poliméreket 
üvegszerű állapotba lehet hozni, ha az olvadékból 
hirtelen kiemelve lehűtjük őket. Ez az állapot foko
zódó kristályosodásba mehet át. Röntgen diagram
mokkal, sűrűségi és fénytörési vizsgálatokkal kimu
tatható, hogy a túlhütött poliuretánok megeresztése 
után a kristályosodás bizonyos rendben megy végbe. 
Ez nem úgy történik, hogy erősen lehorgonyzott csi
rák belenőnek az alaktalan környezetbe, hanem már 
előre elrendeződött területek csoportonként önként 
csatlakoznak egymáshoz és azonos irányban belefúr
ják magukat a környezetbe. Bibi. 33. ut.

Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte 
physikalische Chemie. 1950 május 191—199 old. R: 
Loczka Alajos. T: KTK-

621—272.6
85. Leontein, S. G.: Gumirugók szerkesztése dina
mikus igénybevételre. (Design of Rubber Units fór 
Dynamic Purposes.)

A gumirúgótervező számára elsősorban a gumi 
merevsége (effektiv modulusa) jön számításba a kü
lönleges alkalmazásnál talált körülmények között, 
minthogy a merevség összefüggésben a rezgés frek
venciával és a felszerelt tömeggel meghatározza a 
rúgó, mint rezgésgátló hatásfokát. Módszert ajánl, 
mellyel az anyagállandók közelítőleg kiszámíthatók, 
tekintetbevéve az alkalmazott sztatikus terhelést, az 
alaktól függő faktort és a dinamikus merevedést. A 
fenti tényezők hatását a tényleges modulusra grafi
kusan ábrázolja; A grafikonokból általános problé
mák megoldhatók.

Transaction I. R. I. 1950 június. 107— 116 old. 
R: Jármay Zoltán. T: M. Ruggyantaárugyár Könyvi

621—272.6
86 . Moulton, A. E.: A szerkesztés befolyása a gumi
rugókra. (Influence of Design on Rubber Springs.)

Műszaki felhasználás szempontjából ismerteti a 
gumirúgók szerkesztésénél követelt eljárásokat a mai 
helyzetnek megfelelően. A szerző laboratóriumban 
végzett kísérletek alapján nagy teljesítményű rúgok 
legalkalmasabb alakjait adja meg. Különös tekintet
tel van járműkerekek függesztésére. A gumikeveré
kek ma már annyira megfelelők, hogy a szerkezet he
lyes megválasztásával a feladatok megoldhatók. Kö
zépkemény, jól felragasztott, jó elaszticitású és ter
mészetes gumikeverékei használandók.

Transactions of the Inst. of the Rubber Industry. 
1950 június. 86— 106 old. R: Jármai Zoltán. T: M. 
Ruggyantaárugyár.

II
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633.913.323:678.01
87. Belilkov. P. S., Lipman, B. L.: Gumi utófel
halmozódása aratás után a krimszagiz gyökereiben.
(Postharvest Aceumulation of Rubber in the Roots 
of Krimsaghiz.)

A kétéves növény gumitartalma a íonnyadással 
együtt gyarapszik. Ha az eredeti súlyvesztéség 
20%-át eléri, a gumi utóképződése megszűnik. A szén
hidrát-tartalom vizsgálata kimutatja, hogy a guminak 
az aratás utáni utóképződése a szénhidrátkomplexum 
átalakulásával függ össze.

Summary. 1950 május. 338 öld. R: Krisztinko- 
vich B. T: Magyar Ruggyanta.

661.68
88 . Barrett, I. W.: Szilikonok az iparban. (Silicones 
in Industry.)

1. Organo-sziliko bevonatok. Ha klorszilánokkal, 
amino*- vagy acetoxi szilikonokkal vonnak be víz
gőzöknek, vagy savgőzö'knek kitett felületeket, azo
kat hathatósan megvédik. Ugyanúgy fa, vagy papír 
felületek bevonására is szolgálnak. 2. Szilikonfolya
dékok. Ha organikus folyadékokhoz szilikonoldatokat 
adnak, azok viszkozitása növekszik és ezáltal párol
gásuk nagy mértékben csökken. Oxidáció elleni ellen
állásuk is növekszik. 3. Szilikonsavakat kevernek 
hosszúláncú zsírokhoz. Magas vákumban, forró fo
lyadékok szivattyúzásához. 4. Szilikon mázak.

Chemical Trade Journal. 1950 május. 1165—1165 
old. R: Csernyák Thyra. T: KTK.

661.666.44:678.04
89. Dannenberg, E. M., Stokes, C. A.: A mechani
kai tömörítés halása á gázkorom diszpergálhatósá- 
gára. (Effect of Mechanical Aggregation on the Dis
persion Characteristics of Carbon BW ks.)

A "gumiipar számára szolgáló gázkormok gyár- 
- fásában egy’ke a legfontosabb műveleteknek az igen 

kis térfogatsúlyú, pehelykönnyű koromtermék meg
felelő tömörítése mind a channel, mind a furnace el
járásnál. Tárgyalják a tömörítés (mechanikai aggre- 
gálás) befolyását a gázkormok diszpergálhatósági 
(elkeverhetőségi) tulajdonságaira. A természetes 
gumi és GR-S keverésénél a fellépő nagy nyiró-erők 
következtében viszonylag alig mutatkozik eltérés a 
különféle mértékben tömörített kormok diszperziója 
között, míg a gumikhoz viszonyítva kis viszkozitású 
rendszerek (víz, olajok, nagyon képlékeny polimerek) 
keverésénél már nagy különbségek mutatkoznak az 
eltérő térfogatsúlyú kormok diszperziójában.

Rubber Age. (New York.) 1950 május. 191 old. 
R: Krepuska János. T: M. Ruggyantaárugyár.

678.013:536.7
90. Bartenev, G. M.: A gumi állapotegyenlete á ter
modinamika szempontiából. (Uravneme szosztojanija 
rezinü s.z tocski zrenija termodinamiki.)

A gumi állapotegyenletének vizsgálatát a szerző 
a molekula kinetikus vizsgálatoknak megfelelő termo
dinamikai szempontból tanulmányozza, mert a gumi 
szerkezetére nézve minden fontos adatra ezek nyúj
tanak felvilágosítást. Először általános termodinami
kai vonatkozásokat tárgyal, azután felállítja az ideá
lis gumi állapotegyenletét s végül foglalkozik a reá
lis gumival.

Kolloidnüj Zsurnal. 1950 XII. 2. évf. 81—87 old. 
R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.
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678.014:539.3
91. Mullins, L.: A gumi dinamikus tulajdonságai
nak mérése. (Measurement of the Dynamic Proper
ties of Rubber.)

Tárgyalás alá veszik azokat a korlátozásokat, 
melyekkel a gumi elasztikus viselkedésének jellemzé
sekor egyszerű mechanikai modell használható. Leír 
egy készüléket, amely lehetővé teszi teljesen állandó 
helyzetű hiszterézis hurkok felvitelét állandó alter
natív alakváltozásoknál. Számos kísérlettel igazolja 
különböző hőmérsékleteken és frekvenciáknál, hogy az 
eddig alkalmazott mérőmódszerek nem kielégítők, 
mert ezek csak abban az esetben adnak elfogadható 
eredményeket, ha a gumi felhasználáskor ugyanolyan 
körülmények közt működik, mint a kísérletek alatt.

Transactions I. R. I. 1950 június. 4 —26 old. R: 
Jármay Zoltán. T: M. Ruggyantaárugyár.

678.014:539.32
92. Waring, J. R. S.: Nyomás alatt végzett dina
mikus vizsgálat. (Dynamic Testing in Compression.)

Összehasonlítja ugyanazon, természetes gumiból 
készült pneufutóanyagmintákkal kapott kísérleti ered
ményeket, egyrészt az elektromos kompressziós vibrá
torok, másrészt a Roelig típusú gép használata ese
tén. A különböző paraméterek variálásakor nyert kí
sérleti eredményeket tárgyalja. A két gépen a kísér
leteket nem lehet identikus körülmények közt elvé
gezni. A változók: frekvencia, hőfok, sztatikus terhe
lés, amplitúdó stb. A két vizsgálati módszer relatív 
előnyeit ismerteti.

Transactions I. R. I. 1950 június. 4—26 old. R: 
Jármay Zoltán. T: M. Ruggyantaárugyár Könyvt.

678.014:539.32.083
93. I. F. C. modulus mérő. (Modulométre I. F. C.)

Az Institut Francais du Caoutchouc egyszerű
modulusmérőt szerkesztett, mellyel mérhető az az erő, 
mely szükséges ahhoz, hogy a kaucsuk próbatestet 
meghatározott nagyságra nyújtsa. A próbatestet két 
pofába fogjuk, egyik mozgatható, ez végzi a nyújtást, 
a másik rögzített és egy dinamométerrel van össze
kötve, mely méri a nyújtáshoz szükséges erőt. A 
kívánt nyújtásnál a mozgó pofa automatikusan meg
áll.

Revue Generale du Cautchouc. 1950 június 326 
old. R: Zsédely Éva. T: M. Ruggyantaárugyár.

678:166:622.6
94. A gumi-textil szállítóheveder a bányászatban.
(Das Gummi Textil Förderband im Bergbau.)

Müselyem felhasználása a hevederben következő 
feltételek mellett lehetséges: oly műselymet kell ta
lálni, melyek elfogadható négyzetméte'r-súly és ár 
mellett nedves állapotban mért szakítást szilárdsága 
legalább 300 kg/5 cm, valamint duzzadásbiztos és 
vízellenálló, kaucsukhoz tapadó felülete van. a )  67% 
amerikai'gyapotból és 33% nagyszilárdságú műse
lyemből készült keverékfonállal, b)  gyapotlánc és 
nagyszilárdságú műselyemmel készült hevederekkel, 
c)  végül olyan hevederekkel végeztek kísérletet, 
amelyeknek 4 betétje B 60-as gyapotszövetből és egy 
betétje Z 80-as nagyszilárdságú műselyemből készült. 
Utóbbinak nedves szakítás} szilárdsága nem kisebb, 
mint a száraz, mert nedves állapotban a műselyem 
szilárdságának csökkenését ellensúlyozza a gyapot- 
szövet szilárdságának növekedése. A DIN 22102 szab
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vány tartalmazza a kész hevedertől megkívánt tulaj
donságokat és ezen értékek vizsgálatát. E vizsgálatok 
a gumifedőlapok szak. szilárdságára, törési nyúlására, 
kopására, keménységére, súlyára, valamint a szövet
betétek sz. szilárdságára, nyúlására, elválasztási 
súlyára és vízfelvételére vonatkoznak.

Kautschuk und Gumim 1950 március. 77—78 
old. R: Zsédely Éva. T: M. Ruggyántaárugyár.

678.171
95. Jarret: Az elektromos áram modulálása kaucsuk- 
elaszticitással biro félvezetők segítségével. (La mo-
dulation du courant électrique pár les sémi conduc- 
teurs á élasticité caoutchoutique.)

Grafit, vagy más vezető töltőanyagot tartalmazó 
kaucsuk felhasználásával áram modulálást valósít
hatunk meg. Megfelelő feltételek mellett két fém- 
elektrod közé félig vezető kaucsuk próbatestet téve, 
potenciálkülönbséget létesítünk az elektródok között, 
ekkor a próbatesten áthaladó áramerősség függ az 
elektródok által a próbatest széleire gyakorolt nyo
mástól. így mechanikus oszcilláció segítségével, mely 
egy fém és egy félvezető közti érintkezési ellenállást 
változtatja, árammodulálást végezhetünk. Gyakorlati 
felhasználásai: elektro-akusztikai téren, elektromos 
áramszabályozásánál, méréseknél, kutatásoknál.

Revue Generale du Caoutchouc. 1950 június. 
341—343 old. R: Zsédely Éva. T: M. Ruggyantaáru- 
gyár.

678.173
96. Természetes gumival történő bőr impregnálás. 
(L’impregnation du cuir pár le caoutchouc natúréi.)

Különböző kutatások azt mutatják, hogy a poró
zus bőrnek természetes gumival való beáztatása 
annak tulajdonságait és tartósságát jelentősen emeli, 
a gumit előzetesen hidegen erősen le kell puhítani. 
A gumi behatolása a bőrbe fokozható, ha annak felső 
rétegét lefejtik. A bőrbe beivódott gumit 80°-on kivul
kanizálják egy ditiokarbonát gyorsitóval. Ezen a hő
fokon a bőr nem ráncosodik. A vízhatlanság és a 
kopásállóság 100%-kal fokozódik.

Revue Generale du Cáoutchouc. 1950 június. 366 
old. R: Kerekes István. T: M. Ruggyántaárugyár.

678.183.2
97. Ginzburg. L. J.: Önvulkanizáió kaucsuk-gutta- 
percsa ragasztó a cipőiparban. (Klej „SzVKG” dija 
kreplenija obuvi.)

Gumitalpnak bőr. vagy textilfelsőrészhez való 
ragasztása céljából megfelelő tulajdonságú önvulka
nizáló ragasztóoldat állítható elő cink-butilxantoge- 
náttal akcelerált kaucsuk-guttapercsából, mely az el
készítéstől számított 48 óráig használható fel.

Legkaja Promüslennoszt’. 1950 április. 16— 17 
old. R: Macskásy Hugó. T: M. Ruggyanta.

678.771.35
98. Formán, D. B., Radiclifí, R. R., Mayo, L. R.: 
A W-típusú Neoprén. (Le Neoprene type W.)

Ez a polikloroprén á neoprének tulajdonságaitól 
lényegében eltér. A GN típustól szerkezeti felépítés
ben és nem kémiai összetételben különbözik. Nem tar
talmaz sem ként, sem tiuramdiszulfidot. Tulajdon
ságait a Neoprén GN-vel szokták összehasonlítani- 
Valójában tulajdonságai a természetes gumiéhoz áll
nak közel, azonban jobban raktározható, a nyomás

következtében beálló maradó alakváltozás kisebb, a 
kristályosodásra való hajlama nagyobb.

Revue Generale du Caoutchouc. 1950 június 358 
old. R: Kerekes István. T: M. Ruggyanta.

678.771.35
99. Neal, A. M.: Neoprén vulkanizálása. (The Vul
canization of Neoprene.)

A neoprén — a természetes gumitól és több mű
gumi típustól eltérően — képes arra, hogy kén, vagy 
akcelerátorok hozzáadása nélkül is kivulkanizáljon, 
ha egyes fémoxidokat (ZnO és MgO) kevernek hozzá. 
Foglalkozik egy új neoprén-akcelerátorral, a 2-mer 
kapto-imidazolínnal, mely gyors vulkanizálást, de 
amellett biztonságos keverést és feldolgozást tesz le
hetővé. Leírja ezen akcelerátor felhasználásával ké
szült különféle neoprének vulkanizálását, a vulkanizá
l n á l  nyert tapasztalatokat és a vulkanizátumok fi
zikai vizsgálati eredményeit.

Rubber Age (New York). 1950 május. 192 old. 
R: Krepuska János. T: M. Ruggyanta.

' 679.5.198.2
100. Werner, K-: Mesterségéi ragasztók alkalmazása 
és készítése. (Sur la preparation et les applications 
des adhésifs synthétiques.)

A hőrelágyuló és a vulkanizálható műanyagokat 
vizsgálja: 1. műanyagok oldata szerves oldószerek
ben: nitrocellulóz-alapú, polivinilacetát-alapú, poliizo- 
butilén-alapú, stb. A természetes gumi-alapú ragasz
tók igen jóknak bizonyultak, különösen desmodurral 
keverve. 2. Műanyag vagy gumi diszperziók, vagy 
hideg ragasztók. Pl. polivinilacetát vizes diszperziója, 
melyben puhító van adagolva. Ezen ragasztókat fő
leg a cipőgyárak használják és ezért közli a gumi-bőr, 
bőr-bőr tapadási értékeit is, mindegyik ragasztó ese
tében.

Revue Generale du Caoutchouc. 1950 május. 289 
old. R: Kerekes István. T: M. Ruggyantagyár.

679.5.0237
101. Fischer, E. G.: Hőrelágyuló műanyagok kereszt
fejes csőpréselése. (Crosshead Extrusion of Thermo
plastics.)

A gumi pótlására - műanyagokkal vonják be az 
elektromos Vezetékeket. A bevonandó drót függőlege
sen megy be a keresztfejbe és magával ragadja a 
műanyagot, ami derékszögben hajló csatornán nyo
módik ki. Egyenletes folyás elérésére a frikciós ha
tást kiegyenlítő szűrőlapokat, vagy excentrikus tor
pedót alkalmaznak. Keresztfejes kihúzással fémspi- 
rálra is húzhatjuk a vinilt, vagy fémgyűrűs erősítésű 
csöveket készíthetünk, vagy lágy vinilt kemény, lágyí- 
tatlan vinillel vonhatunk be, amiből forgó késsel vág
juk ki a spirál alakot. Keresztfejet többorsós kihú
zóra is alkalmazhatunk, vagy egy keresztfejet két ki
húzógéppel kapcsolhatunk össze.

Modern Plastics. 1950 május. 83—86 old. R: 
Ambrus Győző. T: Kőbányai Műanyaggyár NV.

,  679.5.053.77
102. Halliday, W. M.: Műanyag-présformák helyes 
szerkesztése. (Successful Designig for Plastics 
Moulding.)

Példákkal illusztrálja olyan présformák szerkesz
tését, amelyek belső, vagy külső alászúrt részekkel 
vannak ellátva. Olyan formákat kell választani, ame



lyek nem gátolják a magok kivételét, amelyek nem 
teszik szükségessé szétszedhető, vagy összeszűkíthető 
magok alkalmazását.

Plastics. 1950. május. 147— 149 old. R: Dr Frank 
Henrikné. T: KTK.

679.5.198.2
103. Dokladal, F.: Fa és fém összeragasztása. 
(Klizení dfeva ke kovu.)

A mechanikus úton történő ragasztás tulajdonsá
gai. Hőrelágyuló gyanták alkalmazása. A ragasztás 
hideg és meleg eljárásai. Ragasztott lemezek prése
lése. Kaucsuk-cementek és kaucsuk-gyanták.

Dfevo. 1950. május. 67—68 old. R: Voropajev 
Jenő. T: AMTI.

679.5.053.7
104. Kavanagh, D. G.: Tűhegy, vagy szűkített ki
folyás. (Pin-point or Restricted Gating.)

A szűkített nyíláson történő betöltés előnyeit so
rolja fel (kisebb nyomás, illesztési vonalak elkerülése, 
tömöttebb készítmény, gyorsabb töltési idő, kevesebb 
törés) és foglalkozik a súrlódási viszonyokkal a töl
tőcsőben, főleg annak a- szűkület előtti szakaszában. 
Itt különféle hőmérsékletű rétegekkel kell számolni. 
A kinyomónyílás méreteire nézve ad gyakorlati taná
csot és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a meg
töltés egyszerre fejeződjék be — ennek érdekében a 
töltőcsatornák megfelelően méretezendők, főképpen a 
leágazó részek. Stirolon kívül acetát és akril-anyagra 
is alkalmas

British Plastics. 1950. június. 294—296 old. R: 
Okányi Andor. T: KTK:

679.5.06:620.198.19
105. Simril, V. L., Hershberger, A.: Polimer filmek 
áteresztőképessége szerves anyagok gőzeivel szem
ben. (Permeabilitv of Polymeric Films to Organic 
Vapois.)

16 különböző polimer hártyát vizsgáltak orga
nikus anyagok gőzeivel szembeni áteresztőképességre 
úgy, hogy egy kis 153 cm3-es elgőzölögtető fémedény
kébe 20—30, de nagyon illő anyagoknál 100 cm- 
oldószert tettek, utána az edényt a vizsgálandó mű
anyagfilmmel fedték le tömítő' és leszorító gyűrűvel 
és 35° C állandó hőfok mellett mérték a polimer
anyag filmen való gőzáthatolás következtében fellépő 
súíyveszteséget. A mérések kiterjedtek az oldószerek 
molekulaszerkezete, méretei, oldalláncok jelenléte, di
pólnyomaték, hőfokváltozásnak az áteresztőképességre 
gyakorolt hatására.

Modern Plastics. 1950. június. 97— 102, 150— 158 
old. R: Ambrus Győző. T: Kőbányai Műanyaggyár NV.

679.56.06
106. Gyorsan kezelhető fenolalapú öntőműanyag. (A 
Rapid Cure Phenolic Type Casting Resin.)

Az „Arco-Lite” néven forgalomba hozott mű
anyagból a szokásos nagyságú öntvények 180 F =  
82° C körül mintegy 20—30 perc alatt teljesen elké
szíthetők. Megkeményedés után nagy szilárdságú, 
stabil és oldószereknek ellenálló átlátszatlan öntvé
nyeket adnak. Szükség esetén szobahőfokon is elvé
gezhető az öntés 24—36 óra alatt. Az öntvények jó 
elektromos és mechanikai tulajdonságokat mutatnak 
és gépi megmunkálásra alkalmasak.

Plastics News Letter. 1950. május. 4 old, R: Dr. 
Finály István.,T: KTK.
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679.561.57.013
107. De Bruyne, N. A.: Ragasztók kocsonyásodási 
idejének mérése. (Gelation Timer For Adhesives.)

Fontos egy katalizált műgyantának a kocsonyá
sodási ideje, vagyis az az idő, amíg állandó hőfok 
mellett, folyós halmazállapotból gelbe megy át. Erre 
szerkesztett készülék alapelve, hogy a folyékony, ka
talizált gyantában egy 22 mm-es 16.5 gr súlyú ko
rongot mozgatunk szinkron motor segítségével. Ami
kor a gyanta megköt, vagyis gelatinálódik, a motor 
automatikusan kikapcsolódik és egy neonlámpa ki
gyulladása jelzi a kísérlet végét. A kapott értékek 
egyéb megfigyelésekkel jól megegyeznek.

Modern Plastics. 1950; május. 104 old. R: Ambrus 
Győző. T: Kőbányai Műanyaggyár NV.

679.562.065.023,8
108. Fenolgyantás homokból öntőformák. (Phenolic- 
Sand Foundry Molds.)

Az úgynevezett „C” eljárásnál tiszta agyagmen
tes, mosott - öntőhomokot kevernek 8% száraz fenol
gyantával, vagy 1:9 arányú folyós és szilárdgyanta 
keverékkel. Az így kapott keveréket 260° C-ra elő
melegített fémformára'öntik egy forgatható tartóban, 
ahol a gyantás homok a forró formán megköt és így 
6— 10 mm-es kéreg képződik, amit kemencében 3—4 
perc alatt teljesen kibakelizálunk. A kéreg könnyebb 
lefejtése végett széntetrakloridban oldott szilikonnal 
kenjük be a hideg, vagy forró fémformát — esetleg 
felszórással — az öntőhomok rávitele előtt és a 
gyanta jobb elosztása végett nedvesítő anyagot adunk 
a homok-gyanta keverékbe. így különösen kisebb alu
mínium-, bronz-, vagy vasöntvények készítéséhez 
nagyon méretpontos, simafelületű, olcsó, száraz poró
zus öntőformát kapunk a szokásos homokmennyiség 
5%-val.

Modern Plastics. 1950. július. 79—8 6 , 156— 158 
old. R: Ambrus Győző. T: Kőbányai Műanyaggyár 
NV.

679.574.125:666—426
109. Üvegrosttal megerősített alkid alapú új poliész
ter rétegezett műanyag. (A New Glass Fiber Rein
forced Alkyd Base Polyester Laminate.)

A rétegezett poliészter műanyag ára nem 
rtagyobb, mint a textilrostokkal erősített rétegezett 
fenolműanyagoké, de minőségben felülmúlja ezeket és 
a legtöbb fizikai tulajdonsága is jobb. Kiválóan al
kalmas elektromos szigetelőanyagként. Előnye, hogy 
nagy hőfokot (260—305 F fok=127—152° C) is kibír, 
szilárdsága jelentős, ívfényhatásnak is ellenáll és a 
nedvességet alig nyeli el.

Plastics News Letter. 1950. május. 4 old. R: Dr. 
Finály István. T: KTK-

679.574.125.1
110. Chevassus, F.: Polivinílkloridok és vinilkopoli- 
inerek stabilizálása. (Stabilisation des chlorures de 
polyvinyle et copolyméres vinilliques.)

Hő és fény hatására a p. v. c. bomlik és kettős 
kötésű láncok keletkeznek. A levegő ezt is oxidálja 
és az árut használhatatlanná teszi. Stabilizáló^ kell 
alkalmazni, mely azonban az alkalmazott puhítótói 
függ. A stabilizálok zsírsavak nehézfém sói, ásványi 
sók, belső oxidok. Az ilyen szerek használata a mi
nőségjavítási kísérletek .miatt be kell, hogy ve
zethető legyen.

Revue Generale du Caoutchouc. 1950. június. 387 
—341 old. R: Kerekes István. T: M. Ruggyantaáru- 

igyár-



. 661.185
111. Mayer, A., Pollitzer, A.: Szintétikus tisztító- 
szerek. (Detersivi sintetici.)

A textiliparban s más iparágakban, de a háztar
tásban is újabban gyakran használják szappan he
lyett a szintétikus tisztítószereket. Kemény vízben is 
habzanak. Molekulájuk hidrofob és hidrofil részből 
áll. Utóbbi csaknem kivétel nélkül az egyvegyértékű 
S 0 3 H-gyök. (A hidrogénatomot fém helyettesíti.) Át
tekintést ad a' nagyszámú készítmény felett. A leg
különbözőbb kereskedelmi elnevezések (anatron, texa- 
pon, teepol, sapamine, stb.) alatt kerülnek forgalomba. 
Bibi. 2.

Chimica. 1950. április. 100— 101 old. R: Szabados 
Gyula. T: KTK-

661.185
112. Birnbaum, I. E.: Üjabb folttisztítók és felületi 
hatóanyagok. (Newer Detergents & Surface Active 
Agents.)

A tisztítószereket elektrolitikus tulajdonságaik 
szerint osztályozza. Az ionizációt elméletileg is is
merteti. A szappan és a víz tulajdonságairól részle
tesen ír. Ismerteti a szulfurált olajokat, naftalinszui- 
íonátokat, majd a 30-as években forgalomba került 
zsíralkoholokat, a gardinolt, az igeponokat és a nak- 
konált. A nem elektrolitikus kolloidális oldószerekről 
is részletesen számol be. Ezek vegyi és fizikai tulaj
donságait, valamint az általános elméleti részt ki
merítően magyarázza.

Canadian Textilé Journal. 1950. június. R: Abels- 
berg Béla. T: KTK-

661.185:546.332.84
113. Audigier, V. N.: A szappan jobb, mint bármely 
szintetikus vegyület. (Soap Still Better than any 
Syntnetic.)

Kutatások és kísérletek megmutatták, hogy szap
pan és nátriummetaszilikát együttes használata adja 
a legjobb szuszpendáló és szennyezéseltávolító hatást, 
jobbat, mint bármilyen szintetikus tisztítószer, lúgos 
hozaganyaggal és CMC (nátriumkarboxi-metilcellu- 
loz) hozzáadásával. Megvizsgálja a mosás legfonto
sabb fázisait, amelyek egy módszer ellenőrzésére al
kalmasak. Ezek: a tisztítószerrel való elkeveredés 
ideje, a víz, illetőleg szennyeződés visszatartása, az 
•áztatás és kifőzés. Ennek csak megfelelő tiszta álla
potban szabad történnie.

Laundry Journal. 1950. május. 9 old. R: Mezei 
Péterné. T: KTK.

665.335.9:542.951.92
114. Raskovan, A. B., Lebedeva, V. M.: Szerves 
vegyületek hozzáciegyítésének hatása a szappankép
ződés folyamatának sebességére. (Vlijanie dobavok 
organicseszkih szoedinenij na szkoroszt’ processza 
müloobrazovanija.)

Az aromás sor oxivegyületeinek befolyása a 
gyapotmagolaj marólúggal való elszappanosodásának 
sebességére (fenol hatása). Tanulmányozták a kon
centrált KOH-al kezelt gyapotmagolaj elszappanoso- 
dási sebességének változását fenol hozzáadásakor. 
Megállapították, hogy a fenol az emulzióban az el- 
szappanosodást sietteti. A fenol koncentrációjának be
folyása és a hőmérséklet hatása a szappanképződés 
egyes stádiumaira részletes tanulmányok tárgyát ké
pezték.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. február. 253—257 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

662.87
115. Lebedov, A. N.: A szénporok legkedvezőbb 
szemcsézettségének meghatározása. (Determinareo
granulatei optime pentru praful de carbune. Opre- 
delenie naivigodnesei tonkosti pomala pili.)

A szénporok szemcsézettségének igen nagy gaz
dasági jelentősége van. Az őrlés finomságának csök
kentése emeli a malmok termelékenységét, lecsökkenti 
az energiafogyasztást. Azonban a tökéletlen égés 
következtében nő az energiaveszteség. A legmegfele
lőbb feltételek elérése céljából kísérleti módszerekkel 
meg kell határozni a kazánok teljesítményét a fűtő
anyag szemcsézettségével szemben. A kikísérletezett 
eredmények alapján a számításhoz alkalmas képlete
ket közöl és ismerteti azokat a paramétereket, melye
ket nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Bdletin de Documentare Teclinica. 1949. augusz
tus. 842 old. R: Jakab Tibor. T: KTK-

668.474
116. Barnaszén-gyanta. (Resin from Brown Coal.)

Barnaszénből elektrosztatikus elválasztással a
kopálhoz hasonló gyantát sikerült előállítani. A sze
net porítják, szárítják, majd fémlemezek elektroszta
tikus hatásának teszik ki, miközben a gyanta és a 
lemez között igen erős negatív, szennyezett gyantát 
nyernek, mely utóbbit kémiai úton tisztítanak.

Chemistry and Industry. 1950. június. 438 old. 
R: Bolberitz Károly. T: KTK.

541.6:548.3
117. Ebért, L., Fiala, R.: Üj szervetlen rostkristály. 
(Ein neuer anorganischer Faserkristall.)

Nátriumszulíid, antimontriszulfid és víz rend
szerében Na2Sb4S2H2 0  összetételű üledék keletkezik, 
amely a«" oldatból fölös nátriumszulfidot tud meg
kötni. Amíg az előbbi határozottan kristályos, a to
vábbi nátriumszulíid megkötésével keletkező elegy- 
kristályok rostos szerkezetűek és mennél több nát 
riumszulfidot tartalmaznak, annál inkább lép elő
térbe a rostszerűség. A rostok felépítésében határo
zottan felismerhető a szilikátokhoz való hasonlóság. 
A tioantimonit rendszer határozott vonalas szerke
zetet mutat. A láncot (SbS2) 00 alkotja. Bibi. 4. ut.

Monatshefte für Chemie. 1950. április. 414—-418 
old. R: Loczka Alapos. T: KTK.

543.3:541.132.3 (083)
118. Fähnrich, V.: Szabad C02 és HC0,’ C0:)” és OH’ 
ionok koncentráció számítása természetes és ipari 
vizekben. (Vypocty koncentraci volného CO, a iontu 
HC0,', C03” a OH’ v pfirozenych i prűmyslovych 
vodách.)

A közlemény a számítások eredményeként mu
tatkozó képleteket nomogrammokban dolgozza fel, és
pedig. A. Nomogramm a természetes vizekben lévő 
(bikarb. CO2) és (szabad CO2) kiszámításához — 
lett. B. Univerzális nomogramm — az előbbi adott 
tényezők mellett. C. Nomogramm a HC03’ C 0 i ' / 2  és 
tényezők mellett. C. Nomogram a HC03’ C0s'’/2 és 
OH’ kiszámításához.

Chemnicky Obzor. 1950. május.» 65—68 old. R: 
Székely Istvánné. T: Vegyi és Porfestékip. N. V.
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546.13:541.183
119. Pozin, M. Je., Sabaseva, M. L., Goldenberg, Sz. 
D.: Brómsók oldatainak klórozási sebességéről. (O 
szkoroszti hlorirovanija raszdvorod bromisztnüh 
szolej.)

A klór adszorbciójának folyamatát' brómidok ol
dataiban, a kemoszorbció kinetikájára levezetett el
méleti egyenletek tökéletesen kifejezik. Az adszorb- 
ciós koefficiens konstans, nagysága nem függ sem 
az elnyeletendő gáz koncentrációjától, sem a kemo- 
szorbens koncentrációjától.

Zsurnal Prikladnoj Himii. 1949. május. 464—474 
old. R: Dőry István. T: Chinoin könyvt.

546.175—33.04:546.15
120. Abel, E.: A salétromsav és jódion között végbe
menő leakció mechanizmusáról. (Über den Mecha
nismus der Reaktion zwischen Salpetersäure und 
Jodion.)

A változás közvetett úton zajlik le. Közbeeső 
termékként salétromsav keletkezik. Ez a salétromsav
val nitrogéntetroxidot szabadít fel, amely viszont 
nitrogéndioxidra disszociál. Az utóbbi a jódionokat 
oxidálja, úgyhogy jód szabadul fel. A salétromsav 
azonban közvetlenül is hat a jódionokra, amikor 
ismét színjód keletkezik és nitrogénmonoxid szaba
dul fel. Bibi. 29 ut.

Monatshefte für Chemie. 1950. április, 339—345 
old. R: Loczka Alajos. T: KTK-

546.264,04
121. Turhan, E. Ja.: A C02 abszorbció sebessége 
szénsavas sók oldataiban. szkoroszti abszorbcii 
uglekiszlogo gaza rasztvorami uglekiszlüh szolej.)

Karbonátoldatokban az abszorció hidrokarbonát- 
képződés közben játszódik le, sebessége függ a CO2 
hidratálásától. A heterogén reakcióban a folyadék
fázis ellenállása a döntő. Az abszorbciósebesség 
csupán a C 02 parciális nyomásától és a Henry koeff.-' 
tői függ, az átbuborékoltatási sebesség nem mérvadó. 
Magas parciális nyomáson az abszorpciós görbe el
térése az egyenestől azzal magyarázható, hogy a 
megnovekedett hidrokarbonát konc. következtében a 
CO2 oldhatósága, azaz a Henry koeff. csökken. A 
kiértékeléshez BaCl2-s lecsapásos és titrálásos mód
szert alkalmaztak. Rozin, M. E. korábbi közleménye 
(Zs. Prikl. Ch. 1947 XX. 4353.) nem állja meg a 
helyét.

Zsurnal Prikladnoj Himii. 1950. március. 225— 
229 old. R: Matolcsy Kálmán. T: Szerves Vegyip. 
Kút. Int.

546.84.08
122. Ol’sanszkij, Ja. I.: Az FeS-Fe0-Si02-rendszer.
(Szisztéma FeS-Fe0-Si02.)

A szulfid-szilikát rendszerrel kapcsolatos ismere
teink nem egészen megbízhatóak. Ennek az az oka, 
hogy az olvasztott szulfid-szilikát vegyületek kísér
leteinél sok nehézség merül, fel, pl, hogy az eddig 
ismert tégelyeket erősen korrodálják. Az eddigi kí
sérletek eredményei ezért nem megbízhatóak és ezzel 
magyarázható a kutatók adatai közötti ellentmondás 
is. Az utóbbi időben kidolgozott módszerrel a FeS- 
FeO-SiCX, rendszer alapvonásait sikerült megvilágí
tani.

Dokladü Akademii Naufi: SzSzSzR 1950. január. 
245—248 old. R: dr. Vigh Pál. T: KTK-

546.391.31:532.78
123. Tilmansz, Ju. Ja.: Ammoniumklorid kristályo
sodása vizes oldatokból különböző anion-hozzátétek

jelenlétében. (Krisztallizacija hlorisztogo ammonija 
iz vodnüh rasztvorov v priszutszvii primeszej raz- 
nüh anionov.)

Ammoniumklorid oldatban a kristályok külalak
jára anion hozzátétek határozott befolyást mutatnak. 
Szerző a következő anionokkal foglalkozott: wolframát, 
molibdát, foszfát, karbonát, szulfát, J, nitrát, CNS. 
Felírt sorozatban a hatás intenzitása elölről hátra 
haladva' csökken. Bibi.

Zsurnal Obscsej Himii. 1948. nov. 1752—54 old. 
R: Farkas Imre. T: KTK.

546.571.41
124. Ljalikov, K- Sz.: Az ezüst komplex bromidjai.
(Kompleksznüe bromidü szerebre.)

Komplex szilárd ezüstbromidokat állított elő. E 
célból oldható bromidként a céziumbromidot hasz
nálta fel, miáltal két különböző komplex vegyületet 
kapott, majd ammoniumbromiddal' még egy komp
lexet sikerült előállítania. Az analízis szerint e vé- 
gyiiletek a következő képleteknek felelnek meg: 
(NH4)2AgBr3;Cs2AgBr3;Cs2AgBr2

Dokladü Akademii Nauk SzSzSzR. 1949 márc. 
171 — 172 old. R: Dőry István. T: Chinoin könyvt.

546.621.84.002.2
125. Michel-Lévy, M. C.: Á szillimanit mesterséges 
előállítása. (Reproduction artificielle de la sillima- 
nite.)

A szillimanit, (HO5SÍAI) előállítása eddig még 
nem sikerült. Számos, igen magas hőmérsékleten 
(1300— 1400° C) végrehajtott kísérlettel csak na
gyon hasonló vegyület, a mulíitt előállítása sikerült. 
Most a szillimanitot 450—500° C között, körülbelül 
50 kg/cm2 gőznyomással, nátriumborát jelenlétében 
sikerült előállítani. A szillimanit tehát nem szükség
képen magas hőmérsékleten és nyomáson képződő 
ásvány.

Comptes Rendus. 1950. június. 213—214. old. R: 
Csernyák Thyra. T: Tud. Akd. Könyvt.

546.712—31:536.712
126. Taperova, A. A., Iszaeva, M. M.: Az MnO- 
P„05— H20  rendszer izotermája 100 fokon. (Izzoterma 
100° szisztemü Mn0-P205-H20.)

Az Mn0 -P205-H20  rendszer 100 fokos izotermáját 
kísértelileg tanulmányozták a következő koncentráció 
viszonyok között: 0.08—56% P ,0 . és MnO nyomok- 
15%. A stabil egyensúly izotermája két telített ág
ból áll: MnHi (PO4) 2 2H20  és MnHPCh. A rendszer 
ben 100 fokon egy metastabil kristályhidrátot fedez
tek fel: MnHP04. 3H20, melynek oldhatósága na
gyobb, mint a stabil vízmentes sóé. A fiziko-kémiai 
elemzésék adatai szerint a nehézfémek foszfátéit 
felületén keletkező foszfát-hártyát ez a hidrát alkotja.

Zsurnal Prikladnoj Himii. 1949. április. 342— 
353 old. R: Dőry István. T: Chinoin könyvt.

546.819.31.04
127. Kul’ba, F. Ja.: Az ólomtetraklorid állandóságé 
nak kérdése. (K voprosszu ob usztojcsivoszti csetii- 
reh-hlorisztogo szvinca.)

A preparátumot Fridrich módszerével (Monatsch. 
4.14.512/1893) állította elő. A tulajdonságokat vizs
gálva: cc. kénsav 100° C hőmérsékleten még nem 
bontja, 105°-on bomlik, de nem robbanásszerűen. 
Minimális nedvességnyomok is bontják. Széntetha- 
kloridban oldva szintén gyorsan bomlik, oleum hoz-
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záadása kissé stabilizálja, ami itt is a víznyomok 
szerepét mutatja. Higanygőzlámpa fényében igen 
gyors, csak látható színeket tartalmazó fényben sok
kal lassúbb a bomlás. Kéndioxid átvezetése az olda
ton lassú bomlást okoz, PbCh és SOC2CI2 képződik. 
Kénhidrogénnel azonnal PbCl2 keletkezik. Jódfelesleg- 
gel JC1 és PbCl2 keletkezik.

Zsurnal Prikladnoj Himii. 1950. április. 339—344 
old. R: Matolcsy Kálmán. T: Szerv. Vegyip. Kút. Int.

661.48
128. Kurzer, F.: A megszelídített elem. A fluor vegyé
szet kifejlődése és jelentősége. (Das gezahmte Ele
ment Entwicklung und Bedeutung dér Fluor-
chemie.)

Fluorvegyületek mérgező, maró és romboló hatá
sai. E hatásoknak ellenálló anyag a fluorszén. Elő
állítása kőolajból, tulajdonságai és kereskedelmi 
alakjai: a ..Plastics” és a „Fluon”. Egyéb fluorve
gyületek. Kriolit és a nagyfeszültséget is szigetelő 
kénhexafluorid. A fluorhidrogén-láng fémek forrasz
tásához és vágáshoz. Fluor szerepe a szintetikus szer
ves vegyészetien. „DDT” és ,.DFDT” rovarirtószerek.

Universum, 1950. június. 369—373 old. R: Séthy 
Imre. T: KTK-

532.73—1
129. Reznikovszkij, Taraszova, Dogadkin.: Oxigén 
oldódása néhány szerves folyadékban. (Rasztvori- 
moszt’ kiszloroda v nekotoriih organicseszkih zsit- 
kosztjah.)

Ismertetnek egy készüléket a gázok szerves fo
lyadékokban való oldódásának meghatározására. 
Megvizsgálják az oldódásokat benzinben, xilolban, 
ligroinban és Whitespritben (petróleumpárlat) és 
ezek alapján arra mutatnak, hogy összefüggésnek 
kell lenni a hőfok és a gázok oldódása között.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. január. 63—67 old. 
R: Lénárt Pál. T:

546.185—35:54.07
130. Si-Oh Li: N (p-klorfenil)-aminofoszforsav szin
tézise. (Synthesis of N- (p-Chlorophenyl) -amidophos- 
phorid Add.)

Két független módszerrel történt az előállítás. 
Előállították a dibenzil-p-kloranilinofoszfátot az iro
dalomban leírt két módszerrel és ezt a vegyületet 
Adams-féle palladiumoxid katalizátor jelenlétében 
hidrogenolizisnek vetették alá. Egy 128°-on olvadó 
vegyületet kaptak, mely valószínűleg benzil-di-p-klor- 
anilinfoszfát.

Acta Chemica Scandinavica. 1950. június. 610— 
612 old. R: Szekerke Mária. T: P. P. T. E. Szerves 
Kémiai Int.

' 546.491:541.141
131. Neszmejanov, A. N.. Kotsekov, N. K-, Dasunin
V. M.: Az organikus higanyvegyüíetek területéről. 
XLV-ik közlemény. (íz oblaszti rtutrtoorgani csesz- 
kih szoedinenij.)

Szublimát kapcsolódása propiolsavhoz és éterei
hez. Az acetilénsor karbonsavainak; étereinek és szub
limálnak összekapcsplódása által a következő vegyü- 
leteket kapták: alfa-klormerkur-béta-klór-akrilsav, en
nek etiléterei és az alfa-klor-merkur-klórfumársav 
metilétere.

Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR. 1950. ja- 
nuár-ffbruár. 77—83 old. R: Lénárt Pál. T: KTK

547.171.5.002.2
132. Mathieson hidrazínt állít elő fél kereskedelmi 
mennyiségben. (Mathieson Producing Hydrazine in 
Semi-Commercial Quantity.)

Hidrazin (N2Hí) nagyteljesítményű rakéta-motor- 
üzemanyag, arra is használható, hogy növényekre 
permetezve azok növését időlegesen gátolja, ezáltal 
különböző kereszteződések állíthatók elő. Azonkívül 
ezüstsókkal keverve tükrök, gombok, radiátorok 
stb. bevonására alkalmas. Bronz vagy arany bevo
násnak hat.

Manufacturers- Record. 1950. június. 43 old. R: 
Abeisberg Béla. T: KTK

547.26— 118:547.314.2
133. Pudovik, A. N.: Acetilén allén átcsoportosítása.
(Acetilen-allenovüe peregrupirovki.)

Megvizsgálja a foszforsav étereinek hatását: a 
trietilfoszfátét, a tributilfoszfátét és a trimetilfoszfátét,
2-metil-2 klorbütin-3-al. A reakciók acetilén allén át
csoportosításokkal történnek és mint kezdő terméket,
2-metil 4 dialkilfoszfonbutadien 2.3-a* kap. • Ezen
kívül minden esetben 2-metil-3, 4-di (dialkilfoszfon)- 
hexén-2 -t kap, melynek felépítését és képződését meg
vizsgálja.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. január. 92—99 old. 
R: Lénárt Pál. T: KTK

547.269.1.05
134. Pudovik, A. N., Kudrjavceva, N. N.: Allilos át
rendeződés. Alliltipusú merkaptánok előállítása és 
tiocterré való átalakulásuk. (Allilnüe peregrupirovki.)

Kidolgozták a merkaptánok előállításának mód
ját, kihasználva fémhidroszulfidek haloidallil vegyü- 
leíekre való hatását alkoholos, vagy vizes-alkoholos 
oldatokban. Hevítéskor a merkaptánok a megfelelő 

tioéterekké alakulnak át. 2R—C H =CH —CH2S H = R — 
C H =C H —CH2— S—CH2—CH=CH—R + H 2S.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. május. 848—854 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.284.04
135. Jeszafov, V. I.: Az alfabéta nyiltszénláncú 
ketonok karakterisztikájához. (Kharakterisztike alfa
béta nepredel’hüh ketonov.)

Igazolják, hogy az alfa-béta nyiltszénláncú 
normál ketonok jobban hidrolizálnak 0.01 n 
NaOH, mint 0.1 n NaOH jelenlétében. A meziti- 
oxid típusú ketonok hidrolízise viszont éppen 0.1 n 
NaO'H jelenlétében folyik le tökéletesen. E sor 
néhány példáját említi fel még. E sajátságok a keto
nok analitikájánál és szerkezet megállapításánál fel- 
használhatók.

Zsurnal Obcsej Himii. 1950. június. 1050— 1057 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.293-26.02
136. Arbuzov, B. A., Juldaseva, Je. K: A párakor 
és az ortopropionsav étereinek szerkezete. (Parahor 
i sztrojenie efirov ortopropionovoj kiszlotü.)

Annak a kivizsgálása céljából, hogy az o-karbon- 
sav típusú vegyületekben két, vagy három éterlánc 
hat-e'egymásra, meghatározták az o-propionsav éte
reinek parakorjait. A hexil- és oktiléterek parakorjai- 
ból arra következtetünk, hogy csak két éterlánc hat 
kölcsönösen egymásra; az o-propionéter molekulái 
hosszúkás alakúak.

Dokladü Akademii Nauk SzSzSzR. *1950. január 
231—232 old. R: Dr. Vigh Pál, T: KTK
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547.313.2.04
137. Favorszkaja, T. A., Fridman, S. A.: Az etilén- 
szénhidrogének származékainak átalakulása egyszerű 
polimetilén ciklusok származékaivá. (K voproszu o 
perehode ot proizvodnüh etilenovüh uglevodorodov k 
proizvodnüm prosztejsih polimetilenovüh ciklov.)

Metil-fenil-ciklopropilkarbinol HCl-el és H2S0 4-el 
való reakciója. A két sav hatását a fenti vegyületre 
részletesen kivizsgálták. Megállapították, hogy 
H2SOi hatására ciklusváltozás történik és 1.1-metil- 
fenil-ciklokarbinol-2 , a kiindulási alkohol dehidrogé- 
nezésekor pedig 2-fenil-pentadien-1.4 keletkezik. A 
HCl-el való reakció hasonló eredményekre vezetett 
Még néhány reakciót ismertetnek.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. április. 581—594 old 
R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.313.2.04
138. Favorszkaja, T. A., Scserbinszkaja, Csernobel- 
szkaja.: Etilén szénhidrogének származékainak át
alakulása egyszerű polimetiléncikiusok származé
kaivá. (K voproszu o perehode ot proizvodnüh etilen
ovüh uglevodorodov k proizvodnüm prosztejsih poli
metilenovüh ciklov.)

A metiMenil-allilkarbinol és metil-fenil és metil- 
etil-ciklopropilkarbinolok hangyasavval való kölcsön
hatása. Bebizonyították, hogy a metil-fenil-ciklopropil- 
karbinolnak hangyasavval való enyhe hevítésénél egy 
nem szimmetrikus fenil-ciklopropiletilén szénhidrogén 
és egy nyiltszénláncú primér alkoholnak, a 2 -fenil- 
pentén-2-ol-5-nek az étere képződik.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. május. 855—867 old. 
R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.314.2:542.944.1
139. Petrov, A. A., Szopov, N. P.: Kutatás az enin 
rendszerek kémiájának területén. (Issziedovanija vob- 
laszti himii eninovüh szisztem.)

A vinilacetilén Br felvételének sorrendje. A vi- 
nilacetilén Br-mal való reakcióját kloroformos oldat
ban tanulmányozták. Mindhárom dibromid keletke
zése igazolható l,2-dibrom-butadién-1.3 (55%) 1.4- 
dibrom-butadién- 1.2 (40%) 3.4-dibrom-butin-l (5%). 
Megvizsgálták a permanganát, alkoholos lúgoldat, 
ezüstoxid ammonia-alkoholos oldatának hatását a 
bromid izomérekre. Részletesen leírják az eredménye
ket és a vizsgálatok végkövetkeztetéseit.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. április. 708—718 old. 
R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.314.2.07
140. Arbuzov, Kamaev: Dien-szintézisek piperiléunel. 
(Dienovüe szintezü sz piperilenom.)

Ismertetik a píperilén és akrilsavnitril dién- 
szintézise által kapott termékeket: akrolen, etilidén, 
inalonéter stb. Részletes képletekkel és reakció leírá
sokkal ismertetik fenti szintézisek teljes menetét.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950 január. 68—81 old. 
R: Léná'rt Pál. T: Maszolaj.

547.315.1—92
141. Klebanszkij, A L„ Tcsevitalova, K- K-: A 2—3 
Diklórbutadién — 1, 3 és az 1, 2, 3 — triklórbuta- 
dién — 1, 3 polimerjeinek szerkezete. (O sztvoenii 
polimerov 2, 3-diblorbutadiena-l, 3 i 1, 2, 3,-trihlor-i 
butadiena-1, 3.)

Megállapították, hogy a 2.3-diklorbutadién-l.á 
polimerje szilárd, oldhatatlan anyag és viselkedésé
ben hasonlít a guttapercsához. A polimer molekulája 
az ozonides lebontás adatai szerint több oldallánc
cal rendelkezik. Az 1, 2, 3-triklórbutadién-l, 3 poli
merje az első polimerizációs stádiumban 40% oldható 
részt tartalmaz. Ekkor a kaucsukhoz, későbbi polime
rizációs fokon pedig a guttapercsához hasonló.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. jűn. 1102—1106 old. 
R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.315.1.07
142. Arbuzov, B. A., Kataev, E. G.: Dién szintézis 
hexadién-2 , 4 segítségével. (Dienoviij szintez sz ge- 
kszadienom-2, 4.)

Olyan termékeket nyertek, melyek az akrilsav nit- 
riljének, etilidénmalonsavas és etilidénecetsavas éte
reknek, benzilidénmalonsavas és benzilidénecetsavas 
étereknek a hexadién-2, 4-el való dién szintézisénél 
képződtek. Megállapítják, hogy a hexadién-2.4 ke
vésbé aktív dién, mint a piperilén a dién szintézisnél.

Zsurnal Obscsej Himii., 1950. máj. 931—935 old. 
R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.333.24.04
143. Szmirnov, V. Sz., Skljaruk, J. A.: Alifás ami
nek oxidációjának kérdése. (K voproszu ob okszi- 
lenii alifaticseszkih aminóv.)

A n-butilamin és dibutiiamin viselkedése oxidáló
szerekkel szemben. VIII. A n-butilamin H20 2-vel való 
oxidációjakor, majd kromsavanhidriddel és perman- 
gánsavas káliummal kezelve, oxidációs termékként 
n-olajsav, butirinhidroxánsav és ammónia keletke
zett. A dibutiiamin H2 0 2, kromsavanhidrid és per- 
mangánsavas káliummal való oxidációjakor ugyan
ezeket az oxidációs termékeket találták.

Zsurnai Obscsej Himii. 1950. .febr. 334—337 old. 
R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.362.04
144. Favorszkaja, I. A., Fedorova, L. V.: Tercier 
acetilén alkoholok . iI. Di - n - tolilacetilenilkarbinol.
(Treticsnüe acetilenovüe szpirtü.)

Igazolják, hogy a di-n-tolilketon Favorszki által 
leírt reakciókörülmények között könnyen kondenzációs 
reakcióba lép acetilénnel. Ekkor tercier ácetilénalkohol 
nyerhető, a di-n-tolilacetilénil-karbinol.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950 jún. 1068— 1072 old. 
R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.381/383.04
145. Ardasev, B. I., Kurbatov, M. M.: Telítetlen 
alfa, béta aldehidek aromás aminekkel való kölcsön
hatása. (O vzaimodejsztvii alfa-béta nenasziscsen- 
nüh aldegidov sz aromaticseszkimi aminami.)

Megállapították, hogy az akrolein és a difenil- 
amin reakcióterméke nem felel meg Leed leírásának. 
A difenilaminakrolein kristályos anyag, 145° C ol
vadásponttal, szerkezete 1, 3 -bisz-di-fenilaminopropén. 
A difenilaminakrobein szintézis kidolgozott módszere 
felhasználható más anyagok szintézisére.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. március. 466—468 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.
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547.387,547.951.1
146. Ponomarev, A. A., Iszaev, J.: A ketén felhasz
nálása. mint acelilezőszer. ( 0  primenenii ketena v 
kacseszve acetilirujuscsego szredsztva.)

Ketén segítségével az alifás glikolokat acetilez- 
ték. Az acetilezés katalizátor nélkül sokkal csekélyebb 
mértékben sikerül.' A monoetanolaminek keténekkel 
való acetilezésének módszerét kidolgozták, melynek 
segítségével az etanolamin, vagy ennek diacetil szár
mazéka jó kitermeléssel készíthető. Először leírják a 
monoetanolamin mono és diacetátját és ismertetik 
tulajdonságait.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. jún. 1079— 1084 old. 
R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.391.1.04
14/. Terent'ev, A. P., Tcsurszina, K-, Koszt, A. N.: 
Szintézisek az akrilsav nitriljének segítségével. 
(Szinlezü sz pomocsju nitrila akrilovoj kiszlotü.)

Az akrilonitril reakciója ammóniákkal és a tri- 
metiléndiamin készítése. Az akrilonitril-ammonia re
akciót vizsgálták és megállapították az egyensúlyt. 
Közük a képletet. Azt találták, hogy a béta-amino- 
propion-nitril polimerizációja az ammónia elválasz
tása nélkül is lehetséges. A trimetiléndiamin labora
tóriumi előállításának módszerét közük, mely jó ered
ménnyel jár s a béta^aminopropion-nitril olvasztott 
Na- és K-ban való regenerálásával történik. Megad
ják továbbá a di-(gamma-aminopropil)amm előállítá
sának módszerét.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. június. 1073— 1078 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.415.1.001.4
148. Berlin, A. Ja., Szücseva, T. P.: a u — dime- 
til — fi fi dioxidietilamin.

A z  a  a  -dimetil fi fi -dioxidietilamin néhány le
hetséges szintézisének variációit vizsgálták. Egy ké
nyelmes előállítási módszert találtak a fenti vegyü- 
let előállítására, mely az acetol redukált aminizálá- 
sából fi -oxiizopropilamin segítségével történik.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950 június. 577—580 
öld. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

*  547.421:542.934
149. Sihiev, I. A.: Hármaskötésű acetálok eleklro- 
litikus hidráiása. (Elektroüticseszkoe gidrirovanie 
acetalej sz trojnoj szvjázju.)

Módszert dolgoztak ki acetilénkötésű acetálok 
előállítására és 7 új, az irodalomban még nem is
mertetett vegyületet állítottak elő. Megállapították -az 
acetilénkötésü acetálok szintézisénél, hogy az alfa - 
kloréterek molekulasúlyának emelkedése csökkenti 
adott körülmények között az acetálok kilépésének le
hetőségét. Favorszki és Lebegyeva módszere igen al
kalmasnak bizonyult a hármaskötésű acetálok elektro- 
litos hidrálására. Az elektrolitikus hidrálás alatt a 
hármaskötésű acetálok ellenállóképessége növekszik.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950 május 839—847 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.421.51—262:54.03
150. Dugleux, P.. A dietilacetál spontán meggyul- 
ladásával és az égés kinetikájával kapcsolatban 
végzett kísérletek. (Recherches sur 1’inflammation 
spontanée et la cinétique de la combustion de l’acé- 
tal diéthylique.)

A levegő-dietilacetál keverékek égését 4 jelenség 
jellemzi: alacsony hőmérsékleten hideg lángok, ame
lyek nem idéznek elő nyomásváltozást és amelyek in
dukciós periódusa gyenge, fényjelenségtől kisért lassú 
oxidáció, melynek folyamán a reakció sebessége ál
landó. Magas hőmérsékleten egyszerű görbe által ha
tárolt normális meggyulladási terület, kis nyomáson 
a lassú oxidáció folyamán képződött széndioxid meg
gyulladási zónája. Vizsgálták a koncentráció, nyo
más, hőmérséklet, a tartály átmérőjének és indiffe- 
rens gáz hatását a lángokra. Összefüggést állítottak 
fel adott meggyulladási zóna mellett az indukciós 
periódus, a nyomás és az abszolút hőmérséklet közt, 
másrészt az aktiválási energia és a hőmérséklet koef
ficiens közt.

Revue de l’institut francais du pétrole et annales 
des combustibles liquides. 1950. június. 178— 194 old. 
R: Dr. Frank Henrikné. T: KTK.

547.422.26.002.2
151. Elagina, N. V., Zelinszkij, N. D.: Vegyes 
pinakonok eló'állítása két keton együttes redukálásá
val. (Polucsenie szmesannüh pinakonov szovmeszt- 
nüm vosztanovleniem dvuh ketonov.)

A szerzők által kidolgozott módszer két keton 
elegyének vegyes pinakonokba való redukciójára, 
amalgámozott alumínium segítségével nagyon egy
szerű és a pinakonokat hozzáférhető vegyületekké 
teszi. Tapasztalati rész. Aceton és ciklopentanon 
együttes redukciója. Aceton és ciklohexanon együttes 
redukciója. Bibi. 7.

Dokladü Akademii Nauk. 1950. LXXI. 2. 293—94 
old. R: Farkas Imre. T: KTK.

547.458.2.02
152. Gahokidze, A. M.: A diszacharidek szerkezeté
nek meghatározása. (Opredelenie sztroenijá disza- 
haridov.)

A cellobioz felépítésének meghatározása. A cello- 
bial KMn04-el való oxidációjánál glukozid-3-arabon- 
savat kaptak. Ennek Ca-sóit oxidálva H2 O, segítsé
gével glukozido-2-eritrozt kaptak. Még néhány átala
kítási kísérletet írnak le.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. február 289—293 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.458.2.04:577.154.21.022
153. H’ina, Ju. N.: A szaharóz-koncentráció hatása 
az invertáz aktivitására. (Vlijanie konceirtracii sza- 
harozíi na aktivnoszt’ invertazü.)

A fermentumok meggyorsítják a kémiai reakció
kat, ezért aktivitásukat a reakciók gyorsulásával le
het mérni. A szaharóz-koncentráció hatása az invertáz 
aktivitására. Fermentumként élesztő-invertázprepará- 
tumot alkalmaztak, a kiindulási anyag aktivitása vál
tozatlan maradt az egész munka folyamán. A szaha- 
róz-inverziót 65 fokon és 4.7pH mellett végezték. 
Bibi. 4.

Dok,ladü Akademii Nauk. 1950. LXXI. 2. 355—57 
old. R: Farkas Imre. T: KTK.

547.458,84.02
154. Richtzenhain, H.: A fenyőlignin szerkezetéről. 
(Zűr Konstitution des Fichtenlignins.)

A metilezett sósavas lignint káliumpermanganáttal 
erélyesen oxidálva, veratrumsavon kívül sikerült az 
irodalmi adatokkal ellentétben izohemipinsavat és 
metahemipinsavat is izolálni. Szerző ebből azt a kö
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vetkeztetést vonja le, hogy izolált ligninben a nem 
kondenzált és 5-ös helyzetben kondenzált guajacilpro- 
pán egységek mellett olyanok is vannak, amelyek a 
6-os helyzetben vannak kondenzálva. Továbbá a lig
ninnek biszulfit, tioglikolsav és alkoholos sósavval 
való reakciójánál sem kell többé feltételezni, hogy a 
ciklikus ■ étercsoportok felhasadásának nagy szerepe 
van.

Acta Chemica Scandinavica. 1950. június. 589— 
596 old. R: Szekerke Mária. T: P. P. T. E. Szerves 
Kámiai Intézet. #

\  547.46
155. Haworth, R., Hobson, J.: A tropolon szinté
zise. (Synthesis of Tropolon.)

A tropolon pszeudo-benzenoid jellegének bizonyí
tására végzett kísérletek. A purpurogallint savvá ala
kítva és ezt dekarboxilálva betametil-tropolont nyer
tek. Ennek metil-észtere két izomért adott 96—97° 
és 30—32° C olvadáspontokkal. E két- anyag szelén- 
dioxiddal oxidálva kétféle 6 -aldehido-2-metoxi-ciklo- 
heptatrienont szolgáltatott. Lúgos ezüstoxiddal, oxi
dálva mindkét anyag tropolon-beta-karboxilsavat 
adott, mely tropolonná volt dekarboxilálható.

Chemistry and Industry. 1950. június. 441 old. 
R: Dr. Bolberitz. T: KTK.

547.466
156. Spital'nüj, A. Sz., Meosz, J. A., Koreckaja, A. I.: 
A zsírsor dikarbonsavaiból és diaminjaiból képző- 
dőlt sók szerkezete. (O sztroenii szolej, obrazovan- 
nüh iz diaminov i dikarbonovüh kiszlot zsirnogo 
rjada.)

Ezeket a sókat mind egy bizonyos összetétel jel
lemzi függetlenül a kiindulási anyagoktól, melyekből 
képződtek. Ez a meghatározott összetétel főleg a só 
savanyú komponense hatócsoportjának disszociációs- 
konstansától függ. Ezt az állítást a borostyánkősav 
és oxálsav származékain bemutatják.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. április. 571—576 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.495.2.04
157. Gercsuk, M. P., Livsic, D. A., Taic, Sz. Z.: 
Kicserélődési reakciók a karbamidszármazékok sorá
ban. (O reakcii obmena v rjadu proivodnüh mocse- 
vinü.)

Megállapították, hogy az alfa-aminopiridin N, N’- 
difenil-karbamiddal való reakciójánál N-fenil-N’-piri- 
dil-karbamid és anilin keletkezik. Az n-nitroanilin és. 
N, N’-difenilkarbamid azonkívül a 6 -aminoanilin és 
N, N’-difenilkarbamid közti reakció nem megy. Meg
állapították, hogy mennél erősebb a reakcióba lépő 
amin, annál nagyobb az új, átalakult karbamid kiter
melési foka.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. május. 924—930 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.495.2.04:547.822.7
158. Gercsuk, M. P., Taic, Sz. Z.: Heterociklikus 
aminek és karbamid reakciójáról. (O vzaimodéjsztvii 
geterociklicseszkih aminov sz mocsevinoj.)

A piridin néhány aminoszármazékának reakciója 
karbamiddal. Azt találták, hogy az alfa-aminopiridin 
karbamiddal való hevítésénél I50°-on a piridil-2 -kar-' 
bamid karbamiddal való molekulavegyülete képződik, 
mely vízben való főzésnél piridil-2 -karbamiddá bom
lik. Megállapították, hogy a Schmied- és Becker-féle

adatok, melyek szerint a 2 -aminopiridin 180°-on kar
bamiddal N, N’-di-(piridil-2)-karbamidot ad — nem 
helytállók. Ügy találták, hogy a kondenzációnál, mely 
alfa-aminopiridin és foszgén közt, vagy a karbamin- 
sav etilétere közt zajlik le, N, N’-di^(piridil-2) -karba- 
mid képződik.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. május. 910—916 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.514.04
159. Plate, A. F., Safrau, P. N.. Batuev, M. I.: A 
ciklopentán szénhidrogénéi, (kettőskötéssel az odal- 
láncban). (Uglevodorodü rjada ciklopentana sz dvoj- 
noj szvjazju v bokovoj cepi.)

Vinilciklopentán. Az irodalomban eddig még le 
nem .írt ciklopentán kétféle úton készíthető. Szerke
zetét spektrálanalizissel bizonyították be. Az acetátok 
pirolizise lehetővé tette, hogy az adott esetnek meg
felelően különbözőképpen vezessék a reakciót, mivel 
az alfa ciklofentanon elkerülhetetlen dehidrogénezése 
nem hozta meg a kívánt eredményt.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. március. 472—478 
old. R: Lénárt Pál. T; Maszolaj.

547.517
160. Cook, J.: Tropolon szintézise. (The Synthesis 
of Tropolone.)

Mióta Dewar bizonyos természeti anyagok sajá
tosságainak magyarázatára feltételezte a tropolonl, 
sok adatot gyűjtöttek ennek igazolására. Most sike
rült ezt a pszeudo-benzol vegyületet cikloheptán-l:2 - 
dionból, ennek brómozásával, majd a brómozott ter
mék nátriumsójának' katalitikus hidrogénezésével szin
tetizálni. Az egyes termékek jellemzői és reakciói. 
Bibi. 4.

Chemistry and Industry. 1950. június. 427. old. 
R: Dr, Bolberitz. T: KTK.

547.52:542.951
161. Kucskarov, A. B., Cukervanik, I. P.: Aromás 
vegyületek alkilezése ZnCl2 jelenlétében. (Alkiliro-
vanie aromaticseszkih szoedinenij v priszutsztvii 
hlorisztogo cinka.)

Haloidderivátumok és alkoholok kondenzációja 
nyomás alatt aromás vegyületekkel. A reakció hőmér
séklete az autoklávban 180—230°. Megállapították 
hogy az aromás vegyületek-alkilezése nyomás alatt 
alkohollal ZnCh jelenlétében kedvezőbben zajlik le, 
mint nyomás nélkül. Megfelelő magas hőmérsékleten 
0 ,1—0,2  g. ZnCl» szükséges az alkilező reagens 1 
grammjára.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. március. 458—461 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.551.2.04
162. Burmisztrov, Sz. I.: A para helyzetben helyet
tesíthető dimetilanilin nitrogén felvételének csökken
tése. (Vütesznenie zamesztitelej pri azoszcsetanii 
parazameszcsennüh dimetilanilina.)

Utalnak arra, hogy a dimetilanilin helyettesíthető 
p-gyökénél, melyet nitrogénnel helyettesíthetünk, az 
R gyök leválási készsége az R+ kation valószínű 
elenlétével magyarázható. Kísérletileg megállapították 
néhány képződési és reakcióhőt.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950-. február. 277—283 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

20



5-17.551.2.07
163. Jakovi év, V. G.: A - cl, 1—2 , 5-dioxifenilanüin 
szintézise fenolokból és aromás oxialdehidekböl.
(Szintezd d, 1—2-dioxifenilanHina iz fenolov i ard- 
maticseszkih oxialdegidov.)

A d, 1-2-dioxifenilanilin szintézisének három 
módszerét dolgozták ki az 5'-keto-dihidrooxalon, iíl. 
vegyületein keresztül. A hidrokinonalanin leghatáso
sabb kinyerésének módszeréül a 2,5-dimetoxibenzal- 
dehiddel való megoldást találták, melyet a cink-ciánul 
módszerrel állítottak elő. Leírják a racem 2,5-dioxi- 
fenilalanint.

Zsurnal Obscsej Hiinii. 1950. február. 361- 367 
old. R: Lénárt Pál., T: Maszolaj.

547.581.2.002.2:547.536- 043
164. Ospenson, J. N.: 3 nitro-4-metiIbenzoesav elő
állítása p-cimolból. (The Preperation of 3-nitrop- 
Toluic Acid írom p-Cymene.)

Ha a p-cimolt conc. salétromsavval és mangán" 
dioxiddal reagáltatják és a salétromsav mennyisége 
50-szerese a cimolénak, 60%-bán nyerhető a kívánt 
nitfosav és forró vízből való egyszeri átkristályosítás* 
sál már megfelelő tisztaságú. Ha a salétromsav ineny- 
nyiségét csökkentjük, mégnő a melléktermékek meny- 
nyisége, ha viszont a salétromsav arányt növeljük, 
ugyancsak csökken a termelés. Ha mangándioxidot 
nem alkalmazunk, a termelés harmadára csökken. 
Vizsgálták a viszonyokat híg salétromsav esetén is.

Acta Chemia Scandinavica. 1950. június. 710 old. 
R: Szekerke Mária. T. P. P. T. E. Szerves Kémiai In
tézet.

547.581.2.04
165. Grinberg, A. A., Katz, N. N.: Káliumklorplati- 
nát és izomer aminobenzoesav reakciói. (O vzaimó- 
dejsztvii hloroplatinata kalija sz izomernümi amino- 
bezojnümi kiszlolami.)

Megállapították, hogy az aromás aminosavak oly 
komplexeket adnak, ahol csak egy koordinációs helyet 
foglalnak el. Az orto-izomer esetén ciklikus derivátu- 
mok igen ritkán képződnek. A para-sav derivátumá- 
nál karbamid reakció segítségével a cisz konfigurációt 
állapíthatták meg.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. február. 24 8 - 252 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.581.2.04
166. Möhler, K-: A p-metoxi-o-benzoilbenzoesav, 
mint édesítőanyag. Kimutatása és meghatározása.
(„Die Verwendung dér p-Methoxy-o-benzoyl-benzoe- 

sáure als Süsstoff, Nachweis und Bestimmüng”.)
A p-metoxi-o-benzoilbenzoesav nátriumsóját újab

ban, mint édesítőszert használják. Ennek szerkezeté
vel, tulajdonságaival, reakcióival, szintézisével, vala
mint kimutatási és meghatározási metodikájával fog
lalkozik a szerző.

Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und 
Forschung. 1950. június. 431—432 old. R: Jáky Mik
lós. T: OMIKL

547.598.2.04:541.412.133.04
167. Dupont, G.: A nopinén és a széntetraklorid ve- 
gyületei. (Sur la combinaison du nopinene et du tét- 
rachlorure carboné.)

.•E gy  előző közleményükben (Dupont G. és tár
sai. Bull. Soc, Chi. — 1949. nov. 25.) már utaltak

arra, hogy egy peroxid jelenlétében a széntetraklorid 
teljes mennyiségben a nopinénhez kapcsolódik, egy 
CiiHi6Cl4 tapasztalati képletű vegyületet képezve. 
Most ezen vegyület szerkezeti képletét határozza meg, 
különösen a klór helyzetét a vegyületben. Kettős kötés 
létezése, ezen kettős kötés helyzete a gyűrűben. Ta
nulmányozza a reakció mechanizmusát.

Comptes Rendus. 1950. június. 2027—28 old. R: 
Csernyák Thyra dr. T: Tud. Akd. Könyvt.

« -
547.721.542.945

168. Terent’ev, A. P., Kazücüna, L. A., Turovszkaja 
A. M.: Az acidofoben vegyületek szulfurálása és ezek 
szulfosavai. X « -acetilfurán szulfurálása. (Szulfiro. 
Szulfirovanie a  -acetilfuruna.)
rovanie i szulfo.kiszlotü acidofobnüh szoedinenij. X.

Leírják, hogy piridinszulfotrioxid segítségével 
először acetilfuránt lehet előállítani 82-es hozammal- 
Izolálták az acetilfurán monoszulfo-savait és ezek
nek bariumsóit analizálták. A kapott szulfosavak úgy 
viselkednek, mint 2-acetilfurán-szulfon-5 sav.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. január. 185— 187 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.722.1.01
169. Jur’ev, J. K-, Korobicüna, I. K-, Brige, J. K-: 
A 2 butin-1 4-diol egyidejű katalitikus dehidrogéne- 
zése ammóniával és kénsavval. A cisz-2 butén-1, 
4-diol kát. dchidrogénezése. (Szovmesztnaja kát. 
degidratacija 2-butin-1, 4-diola sz. ainmoniakom i sz 
szerovodorodom.)

A 2-butin-l, 4-diol A l203-al való kát. dehidrogé- 
nezésénél furán keletkezik, de rendszerint a reakció 
a diói szétesésével jár és acetilén válik le. Az egy
idejű katalitikus dehidrogénezéskor ammóniával és 
kénsayval pírról keletkezik és megfelelő tiofén. A 
cisz-2-butén-l, 4-diol kát. dehidrogénezése két irányba 
halad, a reakciótermékek dihidrofurán és krotonal- 
dehid. *

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. április. 744—748 
old. R: Lénárt Pál. T: Maszolaj.

547.753:542.953
170. Zal’kind, 1. Sz., Mojszeeva, O. F.: A tetrametil- 
butindlol kondenzációja fenollal (O kondenzacii tet- 
rametilbutindiola sz fenolom.)

Bebizonyították, hogy a tetrametilbutindiol, el
lentétben a szulíanilsavakkal, fenollal kondenzál, 
mely alkalommal két termék keletkezik: 2, 2.5, 5-tet- 
rametil-3-fenoxi-2, 5-dihidrofurán és 2, 2, 5, 5,- 
tetrarnetil-3n-oxifenil-2, 5-dihidrofurán. A fenol- 
szubsztitució a hármas kötés helyére nehezebben 
megy, mint a tetrafenilbutindiolnál és mint kísérő- 
reakció az acetonglikol dehidrogéneződése követke
zik be. '

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. május. 888—895 
old. R: Lénárt Pál. T. Maszolaj.

547.76.04
171. Kiprianov, Babilsev,: A triazolsorozat metil- 
bázisainak cserebomlása haloidalkilokkai. (Vzaimo- 
dejsztvie metilenovüh osznovanij rjada tiazola sz 
galoidnümi alkilami.)

Megvizsgálják a triazolsorozat.inetilénbázisainak 
reakcióját jódalkilokkal. Bebizonyítják, hogy ezeket 
a bázisokat nagyan könnyen egy mól. jódalkil, kél 
mól. metilbázis összekötése által sárga kristálytermé
kekké lehet átalakítani, Ezeket a termékeket felso-
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rolják, leírják és szerkezetüket meghatározzák. Ezek 
a termékek savak, vagy lúgok jelenlétében könnyen 
hidrolizálnak. Az ebből származó újabb termékek 
ismertetése.

Zsurnal Obscsej Himii. 1950. január. 145— 157 
old. R: Lénárt Pál. T: KTK.

547.783.04
172. Rosén, O.: Néhány új hidantoinsav származék
(Somé New Hydantoic Acid Derivatives.)

Leírja • a hidantoinsav metil-, .n-propil- és izo- 
propile'szter, valamint a brom-dietil-acetil-hidantoin- 
sav és etileszterének előállítását és kémiai tulajdon
ságait. Ugyancsak ismerteti az alíabrom-izovaleril- 
hidantoinsav metil-, etil-, n-propil- és izopropil- 
esz'terének előállíiását, kémiai tulajdonságait és hip
notikus hatását.

Acta Chemica Scandinavica. 1950. június 687— 
691 old. R: Szekerka Mária. T: P. P. T. E. Szerves 
Kém. Int.

547.856.5
173. Polonovski, M.: Az eloxi-2- metil (i. difenil-8.9 
pteridin hidráit származékai. (Sur les dérivés hydro 
génés de Téthoxy-2méthyl-6diphényl-8.9ptéridine.)

Az etoxi-2metil-6difenil-8.9dihidropteridint a ben. 
zoin és a megfelelő diaminopirimidin savanyú közeg
ben való kondenzálásával állította elő. Ennek szer
kezetét a dezilaminból való közvetlen szintézissel 
bizonyítja. A kétféle módszerrel előállított vegyület 
fizikai és kémiai állandóinak egyenlőségéből követ
keztet azonos voltukra és vezeti Je szerkezeti képle
tét. A közbenső termékek szerkezeti képletét is közli, 
ugyanúgy, mint fizikai és kémiai tulajdonságaikat és 
állandóikat.

Comptes Rendus. 1950. június. 2205—7 old. R: 
Csernyák Thyra dr. T: Tud. Akd. Könyvi.

547.965
174. Gorbacseva I. N., Rogovin, Z. A., Macsulko, 
T. G.: Polibetaaminosavak előállítása. (O polucsenii 
polibetaaminokiszlot.)

Az irodalomban vannak utalások arra vonatko
zólag, hogy bétaalaninból polimerizációval poli
betaaminosavak állhatnak elő, de a bétaalamin he
vítésekor végbemenő átalakulások vizsgálatát, a réak- 
ciótermékek gondos tanulmányozását most a szerzők 
végezték el. Megállapították, hogy a reakció egyik 
ága valóban polibetaaminosavat eredményez. Bibi. 4.

Dokladü Akademii Nauk. 1950. LXXI. 2. 291 — 
292 old: R: Farkas Imre. T: KTK.

547.965.07
175. Rodonov, V. M., Jarceva, N. G.: Aminosavak 
és etilénoxidok klórhidrátjainak reakciói. (Vzaimo. 
dejsztvije hlorgidrálov aminokiszlot 1 okiszi etiléna.)

A reakció vizsgálatánál egy jó és egyszerű el
járást találtak az etilénoxidok klórhidrátjainak elvá
lasztására. Az aminosavak benzoilezése etilénoxidok 
jelenlétében, lúggal nem vezetett jó eredményhez.

Izvesztija Akademii Nauk. 1950. jan.-febr. 108— 
113 old. R: Lénárt Pál. T. KTK.

615.782
176. Dalübom, R., Ekstrand, T.: 9-aminofluoren 
aniinoacir származékai. (Aminoacyl Derivatives of 
9-Aminofluorene.)

A vegyü'ieíeket gyógyszerhatás vizsgálat szem. 
pontjából állították elő. Halogénezett savkloridokal 
9-aminolfluorénnel . reagáltattak nátriumacetát, vagy 
piridin jelenlétében. A kapott halogénezett acilaminl 
ezután valamilyen amin, feleslegben alkalmazott 
mennyiségével kezelték és így megkapták a kívánt

aminoacil vegyülelet. Lokánesztetikumoknak bizonyul, 
tak, de irritáló hatásuk volt. 8 különböző származé. 
kot állítottak elő.

Acta Chemica, Scandinavica. 1950. június. 578— 
581 old. R: Szekerke Mária. T: P. P. T. E. Szerves 
Kém. Int.

615.783.15
177. Schmid, H.: A beta-d ihidrotebainról. (Über 
das beta-Dihydro-thebain.)

Ez a vegyület tebainból keletkezik, litium-alu- 
minium-hidrid hatására. Tulajdonságai: már híg ás
ványi sav hatására is hidrolizál az enolos metoxil- 
csoport; könnyen redukálható. Ezek alapján tehát 
szerkezete nem analóg a metiL és fenil-dihidrotc- 
bainéval, hanem sztereoizomer a tebainon-enolmetil- 
éterrel (konfiguráció különbség: Cu-en.)

Helvetica Chimica Acta. 1950. jún. 863—73 old. 
R: Kasztreiner Endre. T: Chinoin könyvt/

661.722.22.093.6
178. Scheibel, E. G.: Etilalkohol víztelenítése frak- 
cionált folyadék-extrakcióval. (Dehydration of Ethyl 
Alcohol of Fractional Liquid Extraction.)

Hígvizes oldatokból ipari kivitelezésre is alkal
mas módon nyerték ki extrakcióval a vízmentes alko
holt. Glikol +  o-xilol, vagy más aromás szénhidro
gén l%'-nyira szennyezett szeszt ad, míg glikol +  n- 
amilketon, vagy más keton tisztát. A szükséges to. 
ronymagasságot kísérletileg határozták meg.

Ind. Eng. Chem. 1950. augusztus. 1497— 1508 o. 
R: Horváth Tibor. T: KTK.

631.84:661.5
179. Fayol, A.: A nitrogén és a nitrogéntartalmú 
trágyák ipari felhasználása.

A nitrogén ipari felhasználásáról írt összefoglaló 
cikk. Kitér a tiszta nitrogén, a salétromsav és az 
ammónia gyártására, azonban legalaposabban a 
nitrogéntartalmú műtrágyákat tárgyalja. A nitrogén 
műtrágyák alkalmazásáról, az alkalmazás idejéről, 
kálium-, nátrium-, ammoniumnitrát, cianamidek hasz
nálata. Különböző sovány és zsíros talajok trágyá. 
zási szükségletei. A nitrogéntartalmú trágyák táró. 
lása. Foszfátok és nitrogéntrágyák együttes hasz
nálata, stb.

La Natúré. 1950. jún. 179—82 old. R: Csernyák 
Thyra dr. T: KTK.

631.811
180. Guillaumeron, P.: Az ammóniák közvetlen al 
kalmazása trágyázásra. (L’einploi direct de l’am- 
moniaque comme engrais.)

A nitrogénnek nagy szerepe van a növények fej
lődésében. Mint porszerű anyagot szulfát, klorhidrát. 
nitrát és karbamid formájában alkalmazták eddig a 
mezőgazdaságban, de mintegy 19 év előtt már am- 
moniákgázt közvetlenül alkalmaztak trágyázásra 
Amerikában és ezáltal a műtrágyagyártás mellék- 
anyagait, energiát, gőzt és kézimunkát takarítottak 
meg. A légnemű, vagy öntözővízben feloldott ammo 
niákot mezőgazdasági traktorokra szerelt injektorok- 
kal viszik a talajba, hektáronként 100 kg ammoniák- 
adagolással. Múlt évben Északfranciaországban is 
alkalmazták a „nitrój'ekciö”-nak elnevezett közvetlen 
ammoniákgáztrágyázási módot és a terméshozam 
növekedése tekintetében, valamint a műtrágyázás 
költségeinek csökkentése terén kedvező tapasztalato
kat szereztek.

Le Génié Civil. 1950. márc. 81 old. R: Tdlnai 
Elemér. T: Közi. Min. Vasúti Főoszt. Könyvt.
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Kivonataink az alábbi külföldi folyóiratok egyes cikkeinek felhasználásával készü ltek :

Acta Chemica Scandinavica 
Analytical Chemistry 
Brennstoff Chemie 
British Plastics
Buletin de Documentare Technics 
Canadian Textile Journal 
Chemical and Engineering News 
Chemical Industries
Chemical Products and Chemical News
Chemical Trade Journal
Che'micky Obzor
Chemist and Druggist
Chemistry & Industry
Chimica
Chimie analytique 
Comptes Rendus 
Corrosion
Dokladii Akadernii Nauk Sz. Sz. Sz. R.
Drevo
Drug & Cosmetic Industry
Engineering
Farbe und Lack
Fette und Seifen
Gas World, The
Genie Civil, Le
Helvetica Chimica Acta
Industrial and Engineering Chemistry
Industrial Chemist, The
International Chemical Engineering and Process 

Industries
Izvesztija Akadernii Nauk Sz. Sz. Sz. R.
Journal of the Chemical Education
Kautschuk und Gummi
Kolloidnüj Zsurnal
Kunststoffe
Laundry Journal
Legkaja Promüslennoszt1

Manufactures Record 
Mehanizacija Sztroitel’sztva 
Modern Plastics 
Monatshefte für Chemie 
Nature
Oil and Gas Journal. The
Paint Manufactures
Paint, Oil and Colour Journal
Pharmazeutische Zentralhalle für Deutschland
Physical Review, The
Plastics
Plastics News Letter 
Proceedings of the Physical Society, The 
Produits pharmaceutiques 
Revistele Technice Agir Chimie 
Revue de l’institute francais du petrole et annales 

des combustibles liquides 
Revue Generale du Caoutchouc.
Rubber Age 
Science News Letter
Seifen — Öle _ F e tte_Wachse
Schweizer Maschinenmarkt
Schweizerische Maler und Gipsermeisterzeitung
Summary
Tech. Hlidka Kozeluzskä 
Transactions of the ASME.
Transactions I. R E.
Universum
Zavodszkaja Laboratorija 
Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte 

physikalische Chemie
Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und 

Forschung
Zsurnal Fizicseszkoj Himii 
Zsurnal Obscsej Himii 
Zsurnal Prikladnoj Himii

Szabadalmi leírások kölcsönzése
, A Műszaki Dokumentációs Központ birtokában mintegy 5,000.000 

magyar és külöldi szabadalmi leírás van. E leírásokat a Központ az üzemek 
és intézmények részére tanulmányozásra díjtalanul kíkölcsönzi. E leírások 
páratlanul gazdag műszaki anyagának évtizedekig alig látta valaki hasznát, 
mert azok beérkezésük sorrendjében az irattárban heveitek. A Központ 
e leírásokat szakok szerint rendezte és ezzel felhasználhatóságukat nagy
mértékben megkönnyítette. így minden üzem, újító és kutató számára 
a szabadalmi anyagot hozzáférhetővé tette, s ezzel elősegíti a kezdeményező 
kutató-munkát, az újítómozgalmat.



A Műszaki Dokumentációs Központ elkészí
tette a Csehszlovák Műszaki Dokumentációs 

Központ által összeállított

műszaki bibliográfia
magyarnyelvű tájékoztatóját.

A tájékoztató első kötete már kapható a Műszaki 
Dokumentációs Központnál (V., Sztálintér 4., 1. em.) 
További kötetek az anyag feldolgozásának ütemében 
jelennek meg.

A gazdag bibliográfiai anyag a S z o v j e t u n i ó ,  
Csehszlovákia, Anglia, Egyesült-Államok, Franciaország, 
Németország stb. különböző szakmákra kiterjedő mű
szaki irodalmát öleli fel.

A tájékoztató arranézve ad felvilágosítást, hogy az 
egyes tárgykörökben milyen szakművek jelentek meg 
világszerte, tehát lényegesen megkönnyíti az irodalmi 
forrásmunkák felkutatását.

A tájékoztatóban közölt tárgykörökkel kapcsolatos 
címanyag, hivatalos órák alatt a Műszaki Dokumentációs 
Központ tájékoztatási osztályán (V., Sztálin tér 4., II. em.) 
díjtalanul megtekinthető. A Központ az egyes szak
kérdések bibliográfiai címanyagát kívánatra — önkölt
ségi áron — fotókópiában is megküldi.

TERVGAZDASAGl KÖNYVKIADÓ VALLALAT KIADASA
Felelős kiadó: a Tervgazdasági Könyvkiadó Vállalat vezetője 417. Általános Nyomda, Budapest, VI., Paulay Ede-u. 55.

Felelős vezető: Török Mihály
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V. évfolyam, 2. szám. 1950 február 1.

Magyar Kémikusok Lapja

A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja e hónap második és március első 
fele. E hónap elé nagy várakozással telunt a Magyar Kémikusok Egyesülete, 
nagy várakozással tekintenek a magyar kémikusok is.

Rákosi Mátyás egyik beszédében így jellemezte a Szovjetunióhoz való 
viszonyunkat: „Amikor a magyar népi demokrácia elmúlt négy esztendejének 
eredményeit felsoroljuk, egy pillanatig sem szabad szem elöl téveszteni, hogy 
e sikereic csak úgy voltak elérhetők, hogy mögöttünk állott segítő és védő kezé
vel felszabadítónk: a Szovjetunió. Mint ahogy újjászületésünk kiindulópontja a 
szovjet nép győzelme volt a fasiszta barbárok felett, úgy továbbfejlődésünk 
minden lépcsőfokán a Szovjetunió segítsége tette lehetővé, hogy a nehézségen 
úrrá legyünk11.

Továbbfejlődésünknek, ötéves tervünk sikerének nem elhanyagolható 
tényezője a magyar kémiai tudomány előrehaladása, a magyar kémikusok szak
mai szívonalának emelése, s vegyi iparunk technológiájának fejlesztése. S ezt 
szolgálni elsősorban Egyesületünk és Lapunk feladata. Lehet-e ezt a célt sikerrel 
szolgálni, anélkül, hogy elsősorban és főként a leghaladóbb tudományra, a szov
jet tudományra támaszkodnánkf Lehet-e sikeres Lapunk munkája, ha nem 
elsősorban a Szovjetunió kémiai eredményeit s vegyi iparának fejlődését ismer
teti a hazai eredményeken kívülf Nyilvánvalóan nemi lehet! S  éppen ezért, 
éppen ennek a sikernek érdekében fordulunk lapunkban egyre nagyobb figye
lemmel a szovjet eredmények felé.

A szovjet nép s a világ béketáborának vezére, Sztálin, 1938-ban a főisko
lai tanárokhoz intézett beszédében, megmutatta a szovjet tudomány fejlődésének 
útját: „az a haladó tudomány, mely nincs elválasztva a néptől, nem tartja magát 
távol tőle, de kész a népet szolgálni, kész átadni a népnek a tudomány minden 
vívmányát, mely a népet nem kényszerből szolgálja, de önkéntesen, szívesen.“ 
Ilyen haladó tudomány a szovjet kémia is. S  mi azt akarjuk, hogy ilyen haladó 
tudomány legyen a mi kémiai tudományunk is, amely már rálépett arra az 
útra, hogy haladóvá váljék. Ehhez, —• hogy tehát kémiai tudományunk, a ma
gyar kémikusok, a Magyar Kémikusok Lapja teljes egészében és minden erejük
kel hazánk ötéves tervét szolgálják — ehhez a leggyorsabb, a legbiztosabb út: 
a szovjet kémia eredményeinek, fejlődésének megismertetése kartársainkkal.

A Magyar-Szovjet Barátsági Hónap alkalmából lapuinkat ennek a fel
adatnak szenteljük.

Éljen a Magyar-Szovjet Barátság!
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Sz. V. Lebegyev akadémikus munkássága 
a szintétikus kaucsuk előállítása terén*

D r  S C H A Y  G É Z A

Szergej Vasziljevics Lebegyev 1874-ben 
született. Egyetemi tanulmányait az akkori 
pétervári egyetemen végez.e Favorszki és But- 
lerov mellett. Nyolcévi ipari gyakorlat után, 
1908-ban kezdett ugyanennek az egyetemnek a 
laboratóriumában kutatómunkával foglalkozni. 
Még tanulmányai idejéből hozta magával az 
érdeklődést a telítetlen vegyületek polimerizá- 
ciója iránit és a következő éveket teljesen ennek 
a témakörnek szentelte. Több cikkben ism er
tette eredményeit, majd 1913-ban mintegy 120 
oldalas monográfiája jelent meg, , Vizsgálatok 
a dietilénszénhidrogének polimerizációjának 
területén“ címmel (ezt 1938-ban újra kinyom
ták1).

Ezekben a munkáiban a butadiennek és 
származékainak, valamint vin ilszárma zékoknak 
a termopolimerizációiát tanulmányoz a első
ként a világ kutatói között. Az orosz szintétikus 
kaucsukgyártás megvalósítása szempontjából 
elsősorban a butadien polimerizációjára vonat
kozó megállapításai fontosak. Megállapította, 
hogv akár gáz-, akár folyadékfázisban a ter
mikus polirnerizáció fő terméke a butád en 
dimer^e. melynek szerkezetére nézve — Konda- 
kovval, Harriessel és Osztromiszlenszkivel ellen
tétben — már akkor a következő képletet állí
totta fel:

^CH, / CHs\
HC CH2 HO CH2

| +  II = 1 1  I
HC CH CH, HC CH \ ^CH,

^CH, XCFL  ̂ x c h /  CH
vagyis a dimer szerkezetileg 4-vinilc:klohexen-l. 
Ezt a szerkezetet később Siergyenkóval közösen 
véglegesen is tisztázta.2

Bár a dimerizálódás a kauosukszin tézis 
szempontjából értéktelen reakció, mégis beha
tóan tanulmányozták a kinetikáját, úgy Le..e- 
gyev és munkatársai3 mint amerikai szerzők4. 
Ez többek közt azért is volt érdemes mert a 
butád én dimerizálódása az egyébként elég 
ritka bimolekulás reakciók közé tartozik, ame
lyek gázfézisban teljesen homogén mechan'z- 
mussal komplikációktól mentesen játszódnak 
le, igen tág hőmér ékle' i határok között (175— 
7001 C). Így az aktiválási energ:át és az ú. n. 
akc'ókonstanst igen pontosan lehetett meghatá
rozni. Az aktiválási energia átlagban 25 
kcal/mol, a hőmérséklettel kis mértékben nő. 
Az akciókonstans pedig kereken 1010, vagyis a 
sebességi állandó kifejezése:

Lebegyev adatai szerint, amelyekkel a többi 
szer. ők adatai úgyszólván a hibahatárokon 
belül egye nek. Az akciókonstansnak ebből 
az értékéből azt a következ'etést kellett levenni, 
hogv a dimer képződése nem közvetlenül a fent

* A Magyar Kémikusok Egyesületében 19E0
I. 18 á tartott előadás

feltüntetett gyűrűzáródással történik, hanem a 
reakcióban szereplő ú. n. aktivált vagy át
meneti komplexum egy kettős gyök. Ez a kettős 
gyök négy, egymással rezonáló alakban írható 
fel:

I I
CH3=CH-CU—CH.-CH,-CH —CH=CH2

ICH2=C H -C H -C H ,-C H 2-C H  =CH-CH2—
I

—CH,-CH=CH-CH2-C H  -C H 2-C H  -  CH2
—CH2-C H =CH -CH 2-C H 2-C H  =CH—CH,—

A négy alak rezonanciája eléggé való
színűvé teszi ennek a kettős gyöknek a képző
dését ahhoz, hogy a reasció rajta keresztül a 
mért sebességgel lefolyhasson. A kettős gyök 
képződési valószínűségét, vagyis az ú. n akti
válási entrópiát (az Eyring—Polányi-féle re
akció: ebessé gi elmélet értelmében) statisztikus 
mechanikai alapon elég pontosan ki lehet szá
mítani. Az idézett elmélet szerint a sebességi 
állandó kifejezése bimolekulás reakcióra:5

k  =  e aS +, R . . e » e  — E /B T  =  ^ e —E ,R T  
hi h

,+ . . .  ahol 4S+ az említett aktiválási entrópia, E 
pedig az akt válási energia. A statisztikus szá
mításom eredményeképpen Kistiakowsk.y az A  
akciókonstansra, illetve annak logaritmusára 
10.27 értéket kapott a kísérleti 9.83 helyett, ami 
kitűnő egyezésnek tekintendő. Így tehát a Lebe
gyev által először behatóan tanulmányozott 
dimerizálódáoi reakció szolgáltatta egyik leg
értékesebb kísérleti bizonyítását az Eyring-féle 
elméletnek.

A reakció későbbi stádiumában a termékek 
között kevés trimer is kimutatható: ennek kép
ződésénél a d'meren még szabadon maradt 
vinilgyök mégegyszer gyűrűzáiódásra vezet:

CH, CH2 CH2 CH2
/ \ \ x \ / \

HC CH2 CH2 CH HC CH2 H2C CH
II 1 II +  1 =  II 1 1 II

HC CH-“CH CH HC CH—-H C  CH
v s \ / \ /CH2 CH, CH2 CH,

A dimer képződésénél tárgyalt gyökmecha- 
nizmuünak azonban az a következménye, hogy 
mód nyílik a polimárizácics reakcióknál ma 
mar közismert táncok kialakulására is. Lebe
gyev már első tanulmányaiban is megállapí
totta hogy a dimer mellett csakugyan kelet
keznek magas polimerek is, bár csak alárendelt 
mennyiségben, és pedig annál kevesebb, minél 
magasfbb a hőmérséklet. Töbl féle polimert 
lehet megkülönböztetni. Alacsony (szoba-) hő
fokon egy nem rugnlmrs. rideg poLmer képző
dik, az ú n. autopolimer. Ez ozonolízissel 
borostyánkősavat és borostyánaldehidet ad, 
amiből már Lebegyev arra következtető t hogy 
tiszta 1—4-addic!óval v n  dolgunk; későbbi vizs
gálatok valószínűvé tették, hogy a kettős köté
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seknél a lánc folytatása mindig trans-helyzet- 
ben történik:

CH CH* CH CHS
\ / % / \ / \ / \

CH. CH CH. CH
Folyadékiázisban is szobahőmérsékléten ez 

a polimer képződik, magasabb hőmérsékleten 
azonban egy lágyabb, rugalmasabb, tehát 
kaucsuikszerűbb polimer. Ebben is két frakciót 
ked megkülönböztetni: egy része oldószerekben 
(pl kloroformban) oldható, ez az li. n. szólpoli- 
mer, másik része oldhatatlan, ez a gélpol mer. 
A szólpolimerről is meg lehetett állapítani, 
hogy gyakorlatilag tiszta 1—4-polimer azon
ban minden való; zínűség szerint cisz- és transz- 
helvzetek statisztikusan váltakoznak benne, mi
által sokkal szabálytalanabb struktúra jön 
létre:

CH CH*
\  /

CH3 CH CH
I •'

CH* CH
^ C H / x

Megjegyzendő hogy általában úgy látsz'k, 
a cisz-szerkezet inkább alkalmas kaucsukszerű 
sajátságok kifejtésére, mert tudvalévőén a ter
mészetes kaucsuk is ilyen ízerkezetű. míg a 
transz-szerkezetű guttapercha lényegesen ride
gebb és csak jóval magasabb hőmérsékleten 
válik kaucsukszerűvé.

A gélpolimernél az oldbatatlanságból arra 
kell következtetni, hogy elágazások hídlképző- 
dések keletkeznek (a gél duzzadásra képes'. 
Az ozonelízig tanúsága szerint itt nemcsak 
1-—4—, hanem 1—2—addiciókkal is van dolgunk. 
A polimerizácrót lehetővé tevő kettős gyök 
rezonáló alakjai között láthatóan vannak olya
nok is, amelyek 'továbbvitele ilyen addicióra 
vezet.

Megemlítendő még hogy a termikus poli- 
merizáció homogén fárzisban nemcsak a buta- 
dienre jellemző, hanem különböző szubsztitúciós 
termékeire iu Mint már emlí ettük 1 ebegyev 
az elsők között volt, akik az egész területet rend
szeresen átvizsgálták. Különösen érdekes az 
összehasonlítás a 2-metilbutadiennel (izoprén) 
és a 2—3-dimetilbutadiennel. Az izoprén köny- 
nyebben és gyorsabban, a 2—3-dimetilbutadien 
nehezebben polimerizál. Mai molekulaszerkezeti 
ismereteink szerint ez így is várható, mert 
egy metilcsoport bevitele a kettőskötés mellé 
az egész molekulát aszimmetrikussá teszi, 
ezzel az elektronszerkezetet fellazítja polari
zálja. Viszont a szimmetrikus helyzetien be
vitt második metilgyök nemcsak a szimmet
riát állítja ismét helyre hanem egyébként is 
ismert stabilizáló hatása is érvényesül (rz izo- 
prénnél a po’arizáeió lazító hatása ezt túlfedi).

Megemlítendő, hogy oxigén jelenléte gyor
sítja a polimerizációt, és a kele kező polimer 
is oxigéntartalmú lesz. A gyorsító hatás kínét 
mai ismereteink alapján, természetes: Farmer 
és munkatársai munkái nyomán tud uk, hogy 
teli etlen vegyületek oxidatív megtámadásánál 
az első lépés peroxidok képződése, amelyek az
után sza’ ad gyökök keletkezésével bomlanak 
el. Ezek a szabad gyökök azután polimerizáeiós 
láncokat indítanak el. Hogy itt katalizált lánc
reakcióról van szó, azt valószínűvé teszi a I ebe
gyev által ebben az esetben talált 3/2 reakció

rend is.6 Ezt Price a következő láncmechaniz
mussal magyarázza:7

Aktiválás:

CH-CH-CH=CH2 -» CH2-C H =C H -C H s+ 0 2
o. K

R#+M -  RM*
Lánc:

RM*+M -* RM? -» -RM,1 
Ezt a meohanizmu t folyékony (kondenzált) 
fázisban végigszámolva kijön a 3/2-rend.

Általában az isimert szabadgyökcs katali
zátorok katalizálják a homogén polimerizációt, 
azonban mindezideig nem sikerült olyan kata
lizátort találni, amely a d merizálódás mellett 
annyira elősegítené a polimerizációt, hogy az 
ipari eljárás alapját képezhetné. Így tehát a 
termikus polimerizációnak homogén fázisban 
közvetlen ipari jelentősége nincs. Beható tanul
mányozását ipari szempontból is indokolttá 
tette azonban hogy egyrészt a butad.'en táro
lásánál, másrészt az ipari előállításánál adóit 
esetben tekintettel kell lenni a polimerizáló 
veszélyére.

A polimerizáció leehathatósabb inhibitorai 
közönséges hőfokon különböző szerves rézsók.8 
amelyek használatának az is az előnye, hogy a 
butadien egyszerű ledesztillálással ismét tisz
tán visszanyerhető. Nem akadályozzák azonban 
a dimer képződését, és erre eddig nem is sike
rült alkalmas anyagot találni. A dimerképződés 
veszélye különösen a butadien előállításánál 
áll fenn: a Lebegvev-eljárásnál a képződő buta- 
dien az A10 3 -ZnO-katalizátorral érintkezik 
450° C körüli hőmérsékleten, ahol a dimerizáló- 
dós sebessége elég nagy, és a katalizátor ezt 
is elő egíti. Ezért a monomer butadienhozam 
szempontjából fontos, hogy a reakciós gázok 
lehetőleg rövid ideig tar ózJkodjanak a fcatali- 
zá tortérben, és hogy annak elhagyása után 
lehetőleg gyors hűtés legyen biztosítva. A kő
olaj gázokból történő előállításnál (700° C körüli 
hőmérsékleten) a veszély még nagyobb.

Miután bebizonyult hogy a homogén fázis
ban való polimerizáció nem alka'mas mű- 
kauesuk előállítására, ma világszerte tudva
lévőén legáltalánosabban az emulziós polimeri
zációt alkalmazzák erre a célra. Maga Lebe- 
gyev ezzel úgy látszik, nem foglalkozott, de 
halála előtt tervbevette, és 1934 ben bekövetke
zett halála után tanítványai különösen Dogad- 
kin és munkatársai igen leható tanulmányokat 
folytattak ebben az irányban és értékes adalé
kokkal gazdagították ez irányú ismereteinket. 
Maga az emulziós polimerizáció művelete már 
régi keletű már 1912-ből vannak ilyen német 
szabadalmak, azonban ismét egy orosz kutató, 
Osztromiszlenszki volt az aki ennek az eljárás
nak az elvi alapjait tisztázta, 1915-ben.!l

Az első műlkauocukot ezonban a Mattliews 
és Harries által felismert nátriumos polimeri
záeiós eljárással állították elő. Ez Németország
ban történt az első világháború alatt de nem 
butadien-. hanem 2—3-dimetilt utadienből.
Néhánv tonna készült, de minősége nem volt 
kielégítő, úgyhogy csak keménygumira dol
gozták fel. Az el. ő ipari eljárást amely való
ban használható műkaucsukhoz vezetett, Lebe- 
gyev dolgozta ki.
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A Szovjetunió iparosodásának már első 
éveiben Lenin és Sztálin személyesen felismer
ték a műkaucsuk előállításának fontosságát és 
ezen felismerés eredményeképpen 19z6-ban 
pályázatot írtaik 'ki. 1928-ban beadott pályázata 
alapján Lebegyev kapott megbízást az általa 
ajánlott eljárás teljes kidolgozására és ipari 
megvalósítására. Ezt a feladatot a leningrádi 
egyetemen felállított szintétikus kaucsuklabo- 
ratóriumban végezte el, számos tanítványával 
és munkatársával.

A megoldandó feladat három lépésre tago
zódott. Ezek: a szintézis alapanyagának ki
választása, eljárás kidolgozása az alapanyagnak 
ipari méretekben való előállítására és végül a 
mesterséges kaucsuk szintézisének 'keresztül
vitele. Mind a három lépésben Lebegyev út
törő munkát végzett.

Már annakidején is tisztázott tény volt, 
hogy a természetes kaucsuk az izoprén sokszo
rosa és így legkézenfekvőbb lett volna az izo- 
prént kiindulási anyagnak választani. Azonban 
amellett, hogy az izoprén előállítása nem egy
szerű feladat, Lebegyev nem tartotta alkalmas 
anyagnak a butadienszármazókok polimerizá- 
ciója terén régebben szerzett széleskörű tapasz
talatai alapján. Helyette magát a butadient 
választotta. Hogy ez a választás mennyire sze
rencsés volt, mutatja az a tény. hogy azóta 
mindenütt a világon, elsősorban Németország
ban és Amerikában, az óriási méretekben ter
melt különféle mesterségies kiauesukanyagok 
fő alapanyaga ma is a butadien. Azóta az izo
prén ipari előállítása már nem jelentene külö
nösen súlyos problémát, polimerizációját be
hatóan tanulmányozták is, de kiderült, hogy 
eltekintve attól, hogy nem igen lehet a termé
szetes háncsukéhoz hasonló nagy polimerizációs 
fokot (~  500.000 mólsúly) elérni, a kapott poli
mer izátűm, távolról sem azonos a természetes 
kaucsukkal. Lehetetlen ugyanis a folyamatot 
úgy vezetni, hogv csak 1—4-addició és ez is 
kizárólag cis-helyzetben történjen, ami a ter
mészetes kaucsukra jellemző (de ezt 1926-ban 
még nem tudták). Így tehát nem is lehet szó 
a kaucsuk szintéziséről olyan értelemben, mint 
ahogy pl iszintétikus indigót gyártanak, hanem 
csak kaucsnksajátságokkal rendelkező anyagok 
szintéziséről. Összes jellemző tulajdonságait 
tekintve azonban egyetlen ilyen műanyag sem 
azonos a kaucsukkal, hanem annak egyik vagy 
másik sajátságát hozza előtérbe. Ez az eltoló
dás a gyakorlati felhasználás szempontjából 
sokszor eiőnyt jelent, ezért különböző célokra 
különböző iműkaucsulkokat gyártanák, amelyeik 
az éppen kívánt célra felül is múlják a termé
szetes kaucsukot, Lebegyev maga csak a tiszta 
polibutadien-kaucsuk gyártását dolgozta ki, 
amely SK  néven az első valóban használható 
műkaucsuk.

Az alapanyag kiválasztása után a követ
kező lépés a butadien ipari előállításának ki
dolgozása rmlt. Itt döntő egyfelől a nyersanyag- 
bázis. másfelől a technikai kivitel kérdése. 
Németországban pl a kőszénből nvert acetilén
ből indultak ki, Amerikában elsősorban kő
olajból. maid alkoholból is. A Szovjetunióban 
mindkét utóbbi nyersanyag rendelkezésre állt. 
Annak oka, hogy Lebegyev eljárásának alapjául 
az alkoholt választotta valószínűleg abban 
keresendő, hogy az ország akkori ipari nivóián 
ezt lehetett egyszerűbben megvalósítani. Azóta

már a Szovjetunióban is bőségesen állítanak 
elő butadient kőolajból. A Lebegyev-efljárással 
ma már csak azt az alkoholt dolgozzák fel, 
amelyet a kok-sagiz gyökerének inulintartal- 
mából (a száraz gyökérben 42%) nyernek ki 
erjesztéssel (ez teszi gazdaságossá a kok-sagiz 
termesztését).

A butadien előállítása alkoholból orosz 
vegyészek munkájához fűződik. Ipatyev észlelte 
először 1903-ban,10 hogy alkoholgőzöket 580—680° 
Oon finom eloszlású alumíniumoxid fölött át
vezetve, néhány tized százalékban butadien is 
képződik. 1915-ben Osztramiszlenszki11 javna- 
sol'a, hogy AbOs-katalizátorral dehidrálás útján 
alkoholból és acetaldehidból állítsanak elő buta
dient a kö\r. egyenlet szerint:

AljOa
CH3. CH,OH +  OHC • CH3----- <-

-> 2HsO +  CH2=CH—CH—CH2
Bár ezt az eljárást annakidején nem sike

rült iparilag használhatóvá tenni, mégis alapja 
a Carbide and Carbon Corp. által a második 
világháború alatt kidolgozott és óriási méretek
ben meg is valósított butadien gyártásnak 
alkoholból.

Lebegyev is az Osztromiszlensz,ki-féle el
gondolásból indul ki, de azt egy geniális ötlet
tel egésztíette ki. Abból kiindulva, hogy az 
acetaldehid előállítható alkoholból dehidrogéne- 
zéssel, olyan keverékkatalizátort dolgozott ki, 
amely a két folyamatot egymás mellett végzi 
el és így a butadien egyetlen munkafázisban 
áll elő a köv. bnittóegyenlet szerint: 

2CHsCH2OH-» 2H30 +  H= +  CH2=CH-CH=CH2
A Lebegyev-katalizátor kezdettől fogva 

A120 :i (dehidráló) és ZnO (dehidrogénező) keve
réke, megfelelő arányban (kb. 1:3) és porfínom- 
ságban keverve majd hőkezeléssel aktiválva. 
Ezen vezetik át az alkoholgőzt atm-nyomáson, 
400—450° C hőmérsékleten. Fontos, hogy az érint
kezési idő ne legyen túl hosszú (2—10 sec), utána 
gyors hűtéssel, a dimerizálódás elkerülése cél
jából. Később Lebegyev uránoxidot12 nevezte 
meg, mint alkalmas nem keverékkatalizátort, 
mely mindkét funkciót tudja teljesíteni, de 
nincs tudomásunk arról, hogy ezt iparilag is 
alkalmaznák. Ellenben az alumíniumoxid 
helyettesíthető dehidráló hidroszilikátokkal, 
mint pl floridin és a cinkoxid más dehidro
génező fémoxiddal, mint pl mangánoxid. Ezen
kívül azóta a katalizátort promotorokkal is 
javították.

A reakció természetesen valójában nem egy 
lépésben folyik le a felírt bruttóegyenlet sze
rint. Erre mutat az a körülmény is, hogy szá
mos melléktermék keletkezik. A mechanizmust 
Lebegyev és munkatársai részletesen felderítet
ték és a melléktermékek keletkezését is meg
magyarázták.13 Eszerint először aktív gyökök 
keletkeznek éspedig:

a) a dehidráló komponensen:
CH.CHoOH^H.O-l- [-C H S.CH2- ]

b) a dehidrogénező komponensen:
CH3CH2O H ^H 2 +  [—CH2.CHOH—].

Mai felfogásunk szerint ezek nyilván ab
szorbeált állapotban keletkeznek és ott, ahol a 
két katalizátorkomponens adlineációja folytán 
szomszédöiuk, a Lebegyev által is megadott két 
alternatív mechanizmussal még egy molekula 
\Tíz ehmsztésével alakulhatnak butadienné:
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b a
— CH2CHOH — v — CH2. CH2 -

/  \
/  \  ...........................

✓  \ i  I
-  CH2. CH OH. H CH. CH2 — — CH ÓH.il CH.HCU.CIL — 

\  - H 20  /
\  /

\  ^
CH2 =  C H -C H  =  CH2

A főbb mellék term ékek keletkezésének ma-
gyarázata ezen az alapon:

1. Etilén, az a) gyök közvetlen stabilizáló
dásával:

—CH2.CH2 —  CH2=CH2
2. 2-butilén:

—CH2. CH3-  +  -C H 2. CH2---►
-» CH2=CH—CH2—CH3-* CH3—CH=CH—CHS

Valószínű, hogy először 1-butilén keletke
zik, de ez a külön folytatott vizsgálatok szerint 
a katalízis hőfokán a Lebegyev-kata 1 izátor 
hatására átizomerizálódik, ezért 1-butilén nem 
található a termékek közt. A 2-butilén részben 
cis-. részben transhelyzetű. Nemcsak forrás
pontja, de relatív illékonysága -is annyira közel 
á.ll a butadienéhez, hogy iparilag szinte nem is 
választható el tőle. A Lebegyev-eljárás buta
dien j ében 12—14%-nyi arányban bent is hagy
ják, mert a nátriumpölimerizációt nem zavarja, 
sőt mint moderátor hasznos is.

3. Acetaldehid, a b) gyök közvetlen stabili
zálódásával :

— CHOH.CH,-----> OHC.CH,
A reakciótermékekből ezt és a nem reagált 

alkoholt külön termelik ki és mindkettőt visz- 
szatáplálják a rendszerbe, mert megállapítást 
nyert.14 hogy mérsékelt mennyiségű acetaldehid 
hozzákeverése, — nyilván az Osztromiszlenszki- 
féle elképzelés szerint — növeli a butadien- 
hozamot. A katalizátor állandó tökéletesítésén 
kívül főikép ennek köszönhető, hogy az eredeti
leg absz. alkoholra számított 20—22%-os buta-

2(-  CHOH. CH2—)-> CHO. CH2.CHOH. CH;
(aldol)

De az izopropilalkohol sem marad meg, 
hanem a katalizátor részben dehidrálja, részben 
dehidrogénezi:

—fi-V, CH2:CH.CH3 (propilén)
CH2.CHOH.CH3

‘ CH8.CO.CH3 (aceton)
8. Hasonló mechanizmusokkal, de 3 aktív 

gyök közreműködésével keletkeznek kisebb 
mennyiségben 2-hexilén, n-hexán, n-hexanol.

9. Keletkezik még a butadien dimerje, és 
nyilván hasonló gyűrűzáródásos mechanizmu
sokkal kisebb mennyiségekben aromás ciklikus 
vegyíilelek (p-xilol, toluol stb.).

10. Végül igen fontos melléktermék a dietil- 
éter, amely valószínűleg primer módon keletke
zik 2 molekula alkoholból egy molekula víz

dienhozam (elméleti érték 57%) az idők folya
mán 40—41%-ra emelkedett.

4. A katalízis hőmérsékletén az acetaldehid 
termikusán elbomlik:

CH3CHO -  CH4 +  CO
Mindkét termék megtalálható a reakció

gázokban. De nemcsak CO, hanem CO2 is- kelet- 
kézik másodlagosan:

2CO-* C02 +  C és CO + H 20-»C 02 +  H2
Az első reakcióban keletkező szón a kata

lizátorra rakódik és ennek kifáradását idézi 
elő. Ezért elég gyakori regenerálásra van szük
ség. Ez levegőn való óvatos kiégetéssel történik, 
450° C-on. Vigyázni kell, hogy a kiégetésnél a 
hőmérséklet ne menjen feljebb még lokálisan 
sem, mert 600° C-ra hevítve a katalizátor már 
veszít aktivitásából.

5. Az a) és bj-gyökök egyesüléséből nem 
csak butadien. hanem vízvesztés nélküli egy
szerű stabilizálódással CíHsO összetételű vegyü- 
letek keletkeznek:

CH.OH.CH : CH-CH, (krotonalkohol) 
CHO.CH2.CH2CH3 (n-butiraldehid) 
CH3.CO.CH2.CH3 (metiletilketon).

6. Ugyancsak egy-egy a) és bj-gyök'ből a 
dehidrogénező első lépésben képződött 2 atom 
naszcens hidrogén felvételével n- és sec-butanol 
keletkezik.

7. További termékek kiindulását képezi két 
b-gvök egyesüléséből és stabilizálódásából kelet
kező aldol, mely azonban részben dehidrálódik, 
részben termikusán elbomlik:

CHO.CH : CH.CHa (krotonaldehid) 

CH3.CHOH.CH3 +  CO
( izop rop ila lkoho l)

lehasításával a dehidráló katalizátorkomponen
sen, bizonyára nagyobb mennyiségben, mint 
amennyi végül kinyerhető. Ugyanis termikus 
bomlással részben acetaldehiddé és hexánná 
alakul, így növelve ezek mennyiségét:

— H20  részben
2CH3. CH3OH------ HC2H5)20 ----------CH,CHO-f C2H6

Az etiléter az egyik legfontosabb mellék
termék, amelyet gondosan kitermelnek. A Lebe- 
gyev-eljárásban így kapott éter fedezi a Szov
jetunió éterszübségletét.

11. Természetesen a melléktermékek közt 
említendő a dehidrogénezésből származó hidro
gén, amely a többi szénhidrogénekkel együtt 
értékes fűtőgázt ad.

12. Ugyancsak melléktermék a keletkező 
víz is. Víz jelenléte kb. 25%-ig nem zavarja a 
katalízist. Ennek megállapítása azért fontos, 
mert így a Lebegyev-eljáráshoz nincs szükség
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abszolút alkoholra, és valóban 87%-Os alkohol 
a kiindulási anya?

A reakciótermékek szétválasztása és ki
nyerése kombinált petróleumos vagy alkoho.os 
abszorpc óval. kiiagyasztással és ismételt rekti
fikálással történik. Az egész ipari berendezés, 
bár elég bonyolult, de nem kíván különleges és 
nehezen előállítható alkatrészeket. Megjegy
zendő még, hogy a folyamat erősen endoterm 
(elméletileg kb 220 kcal/1 kg aibsz alkohol) és 
így tekintélyes energiát emészt önmagában is. 
A kitermelt bu hadién, — a már említett 2-butilén 
tartalomtól eltekintve. — igen tiszta, ami a 
polimerizáló szempontjából lényeges.

A szintétikus kauesuk előállításának utolsó 
lépésénél Lebegyevnek szintén több lehe.őség 
közt lehetett választása. Az emulziós polimeri- 
záoió előnyei abban az időben már ismeretesek 
voltak, bár nagyipari mértékben még nem alkal
mazták. Annyi azonban világos volt hogy 
eredményes alkalmazása apparatív problémát 
jelent, különösen abban a tekintetben, hogy az 
nutoklávszerű reaktorokban biztosítva legven a 
kellő intenzív keverés és hőkicserélődés. 
A Szovjetunió akkori ipara aligha tudott volna 
a kívánt idő alatt elegendő számú ilyen reak
tort előállítani. Ma már ez a helyzet természe
tesen megváltozót, a Szovjetunióban is ki
terjedten alkalmazzák az emulziós polimerizá- 
ciót és az SK gyártása kizárólag a kok-sagizból 
nvert alkohol feldolgozására szorítkozik. Az em
lített okokból Lebe^vev az egyszerű autoklávok- 
ban is megvalósítható nátiúumos polimerizációt 
választotta.

Bár a nátriumos polimerizációt már régen 
ismerték, mechanizmusát csak 1928 után derí
tette fel Ztogler munkatársaival, dp csak nagy 
vonásaiban. Alaposan Lebegyev iskolája vizs
gába ki. főkép Abkin és Medvegyev munkája 
emelendő ki.15

A mechanizmus láncszerű ugyan, de ellen
tétben a másfaita polimeriz-m’ós reakciókkal, 
nem szabad gyökökön keresztül halad hanem 
minden lánctag önmagában stabilis molekula. 
Ennyiben tehát inkább a polikondenzációlioz 
hasonlít, viszont az újabb monomer belépésekor 
nem küszöl ölődik ki valamilyen kis molekula, 
mint a tipikus k on d en zá 1 ódásnál.

+ 0:

A starbreákció:
CH,=CH—CH- CH3+2N a- 

-►NaCH»—CH=CH- CH.Aa
Ezt követi újabb és újabb tutadienmole- 

kulák (Bu) beékelődése a lánc és a végső Na- 
atom közé:

NaCH.CH : CH.CH:Na +  Bu -
-»•NaCEh.CH : CH. CH,. BuNa-» Na( u)»Na
A startreakció bizonyítása: metilanilidet 

keverve a butadienhez, nem képződik polimer, 
hanem nátriumanilid és butilón, 2 :1  mól- 
arányban (a metilanilid egyedül nem reagál a 
Na-rnal):

NaCH CH : CH.CH Na +  2C6H5CHf .NH-*
-  CH.CH : CH.CH3 +  2C6H;.CH3NNa

Azt, hogy a láncnövekedés stabilis közbülső- 
termékeken keresztül megy a Na-Bu-polimeri- 
zációnál közvetlenül nem lehet bizonyítani, 
mert a láncnövekedás túl gyors a startreakció
hoz képest. Ellenben 2-3-dimetilbutadliennél ha 
még a Na helyett Li-ot alkalmazunk, a két 
sel esség kommenzurábilis lesz és, Zieglernek 
sikerült

Li (CHí—C = C —CHdnLi 
I I 
CH3 CH3

összetételű molekulákat izolálni, ahol n kis 
egész szám, melynek átlagos értéke nő a poli
merizáció idejével

A reakció nemcsak alkálifémekkel, hanem 
alkálialkatokkal is elindítható. Ezekkel oldatban 
is lehet polimerizálni és így a reakció a kon
centrációkkal kéziben tartható. Így pl Li-butillal 
oldatban indítva kevés butád lennel alacsonv 
C4Hf(C4H«)nLi összetételű polimerek képződ
nek. Ezeke', vízzel elbontva, azután hidrogé
nezve a keletkezett parafinokról meg lehet 
állapítani, hogy egyenes láncuak-e vagy el
ágazók. Így meg volt állapítható, hogy alacsony 
hőfokon az 1—2 magason az 1—4 add idő a 
túlnyomó. Az SK ebedben ózonolízissel állapít
ható meg, hogy igen kevés borostyánkősav ill. 
boros'vámaldehid mellett (1-4-addició), főkép 
formaldehid és egy oxigéntartalmú polimer 
keletkezik:

(CH2-C H -C H o-C H )„- -
I I
CH : CH« CH : CH2

(CH:.CH-
I
CH-

— C H i.C H ),-.
I

CH CH— CH
2,íCHlO -j— (CHí.CH.CHí.CH)«-

I I
CHO CHO

vagyis az SK főképpen 1—2 addigiéval épül fel. 
Van azonban több-kevesebb oldhatatlan, csak 
duzzadó gélir. kc'ó’u is, ami nyilván láncelága
zások és hídképződó.ek következménye.

Abkin és Medvegyev megállapították, hogy 
tiszta gáz- vagy folyadékfázisban sincs a láncok 
növekedésénél gyökreakcióval dolgunk: a poli
merizáció!; akár kifagya ztással akár a buta
dien hirtelen elvonásával megállítva, majd 
újra tetszőleges idő múlva elindítva, az ú'bóli 
indulásnak nincs indukc'ós periódusa a poli
merizáció azonnal az előző sebességgel megy 
tovább. Szabad gyököu mechanizmusnál a re- 
akc'ó szünetében a szabad gyökök lekötődné
nek, az újrainduláskor tehát előbb a lassú start- 
reakciónak kellene újra megindulni, vagyis a

polimerizáció ugyanúgy csak fokozatosan fej
lődhetne ki, mint első ízben. Ezek a tények 
bizonyítják egyúttal azt is, hogy csakugyan a 
startreakció a sebességmeghatározó így ért
hető hogy a polimerizáció menete nagyban 
függ a nrtriumfcatal zátor felüle'kifejtésétől, 
mert ez szabja meg az időegység alatt induló 
láncok számát és ezzel az átlagos lánchosszat.

Abkin é- Medvegyev azt is megállapítottak, 
hogy a polimerizáció azonos nyomáson gáz
va gv folyadékfázistól azonos sebességgel megy 
végbe. A polimer a katalizátort csakhamar be
vonja és akkor már a szilárd polimerben ural
kodó moromerkoncentráció mérvadó a folyamat 
sebességére, ez pedig adott nyomáson csak a 
hőmérséklet függvénye. Viszont vastagabb
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polimerrétegeknél, tehát a folyamat későbbi 
stádiumaiban a diffuziósebesség is mérvadó 
lesz.

A nátrium nagyobb felületkifejtése gyor
sítja a polimerizációt, de ipari méretekben sza
kaszos eljárásnál ügyelni kell, mert a reakció 
erősen exoterm és így ha túl gyorsan megy 
végbe, a hőmérsékletet nem lehet kézben tar
tani. A helyes üzemi hőmérséklet legfeljebb 
60“ C, efölött az anyag részben elég és túl nagy 
a gélfrakció. A hőmérséklet kézbentartására a 
szakaszos éli árassal (nagy. hűtőlúg dókkal fel
szerelt autokláv egyszerre megtöltve) már 
maga Lebegyev felismerte moderátorok szüksé
gességét és azt is, hogy az eljárásnál úgyis az 
el egybe kerülő bu'ilén ezt a szerepet mén jól 
tölti be. Túlsók moderátor azonban káros, mert 
túlságosan lerövidíti a láncokat túl puha. eset
leg folvós polimer keletkezik. A szakaszos el
járásnál a nátriumot úgv alkalmazzák, hogy 
néhány mm átmérőid vaspálcákiat olvadt nát
riumba mártva, kb 0,5 mm vastag réteggel von
ják be és ezeket a pálcákat akaratjaik be az 
autoklávba.

A .pálcás“ szakaszos c l:árás igen kényes, a 
hőmérséklet betartása a keze’ő részéről valósá
gos művészet. Ezért később ú"v módosították 
az, eliárást. hogy a nátriuméi; petróleumos védő- 
kollo-'dos pa zta alakjában tálcákra vittév fel. 
ezeket a tálcákat kihúzható, ill. cserélhető 
módon na?v gázkamrákba, h e l v e z f é v  be. ame
lyekben állandóan kér m g a butadiengáz. Ha 
egy-evy tálcán elég vastag polimerréte" nőtt, 
kihúzzák és frissel cserél’k. A föl yton osan 
clrknláló gáz sokkal jobb hőfokállandóságot 
biztosít.

A nvers pob'mert vízzel keze’ve a nátriumot 
h’droxiddá alakífiák és részben k:mos°ák, 
vákuumban való gyúrással megszabadítják a

bennmaradt butiléntől, ugyanekkor antioxi- 
dánst iis kevernek hozzá.

Bár itt csax Lebegyev e’járásáit és munkás
ságát ismertettük, meg kell emlékezni arról, 
hogy ugyancsak szovjetorosz vegyészek telje en 
önállóan ki tudták dolgozni a kloroprénkaucsuk 
előállítását ami pl a németeknek egyáltalán 
nem sikerült Ez e szovprón nevű műkaucsuk 
teljesen egyenértékű az amerikai neoprénnel. 
Ennél nincs ugyan meg az időbeli prioritás, 
az SK-ról, viszont megállapítható, hogy 1932- 
ben, amikor gyártása a Szovjetunióban már 
nagyipari méreteket öltött sehol másutt még 
nem tudtak használható műkaucsnkot előállí
tani.
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A Vegyipari Szakszervezetek Nem zetközi Szövetségének  
budapesti alakuló konferenciája

A Vegyipari Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége Budapesten, 1950 móré. 12—l ík ö  ött 
tartja  alakuló konferenciáját. Ezt megelőzőleg 
11 szakmai tagozat alakult már meg a múlt év 
folyamán. Ezeket a Szakmai Szövetségeket a 
Világszövetség kezdeményezésére alakítják meg 
egy-egy szakma^ dolgozói abból a célból, hogy a 
szakma dolgozóinak érdekeit nemzetközi vonat
kozásban hathatósabban meg tudják védeni, a 
munkásosztály nemzetközi összefogását szoro
sabbra lehessen fűzni. Ezek a szakmai interna- 
cionálék még jobban megerősítik a Szakszerve
zeti Világszövetséget, amely 56 ország 72 millió 
szervezett munkásának mozgalmát irányítja. 
A harc középpontjában jelenleg a munkásosztály 
életszínvonalának emelése mellett a béke megvé
dése, az imperialisták háborús törekvéseinek 
meghiúsítása áll. Ha ezeket a célokat figye
lembe vesszük, világossá válik számunkra, hogy 
a, békéért való harcban a vegyipar dolgozóinak 
különleges szerep jut. Súlyos felelősség neheze
dik az emberiség sorsáért a vegyipari értelmi
ségre, akiknek feladata meg akadályozni, hogy a 
legkiválóbb tudósok, kémikusok és mérnökök 
találmányaikkal az imperialisták háborús törek
véseit támogassák. Ebben a harcban a vegyipar 
fizikai és értelmiségi dolgozóinak szilárd és

megbonthatatlan egységet alkotva kell a Szov
jetunió vezette békétáb r harcos milliói seredét 
gyarapítani. Abban a harcban, amelyet a béké
ért, az építésért és az emberiség jólétéért folyta
tunk, ki kell használni a vegyipar Iculcspozíeió- 
ját, mely az imperialista hadiiparnak is egyik 
legfontosabb bázisa.

Erre a küzdelemre fogja össze és mozgósítja 
a vegyipar dolgozóit a most megalakuló Nem
zetközi Vegyipari Szakszervezeti Szövetség, 
melyben jelentős szerepe lesz a Magyar Vegy
ipari Munkások Szakszervezetének is. Bizonyo
sak vagyunk abban, hogy a világ vegyipari 
értelmisége, a nagy kémikusok zöme támogatni 
fogja a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség 
harcát a békéért, a kapitalista és gyarmati 
országok dolgozóinak emberi jogaiért, életszín
vonalának emeléséért.

A magyar vegyipari értelmiség pedig, amely 
eddig hűen követte nagy Pártunk útmutatását 
és amelynek oly jelentős szerepe volt eddig is az 
ország újjáépítésében, még fokozottabban veszi 
ki részét azokból a feladatokból, melyeket Pár
tunk és vezetőnk, Rákosi Mátyás tűzött a 
magyar dolgozók elé a szocialista Magyarország 
felépítésére.



40. M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a

Az alumínium korróziója a vegyiiparban
D v  E lí D E Y-G R Ü Z T I B O R

1. AZ ALUMÍNIUM SZEREPE A VEGYI- 
IPARBAN

Az alumínium felhasználásának rohamos 
terjedése során a vegyi iparban is mind nagyobb 
szerep jut e fémnek. Kis faj súlyán kívül számos 
olyan tulajdonsága van, melyek igen előnyösek 
a vegyi ipar szempontjából, s lehetővé teszik, 
szerkezeti anyagként való felhasználását, külö
nösen mióta nagyszilárdságú alumíniumötvö
zetek is állíthatók elő és kémiai ellenállóképes- 
sóge is kellőképpen fel van derítve.

A legkomolyabb versenytársai az alumí
niumnak a vegyi iparban a nemes acélok, me
lyeknek mechanikai tulajdonságai előnyöseb
bek, kémiailag ellenállóbbak, mint az alumí
niumötvözetek, azonban nehezebben megmun
kálhatok. rosszabb a hővezetőképességük,1 he
gesztésük előnytelenebb és drágább.

A töhbd nehézfémek nem elégíti ki a vegyi 
ipar igényeit, mert bár egyeseknek (pl. a vörös
réznek) kedvezőek a mechanikai és hőtechnikai 
sajátságai, a korróziójukkal kapcsolatban fel
lépő mérgezési, katalitikus bontási, elszínezési 
veszély csak nagy körültekintés mellett engedi 
meg alkalmazásukat, s kívánatossá teszi ki
küszöbölésüket.

Az alumínium kétségkívül kevésbbé' ellen
álló korrózióval szemben, mint a saválló acélok, 
számos esetben azonban megválaszthatok úgy 
a körülmények, hogy korróziója nem jelent 
komoly veszélyt. Nagy előnye az alumínium
nak, hogy korrózió folytán oldatbakerült kis 
mennyiségei a legtöbb esetben nem zavarnak. 
Az alumíniumedényekben való készítésnél vagy 
tárolásnál az élelmiszerekbe jutó alumínium az 
egészségre ártalmatlan.2 nem színezi az árut, és 
nem fejt ki katalitikus bontó hatást. Ezért, ha 
csak nem vegytiszta anyagról van szó, korrózió 
folytán netalán nyomokban oldatba került alu
míniumnak nincs jelentősége, amit a többnyire 
színező, katalitikus hatású és mérgező nehéz- 
fémvegyületekről nem mondhatunk el. Mivel a 
modern metallurgiai eljárásokkal igen jó és 
változatos mechanikai sajátságéi alumínium- 
ötvözetek készíthetők,3 az alumíniumot a vegy
iparban is mind nagyobb mértékben alkalmaz
zák szerkezeti anyag gyanánt.4 Különösen fon
tos ez Magyarországon, hol az alumíniumércek 
bőségesen találhatók, a nehézfémeket viszont 
túlnyomórészt külföldről kell importálni.

Megbízhatóan azonban csak akkor használ
ható az alumínium, különösen a vegyiparban

1 Az A1 [hővezetőképeswége szobahőmérsékleten 0,50 
cal/fok. ems., az acé oké 0,0ö—0,12, a vörösrézé 0,90.

2 Az erre vomatkczó újabb vizsgálatok közül 1. pl. 
M. I. Krilova: Voprosi Pitanija 9 . No. 6. 59. 1940; F. P. 
Underhill and F. I. Petermann: Amer. Journ. Physiology 
9 0 , 40, 1929.

3 A szabványos Al-ötvözetek összetételét és saját
ságait 1. Greleji Sándor: Alumínium, kézikönyv, Buda
pest, 1949. 630. old.

4 L. pl. V. D. Jakotov: Zsurnal Ohim. Ind. S. S. S. H.
17. No. 9. 39. 1940; E. Zurbrügg: Oh inna 1 . No. 4. 74. 1947.

fellépő többnyire erősen korroziv környezetek
ben, ha tájékozva vagyunk korrózióját előidéző 
és gátló tényezőkről.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK AZ ALUMÍ
NIUM PASSZIVITÁSÁRA ÉS KORRÓZIÓ

JÁRA VONATKOZÓAN
Az alumínium meglehetősen pozitív jel 

lemű s alapjában véve eléggé reakcióképes fém, 
melynek felülete a levegővel való érintkezéskor 
azonnal oxidálódik. A keletkezett oxid azonban 
összefüggő tömör réteget alkot, úgy, hogy már 
0.01—0.05 i* vastagságban elzárja az alumínium 
felületét az oxigéntől, s ezáltal megvédi az 
alumíniumot a káros mértékű oxidációtól. Az 
oxidréteg védőhatása folytán az alumínium a 
levegőn passzívvá válik, s kémiai ellenálló
képessége lényegesen nagyobb, mint ami kémiai 
jellemének megfelel- E passzivitás azonban csak 
addig tart, míg a védőréteg megvan. Egyszerű 
mechanikai megsérülése nem veszélyes, mert a 
sérült hely friss oxidhártya képződése folytán 
ismét beforrad. Megszűnik azonban a védő
hatás, ha az alumíniumtárgy olyan környezetbe 
kerül, ill. olyan anyagokkal jut érintkezésbe, 
melyek oldják az oxidot, ill. megakadályozzák 
összefüggő hártya kialakulását. így  közismert, 
hogy higany megszünteti az alumínium passzi
vitását, s higannyal érintkező nedves alumí
nium aránylag gyorsan laza alumínium- 
hidroxiddá alakul át,5 mert a felületen kelet
kező lamalgám meggátolja hártya kialakulását.

Megszűnik az alumínium passzivitása akkor 
is, ha a már kialakult oxidhártya feloldódik. 
Mivel az alumíniumoxid amfoter jellemű, erős 
savak és erős lúgok egyaránt oldják. Az alumí
nium ennekfolytán csak korlátolt pH-interval- 
lumban mutat kielégítő ellenállóképességet 
korrózióval szemben. Bár szigorúan érvényes 
általános összefüggés az oldat pH-ja és korroziv 
hatása között nincsen, nagyjából megállapít
ható, hogy a legtöbb sóoldat korrózív hatása 
pH =  5—8,5 között elhanyagolható, klorid-ionok 
azonban lényegesen meggyorsítják az oldódást 
(semleges és savanyú oldatokban kloridion 
jelenlétében mintegy ezerszer nagyobb az A1 
oldódási sebessége, mint szulfátion jelenlétében, 
lúgos közegben ellenben nincs számottevő 
különbség e két ion között6). Ugyancsak igen 
károsan hatnak nehézfém-sótartalmú oldatok, 
ezekből ugyanis nehézfém csapódik ki az alumh 
niumra („cementálás“), miáltal veszélves helyi 
elemek keletkezhetnek (1. alább). Különösen 
veszélves nehézfém- és kloridionok együttes 
jelenléte, mert a kloridionok nagy mértékben 
áteresztővé teszik az oxidhártyát és nagvon 
megkönnyítik a nehézfémek kicsapódását.7

5 A Hg korrózív hatásának közelebbi tanulmányo
zását 1. V. S. Zorin: Korrczija. 4 , No. 2. 142. 1938.

6 L. Gr. V. Akimov és A. J. Glukova: Cornpt. Bend. 
Acad. Sci. U. S. S. R„ 49. 194. 1945.

7 H. H. Uhlig, The lUorrosion Handbook, New-York. 
1948. 46.
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Egyes anyagok jelenlétében viszont erősebben 
lúgos vagy savanyú oldatok is ártalmatlanok: 
szilikáttartalmú oldatok még pH =  11,7 érték
nél sem támadják meg az alumíniumot, más
részt tömény salétromsav is hatástalan.

Az általános „kémiai“ oxidációnál sok eset
ben lényegesen fontosabb az alumínium felüle
tén létrejövő helyi elemek okozta korrózió. 
A helyi elemek a felület különböző elektro
kémiai potenciálú helyei között a fémmel érint
kező folyadék vagy adszorbeált nedvességréteg 
közreműködésével létrejövő kis galvánelemek, 
melyek anódján a fém oldódik, katódján pedig 
rendszerinti hidrogénionok semlegesítődnek.8 
A helyi elemek működése különösen veszélyes 
azért, mert a fém oldódása az anódos helyekre 
összpontosul. Ilyen körülmények között gyakran 
előfordul, hogy igen kismennyiségű fém oldó
dása kilyukadáshoz vezet, s nagyméretű tárgya
kat (tartányokat, üstöket, csöveket stb.) tesz 
használhatatlanná. Általában az egész fémfelü
letre kiterjedő s aránylag nagymennyiségű 
fémet oldatbavívő mérsékelt általános korrózió 
a gyakorlatban többnyire kevésbbé veszélyes, 
mint a kis felületekre összpontosult lokális kor
rózió.

A galvánelemek okozta korrózió veszélye 
akkor a legnagyobb, ha különböző fémek érint
keznek egymással. Az iparban nem mindig 
kerülhető el, hogy mechanikai vagy elektromos 
okokból a berendezések egyes részei különböző 
fémekből készüljenek. Ha ezek közvetlenül 
érintkeznek egymással, a környező folyadék 
vagy nedvességhártya hatására szabályszerű 
galvánelem jön létre, melyben a kevésbé pozi
tív potenciálú fém oldódik. Ha pl. a’umínium- 
lemezt réz- vagy vascsavarral erősítünk fel, 
akkor a csavar környezetében az alumínium 
erősen korrodeálódik, mivel a gyakorlatban elő
forduló viszonyok között az alumínium anódos 
(negatívabb potenciálú) a rézhez, ill. vashoz 
képest. Korrózió folytán az alumínium csak
hamar elvékonyodik és kiszakad, miáltal az 
összeerősítés és esetleg az egész berendezés hasz
nálhatatlanná válik. A berendezéseket tehát 
lehetőleg úgy kell megszerkeszteni, hogy külön
böző fémek ne érintkezzenek egymással.

A különböző fémek érintkezése folytán fel
lépő galvánelemek roncsoló hatása annál 
nagyobb, minél nagyobb a kapocsfeszültsége 
az elemnek, vagyis egyébként azonos körülmé
nyek között, minél nagyobb mértékben tér el a 
két fém potenciája egymástól. A fémeknek kor
rózió szempontjából számbaj övő potenciája 
igen nagy mértékben függ a folyadék összetéte
létől, levegőtartalmától, a fém állapotától és 
egyéb körülményektől, úgy hogy saját sóik o’da- 
tára vonatkoztatott normálpotenciálok értéke 
sokszor még a nagyságbeli sorrendről sem ad 
megbízható tájékoztatást. Ezért az irodalomban 
elvétve található potenciáltáblázatok felhaszná
lása igen nagy óvatosságot igényel.

Bár a galvános korrózió a különböző fémek 
közvetlen érintkezése esetén a legnagyobb, létre
jöhet akkor is, lia ugyanabba az oldatba merülő

s A helyi elemektől (közelebbit 1. pl. A. TE: Chimi- 
cseszfe. Referat. Zsurnal, 2. No. 1. 130, 1939; Erdey-Grúz 
Tibor: A  fémek korróziója és védelme. A Mérnöki 
Továbbképző Intézet kiadványa, Budapest, 1943.

9 L. R. B. Mears és R. H. Brown: Ind. Eng. Chem. 
3 3 . 1010. 1941.

két fém közvetlenül nem érintkezik egymással. 
Ilyen komplex galvánelemek' működése az 1. és
2. ábra alapján érthető meg. Az 1. ábrán vázolt 
komplex elemben különböző fémek egyáltalában 
nem érintkeznek egymással, s az áramot a két 
folyadék különböző koncentrációja hozza létre 
(mivel a két fém potenciálja különböző mérték
ben változik a koncentrációval). Az anódként 
szereplő fém oldódik, vagyis korrodeálódik. 
Ilyen típusú korrózió jöhet pl. létre, ha több, 
egymással közvetlenül érintkező alumínium
kádba vörösréz hűtő- vagy fűtőcsövek vannak

az alumíniumtól elszigetelve felszerelve. A 2. 
ábrán vázolt komplex elem működése olyan 
korróziós jelenségeket magyaráz, melyek létre
jötténél az alumínium ugyan nem érintkezik 
idegen fémmel, de a két azonos összetételű 
folvadékba két különböző, egymással összekötött 
fém merül. Ilyen komplex elemek egyébként 
értíhetelen korróziós esetek létrejöttét világítják 
meg.

Az idegien fémek okozta korrózió alumínium 
és réz érintkezésénél különösen veszélyes, mert 
a réz a gyakorlatban előforduló körülmények 
között mindig lényegesen pozitívabb poten
ciálú, mint az alumínium, a létreiövő galván
elemnek tehát utóbb az anódja.* 10 Hasonló a 
helyzet rézalapú ötvözetekkel szemben is. Vas
sal érintkezésben is korrodeálódik az alumí
nium. bár a potenciálkülönbség itt kisebb, sőt 
a körülményektől függően (ni. semleges vízben) 
az alumínium, ill. ötvözetei katódossá is válhat
nak és meggyorsíthatják a vas korrózióját, sőt 
az is előfordulhat, hogy az alumínium kezdetben 
anódos, majd ennek korrózió-termékei a vas- 
felületre jutva, ott is korróziót okoznak, úgy 
hogv végeredményben mindkét fém tönkre
megy.11 Rozsdamentes acéllal érintkezésben 
lényegesen kisebb a korrózió veszélye.12 13 *

A kadmium potenciálja számos oldatban 
közel van az alumíniuméhoz, ezért a kadmium/ 
alumínium érintkezés jár a legkisebb korrózió- 
veszéllvel. célszerű tehát az acélt kadmiummal 
bevonni, ha elkerülhetetlen a közvetlen érintke
zés e két fém között. A cink a legtöbb semleges 
és savanyú oldatban anódos az alumíniummal 
szemben, ezért bizonyos mértékig megvédi utób
bit a korróziótól,” de lúgos oldatban megfordul-

19 H. Hiinlioh: Alumínium, 23 . 389. 1941; P. Mabb;
Metallurgia, 11 . 29. 193B.

11 \V. H. Hatfie'-d; Journ. Roy. Aero. Soc. 39 . 561.
1935.

12 R. H. Brown: Am. Soc. Testing. Materials Bull. 
1944. Jan. 126. old.

13 R. B. Mears és H. J. Fahrney; Trans. Am. Inst.
Chem. Eng. 37. 911. 1941.
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hat a potenciál, s itt a cink meggyorsítja az 
aluminium korrózióját. Meg kell azonban ezzel 
kapcsolatban jegyezni, hogy bár a katódos 
helyek korrózióval szemben védettebbek az 
anódosaknál, teljes korróziómentességre azon
ban nem lehet biztonsággal számítani. Egyrészt 
ugyanis a katódos helyeken az áram az oxid- 
természetű védőréteg megbontásával és a 
reakciótermékek eltávolításával jár, ami esetleg 
megnövelheti a korróziót. Másrészt viszont a 
katódos helyeken az oldal lúgossá válik, ami, ha 
a oH túlságosan megnő, az alumínium oldódásá
hoz, vagyis megnövekedett korrózióhoz vezethet.

Korróziót okozhat különböző alumínium- 
ötvözetek vagy tiszta és szennyezett alumínium 
érintkezése is, mert a tiszta alumínium katódos 
a szennyezetthez képest (nyilván tökéletesebb 
védőbártya kialakulása folytán), de anódos a 
réztartalmú ötvözetekkel (fredal, duralumin, 
stb.) szemben.

A fémek potenciálját számottevően befolyá
solja a felületi hártya természete. Ez teszi ért
hetővé pl. az olyan eseteket, melyeknél egy régi 
csővezeték egy részének ugyanabból a fémből 
készült újjal való kicserélése után az új cso
darab hamar tönkremegy: a csővezeték régi 
részén kialakult jól záró vastag védőréteg az új 
és még csak vékony hártyával ellátott csőrész
letet anódossá teszi előbbivel szemben, s komoly 
korróziót okozhat. Annak a panasznak, hogy 
„az újabban gyártott csövek nem oly jók, mint 
a régiek“, sokszor ez az oka (más fémeknél is).

Ez a példa átmenetet jelent azokhoz a kor
róziós jelenségekhez, melyeket okozó galván
elemek pólusai ugyanazon fém felületének 
különböző sajátságú helyei (helyi elemek). Az 
ilyen típusú helyi elemek kialakulása, külön
böző okokra vezethető vissza. Egyrészt a tiszta 
fémek potenciálja is függ a mechanikai meg
munkálástól: az erősebben megmunkált helyek 
rendszerint anódossá (negatívabb potenciálúvá) 
válnak a kevésbbé erősen megmunkáltakhoz 
képest. Ennek folytán a megmunkálás követ
keztében fellépő feszültségek elősegíthetik a 
korróziót, tehát el kell ezeket kerülni, ill. utóla
gos hőkezeléssel meg kell szüntetni. Az utólagos 
hőkezeléssel azonban nagyon óvatosan kell 
bánni, mert veszélyessé válhat, ha új fázisok 
(szemcsék) keletkezéséhez vezet, mint arról 
alább még szó lesz. Létrejöhetnek azonban helyi 
elemek azáltal is, hogy az alumíniumban kis 
mennyiségben jelenlévő szennyezések meg
szilárdulásakor a felületi rétegben gyűlnek 
össze, miáltal ez anódossá válik a fém belsejéhez 
képest. Ha valamilyen (kémiai vagy mecha
nikai) oknál fogva a felületi réteg megszakad 
és szabaddá válik a tiszta fém, akkor létrejön a 
helyi elem.

Igen veszélyes helyi elemek keletkeznek 
ugyanannak a fémfelületnek különböző oxigén
ellátású helyei között („differenc'ális szellőzési 
elemek“14). A helyi elemek katódjain ugyanis 
legtöbbnyire hidrogén válik ki, mely polarizálja 
az elemet, s ha helyben marad, csakhamar meg
szünteti az áramot. Ha azonban oxigén van

14 Közelebbről 1. pl. Erdey-Grúz Tibor: Fémek korró
ziója és véde.me, Mérnöki Továbbképző Int., Budapest, 
1943. 18. o.d.

jelen, ez vízzé oxidálja a katódon levált hidro
gént, ezáltal depolarizálja a helyi elemet, és 
áramát megnövelvén, előmozdítja a korróziót. 
Ha a felület különböző helyei különböző mérték
ben szellőződnek, akkor a jobban szellőzött,, 
tehát bővebb oxigénellátású helyeken erősebb a 
depolarizáció, mint azokon a helyeken, melyek
hez kevesebb oxigén jut. Előbbi helyek tehát 
nagyobb mértékben válnak katódossá, mint 
utóbbiak, más szóval a gyengébben szellőzött 
helyek anódossá válnak a jobban szeliőzöttek- 
hez képest, közöttük helyi galván elem jön 
létre, melynek anódja oldódik. Figyelemreméltó, 
hogy ebben az esetben a fém ott anódos, tehát 
ott korródeálódik, ahol kevesebb oxigén jut 
hozzá, noha a korróziót közvetve az oxigén 
okozza. Az ilyen differenciális szellőzéstől szár
mazó korrózió különösen akkor veszélyes, ha a 
rosszul szellőzött hely kisfelületű a jól szellő- 
zötthöz képest, mert ilyenkor kis anód áll nagy 
hatóddal szemben, a fém oldódása kis felületre 
koncentrálódik és ott nagy helyi kárt okoz, 
anélkül, hogy az oldatba ment fém tömege az 
egész fémtárgy tömegéhez képest számottevő 
volna. Így pl. ha a felület mechanikus tisztítása 
alkalmával csiszolópor szemcse gyúródik be az 
alumíniumfelületbe, e szemcse alatt nagyon 
rossz az ozi gén ellátás, ez a hely tehát anódossá 
válik, a fémfelület sértetlen részeivel szemben 
Ennekfolytán itt oldódik a fém, a szemcse alatt 
mélyedés keletkezik, mely még rosszabbul szel
lőzik, a mélyedés feneke tehát méginkább anó
dossá válik és í. t. Ez könnyen arra vezet, hogy 
a mélyedés helyén a fém kilyukad, esetleg csak 
tűszúrásszerű lyuk keletkezik, amiről felületes 
szemléletre nem is hinné az ember, hogy kémiai 
korrózió eredménye. A kilyukadás természete
sen tönkreteszi az alumínium tárgyat, anélkül, 
hogy komoly anyagveszteséggel járna.

Ilyenfajta korrózió, ú. n. „pitting“, mind
annyiszor létrejöhet, ha a felület egv helyén 
rosszabb az oxigénellátás, mint a többi helyeken.

Az imént említett igen káros, de csak kis 
anyagveszteséggel járó korróziós jelenségek 
óvatosságra intenek a korrózió-vizsgálati mód
szerekkel szemben, melyek egy része a kísérleti 
minta korrózió folytán beállott súlyvesztesé lé
nek a mérésén alapszik. A vizsgálatoknál figye
lembe kell tehát venni a mechanikai sajátsá
gok romlását is.15

ALUMÍNIUMÖTVÖZETEK 
ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS ÁLLAPOTÁNAK 

HATÁSA A KORRÓZIÓRA.
Az alumínium és alumíniumötvözetek jó  

ellenállóképességének (passzivitásának) felületi 
védőhártya az oka, tehát mindazok a h..tások, 
melyek megbontják e hártyát csökkentik az. 
alumínium ellenállóképességét korróziv hatá
sokkal szemben. Az ellenállóképeiségnek idegen 
anyagok (ötvöző elemek) hatására beálló csök
kenése különösen a vegyi iparban fontos és ve
szélyes, mert itt sokkal erélyesebbek a korró-

15 Korszerű korrózióvizsgálati módszerek leírását 1- 
pl. A. S. Afanasiev és V. K. Rcstovcsevia: Zavodskaja 
Láb. 13. 847. 1947; A. Zeerleder: Schweiz. Arch, angew. 
Wiss. Techn. 6. 33. 1940.
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ziv hatások, mint egyebütt. Ezért számos kiváló 
mechnikai sajátsága s egyébként jó korrózió
ellenállású ötvözet alig használható a vegyi 
iparban.

Kémiai hatásoknak legjobban a tiszta alu
mínium áll ellen, ezért mindazokon a helyeken, 
melyeken erős kémiai hatásoknak van a fém 
kitéve, lehetőleg tiszta alumíniumot kell hasz
nálni. A szabványos alumíniumféles'gek közül16 
a legalább 99% Al-ot tartalmazók alkalmasak a 
célra de nehézfém (Cu, Zn) szennyezésük ne 
legyen több 0.05%-nál,

Az alumíniumötvözeteknél is fontos azok 
tisztasága, vagyis hogy csak a szándékosan 
hozzátett ötvözetelemeket tartalmazzák az elő
írt mennyiségben, mert ezen túlmenő idegen 1 
alkatrészek lényegesen megváltoztatják a kor-, 
rózióval szemben tanúsított ellenállóképessé- 
get, s az ilyen szennyezett ötvözet a gyakorlat
ban esetleg másként viselkedik, mint a meg
adott összetétele alapján várható volna.

A szennyezésele és ötvöző elemek általában 
azért csökkentik az alumínium ellenállását 
vegyi hatásokkal szemben,17 mert megzavarják 
a védőhártyát, s  kardosok lévén vele szem
ben. helyi elemek működése útján gyorsítják 
a korróziót. Ez alól csak a Mg, Mn és Cr kivé
telek (talán az Sb is). Legveszélyesebb a Cu. 
mert sokkal nemesebb lévén az alumíniumnál, 
nagy kapocsfeszültségű helyi elemeket hoz 
létre, melyek alumínium anódjain erős korrózió 
mutatkozik. Réztartalmú alumíniumötvözetek 
is erősen korródeálódnak, s a korrózió, mely 
sokszor pitting alakjában jelentkezik, több
nyire a szegregáció folytán keletkezett CuAh 
szemcséknél indul meg, melyek katódosak a 
rezet szilárd oldatban tartalmazó ötvözettel 
szemben.18

A vastartalmú ötvözetekből szegregálódó 
FeAls szemcsék is erősen katódosak, és kör
nyezetük gyors pusztulását okozzák. Bár a vas 
kevésbbó nemes, mint a réz, előbbi mégis ve
szélyesebb, mert csaknem oldhatatlan a szi
lárd alumíniumban. így tehát már kis mennyi
sége is külön fázis alakjában válik ki, s ezáltal 
növeli a korróziót.19 Az egyes ötvözetekben 
szintén előforduló NiA’3, ill. MnAL csak alig 
katódosok, a MgaSi viszont anódos a homogén 
alumíniummal szemben, korrózió szempontjá
ból tehát nincs jelentőségük. Nagy Si-tartalmú 
ötvözetek (pl. silumin 13% Si-al) ennek folytán 
kémiailag ellenállók és jól használhatók a 
vegyi iparban, noha magasabb hőmérsékleten 
szilárdságuk csökken.

Nehézfémek nemcsak az ötvözetből szár
mazhatnak hanem kívülről is juthatnak az 
alumínium, ill. ötvözetei felületére. Így pl. vas- 
forgáccsal való tisztításnál vastörmelék hatol
hat be a felületbe, nehézfémionokkal szennye-

18 Az alumíniumra vonatkozó szabványok összefog
lalását 1. pl. Geleji Sándor: Alumínium-kézikönyv, Buda
pest, 1949. 630. old.

17 F. C. Frary: Ind. Eng. Ohem. 2 6 . 1231. 1934.
18 O. W. Akimow és A. S. Olesko: Korr. Met. 11. 

125. 1935.
18 Gadeau: Met. Corr. 13 . 324. 1938.

zett oldatokból pedig ionkieserélődrssel (ce- 
mentálással) válhatnak ki nehézfémek a felü
letre és okozhatnak korróziót. Káros hatásúak 
lehetnek nemfémes zárványok is, melyek gyak
ran kiindulópontjai korróziónak vagy henger
lésnél bekövetkező repedéseknek. Ezért helyes 
hengerlés előtt eltávolítani az öntési kérget,, 
mert a megszilárduláskor ebben felhalmozód
nak az esetleges szennyezések, amelyeket a 
hengerlés részben belegyúr a felületbe, s ez
által rontja annak ellenállóképességét.

A szennyezések hatása a kémiai ellenálló- 
képességre függ a közegtől is. Savanvú közeg
ben pl. színalumínium Lényegesen ellenállóbb 
korrózióval szemben, mint szennyezett, 1 i fos 
közegben viszont alig van különbség e kettő 
között. 19/a

Tekintve, hogy az alumínium és ötvö
zeteinek kémiai ellenállóképessége felületi 
sajátságaikon múlik- nagy gondot kell fordítani 
arra, hogy a felület a gyártási folyamatok alatt 
be ne szennyeződjék. Semmi értelme sincs, 
nagy tisztaságú, drága fémet alkalmazni, ha 
nem gondoskodunk arról, hogy a megmunká
lásnál (hengerlésnél, sajtolásnál, stb-) ne kerül
jenek szennyezések a felületbe.

Nemcsak szilárd szennyezések, hanem üre
gek (buborékok) is károsak, mert gyakran ki
indulópontjai a korróziónak.20 Légbuborókok 
az öntéskor keletkezhetnek, mikoris a levegő 
oxigénje oxidhártyát képez a buborék körül, 
és megakadályozza a nitrogén eltávozását, de 
nedvességtől is származhatnak. A vizet ugyanis 
elbontja a megolvasztott alumínium, és a fej
lődő hidrogén buborékokat képez. Hidrogén
buborékok korródeált alumínium újraöntése 
alkalmával is keletkezhetnek21: a korrózió alkal
mával keletkezett hidrogén részben oldódik a 
szilárd alumíniumban22, megolvasztáskor sza
baddá válik és buborékokat képezhet. Ezért 
fontos, hogy az alumíniumöntvények minél 
nagyobb sűrűségűek legyenek, mert a relatív 
nagy sűrűség buborékmentességet jelent.

Az alumíniumnak a vegyiparban való fel
használósa szempontjából nem szabad szem 
elől téveszteni azt, hogy a legjobb, nagy szilárd
ságú (38—52 kg/mm2) alumíniumötvözetek réz- 
tartalmúnk (5%-ig) s ennekfolytán korrózióval 
szemben kevéssé ellenállóak.23 * A rézmentes (ill. 
rezet csak szennyezésként tartalmazó) ötvöze
teknek viszont a mechanikai sajátságai kevésbé 
előnyösek. Nagyjából való tájékozódás céljából 
a mellékelt táblázatban vannak összefoglalva a 
MOSZ 3745. MOSZ 3713 és MOSZ 3714 alapján 
az alumíniumnak és leghasználatosabb ötvöze
teinek fenti szempontból legfontosabb saját
ságai.

62 a) M. Centneirszwer es \V. Wittand: Zeitsehr.
Elektrochem. 35. 695. 1929.

20 E. M-aass: Korr. Met. 3. 25. 1927.
21 J. Hanson es I. G. Slater: Journ. Inst. Met. 16. 

216. 1931.
22 C. J. Smithells es 0. E. Rans’.ey: Proc. Boy. Soc.

(A), 152. 706. 1935.
28 V. ö. M. N. Bozov: lOhimicseszkii Bef erat. Zsurnal, 

1940. No. 8. 139.
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TÁBLÁZAT.
S zab v án y o s a lu m ín iu m ö tv ö ze tek  n é h á n y  s a já ts á g a .

Fém  je le
Ö sszetétele

%

T ű rh e tő  szennyezés 
leg fe ljeb b  

°/o

K orró z ió
e llen á llá s S z ilá rd ság A lak i t- 

h a tó ság
E le k tr . 

vez. kép.

S z ín — A l: 
A1 91),7 K A l: 99, 7 Si + F e :  0,3, T i: 0,03 

C u + Z n : 0,03
Jó G yenge Jó Jó

A l 99,5 K A l: 99,5 Si + F e :  0,5, T i: 0,03 
C u + Z n : 0,05

Jó G yenge Jó Jó

Ö ntésze ti ö tvözetek : 
Ö A l-S i Si: 11—13,5 Fe: 0,6, M n: 0,45, T i: 0,15, 

C u-j-M g+Zn: 0,1
Jó Jó Rossz Rossz

Ö A l- S i- C n S í: 11-13,5 
Ou: 0,7—1,!! 
Mn: 0,3—0,43

Fe: 0,6, T i: 0,15, M g: 0,05, 
Zn: 0,05

Rossz Jó

Ö A l - S i - M s Si: 11—13, r> 
v a g y  9—1U 
Mii: 0,3—0,45 
Mír: 0,2-0,5

Fe: 0,6, T i: 0,15 
Cu: 0,05, Zn: 0,05

Jó Jó Jó G yenge

ÖA1—Mg M g; 1,8—7,5 
M n: 0,1-1,3 
Si: 0 -1 ,5  
T : 0—0,3 
Sb: 0—,1,3 
C l-: 0—0,3

F e : 0,5 
Cu: 0,05 
Zn: 0,1

Jó Jó Jó G yenge

ÖA1—Cn Cu: 7—9 
Si: 0,2—0,6

Fe: 0,6 
Si: 0,2—0,6

Rossz Jó J ó Rossz

ÖA1—Cu—Ni Cn: 3,8—4,2 
N i: 1,7—2,2 
M g: 1,2—1,7 
S i: 0,1—0,5 
F e : 1 3—0,9

T i: 0,15 
M n: 0,3 
Zn: 0,5

Rossz Jó J ó Rossz

A la k íth a tó  ötv. 
A l—M g—Si Mg: 0,3—1,5 

S i: 0,2-1,5 
M n < l,5

Cu: 0,1 
F e: 0,5 
Zn: 0,05

Jó K özepes Jó Rossz

A l—Mg M g+ Z n : 2,5-10, 
Zn<1.2

F e + S i:  0,8 
C u: 0,05

Jó K özepes Jó R ossz

M n<0,8
C r <0,5

A l—Mn M n: 1,0—2,0 
M g<0,5

F e +  S i: 0,8 
Cu: 0,1

Jó K özepes Jó Rossz

Zn: 0,05

A l—Cu—Mg Cu: 2,5—5,0 
Mg: 0,2—2,5 
M n: 0,3—1,5 
S :< 1 ,5

Fe: 0,5 
Zn: 0,1

Rossz J ó Jó Rossz

A vegyi iparban az alumíniumberendezések 
többnyire erős korrózív hatásoknak vannak ki
téve, ezért sokszor le kell mondani a mechanikai 
szempontból legmegfelelőbb ötvözet használatá
ról, ill. igen hatásos korrózió elleni védelemről 
kell gondoskodni. Ez többnyire felületi oxidá- 
lással ill. inhibitorok alkalmazásával történik 
(1. alább), megvalósítható azonban úgy is, hogy 
a jó mechanikai tulajdonságú, de rossz korróziós 
sajátságú ötvözetre vékony tiszta alumínium 
vagy korrózióellenálló ötvözetréteget hengerel
nek rá (plattirozás, , alclad“-ötvözetek). Mivel a 
hengerlés melegen történik, a borítóréteg össze
forr az alappal, mechanikus leválás veszélye 
tehát nem áll fenn, a korrózióelleni védelem 
azonban nem teljes. A borítóréteg ugyanis 
vékony (az anyagvastagságnak mintegy 5%-a), 
könnyen megsérül, és a sérült helyeken az a^p- 
fém anódos lévén, erős korrózió indul meg. Nem 
hagyható továbbá figyelmen kívül az sem. hogv 
az alapfómből idővel nehézfémek diffundálnak 
a fedőrétegbe, és ezeknek már a nyomai is elég
ségesek a korrózió ellenállás lényeges lerontó-

'  2 4sara.
21 99,9986%-os tiszta alumíniumban már 0,0003% Ou 

elégséges intergranuláris korrózió megindítására, 1. P. 
Lacomibe és N. Yannaquis: Métaux et Corrosion, 22,
35. 1947.

METALLURGIAI ÉS MECHANIKAI TÉNYE
ZŐK HATÁSA, INTERGRANULÁRIS 

KORRÓZIÓ
Az alumíniumnak és egyes ötvözeteinek 

korrózív hatásokkal szemben tanúsított ellen
állóképességére nagy hatással vannak a metal
lurgiai tényezők, elsősorban a szegregációval 
kapcsolatosak, melyek az ötvözet kristálytextú
rájának szemcsenagyságát és a szemcseközti 
(intergranuláris) anyag minőségét szabják meg. 
Tekintve, hogy a helyi elemek a korrózió leg
veszélyesebb előmozdítói, minden inhomogeni
tás a fém felületén, ami helyi elem képződésére 
vezethet, korrózióveszélyt jelent. Az ötvözetek 
kristályszemcséi és a szemcseközti anyag külön
böző összetételű lévén, különböző fázisokból álló 
szemcsés szövedékű fém sokkal hajlamosabb a 
korrózióra, mint egyetlen homogén fázisból álló. 
Mivel a szemcseközti anyag többnyire katódos 
a kristályszemcsékhez képest, korrózió folytán 
utóbbi oldódik, miáltal megszűnik az összetartás 
s a fémtárgy eltörik vagy elporlódik. Ez az 
ű. n. intergranuláris korrózió* 35 25 * igen nagy káro
kat okoz. ezért fontos lehető megelőzése, ami 
igen nehéz, mert a szemcsehatárok rendkívül

2S Felismerését illetően 1. S. E. Pavlov: ZavocLskaja
Láb. 10. 394. 1941.
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hajlamosak korrózióra. Ez kitűnik pl. abból, 
hogy legtisztább, 99.9987%-os alumíniumban 
azok a szemcsehatárok, melyek mentén pár
huzamosak a kristallitok, el.enállóak sósavol
dattal szemben, a különböző orientációjú krisz- 
tallitok határán azonban korrózió lép fel, mely
nek sebessége annál nagyobb, minél eltérőbb 
az egymással érintkező krisztallitok orientá
ciója.20 Ez mutatja, hogy már ugyanazon anyag 
különböző kristálytani felületei között fellépő 
igen kis potenciálkülönbség elégséges a korró
zió jelentékeny meggyorsítására.

Az intergranuláris korrózió akkor válik 
veszélyessé, ha a homogén ötvözetből kivált 
fázis összeiüggő réteget alkot a szemcsék között, 
mert ezek mentén a korróziós folyamat behatol
hat a fém belsejébe, és repedésekre, törésekre 
vezethet. Különösen fennáll ennek a veszélye, ha 
a fém feszültség vagy változó mechanikai meg
terhelés, rezgés, hajlítás) hatása alatt, áll, mert 
ez egyrészt kimélyíti és tágítja a korrózió foly
tán keletkezett hajszálrepedéseket, másrészt a 
különböző fázisok eltérő mechanikai sajátságai 
folytán növelheti a közöttük fennálló potenciál- 
különbséget. Ez az oka annak, hogy noha pusz
tán mechanikai hatások többnyire nem okoznak 
számottevő korróziót, mégis jelentékenyen meg
gyorsíthatják az intergranuláris korróziót.27 
A mechanikai hatások által meggyorsított kor- 
rózióokozta jelenségeket szokás korróziós el
fáradásnak nevezni. Az intergranuláris korró
zió megindulását hátráltathatjuk a felület 
simaságának és egyenletességének növelésével.28

Mechanikus tényezők intergranuláris korró
ziót növelő hatására vonatkozóan a vegyi ipar
ral kapcsolatban említésre méltó az a megfigye
lés, hofy rezgésben lévő vagy erélyesen kevert 
folyadékok nagyobb korróziót okoznak, mint 
nyugalomban lévők.29

Állandó mechanikai feszültség vagy hideg 
megmunkálás a legtöbb alumínium-ötvözet kor
róziójára nincs jelentősebb hatással.30 Ha azon
ban az ötvözetek helytelen hőkezelés folytán 
hajlamossá váltak intergranuláris korrózióra, 
akkor feszültség vagy nyomás meggyorsítja a 
korróziót. Kivételt képeznek e® alól a 12%-nál 
több cinket vagy 5—6%-nál több magnéziumot 
tartalmazó ötvözetek, melyek már enyhén korro- 
zív környezetben is hajlamosak intergranuláris 
törésre.31 Ezekben az esetekben kimutatható 
volt, hogy az ilyen korróziós törést okozó olda
tokban a szemcsék közötti anyag anódos a szem
csékkel szemben.

Az alumíniumötvözetek korróziójára lénye
ges hatással van a hőkezelés is. Legfeltűnőbb ez 
a nagyszilárdságú réztartalmú ötvözeteknél 
(duralumin, fredal, stb.). Ezek mintegy 4% rezet 
(azonkívül mintegy 0,5% magnéziumot és man-

29 P. Lacombe es N. Yannaquis: Compf. Rend. 224. 
921. 1947.

21 V. ö. J. D. Grogan es R. J. Pleasance: Journ. 
Inst. Met. 64 . 57. 1939; M. Hansen: u. o. 64. 77. 1939;

28 D. J. Mirlis: Trudy Sov. Vopnosam Korrozii, 
1940. 239.
Aluminium, 20. 460. 1938.

29 R. B. Mears es L. J. Benson: Ind. Eng. Cbeni. 
3 2 . 1347. 1940.

39 R. B. Hears, R. H. Brown es E. H. Dix: Sympo
sium on Stress Corrosion Cracking of Metals, 1944, 
323. old.

31 E. H. Dix: Transact. Am. Inst. Mining. Met. Eng. 
137. 11. 1940.

gánt, továbbá kevés vasat és szilíciumot) tartal
maznak. Ez a rézmennyiség 480 C° felett oldó
dik az alumíniumban, közönséges hőmérsékle
ten azonban a réz oldhatósága lényegesen 
kisebb. Ezeket az ötvözeteket a réznek homogén 
szilárd oldatbavitelére 490°-on hőkezelik, majd 
hideg vízben gyorsan lehűtik. A réz eközben 
oldatban marad. Szobahőmérsékleten állva, az 
ötvözet szilárdsága nő, s mintegy 4 nap múlva 
éri el maximális értékét („természetes keménye- 
dés“). Eközben kevés CuAL válik ki szilárd 
oldatból,32 de ez oly finom eloszlású, hogy az 
ötvözet korrózió szempontjából továbbra is 
homogénnek tekinthető, s ennekfolytán az ötvö
zet ebben az állapotában aránylag jól ellenáll a 
korróziv hatásoknak. Ebben az általánosan 
használt állapotában nem szokott intergranulá
ris korrózió fellépni, csak „pitting“-re hajlamos. 
Ha ellenben lassabban hűtik le az ötvözetet a 
hőkezelés után (pl. forró vízben), akkor komoly 
intergranuláris korrózió léphet fel,33 ami arra 
vezethető vissza, hogy a szemcsehatárokon na
gyobb CuAla részecskék képződnek. E kiválás 
folytán a szilárd Al-Cu oldat a szemcsehatáron 
elszegényedik rézben, s ezáltal anódossá válik a 
szemcse többi részéhez képest, s helyi elem
hatás folytán kioldódik, miáltal intergranulá
ris korrózió jön létre. Hasonló a helyzet, ha a 
hirtelen lehűtött ötvözetet mesterséges kemé- 
nyítés céljából rövid időre 120 C° körüli hőmér
sékletre hevítik, ami szintén megnövekedett 
korrózió veszélyével jár.34 Ha azonban elég 
hosszú ideig történik a hevítés, az intergranulá
ris korrózióra való hajlam ismét eltűnik, ami 
talán a CuAL-nek nagyobb részecskékbe való 
tömörülésével és a réz-koncentrációnak diffúzió 
útján való kiegyenlítésével áll összefüggésben. 
Üjabb vizsgálatok alapján kétségtelen, hogy a 
CuAL-fázis szerepe nem egyszerű, s a körülmé
nyektől függően anódos is lehet az alumínium
mal szemben.35 * Az utólagos felmelegítés korró
ziót növelő hatása azért is említésre méltó, mert 
120—140 C°-ra való felhevülés zománcozás köz
ben is bekövetkezhet.

A többi alumínium-ötvözet korrózió-ellen
állását _ metallurgiai tényezők sokkal kevésbbé, 
többnyire csak elhanyagolható mértékben, be
folyásolják.

A rézmentes alnmíniumötvözetek általában 
lényegesen ellenállóbbak korrózióval szemben, 
mint a réztartalmúak (különösen a szilicium- 
és magántartalmúak tűnnek ki e téren), de az 
intergranuláris korrózió veszélye ezeknél is 
fennáll, ha a szemcséktől eltérő potenciálú 
szemcseközti anyag válik ki. Al-Mg-ötvözetek- 
nél Al3Mg2 kiválása okozza az intergranuláris 
korróziót, mivel e fázis összefüggő hálózatot 
alkot a szemcsék körül. 8—8.5% magnéziumot 
tartalmazó ötvözetek különösen hajlamosak az 
intergranuláris korrózióra, ha az aggresszív 
hatásokkal egyidejűleg mechanikai feszültség 
alatt is állanak, és a homogenizálást követő 
gyors lehűtés után magasabb hőmérsékletre

32 W. L. Fink: Journ. Applied Phys. 13. No. 2. 75.
1942.

33 R. B. Mears és R. H. Brown: Ind. Eng. Chem. 
33. 1003. 1941.

34 A. Zeerleder: Journ. Inst. Met. 46. 177. 1931.
33 A. J. Golubov: Zsurnal Fizicseszik. Chim. 2 2 .

591. 1948.
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voltak hevítve (legveszélyesebb 150—200 C0).36 
Különösen kényessé válik az ötvözet, ha a Mg
tart alom eléri a 9%-ot. Ezek az ötvözetek ho
mogén állapotban igen ellenállóak, de már 60 
O-ra va.ó ielmelegnés hatására kiválik a mag
néziumban gazdag fázis és összefüggő hálózat 
alakjában veszi körül a szemcséket, ami utat 
nyit az intergranuláris korróziónak, különösen 
mechanikai feszültségek jelenlétében. Ez azért 
is figyelemreméltó, mert ilyen felmelegedés 
már a napfény hatására is bekövetkezhet, az 
ilyenféle ötvözetekből készült tárgyak korrózió
val szemben tanusftott ellenállóképességének 
megítélésénél nagy körültekintéssel kell eljárni, 
különösen a vegyi iparban gyakori erősen agg- 
resszív környezetben.

Számos kísérlet történt a Mg-tartalmú öt
vözetek •ellenállóképességének javítására. Álta
lában előnyösnek tartják cink hozzáadását: 
7.5% Mg-ot tartalmazó Al-ötvözet 1% Zn hatá
sára ellenállóbbá válik, de 8% Mg-tartalomnál 
a cink már csaknem hatástalan.86, 81 3.5% Mg-ot 
és 4.5% Zn-et tartalmazó ötvözet ellenállóké- 
pessóge lényegesen megjavul 0.2—0.3% Cr és 
0.15% Cu hatására, ha 450 C°-ról hirtelen hűtik 
le, és szobahőmérsékleten öregbítik.38 Ügy lát
szik azonban, hogy az Al-Mg ötvözetek ellen
állóképessége feszültség és korrózió kombinált 
hatásával szemben legjobban úgy növelhető, ha 
csökkentjük a felületi réteg Mg-tartalmát. Ez 
megvalósítható, ha az ötvözetet 24 órán át meg
olvasztott alkalinitrátban tartjuk 430 C°-on: 
ennek hatására magnézium-szegény, korrózió
val szemben igen ellenálló réteg alakul ki.39

Az ötvözetekben lévő szennyezések, melyek 
a mechanikai feszültségtől függetlenül fellépő 
általános korróziót növelik, az intergranuláris 
korrózióra (ami többnyire feszültséggel együtt 
jelentkezik), csaknem hatástalanok míg az öt
vözet homogén, korrózió akkor következik be, 
ha a szemcsehatárokon Al3Mgi> (é-fázis) válik ki.

Látható e rövid áttekintésből is, hogy 
az Al-ötvözetek intergranuláris korróziója 
nagy figyelmet érdemel, különösen ott, ahol 
mechanikai feszültség és aggresszív hatások 
együtt lépnek fel- Az ilyen körülmények között 
jelentkező korrózió veszélye csökkenthető 
ugyan némileg az összes deformáló megmunká
lások befejeztével a kész termék felületének 
anódos oxidációjával és a pórusok megfelelő 
eltömítésével, megbízhatóan azonban csak úgy 
küszöbölhető ki, ha elkerülünk minden olyan 
hőhatást, amely korróziót kiváltó lij fázisok 
keletkezését vonja maga után.

Üj fázis keletkezése természetesen csak 
akkor jelent megnövekedett korróziós veszélyt, 
ha ezáltal potenciálkülönbségek jönnek létre. 
Al-Mn-ötvözetek igen ellenállóak korrózióval 
szemben, noha a Mn külön fázis alakjában van 
jelen, mert utóbbinak potenciálja közelítőleg 
azonos a vele érintkező szilárd oldat-fáziséval.

36 F. Bollenrath: Metallwirtscihaít, 17. 343. 1938; A. 
Beerwald és H. Giöber: Met. Abs. 9 . 73. 1942.

37 A. MuMenbruok és H. J. Seemann: Zeitschr. Met. 
ö l .  293. 1939.

38 W. Bunghardit és G. Sctaitberger: Aluminium, 
23. 541. 1941.

30 H. Vosskiih'.er: Met. Ind. 61. 44. 1944.

HEGESZTÉS ÉS FORRASZTÁS 
HATÁSA A KORRÓZIÓRA.

Fémek összeerősítésére az utóbbi időben az 
alumínium-iparban is mind nagyobb mértéiben 
használják a hegesztést a szegecselés helyett. 
Ez a fejlődés korrózió szempontjából is előnyös, 
mert bár hegesztés is okozhat korróziót (főleg 
nem megfelelő munka esetén), a szegecseléssel 
kapcsolatban is sok panasz merült fel. Gyak
ran előfordul ugyanis, hogy az összeszegecselt 
fémfelületek nem egészen szorosan tapadnak 
egymáshoz s a kapilláris hézagokban nedvesség 
tapad meg, ami komoly korróziós folyamatok
nak lehet kiindulópontja. Kétségtelen azonban, 
hogy a hegesztést is nagy körültekintéssel kell 
végezni, ha korróziómentessé kívánjuk tenni.

A vegyi iparban előfordul, hogy a hegesz
tési hely körül intergranuláris korrózió indul 
meg, mert a hegesztéssel kapcsolatos felmelege
dés durvábbá teszi a szemcseszerkezetet, továbbá 
feszültségek visszamaradására vezethet, ami 
elősegíti a korróziót. Ezért nagy gondot kell 
fordítani a. hegesztendő felületek előkészítésére 
és utókezelésére.

Fontos a hegesztendő felületek alapos tisz
títása, amire különböző eljárások használatosaik, 
Jól beválik, úgy látszik, a felületet metilszilikát, 
borax és egy nedvesítőszer forró szappanos olda
tával kezelni néhány percig, maid öblítés után 
forró kénsavas krómsavoldattal kezelni s ú ;abb 
öblítés után forró levegővel megszárítani. 
Hegesztés után a hegesztőporoknak utolsó nyo
mait is gondosan el kell távolítani, mert általá
ban korrózív hatásúak, különösen a k lórid- és 
fluorid-tartalmúak. Nagyon fontos a hegesztés 
helyének síma eldolgozása, mert visszamaradó 
mélyedések és kapillárisok fokozott korróz'ó ki
indulópontjává válnak. Káros az is, ha a hegesz
tési hely porózus, ami esetleg előzetes korrózió 
folytán keletkezett és a fémben oldott hidrogén 
felszabadulásától származhat.40

A Ihegesz'ós során túlhevített része az 
alumíniumötvözeteknek általában anódos az 
érintetlen részhez képest41, a fokozott korrózió
veszély kiküszöbölésére tehát utólagos homoge- 
nizálás szükséges. Legjobbnak tartják e tekin
tetben a hegesztési helyet hidegen való kala
pálás után 550° C-ra hevíteni, miáltal a hegesz
tési hely ugyanilyen ellenállóvá válik, mint a 
fém többi része. Hevítés magában nem használ, 
hidegen való kalapálás magában pedig növeli 
a korrózió veszélyét.42 43 Előnyös minél tisztább 
hegesztőpálcát használni, melynek összetétele 
lehetőleg hasonló legyen a hegesztett tárgyaké
hoz.48 Egyébként a hegesztési hely korrózió- 
el'enállása Is nagymértekben függ a fém tiszta
ságától. Közepes töménységű salétromsavval 
szemben pl. a legtisztább szinalumínium hegesz
tési helve utókezelés nélkül is alig hajlamosab
bak korróz'óra. mint a fém többi része, közönsé
ges alumíniumon viszont a hegesztési helyeken 
indul meg a korrózió.44 *

M U. R. Evans: Meta'lic Corrosion London, 1948 510.
old. V. ö. P. S. Elastimov: Avtogennooe Lelő, 8. No. 8.
7. 1937.

41 B. Lee oeuvre: Jiomrn. Lutte Corr. 193S. 191.
42 F. Zimmermann: Autogen« Metállibearb. 30 . 2 1937.

43 R. B. Khmelnicskaja: Korrczija i Borba s Nei, 7. 
No. 3. 29. 1941.

44 W. L. Hall és E. G. West: Journ. Inst. Welding,
7 . 30. 1940.
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A forrasztás a hegesztésnél kevésbé előnyös 
nemcsak mechanikai szempontból, de korrózió
veszély tekintetében is. A iorrasztóiém kémiai
lag különbözik az alapfémtől, tehát potenciálja 
is eltér, ami helyi elemek kialakulására vezet. 
Különösen veszélyes, ha a forrasz anódos, mert 
ilyenkor kis felületű anód áll nagy felületű 
katóddal (a fém érintetlen részével) szemben, a 
forrasz tehát aránylag nagy áramsűrűséggel 
oldódik, vagyis gyorsan korródeál. Ezért lehe
tőleg úgy kell megválasztani a forraszt, hogy 
katódos (vagy csak igen kevéssé anódos) legyen 
a forrasztandó fémmel szemben. Nagy gondot 
kell itt is fordítani a forrasztóporok eltávolítá
sára mert azok többnyire erősen aggresszívek. 
A forrasztásnál fennállhat az a veszély is, hogy 
a forrasz intergranulárisan bediffundál az alap
fémbe, s csökkenti annak szilárdságát.

A nehézfémeknél szokásos forraszok, me
lyek katódosak volnának alumíniummal szem
ben, nem tapadnak alumíniumhoz (az oxid
hártya jelenléte folytán). Legjobban a cink-ón 
ötvözetek váltak be forrasztásra, melyek ellen- 
áFóképességét kevés ólom hozzáadásával lehet 
növelni. Ugyancsak növeli a korrózióval szem
beni ePenállást alumínium hozzáadása, aminek 
egyúttal szilárdságnövelő hatása is van, de 
egyúttal az olvadáspont is emelkedik, ami 
nehezebbé teszi a forrasztást.

A KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK HATÁSA 
A KORRÓZIÓRA.

Az előzőek alapján világos, hogy az alumí
nium és ötvözetei korrózióval szemben tanúsí
tott ellenállása az összetételen kívül nagymér
tékben függ a felület állapotától. Minél simább, 
egységesebb és feszültségtől mentesebb a felü
let, annál nagyobb az ellenáilóképesség. ezért 
erős vegyi hatások jelenlétében lágy, ili. homo
genizáló kezelésnek alávetett ötvözetek (melyek
ben az ötvöző elemek oldott állapotban vannak) 
előnyben rószesítendők, még ha szilárdsági 
viszonyaik kevésbé kedvezőek is. Ilyen körül
mények között nagyon kell ügyelni arra, hogy 
a védőhatású felületi oxidhártya sértetlenül 
megmaradjon. Ezért pl. a felület tisztításakor 
kényes esetekben acélforgáccsal való csiszolás, 
homokfúvás vagy lúgos maratás kerülendő, 
helyettük enyhébb tisztítószereket kell hasz
nálni, még akkor is, ha a felület ezáltal nem 
lesz tetszetős külsejű. Legalkalmasabb az a^mí- 
nium és ötvözetei tisztítására benzin, petróleum, 
továbbá inhibitorként nátriummetalszdikátot 
tartalmazó szódaoldat.45 Foszfátok korróziógátló 
hatása valamivel kisebb, mint a szilikátoké. 
Klórtartalmú zsíroldószerek használata némi 
veszéllyé1 jár, mert ha nem távolPják el alapo
sam bomlásuk folytán idővel sósav válhat sza
baddá, ami erősen aggresszív hatású. Salétrom
sav, erősen passzíváié hatása folytán szintén 
jól használható alumínium tisztítására.

Gázok és gőzök hatása. Közönséges hőmér
sékleten a levegő oxigénjével szemben az A1 és 
legtöbb övezete i?en ellenálló a feliFeten kép
ződő vékony, összefüggő oxidhártya következté
ben. Száraz állapotban a legtöbb egyéb gáz is 
hatástalan vagy csak alig agresszív. Nedvesség 
jelenlétében azonban (vagy oldatban) a haloid-

45 L. Karunima: Miasnajia i Molochnaja Prom. 1947. 
No. G. 76; J. F. J. Thomas: Cam. Journ. Research, 19. B. 
153. 1941.

savak erős korróziót okoznak, a SO2 viszont csak 
kevéssé hat 45/a, az NH3 1LS és CO2 pedig veszély
telen, sőt utóbbi kettő inkább korróziót gát.ó 
(inhibitiv) hatású. Ugyancsak hatástalan a 
halogénezett szénhidrogének nagy része, de 
CH3(J1 és CH3Br erősen agresszívak.4' A gázok 
nyomásának csökkentésevei általában c^öxKen 
a korrózió is.47

A fentiek értelmében ipartelepek gázai sem 
jelentenek különösebb korróziós veszélyt alumí
nium-tárgyakra (még ha SO2- vagy S 0 3-tartal- 
múak sem), bár a leülepedő korom gyorsítja 
némileg a korróziót, mert nedvességet köt meg 
és rossz oxigénellátású helyeket hoz létre. Sza
badban azonban az eső tisztító hatása folytán 
nincs komolyabb jelentősége, s egyéb korróziv 
lerakódások hatása is csökken.

Magasabb hőmérsékleten is igen ellenálló az 
alumínium-gázokkal szemben, a halogének és 
vegyületeik kivételével. Nedvesség jelenléte is 
alig növeli a korróziót mintegy 350 C°-ig. Ned
ves oxigén jelenlétében azonban egyes Mlg-tar- 
talmú ötvözetek számottevően oxidálódnak. SO= 
jelenléte is növeli az oxidációs hatást, CO2 
viszont hátráltatja. H2S- a legtöbb Al-ötvözetet 
nedves levegő jelenlétében sem támadja meg. 
Vízgőz hatására hidroxidból álló fehér réteg 
keletkezik az Al-ötvözeteken, mely 180—250 (J°-ig 
jó védő hatást fejt ki. Magasabb hőmérsékleten 
már fennáll a veszélye annak, hogy a vízgőzt 
H2-fejlődés közben folyamatosan elbontja a fém.

Vizek és vizes oldatok hatása.
Desztillált víz nem támadja meg az alumí

niumot magasabb hőmérsékleten sem, s a legtöbb 
ötvözet nem is szennyezi a vizet,48. Ennekíoiytán 
Mg, Si, Cr (és esetleg kevés Gu) tartalmú ötvö
zetekből nyugodtan készíthetők deszt illáit víz- 
tartányok és vezetékek.

Természetes édesvizek változatos összetéte
lük folytán különböző mértékben agresszívek 
legtöbbjük azonban nem támadja meg a haszná
latos ötvözeteket.49 Egyes vizekben azonban elő
fordulhat lokalizált korrózió (pitting), de ez 
rendszerint csak kis falvastagság esetén veszé
lyes, mert a korrózió termékei gyakran eltömik 
a kezdődő átfúródást és igen lelassítják a korró
ziót. A rézmentes Al-ötvözetek tiszta tengervíz
zel szemben is elég ellenállóak.50

Erős savak általában megtámadják az alu
míniumot és ötvözeteit, bár híg oldatban az 
oldódás igen lassan (esetleg több napos induk
ciós periódussal) indul, a felületi oxidhártya 
lassú oldódása folytán. Polírozott fe.ületen 
hosszabb az indukciós periódus, mint kopotton. 
Már igen kis mennyiségű (01%) Cu jelenléte az 
ötvözetben több mint ezerszeresére növeli az 
oldódás sebességét.51 *

45/ia) O. V. Zarubin és M. L. Turich: Zsurnal Priklad- 
noj Chim. 21 . 362. 1948.

4" J. R. Willard és R. B. Maars: Refrig. Eng. 40. 
381. 1940.

47 I. J. Kiinov és Pilivev: Trudy Moskov. Inst. Chim. 
Masimostroeni ja, 1939. No. 7. 109.

48 H. Y. Churchill; Ind. Eng. Chean. Anal. Ed. 5. 
264. 1933; Chem. Met. Eng. 46. 226. 1939.

49 11. W. Sawyer és R. H. Brown: 'Corrosion, 3. 443.
1947.

50 S. V. Litvinovics: Proizvodstvenno Tech. Bull. 
Zavoda Ordzhonikidze, 1940 aug. 34. old.

51 W. J. Müller és E. Löw: Alumínium, 18. 478, 541.
1936; M. Straumanis: Korr. Met. 14. 82. 1938.
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Különlegesen viselkedik alumíniummal 
szemben a HNtb. Híg oldatban erősen meg
támadja, s az agresszív hatás mintegy 30%-os 
oldatig növekszik, nagyobb koncentrációnál 
csökken, s 80—99%-os sajótromsawal szemben a 
közönséges színaiumínium és számos ötvözete 
(pl. a 0 6% Si +  1,0% M g+  0,25% Cr +  0,25% 
Cu tartalmú) igen ellenálló, úgy hogy jól 
használható a salétromsaviparban hegesztett 
tartányok, csővezetékek stb. készítésére/2 A 
salétromsav e sajátságos hatása lényegében 
arra vezethető vissza, hogy a híg és közepes 
erősségű sav a védőihártyat alkotó a.umínium- 
oxidot mint bázist feloldja, s ezzel megszünteti 
a passzivitást. Töményebb savnál ellenben túl
súlyba jut az oxidáló hatás, ami biztosítja a 
passzivitást okozó oxidréteg kialakulását, ill. 
megmaradását.

HíSOí híg oldatban (mintegy 10%-ig) 
csak kevéssé támadja meg az alumíniumot és 
ötvözeteit, úgy hogy megfelelő körültekintéssel 
ilyen közegben egyes célokra használhatók. A 
töménység növekedtével növekszik az agresszív 
hatás, s ez 40—95%-os oldatban erőssé válik. 
Ennél is töményebb, ill. füstölgő kénsav viszont 
csaknem hatástalan. H2SO4 és HNO3 elegy ének 
hatása iügg a konentrációtól. Legelienállóbb az 
alumínium mindkét sav híg oldatával szemben 
továbbá tömény salétromsavban és 100%-os kén- 
savban.

H3PO4 és HClCb közepes koncentrációkban 
megtámadják az alumíniumot. Híg foszforsav- 
oldatok hatása a felület enyhe egyenletes meg
maradásában mutatkozik,, ami felhasználható 
alumíniumfelületek tisztítására.

Krómsavoldatok mintegy 10% koncentrá
cióig enyhe általános maró hatást fejtenek ki. 
Krómsavas foszforsavoldatok számos Al-ötvö- 
zetre magasabb hőmérsékleten is gyakorlati; ag 
hatástalanok. Ilyen elegyek jól használhatók 
korróziós termékeknek Al-ötvözetek felüle.éről 
való eltávolítására. A H3BO3 korróziv hatása 
minden koncentrációban elhanyagolható.

Különlegesen viselkednek a szerves savak alu
míniummal és ötvözeteivel szemben.53 Eoetsav, 
vajsav, propionsav, továbbá a többi zsírsavak és 
fenol híg (pl. 1%-os) oldatban elég erősen meg
támadják a fémet, a szénatomszám novekedté- 
vel csökkenő mértékben. A koncentráció növe
kedi ével a korrózió sebessége csökken s 99% 
táján gyakorlatilag meg is szűnik. Ha ellenben 
a víz utolsó 0,05%-át is eltávolítjuk, a korrózió 
sebessége 100-szorosára nő. Hasonlóan viselked
nek az alkoholok is. Teljesen vízmentes állapot
ban mind-e vegyületek agresszívak, víznyomok 
jelenléte azonban megvédi a fémet, ami nyilván 
arra vezethető vissza hogy az alumínium felü
letén vízzel való reakció folytán védőhatású 
oxidhártya alakul ki, melynek kialakítására a 
savak és alkoholok nem alkalmasaik. Ez gyakor
lati szempontból igen fontos: tömény ec tsav,54 
propionsav stb. előállításához jól ha.ználhatók 
alumínium-berendezések, ha gondoskodás törté
nik arról, hogy se teljes víztelenítés, sem pedig 
túlságos felhígulás ne álljon be.

52 I. D. Nefedova és A. J. Krasilsikov: Korrozia i 
borba s nei, 6. No. 3. 31. 1940; W. Helling és H. Nennzig: 
Chem. Frbriik, 11. 299. 1938.

53 W. I. Welfson, P. F. Michelev és L. D. Zachirot- 
kin: Dokiad i Acad. Sói. ü. R. S. S. 29 . 32. 1940; V. D. 
Jachontov: Zsurnal Prik/andoj, Ghimii, 19 716. 1946.

r'4 ( } . M. Frolov: Korrozija i borba s nei, 7. No. 1. 
27. 1940.

Az alumínium-ötvözetek a tiszta természe
tes gyümölcssavakkal szemben (levegő j len
létében) igen ellenállók, de esetleges néhézfémsó 
szennyezésük korrózíwá teszi ezeket, mert az 
alumínium által az oldatból kicsapott nehéz
fémek helyi elemeket hoznak létre. Cukor jelen
léte viszont korrózió-gátlólag hat.

A szerves savak oldatainak általában enyhe 
hatása alól kivétel a hangyasav, oxálsav, 
továbbá néhány klórozott sav (pl. triklórecet- 
sav), melyek erős korróziót okoznak.

Az erős lúgok (NaOH, KOH) már híg oldat
ban is gyorsan megtámadják az alumíniumot és 
ötvözeteit, s a hatás csak 0,01%-nál hígabb 
oldatban válik lassúvá. A korróziót ilyen körül
mények között az amfoter jebemű a.umínium- 
oxidnak lúgokban való oldódása okozza. A hatás 
erőssége némileg függ az ötvözet összetételétől, 
mintegy 4%-nál több Mg-ot tartalmazók valami
vel ellenállóbbak. Igen híg lúgok agresszivitása 
megfelelő inhibitorokkal (szipkátokkal, kromá- 
tokkal) kiküszöbölhető, de töményebb lúgokkal 
szemben ezek hatástalanok.

Ca(OH)2 oldatai is korrózivak, de hatásuk a 
korlátolt oldhatóság folytán csak mérsékelt. 
Lúgosisága folytán a cement és habarcs is meg
támadja az alumíniumot.

Ammóniával és oldataival szemben viszont 
igen ellenállóak az alumínium-ötvözetek, külö
nösen, ha számottevő magnéziumot tartalmaz
nak. Az aminek nagy része is gyakorlatilag 
hatástalan, csak egyes igen lúgos kémhatású 
származékok viselkednek agresszívan.56

Tömény (80—90%-os) H2O2 szinalumíniumra 
gyakorlatilag hatástalan, ennekfolytán Al-tar- 
tányokban tárolható.5'’

Sóoldatok hatása nagy mértékben függ a 
körülményektől.57 Az AI2O3 amfoter jellegének 
megfelelően számottevően savanyú és lúgos só- 
oldatok agresszívek, a közel semleges (mintegy 
pH =  5—8,5) oldatok azonban szobahőmiérsékle- 
len elhanyagolható vagy csak igen gyenge 
korróziv hatást fejtenek ki függetlenül attól, 
hogy oxidáló hatású-e az oldal vagy nem. A .ne
talán mégis fellépő korrózió inkább lokális ter
mészetű (esetleg pitting), semmint általános. 
Kloridoik jelenléte azonban növeli az agresszi
vitást, ha pedig egyidejűén nehézfémsók is van
nak az oldatban, jelentékeny korrózió léphet 
fel. Veszélyesek alumíniumra a szokásos hűtő
folyadékok is, és csak megfelelő inhibitor jelen
léte gátolhatja meg az érős korróziót.58

Savanyú vagy lúgos oldatokban a korrózió 
sebességét nagy mértékben befolyásolják a 
jelenlévő ionok. Savanyú oldatok agresszivitá
sát klorid ionok jelentékenyen fokozzák, lúgos 
oldatokét szilikátok és kromátok lényegesen 
csökkentik.

Gyengén lúgos H202-oldatok nem okoznak 
számottevő korróziót alirmíniumon, ezért a f?lhé- 
rítőiparban ilyen oldatok részére nyugodtan 
lehet alumínium-edényeket használni, annál is

56 K. L. Cseitlin es L. W. Louifelova: Korrozija i 
borha s nei,7. No. 2. 32. 1941.

58 F. Bellinger es H. B. Friedmann: Xnd. Eng. Chcm. 
38. 310. 1946.

57 I. J. Klinoiv: ICthimicsesz'kaj.a Prom. 1944. No. 10/11. 
14; I. V. Krotov es T. M. Khfchadurova: Iavest. Ak:ul. 
Nank. SSSR. Otdel. Chim, Nank. 1949. 18: L. I. Kash a- 
nov: Trudi Moskov. Inst. Chim. Masinositroenoe. 1939. 
No. 5. 73; A. B. McKee es R. H. Brown: Corrosion, 5. 
595. 1947.

58 V. o. H. J. Vernon es F. Wormwell: Cem. Abstiv 
1947. 5238.
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inkább, mert az alumínium (vassal és rézzel 
ellentétben) nem katalizálja a peroxid bomlá
sát.59

Szerves anyagok hatása. A szerves savak 
fentebb említett hatásától eltekintve, a szerves 
anyagok nagyjából közömbös kémihatású oldatai 
nem támadák meg az alumíniumot és ötvözeteit, 
feltéve, hogy nincsenek kloridokkal nehézfém- 
sókkal vagy egyéb agresszív anyagokkal szeny- 
nyezve. Tiszta szerves folyadékok túlnyomó
része szobahőmérsékleten hatástalan, még akkor 
is, ha kéntartalmúak. Ezért a szerves iparban 
sokhelyütt használhatók aluiníniumedények.60 
Az alkoholok azonban magasabb hőmérsékleten 
korróziót okoznak,61 különösen, ha teljesen víz
mentesek. Oxigén és víz teljes kizárása általá
ban növeli a korrózió veszélyét, mert meggáto ja 
a védő oxidhártya kialakulását. Több hidroxi- 
dos szerves vegyületek is veszélyeztetik az alu
míniumot, ha hajlamosaik az alumíniumoxidnak 
komplex-képződés folytán való oldására. A szén- 
hidrogének halogénszármazékainak hatása na
gyon függ a körülményektől, oxigén, ill. nedves
ség jelenléte itt is gátolja a korróziót.62

Az élelmiszeriparban is kiterjedten haszál- 
ható az alumínium. Élesztőre nem mérgező, a 
vitaminokat nem bontja el.63 * Halkonzervek cso
magolására is alkalmas, de oxigén távollétében 
gyümölcs-savak hidrogénfejlődés közben meg
támadják, ezért az alumíniumedénybe zárt gyü- 
mölcskonzervek hidrogénfejlődés folytán fel- 
puffadhatna.k.61 Utóbbi célra tehát megfelelő 
lakkréteggel kell védeni az alumíniumot. Szóda 
vagy sók jelenlétében alumínium főzőedények 
némileg korródeálnak, de ha tisztán tartják azo
kat, nem származik komolyabb veszély. Forró 
víz hatására tiszta alumínium megsötétedik, 
ami a megmaródás folytán keletkező szub- 
mikroszkópos érdesség optikai folyománya, bár 
kevésbbé tiszta alumínium esetén a szennyezé
sek felhalmozódása is okozhatja 'ezt.65

Olvadékok hatása. A sóolvadékok jelenté
keny része nem támadja meg az alumíniumot, 
az Ál—Cu ötvözetek hőkezelésére gyakran hasz
nálnak nitrát-olvadékokat 500 C° táján.

A megolvadt fémek túlnyomórésze ötvöző
dik az alumíniummal, s ha nem is oldja, sajátos
ságait lényegesen megváltoztatja. így pl. meg
olvadt Zn és Sn ötvöződés folytan megváltoztat
ják az Al-ötvözetek sajátságait, az ólom azon
ban az alumínium olvadáspontja alatt hatás
talan.

Látható e rövid áttekintésből is, hogy az 
alumínium számos közegben elég e lenálló 
ahhoz,66 * hogy a vegyipar is széles körben alkal
mazhassa. Felhasználásának előieltótele, hogy 
felületén kialakulhasson és megmaradjon a védő

59 B. W. MüHer: Deutsche Fiirberzeitung. 70. 327.
1934.

00 A. J. Kun ina: Ohimicseszfk. Bet'. Zsurnal, 1940. 
No. 6. 144.

61 D. A. Iliin: Trudi Vopnnoi Akad. Mechanizaeii 
i Motorizációi, 1940. No. 6. 74; 1/. G. Gindin és B. S. 
Ambasztsumijan: Compt. Bend. Aoid. Sci. UBSS. 29 . 44. 
1940; A. Guillemin: Ann. Ohim. 1944. 145; N. D. Tomashov: 
Zsurnal Chimicsegzk. Obs. 2 2 . 221. 1948.

82 Ohimicseszk. Beferait. Zsurna'.. 1939. No. 9. 126; 
M. Staub: Ann. Ohim. [1 2 ] .  1 . 105. 1946.

63 F. C. Frary: Ind. Eng. Chem. 26 . 1232. 1934.
61 Lunde, Alumínium (London), 1. 17. 1935; T. N.

Morris és J. M. Bryan: Bep. Dir. Food. Tnv. 1934.
187, 195.

85 ,T. Fisober és W. Geller: Zeitschr. Met. 30. 192.
1938.

oxidhártya, ezért az oxigénnek, ill. víznek teljes 
kizárása lényegesen korlátozza alkalmazási 
lehetőségeit.

A KORRÓZIÓ ELLENI VÉDELEM
Az alumínium és ötvözetei adott környezet

ben létrejövő korrózióját megfelelő eljárásokkal 
lényegesen lehet csökkentem, ami az alumí
nium használhatóságának számottevő megnöve
kedésével jár. A védekezési módok nagyjából 
három csoportba oszthatók; Megfelelő szerke
zeti megoldások, inhibitorok és mesterséges felü
leti véuőrétegek. Leghatásosabb természetesen 
mindhárom lehetőség egyidejű kihasználása.

Korróziót csökkentő szerkezeti megoldások. 
A korrózió veszélye gyakran lényegesen csök
kenthető az alumíniumüerendezések megielelő 
kialakításával.61 A tervezésnél arra kell 
ügyelni, hogy ne alakuljon ki a felületen az 
elkerülhetetlennél nagyobb mértékben és liosz 
szakban taríóan korrózív hatás. így  mindenek
előtt gondoskodni kell arról, hogy a tartányok, 
csövek stb. teljesen vízteleníthetek legyenek, 
mert száraz felületen a korrózió sokkal lassúbb, 
mint nedvesen (a helyi elemeknek sokkal 
nagyobb a belső ellenállása, ha a felület szá
raz). Ezért minden lehetőséget el kell kerülni, 
ami nedvesség összegyülemlésére, víz-zsákok 
kialakulására vezethet: repedések, hézagok, 
sarkok éles átmenetek (melyekben páralecsa
pódás következhet be), felületi mélyedések, me
lyekben nedvesség maradhat meg, fokozott 
korrózió veszélyt jelent. Ugyanezért kellő esést 
kell biztosítani a csővezetékieknek. Kívánatos, 
hogy az áramlás nyugodt legyen és ne okozzon 
erróziót, mert a felületi védőréteg mechanikai 
lekopása nagyban elősegíti a korróziót. 
Ügyelni kell arra is, hogy a folyadék vagy gáz 
idegen korróziós termékeket (pl. vasrozsdát) ne 
sodorjon az alumíniumra, mert ezek leülepedése 
veszélyes lokalizált korrózióra vezethet. Külö
nösen gondot kell fordítani a folyadék- és 
levegőlhatár kiképzésére, továbbá mindazokra 
a helyekre, ahol különböző anyagok érintkez
nek egymással (beleértve különböző összetételű 
Al-ötvözeteket is). Mindezek az érintkezési 
helyek ugyanis fokozott galvános korrózió 
veszélyével járnak. A veszély nagyságáról leg- 
meglúzhatóbban a használati körülmények 
között való potenciálméréssel győződhetünk 
meg. Ha elkerülhetetlen különböző potenciálú 
helyek közelsége, gondolkodni kell arról, hogy 
az anódos felületek nagyok legyenek a katódo- 
sokhoz képest. Gvakorlatilag ugyanis többnyire 
nem a korrózió folytán oldatbament fém össz- 
mennyisége okozza a bajt, hanem az hogy kis 
helyre koncentrálódik az oldódás (azaz kicsi 
az anódfeliilet), s az így létrejövő lokalizált 
korrózió már kis fémmenyiségek oldatbamene- 
tele által átfúródásra vezethet. A hegesztési 
helyeket úgy kell megtervezni, hogy a hegesztő
portól teljesen megtisztíthatók legyenek, mert 
ezek maradványai gyakran kiindulópontjai 
ve«zélves korróziónak. Erősen korrózív környe
zetben lehetőleg csökkenteni kell a mechanikai

60 Számos anyag korrózív hatásának taxatív ÍV soro
lását 1. Uolcji S.: Alumínium kézikönyv. Budapest, 1949. 
519. old.
1947. 5238.

67 B. B. Mears és B. H. Brown: Corrosion, 3 . No. 3. 
97. 1947.
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igénybevételt, mert e kettő együtt fokozza az 
intergranuláris korrózió veszélyét.

Tekintve, hogy az építkezési anyagok nagy
része (beton, habarcs, gipsz, sőt nedves fa is. 
különösein, ha ntlhézf ómsókk al van impregnálva) 
megtámadja az alumíniumot, ezeket megteielő 
módon (pl. bitumenes bevonattal vagy bitume
nes kátránypapírral) kel] elszigetelni az alumí
niumtól.

Védelem inhibitorokkal. Inhibitorok azok 
az anyagok, melyek kis koncentrációban jelen
tékenyen meglassítják a korróziót, s ezáltal 
megvédik a fémet. Hatásuk általában azon 
alapszik, hogy a korrózió szempontjából aktív 
helyeken adszorheálódva meglassítják a fém 
oldódását, azonkívül ese.tleg oxidáló hatásukkal 
megkönnyítik az oxidhártya fennmaradását, ill. 
sérüléseinek behegedését. Az inhibitorok haté
konysága nagymértékben függ a közeg termé
szetétől. ezért megválasztásuk körültekintést 
igényel.6*

Az alumínium és ötvözetei védelmére olda
tokban a legjobb inhibitorok közé tartoznak 
a szilikátok és kromátok. Az alkáliszilikátok, 
főleg lúgos közegben intenek ki erélyes inhibi- 
tív hatást, és a felületet nemcsak szóda-, de 
nátriumhipoklorit-. sőt klóroldattal szemben is 
megvédik68. 69. Lúgos alumíniumtisztítószerek 
25—50% alkáliszilkátot is tartalmaznak inhibi
torként. Fogkrémek, borotvakrémek, néhány 
tizedszázalék nátriumszilikát hozzáadásával 
veszélytelenül tölthetők alumíniumtubusokba.70 
Hasonló hatású a NasSiFs is. Savanyú gázok 
elnyelésére használt lúgos folyadékok (pl. tri- 
etanolamin) alumíniumedényben használhatók, 
ha 1% nátriumszilikátot alkalmazunk inhibi
torként.

A kromátok is igen hatásosak lúgos közeg
ben, sőt egyes savanyú oldatokban is68, 71. Így 
foszforsav és híg salétromsav ellen jól véde
nek (tömény salétromsavban felesleges inhibi
tor alkalmazása), sósavval és kénsavval szem
ben nem elég hatásosak. Sósavban szerves 
nitrogénvegyületek, benziltiocionát stb. jó inhi
bitorok, kénsavval szemben lúgos közegben a 
hipermanganátok hatékonyabbak, mint a kro
mátok, igen tiszta alumíniummal szemben 
viszont megfordított a helyzet72. A kromátok 
inhibitorként való alkalmazásánál azonban 
nagy körültekintéssel kell eljárni, mert ha nem 
kellő nagy koncentrációban alkalmazzuk, 
úgy fokozott lokalizált korróziót okozhatnak. Ily  
körülmények között ugyanis az egyébként anó- 
dos felület nagyrészét passziválják, de egyes 
kis részek aktívak maradnak, továbbra is anód- 
ként működvén, e helyeken megnövekszik a 
helyi elemek áramsűrűsége, ami könnyen át- 
fúródáshoz vezethet. Megfelelően adagolva 
viszont még különböző fémek érintkezési helyét 
is megvédheti: vas és alumínium érintkezési 
felületét pl. literenként 2,4 g nátriumkromát 
klórkalcium oMaHan is megvédi a korrózió
tól.72 Dikromát is használható hasonló célokra.

88 G. G. E’dredge és R. B. Mears: Ind. Eng. Cheon. 
37. 736. 1945.

60 F. J. F. Thomas: Can. Journ. Research. 21. B. 43. 
1943; Lichtenberg és K. Geyer: Korr. Met. 14. 365. 1938.

78 E. Blough és H. V. Churchill: Ú. S. Pat. 1. 
912175. 1933.

71 L. Rc'schke és H. Heunzig: Alumínium, 23 . 358. 
1941; R. B. Merrs és G. G. Eldredge: Trans. Electrochera. 
Soc. 83. 403. 1943.

78 M. Darrin: Ind. Eng. Chem. 37. 741. 1945.

Jó inhibitorok a különféle szerves nitrogén
vegyületek,72 melyek főleg sósav ellen védenek 
hatásosan. Akridin és származékai pl. 99%-kai 
csökkentik a korrózió sebességét. Még hatáso
sabb a tiokarbamid és naftokinol. Kén jelenléte 
a molekulában általában növeli az inhibitor
hatást. A diszubsztitúciós (oxi, hidroxil. metil) 
származékok közül az orto-vegyületek (vagyis 
a legnagyobb dipólusmomentumúak) a leghatá
sosabbak.74 Szerves vegyületekben jelenlévő 
nedvesség korrózív hatása ellen jól védenek 
az RR’NH típusú aminek salétromossav-sói 
(hol R, R’ alifás, aromás, aliciklikus vagy 
heterociklikus gyök).75 Másrészt viszont, kevés 
víz inhibitorként hat egyes szerves savak és 
alkoholok ellen (1. fentebb).

Hatásos inhibitor a trikrezilfoszfát. főleg 
híg sóoldatok, valamint gazolin számára való 
alumíniumtartánvok perforációjának megaka
dályozására.76 Hűtőoldatok ellen guanidin- 
karbonátot ajánlanak jó inhibitorként.7" A 3—5 
szénatomos elágazó alkoholoknak 12—20 szén
atomos savakkal képzett eszterei is jó inhibito
rok sóoldatokkal szemben.77 Klórozott aromás 
vegyiiletek korrózív hatása ellen nitroarómás 
vegyiiletek fejtenek ki inhibitív hatást, amit pl. 
kondenzátorlemezek védelmére lehet felhasz
nálni, az inhibitort az impregnáló anyaghoz 
keverve78.

Oldható olajok is jól használhatók inhibi
torként semleges, sőt savas oldatokban is.79

Védelem mesterséges felületi rétegekkel. 
Az alumínium és ötvözetei felületén spontán 
képződő oxidhártya igen vékony (mintegy 
0,01 p), s ennekfolytán védőképessége gyenge. 
Lényegesen megjavítható a korrózióval szem
beni ebenállóképesség. ha megfelelő közegben, 
(leginkább híg kénsavban, esetleg krómsavban, 
oxálsavban vagy bórsavban) anódként alkal
mazva a felületet, vastagabb, ellenállóbb oxid- 
réteget hozunk létre. Az elektromos áram hatá
sára a természetes oxidhártya felszakad, és 
helyébe egy új, mintegy 0 03—0 05 e) vastag
ságú oxidréteg jön létre. Ez a tömör, ú. n. 
barrier-réteg fejti ki a tulajdonképpen védő- 
hatást, de mivel igen vékony, további védelem 
céljából tovább kell vastagítani. A vastagítós 
oly módon jön létre, hogy az elektrolit oldó 
hatása folytán az ionok számára átjárható 
pórusok keletkeznek e rétegben, melyek lehe
tővé teszik, hogy az oxidáció a fém és oxid 
érintkezési felületén tovább folytatódjék. Az 
oxidbevonatok tehát az eredeti fémfelülettől 
számítva a fém felé nőnek (ellentétben a fém
bevonatoktól melvek kifelé nőnek). A barr;er- 
ré^eg ilymódon befelé tolódik el. míg a külső 
felületen a pórusok, az elektrolit oldóhatása 
folytán, növekednek80. A külső oxidréteg egy

7S J. P. Aronson és L. M. Be miau: Korrozija i Borba 
s Nei, 6. No. 4 4. 1940.

74 J. P. Aronson és V. M. Jafíe: Korrozija i Borba 
s Nei, 6. No. 4. 5. 1940.

75 A. Wachter és A. Stil’man: Chem. Abstr. 1947.
4767.

78 .T. R. Heard: Chem. AJbsitr. 1946. 4654.
77 E. L. Raldesübweiler és J. C. Zimmer: Chem. 

Abstr. 1946. 2780.
78 Tj. Egerton: Cbem. Abstr. 1946. 1252.
78 R. B. Mears és G. G. EldredKe: Trans: E’.ecktro- 

chem. Soc. 83. 403 1943
80 S. Andersom: Journ. Applied Phys. 15. 477. 1944; 

J. I). Edwards és F. Keller: Trrns. Amer. Inst. Mining. 
Met. Eng. 156. 288. 1944: J. Kaloc: Hivtnizke Eisty: 3 .  
135. 1948.



M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a 51

részt mechanikailag védi a barrier-réteget, más
részt lehetővé teszi az oxidréteg likacsainak 
eltömítését, mert e likacsok (ellentétben a 
barrier-réteggel) elég nagyok ahhoz, hogy 
festékmolekulákat, ill. kolloid részecskéket be
fogadjanak. Ez egyrészt nagymértékben elő
segíti festékrétegeknek az alumíniumfelületen 
való megtapadását, másrészt lehetővé teszi az 
oxidréteg védőhatásának nagymértékű növe
lését.

Az oxidréteg tiszta alumíniumon átlátszó, 
s az elektrolitból származó ionokat tartalmaz 
adszorbeálva. Közönséges alumínium, ill. ötvö
zetei felületén keletkező oxidréteg fizikai saiát- 
ságait idegen alkatrészek megváltoztathatják.81 
Azok pl., melyek az anódos kezelés közben 
oldatba mennek, növelik a pórusokat és csök
kentik a védőhatást, mások a színét, opacitását 
befolyásolják.

Az oxidréteg pórusainak eltömítésére 
különféle eljárások használatosak, melyek külö
nösen hatásosakká tehetők inhibitorok egy
idejű adszorpciója útján. Legalkalmasabb e 
célra kromátok adszorpciója, melynek hatására 
kloridtartalmú sóoldatokkal szemben is ellen
állóvá tehető a felület.82 83

Gyakran törniük az ozidréteget forró vízzel 
való kezelés által, mikoris az oxid ALOaHgO-vá 
alakul át. Ez külsőleg nem jár változással, de 
a réteg elveszti adszorpcióképességét, vagyis 
nem pórózus többé. Tömíthető az oxidréteg 
nikkel- vagy kohaltacetát forró híg oldatával, 
melyben hidrolízis folytán e fémek kolloid 
állapotú hidroxidjai keletkeznék és eltömik a 
pórusokat. Tömíthetők a likacsok olajokkal, 
viaszokkal, gyantákkal és más hasonló anya
gokkal.85

Bár a jól tömített anódos oxidrétegek ki
váló védőhatásúak, gondozásuk mégis kívána
tos. A felületén maradó szennyezés, megtele
pedő por vagy salak nedvességet és kéndi
oxidot adszorbeál a levegőből, ami könnyen 
lehet korrózió kiindulópontja. Ezért a felülete
ket tisztán kell tartani, amit mosással, esetleg 
viaszbevonattal érhetünk el.

Az elektrolítikus oxidáláson kívül (amit 
nálunk eloxálásnak neveznek) kialakítható 
mesterséges oxidréteg forró szóda- és nátrium- 
kromátoldatba való bemártással is84 (M. B. V.- 
eljárás). Az így keletkezett oxidréteg védő
hatása azonban kisebb mint az elektrolítikus 
úton készülté. Növelhető valamelyest a réteg 
keménysége forró nátriumszilikátoMattal va’ó 
utólagos kezelés által, továbbá egyéb módon is.RS

Az a'umínium festése körültekintést igé
nyel. Kifejezetten savanyít és bázisos, valamint 
nehézfémeket tartalmazó festékek korróz:ót 
okoznak, ezért pl. míniummal semmi esetre

81 F. Ke’Ier, Gr. W. Wilcox, M. Tosterud és !ö. J. 
Slunder: Metals and Alloys. 10. 187. 219. 1939.

81 J. D. Edwards: U. S. Pat. 1. 946151, 1. 946. 152. 1939.
83 J. D. Edwards: Monthly Rev. Am. Electroplaters 

Soc. 26 . 513. 1939.
84 H. Neunzig: Alumínium, 19. 2. 1937; W. Hel’ing: 

Alumínium, 19. 462. 1937; P. Moibtb: Matelhxrgia: 13. 109. 
1936. M. B. V. =  modifikált Bauer-Vogel eljárás.

85 A. C. Zimmermann: Ind. Eng. Chem. 17. 359. 1925; 
L. McCul och: Trcns. Amer. Electroehem. Soc. 56. 41.
1929; W. Helling és H. Neunzig: Alumínium, 20 . 536. 
1938; J. D. Edwards: Trans. Eleaktrochem. Soc. 81 . 350.
1942; R. W. Müller: Korr. Met. 11. 34. 1938.

sem szabad festeni. Korróziógátló sajátságainál 
fogva alapozásra igen előnyös a cinkkromátos 
pigment. Festés céljára legalkalmasabb a felü
letet anódos oxidációval előkészíteni, mert a 
felületén pórózus oxidréteg igen jó tapadást 
biztosít a festéknek. Klünösen tartós bevona
tot adnak azok a festékek (pl. alizarin-szárma- 
zékek), melyek alumíniumoxiddal festéklakkot 
képeznek.86

Fémbevonatok általában nem fejtenek ki 
kellő védőhatást alumíniumra, ezért inkább 
csak dekoratív célokra készülnek. A számba- 
jövő fémek a használat közben fennálló körül
mények között általában katódosak az a'umí- 
niumhoz képest, ha tehát a fedőréteg megsérül 
(ami gyakorlatban elkerülhetetlen), a kialakuló 
helyi elem következtében az alumínium erősen 
ikorródeálódik. feltéve, hogy agresszív környe
zetben van. Kivételt csak a kadmium és a cink 
képez, melyek potenciálja közel áll az alumíniu
méhoz, ezért elég jó védelmet biztosítanak. Leg
jobb e fémeket permetezéssel felvinni. Egyéb
ként a korrózióra hajlamos ötvözetek legjobb 
fémbevonatát tiszta alumínium képezi, mint 
erről már szó volt.

Korrózív környezetben egyes esetekben 
meg lelhet az alumíniumot úgy is védeni, hogy 
ugyanabba a közegbe merülő cinklemezzel köt
jük össze vezetőleg, mely anódos lévén az alu
míniumhoz képest, utóbbit katódosan tartja, s 
ezáltal megvédi az oxidációtól (katódos véde
lem).87 Ez a módszer azonban óvatosságot igé
nyel, mert ha a keletkezett galvánáram sűrű
sége az alumíniumfelületen túl nagy, úgy az 
oldat lúgossá válása lolytán oldatba viszi az 
oxidot és lúgos korróziót okoz.

Az alumínium korróziós tulajdonságainak 
e rövid összefoglalásából látható, hogy kémiai 
ellenállóképessége megfelelő körülmények kö
zött elég nagy a vegyi iparban való széleskörű 
felhasználására. A biztos felhasználás céljából 
pontosan kell azonban ismerni mindazokat a 
változatos tényezőket, melyek az alumínium 
passzivitását előidézik, ill. megszüntetik, mert az 
alumínium igen reakcióképes fém, melvnek 
gyakorlati felhasználását ki záró'ag felii’eti 
védőrétege teszi ldbetővé. Ezeknek a fentebb 
nagy vonalakban vázolt tényezőknek a figyel
men kívül hagyása az oka az alumínium fel- 
használása terén időnkint tapasztalt baVke- 
rieknek, melyeknek néha olyan esetekben is el- 
riasztólag hatnak, melyekben pedig biztonság
gal volna alumínium használható. Noha nem 
lehet mindig elméletileg előre megmondani, 
hogy egy konkrét célra hajsználható-e alumí
nium komoly korrózió veszélye nélkül, de e 
tényezők ismeretében meg lehet ítélni, hogy 
milyen irányú kísérletekkel dönthető el a kér
dés. Amennyire elhibázott dolog, kellő körül
tekintés nélkül használni az alumíniumot a 
vegyi iparban szerkezeti anyagként, ugyan
annyira helytelen használatának fokozatos ki
terjesztése elől elegendő ok híján elzárkózni.

88 B. V. Bak cs I. M. Gersanok: Zsurnal Prikladnoj 
Chimii, 13. 961.

87 R. B. Mears es H. J. Fahrney: Traps, am. Inst. 
Ohem. Eng. 37. 911. 1941; R. B. Mears: Proc. Amer. 
Water. Eng. Soc. West. Penn a. 2. 11. 1941.
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A hőmérséklet és nedvesség befolyása 
a fémek korróziójára SO2 atmoszférában

О. V. Z A R U B I N A  é s  M. L. T T J R IC S *

A fémek korróziójával az irodalom már 
igen sokat foglalkozott, s míg a fém-folyadék- 
rendszert részletesen kivizsgálták, addig a fém- 
gázrendszert (atmoszférikus korrózió) elég mos
tohán kezelték, sok nyitott kérdés vár meg
oldásra.

Az atmoszférikus korrózió olyan folyamat, 
amely a fémfelület-gáz-vízgőzrendszerben fo
lyik le.

A vízgőz-adszorpció sima felületeken, víz
film képződéssel eléggé ismert folyamat; kvan
titatív adatok vannak ezen a területen Tödt (1) 
munkájában. Fém- vagy üvegfelü.eten 20° C-ú, 
50% relatív nedvességtartalmú levegőben 10-4 
milliméter vastagságú vízhártya keletkezik 10 
pere alatt, s ha 30°C-ra az üveget felmelegítik, 
a hártya eltűnik.

A felületi vízhártyaképződé's a korróziónál 
elsőrendű tényezőként szerepel. Kisztjakovszkij 
(2) rámutatott arra, hogy alacsony hőmérsékle
ten a folyékony elektrolit jelenlétének döntő 
jelentősége van még akkor is, ha ez a vasfelüle
ten egy vékony adszorpciós réteg; ezt a ténvt 
többen beigazolták. Határozottan lehet állí
tani, hogy száraz, portalan levegőben (azért, 
mert a por tartalmazhat kondenzált elektrolito
kat, pl kénsavat) a vas nem rozsdásodik, látható 
korróziós központok nem keletkeznek.

Gurovies (3) a vas-vízgőzrendszert vizs
gálva megállapította, hogy a kísérleti körülmé
nyek között korróziós központ a vízfázis, míg 
nedvesség, lecsapódás hiányában, látható korró
ziós központok nem alakulnak ki.

Evans (4) azt állítja, hogy a vízgőz konden
zációja a fómfelületen függ a felület minőségé
től: síma fényes felület láthatatlan szorpciós 
vízmolekula réteggel vonódik be. Ha a rendsze
rünket lehűtjük a harmatpontig, a fényes fém
felületen apró vízcseppek jelennek meg; érdes 
felületen a nedvesség a repedésekben és karco
lásokban kezd klondenzálódni. Ha a hőmérséklet 
jóval a harmatpont fölött van, akkor csak né
hány molekula vastagságú szorpciós réteg ke
letkezik.

A továbbiakban Evans rámutat arra, hogy 
a fémfelületen keletkező higroszköpikus vegyü- 
letelc emelhetik a szorpciós nedvesség mennyi
ségét.

Ezekután láthatjuk), hogy a fémfelületen 
vízgőz adszorpció esetében két folyamat játszó
dik le:

1. Lassan kialakuló „látszólag száraz“ (iga
zán száraz korrózió normális hőmérsékleten 
nem létezik, ilyen korrózió nem tud lefolyni, 
mert gyakorlatilag száraz körülmények a lém- 
felületen nem léteznek) korrózió — az elsőrendű 
korróziós termékek keletkezése.

* 0. В. Зарубина и M. Л. Тѵрич: Факторы темпера
туры и влажности при коррозии металлов в атмосфере 
сернистого ангидрида. (Журнал прикладной химии, стр. 
362, № 4., 1948 г. том. XXI.)

2. Látható „nedves korrózió“, ahol a folya
mat sebessége nő, az elsőrendű korróziós termé
kek higroszkopicitása miatt.

Vernon, Hudson és Paiterson (5) a fémfelü
letek és a rajta keletkező vegyületek adszorpciós 
tulajdonságát vizsgálva, a folyamat elméletét 
Zsigmondy gél kapilláris kondenzációs elméle
tének analógiájára alkották meg,

A fentebb felsorolt kutatók bevezették az 
ú. n. elsőrendű és másodrendű nedvesség értel
mezést.

Az elsőrendű kritikus nedvesség alatt azt a 
minimális nedvességtartalmat értjük, amelynél 
a korróziós folyamat kezdődik: a vízgőz és gáz 
szorbeálódik a kapillárisban és ott kiválnak az 
elsőrendű korróziós termékek. A levegő nedves
ségtartalmának emelkedésével a kapillárisok 
lassan telítődnek nedvességgel, s a kapilláris 
falaitól összenyomva, lassan megindul a korró
zió. Ha tovább növekedik a nedvesség, a kapil
lárisok teljesen telítődnek és a korrózió látha
tóan megjelenik a fémfelületen.

Az elsőrendű korróziós termékek laza töme- 
gűek, bizonyos mértékig higroszkopikusak, ami
nek következtében növelik a felület nedvesség- 
tartalmát, ezáltal növelik a korrózió sebességét.

Az a nedvesség, amelynél a korróziós folya
mat megjelenik a felületen és a korrózió sebes
sége növekedni kezd, a másodrendű kritikus 
nedvességtartalom.

Az atmoszférikus korróziós folyamat, ame
lyet a felületen lefolyó jélenségként magyará
zunk, két változó függvénye — a hőmérsékleté és 
a nedvességé. Minél magasabb a hőmérséklet, 
annál magasabbnak kell lenni a közeg nedvesség- 
tartalmának, hogy a gőz-szorpció megtörténjen 
és ebből következőleg a kritikus nedvességtar
talomnak is magasabb értékűnek kell lennie. 
Alacsony hőmérsékletnél már minimális ned
vességtartalom is elég ahhoz, hogy a kapillári
sokban meginduljon az elsőrendű korróziós fo
lyamat,

A gyakorlati térre rátérve, Evans rámutat 
arra, hogy a különböző tüzelőanyagok égésénél 
keletkező füstgázokban SO* és más savanyú gá
zolt vannak jelen. Nagy jelentősége van a füst
gázokban jelenlévő szilárd részecskéknek, ame
lyek por alakjában a környező tárgyakra rakód
nak le. Ha a por higroszkópikus, akkor a har
matpontnál sokkal , magasabb hőmérsékleten 
már kondenzált nedvességet tartalmaz, ami a 
korrózió megindulásálhoz kedvező körülménye
ket biztosít.

A fémtárgyak raktározására vonatkozólag 
Evans megállapítja, hogy fontos az atmoszféra 
állandó ellenőrzése. A levegő nedvességtartal
mának csökkentése, vagy a hőmérséklet növe
lése a korrózió megakadályozását eredményez
heti, máskülönben a kritikus nedvesség elérése 
után gyors korrózió állhat be

A fertőtlenítésre alkalmazott SO2 hatására 
beálló fémfelületi korrózió felhívta figyelműn
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két az atmoszférikus korróziós jelenségekre. En
nek eredményeképpen dolgoztunk ki olyam labo
ratóriumi kísérleteket, amelyek alkalmasak a 
gázdezinfekciós gyakorlatban fellépő k’orróziók 
kutatására. A textiliák romlása, valamint a 
fémek korróziója szempontjából, nagy különbsé
get jelent, hogy tiszta S 02, vagy pedig a szén 
égésénél keletkező S 0 2 okozza-e a korróziót. A 
kén elégetésekor nemcsak SO2, hanem SOa és 
részben kéngőz is keletkezik, a gáz káros hatása 
nagymértékben ezektől a szennyezésektől függ. 
A tiszta SO2 nem tartalmazza ezeket a szennye
zéseket, ezért egészen más hatással van a texti-

1o

3. á b ra . A z aoél (korróziója, különböző h ő m érsék le ten  és 
n ed v esség ta rta lo m  nál.

liákra és a fémekre. Kísérleteinkben tiszta 
komprimált S 0 2-t használtunk, amit a Nagy 
Honvédő Háború idején elterjedjen alkalmaz
tak a fertőtlenítésnél.

Leningrádi társintézetünklben N. I. Jeki- 
mova a S 02 korróziós hatását vizsgálta, a S 02 
koncentráció, az idő és a relatív nedvességtarta
lom függvényeként. Összes kísérleteinél a hő
mérséklet 28°C volt.

Jekimova arra a következtésre jutott, hogy 
a korróziónál egyik döntő tényező a relatív ned
vességtartalom.

Figyelembe véve, hogy a relatív nedvesség- 
tartalom a hőmérséklet függvénye, valamint, 
hogy a gyakorlati munkák különböző évszakok
ban, különböző helyeken folynak, ahol mások 
a klimatikus viszonyok, munkánk egyik fel
adata az volt, hogy a fémek S O 2-OS korrózióját 
a hőmérséklet és nedvesség függvényeként hatá
rozzuk meg. Kutatásaink 15—40° C hőmérsékleti 
közben folytak (a gyakorlatban ilyen hőmérsék
leteken történik a S O 2-OS dezinfekeié). Az emlí
tett határokon belül a következő hőmérséklete
ket fixáltuk: 15, 20, 25, 30, 35, 40“ C.

Kísérleti rész
A fémfelíiletek korrózióját, a korróziót meg

indító relatív nedvességtartalomtól kezdve, 
85—90% relatív nedvességtartalmú atmoszférá
ban vizsgáltuk. A behatási idő és az S 0 2 kon
centráció minden kísérletnél azonos volt.

A kísérleteket 100 liter térfogatit gázkamrá
ban végeztük. A gázkamra három fala üvegből, 
a padló, a mennyezet és egy fal pedig fából volt. 
A fafelületeket a szorpciós jelenségek kiküszö
bölése végett paraffinoztuk, majd egyenletes 
vastagságú kolloidumhártyával vontuk be.

A kellő nedvességtartalmat, vagy a behelye
zett víz felületi elpárologtatásával, vagy nedves 
textília behelyezésével, vagy gőznek a kamrába 
való befuvatásával állítottuk elő.

A SCVt acélpalackban lévő komprimált 
S 0 2 -ból adagoltuk, olyan mértékben, hogy a

kamra 1 liter térfogatára 150 mg SO2 jusson. 
Minden kísérlet előtt, a kamrában lévő levegő 
S 02 tartalmát meghatároztuk. A kamra S 0 2 tar
talma középértékben 5—6 térfogatszázalék volt. 
Kísérleteinknél 1-5—3 cm nagyságú és 2—3 mm 
vastagságú, különböző minőségű fémlemezeket 
használtunk. A lemezeket előzőleg csiszolópapír
ral tisztítottuk, majd alkohol-éterrel zsírtalaní
tottuk. A száraz lemezeket súlymérés után ekszi- 
kátorban tároltuk. Az üvegkampókra erősített 
fémlemezeket a kamrában vízszintesen elhelye
zett iivegrúdakra akasztottuk. A kísérlet végén 
a lemezek súlyát ismét meghatároztuk, majd a 
súlynövekedést 10 cm2 felületre számoltuk át. A 
fémlemezeken a kísérlet előtt megjelöltük a lát
ható sérüléseket (karcolások, stb.). Az összes kí
sérleteknél a kísérleti idő 3 óra volt. A kísérle
tek egy részét finoman lecsiszolt közönséges 
acélfelületeken végeztük. A kísérleti adatok az
1. táblázatban és az 1. ábrán láthatók.

A kapott eredmények jól beleilleszkednek 
az előbbi gondolatmenetbe. Ha a fémfelület- 
vízgőz-S02 rendszer egyensúlyban van, akkor a 
vízgőz megoszlik a fémfelület és a gázfázis 
között, ezáltal a fémfelületen egy vízhártya 
keletkezik. Hasonlóképpen oszlik meg a SO  a 
gázfázis és a vízbártya között, miközben a víz
hártyán az egyensúlynak megfelelő SO2 oldat 
keletkezik.

Az acél korróziója különböző hőmérsékleten 
és nedvességtartalom mellett:

1. tá b lá z a t.

H
őm

ér
sé

kl
et 'b  _« -2 d  S U c8

--  ti, 0

cor* (B H ^ “
55 >-4 A

bs
zo

lú
t n

ed


ve
ss

ég
ta

rt
a

lo
m

 m
g/

1.

'SSs
0
GO S

úl
yn

öv
ek

e
dé

s 
m

g/
10

 c
m

3
M eg fig y e lé s

14° 65 8,0 150 0 v á lto z á s  n in cs
70 8,7 180 2,42 hom ályosodás
83 9,9 160 4 ,9 sz ü rk ü lés
85 30,5 170 1 0 ,0 fek e ted és

16° 55 7,4 150 0 v á lto z á s  n incs
75 30,1 130 4,0 szü rk iilés
80 10,8 166 10,0 fek e te  fo lto k

20° 60 10,4 156 0 v á lto z á s  n in cs
65 11,3 10 0 0 hom ályosodás
7 5 12,9 130 2,0 sz ü rk ü lés
85 14,7 135 20,0 fek e te  fo lto k

25° 50 11.5 160 0 v á lto zás  n in cs
7!) 16,1 160 0 hom ályosodás
81) 18,4 145 n ,o ) ta r tó s  fek e te
85 19,5 135 18,0 j szín

30° 76 22,8 150 0 v á lto z á s  n in c s
80 24,0 154 0,6 hom ályosodás
84 25,2 147 3,0
87 26,1 160 7,0

35° 65 25,7 160 0 1
82 32,5 179 0 f v á lto zás  n incs
88 3 4 ,8 144 0 hom ályosodás
92 36,4 132 1,2 h a lv á n y  szű r-

k ülés
40° 75 38,4 153 0 v á lto zás  n incs

85 4 3 .5 160 0 h o m ályosodás

Alacsony hőmérsékleten, magas relatív ned
vességtartalom mellett, a fém nedvessógkártyá- 
val vonódik be, ami a karcolásoknál, mélye
désekben erősen vastagodik. Ezek a körülmé
nyek a SO2 oldhatóságának kedveznek. A hő
mérséklet növekedésével a szorbeálódott víz
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mennyisége csökken, a vízhártya lassan kiseb- 
bedik, a felületen egyes víztócsák keletkeznek. 
A hőmérséklet növekedésével arányosan csök
ken a SO2 oldhatósága is.

Ezekből következik, hogy alacsony hőmér
sékleten a fém felületén összefüggő telített SO2 
vizes hártya van, míg magasabb hőmérsékleten 
csak tócsák m aradnak egyes helyeken, kis SO2 
tartalommal.

Tödt vizsgálatai során megállapította, hogy 
30° C-nál eltűnik a vízhártya a mi kísérleteink
ben pedig, habár a felület aránylag durván 
volt csiszolva, 30° C-nál csak a  korróziós effek
tus erős csökkenése volt tapasztalható, míg 
40° C-nál, 85% relatív nedvességtartalom mel
lett, a fémfelületen csak gyenge homályosodás 
mutatkozott.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy lágy az 
elsőrendű, mint a másodrendű kritikus nedves- 
ségi érték függ a fém mineműségétől, a felület 
jellegétől és a kísérleti hőmérséklettől. Ha a 
másodrendű kritikus nedivességi értéket relatív

2. áibra. Az acél k o rrózió ja  80% re la t ív  nedvesség tarta lom  
m eL ett, különböző hőm érsékleteken.

nedvességszázalékban fejezzük ki (Vernon (6 .), 
kísérleti körülményeink között 15—40° C inter
vallumban, a másodrendű kritikus nedvességi 
érték 70—85% között van; viszont abszolút ned
vességi skálában kifejezve a 70% relatív ned
vességtartalom 15° C-nál 9 mg/1 v.zaek. 85% 
relatív nedvességtartalom 40° C-nál 43.5 mg/1 
víznek felel meg.

Ha változó hőmérséklet mellett, 80% rela
tív nedvességtartalomnál a súlynövekedést 
figyelemmel kísérjük, 10 cm2 felületre vonatkoz
tatva, az alábbi értékeket kapjak:

hő m érsék le t
sú lyn ö v ek ed és 

m g /10 cm 2

14° C . . . . . . . .  4,9
16 „ . . . . . . . .  10,8
2 0 .................... . . . .  14,0
25 „ . . . . . . . .  11,0
30 „ . . . . . . . .  0,6
3 5 .................... . . . .  0,0
40 ..................... . . . .  0,0

Ezen adatok grafikus ábrázolása a 2.
látható.

A súlynövekedés 14—20° C-ig erősen nő, 
20—25° C-nál súlynövekedósi maximum látható, 
ezután exponenciálisan esik, míg 35—40° C-nál 
eléri a nullát.

A korrózió maximumot 20° C-nál, 80%-os 
relatív nedvességtartalom mellett a következők
kel lehet magyarázni:

1 . a  vízhártya a  felület nagy részét bevonja,
2 . megvan a lehetőség a hártyában magas 

S 0 2 koncentráció kialakulására
3. a hőmérséklet reakciósebességet fékező 

hatása nem érzékelhető.
15° C-nál a szorbció nagyobb és magasabb 

a  felületi hártya SO2 koncentrációja, ezzel

£O

3. áb ra . Acél és n ikkelezett-acél körözi ó ja  
különböző n ed v esség ta rta lm ak  és hőm érsék letek  m ellett.

szemben egyrészt az abszoliit nedvességtarta
lom kicsi, másrészt az alacsony hőmérséklet 
csökkenti a kémiai reakció sebességét.

Hasonló eredményeket kapott Gurovics is, 
aki a  vas-jódgőz-vízgőz rendszert vizsgálta 
15—40° C között. Nála a súlynövekedés maxi
muma 35° C-nál volt; ugyanolyan maximumot 
adott a korrodeálófelület hőmérsékleti gör
béje is.

Ebből következik, hogy a  korróziós folya
matot szabályozó legfontosabb tényező a hő
mérséklet.

A következő kísérlet-sorozatot különböző 
minőségű fémlemezekkel végeztük: lágyvas, 
öntöttvas acél, alumínium, réz. sárgaréz mkke- 
lezett-acél lemezekkel. A réz, sárgaréz és nikke- 
lezett-acél lemezek sima, fényes felületűek vol
tak, az alumínium felülete rücskös volt, a vas
lemez hullámos volt, az öntöttvaslemez pedig 
mélyen volt karcolva. Ezeken a lemezeken ész
lelt korróz'ós jelenségek nem lehetnek jellem
zőek az illető fémre, célunk csupán az volit,

4. áb ra . A  vas és ö n tö ttv a s  ko rrózió ja  
(különböző nedv&ssógtartalloan ós h ő m érsék le t m elle tt.

hogy az acéllemezeken megállapított törvény- 
szerűségek a többi fémekre is érvényesek-e!

Az idevonatkozó adatok, összefoglalva lá t
hatók a 2 . táblázatban 20 , 25, 30, 35, 40° C 
esetében.

A 3. és 4. ábrán a hőmérséklet és a relatív 
nedvességtartalom függvényében láthatjuk a 
korróziós folvamatot, az öntöttvas, vas és nikke- 
lezett-acél lemezek esetében.
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F em ek  k o rró z ió ja  kü lönböző  h ő m érsék le ten .
a.) 20 °C -on 2. tá b lá z a t .

R e la tív
n e d v e ssé g ta r ta lo m 70% (12'1 ing/1) 75% (12-9 mg/1) 85°/o (14-7 mg/1)

M in ta S ú ly n ö v  kedés 
(rag/10 cm4) É sz le le t S ú  ynövekedés 

(mg/10 cm 2) É sz le le t S ú ly n ö v ek ed t s 
(m /10 cm2) É szle le t

L á g y v a s  .................... nínC8 g y enge
hom áiyo8odás

4-0 sz iirk iilés 21-2 fe k e ted és

ö n tö t tv a s  . . . . n in cs g y enge
h o m ályosodás

1-3 sö té te d és 10-8 fek e ted és

A c é l ......................... n incs g y enge
hom ály o so d ás

3-5 sz ü rk e  fo ltok 22*0 sz ü rk e ,
ro zsd ás  fo lto k .

A lu m ín iu m  , . . n in cs g y enge
hom ályosodás

0 v á lto zás  n in c s 0*6 v á lto /.ás  n in cs

N ik k e leze tt a c é l . . n incs g y enge
hom ályosodás

1-0 hom ályosodás 13-9 zöld fo ltok  
a  t is z títá s  u tá n  
hom ályosodás

K é z .............................. n in cs g y enge 
hom á yosodás

0 v á lto zás  n incs 0 sz ín v á lto z ás

S á rg a ré z  . . . . n in cs gyenge
hom ályosodás

0 0-4

a  — S ú ly n ö v ek ed és mg/10 cm2
b =  É szle le t 2. tá b lá z a t  fo ly ta tá sa .

H
őm

ér


sé
kl

et R e la tív
nedvesség-
ta r ta lo m

L á g y v a s ö n tö ttv a s A cél A lum ínium N ik k e leze tt
acé l Réz S á rg a ré z

70% a) 3.0 0 1.5 0 0 . 6 0 0
(16.1 mg/1) b> sz iirk iilés fek e ted és sz ü rk ü lé s v á lto zás  n incs fu tta tá s i  sz ín v á lto zás  n incs v á lto zás n in cs

O 80% a) 6.0 1 .5 3 . 0 0 1 .0 0 0
0<1*3 (18.4 mg/1) b) sz iirk iilés feketedés sö té t fo ltok v á lto zás  n incs hom ályosodás hom ályosodás hom ályosodás

90% a) 25.0 18.0 29.0 0.6 25.0 3.2 0.5
(20.7 mg/1) b) fek e te  fo lt fe k e te  fo lt fek e te  és 

ro zsdás fo lto k
v á lto zás  n incs p o n t ko rró z ió  

tis z t í tá s  u tá n  
a  fém  s á rg a

sz ínvá lto zás sz ín v á lto z ás

75% a) 2.6 ü 0 0 0 0
(22,8 mg/1) b) hom ályosodás — — — fu tta tá s i  szín — —

8 */o a) 6.0 4.0 5.0 0 0 0 0
0
00eo

(24.3 mg/1) b) sz iirk iilés fek e ted és sz ü rk ü lé s könnyen
tis z t í th a tó

hom ályosodás

hom ályosodás hom ályosodás.

88% a) 9.5 8 .5 15.0 0 3 . 5 0 0
(26.7 mg/1) b) erős sz ü rk ü lé s fek e ted és sö té t sz ü rk e  

fo lto k
k önnyen  

tisz t í th a tó  
sz á rú  ül és

n. a. u . a.

75% a) 0 0 0 0 0 0 0
(29-7 mg/1) b) v á lto zás  n in cs v á lt .  n incs v á lt .  n in cs kékesedés f u t ta tá s i  sz ín — —

O 85o/o a) 0 . 5 1.5 0 0 1 .6 0 .8 1.0
& (33.16 mg/1) b) sz ü rk ü lé s sö té te d és sö té te d és sö té ted és kékesedés hom ályosodás —

90°/o a) 4 .4 4 . 0 1 . 5 1 . 5 3.6 1 .8 1.3
(. 3.60 mg/1) b) g y enge

sz á rk ü lé s
sö té ted és v á l t .  n in cs v á l t .  ninc8 zöld fo ltok sz ín v á lto z ás

40
° 

C

77% a) 0 0 0 0 0 0 0
(39.4 mg/1) b) v á l t .  n incs v á lt .  n incs v á l t .  n in cs v á lt .  n in cs v á lt .  n incs v á l t .  n incs v á lt .  n incs
82% a) 1.5 0.5 0 .3 0 .3 0.3 0 . 3 0.3
(41.96 ing/l) b) g y en g e  hóm . g y en g e  hóm . g y en g e  hóm . g y en g e  hóm . g y en g e  hóm . g y en g e  hóm . g y en g e  hóm .

Itt is igazolódik az előzőkben tett megállapítás, 
hogy a korróziós folyamat maximuma 20—25° 
C-nál van és hogy további hőmérsékletemelke
désre a korrózió erősen csökken.

Meg kell jegyezni, hogy ez a maximum 
acélnál 20° C-nál van, míg a vas, öntót Jvas és 
nikkelezett-acélnál a maximum eltolódik a 
magasabb hőmérséklet kb. 25° C felé.

A réz és sárgaréz korróziója csak szín

változásban nyilvánult meg, amit tisztítással 
el lehet tüntetni.

A réz korrózióját SO2 atmoszférában Ver- 
non vizsgálta: alapos kísérletekkel megállapí
totta, hogy a réz korróziója nagyon lassú folya
mat; 10%-os SO2 és 100% relatív nedvesség- 
tartalomnál (25° C-nál), a kísérleti tárgy csak 
24 óra múlva mutat korróziós jelenséget.
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Kísérleteinkben, amelyek alacsony nedves
ségtartalomnál, rövid ideig (3 órás behatás) 
folytak, korróziós jelenség nem volt észlelhető, 
csak kismértékű színesedés.

A laboratóriumi kísérleti klörülményeink 
(hőmérséklet, nedvességtartalom), legtöbb eset
ben megfelelnek azoknak a körülményeknek, 
amik a hajóknak komprimált SCk-al történő 
dezinficiálásánál adódnak, valamint értékeink 
összeesnek a gyakorlatban tapasztalt korróziós 
jelenségekkel.

Összefoglalás.
1. Fémfelületeknek S 02 atmoszférában 

15—40° C között beálló korróziójánál, bármely 
nedvességtartalom, mellett a döntő tényező a 
hőmérséklet.

2. A korróziós réteg kialakulásának maxi
muma 20—25° C-nál, 80%, és ennél magasabb 
relatív nedvességtartalomnál van.

3. Ha az elgázosítandó helység hőmérséklete 
30—35° C között van, olyan körülmények alakul

Szovjet folyóiratok

Zsurnái Fizicseszkoj Chimii.
Fizikai-kémia folyórat 1949. december.
K. V• Csibiszov: Fényérzékeny emulziók .vbeérése“.

I. A ,,második beérés“ (a zselatin szerepe, a 
hőmérséklet és a brómion koncentráció ha
tása).

M. 1. Batujev: A hidrogénkötés frelkvenciás- 
ruodulációe elmélete.

M- I. Batujev: Különböző kémiai természetű hid- 
roxilcsoportok optikai vizsgálata.

L. V• Raduskevics: A szorbció és az aktiv szenek 
szerkezete. VII. Az adszorbció potenciális el
mélete és az aktív szemek szerkezete.

Sz. Sz. Urazovszkij: Űj effektus a felüle.i feszült
ségnek a hőmérséklettől való függésében.

P. Sz. Santarovics: Az egyszerű vinil polimeri- 
záóió kinetikája. I. A vinilaeetát polimerizá- 
ciója.

B. 1. Márkin: Ezüstlitiumbór üvegek elektromos 
vezetőképességének vizsgálata.

M. G- Honikberg: A kémiai reakcióik sebességé
nek a nyomástól va'ó függésének kérdéséhez.

M. Sz■ Askinázi: Az oldószer hatása az elektron
átvivő réziomok spektrumára.

M. A. Loskarjev: A kémiai polarizáeó új formá
járól. 3. Szerves adalékok hatása a hidrogén 
kiválasztódás túlfeszültségére és a titán- és 
vamadiumionoík áttöltődésére.

B. F- Markov: A magnézium egyensúlyi potein- 
ciál'ai olvasztott MgCk—KC1 és MgCh— 
NaCl rendszerekben.

A. N. Frumkin: A korróziós folyamat eloszlása a 
cső hossza mentén-

N. I. Kobozev: Diszperz hordozók szerkezete az 
aktív csoportosulások elméletének fényében.

Z. V- Zvonkova: Ammon-rodanid röntgenogra- 
fikus vizsgálata.

nak ki, hogy a fémfelületek még 80—90% rela
tív nedvességtartalom mellett sem koro- 
deálódnak.

Fordította: Jánossy Anna

Irodalom.

1. Tödt: Die Bildung von Wasserschioht an der 
Grenzfläche fest-gasförmig. Z. Elektrochem. (1936).

2. Kis tjakovszkij: Az I. fém korróziós konferencia 
munkái.
(Кистяковский : Tp. 1=й конференции по коррозии 
металлов.)

3. Gurovics: А fém fel öleteken keletkező korróziós köz
pontok kinetikája. A Szovjetunió Tudományos Aka
démiájának értesítője. Kémiai tudományok, 1937. 
Гурович : Кинетика обравования коррозионных цент- 
ров на металлах, Изв. Акад. Наук СССР, серия химич. 
(1937.)

4. Evans: Metallic corrosion passivity and protection, 
1937.

5. Vernon, Hudson, Patterson: Transact, 23. (1927); 27, 
(1931); 25, (1929).

G. Vernon: Transact, 27, (1931).

tartalomjegyzéke

V. L- Karpov: Magas poHmerizációsfokú anyagok 
fázisállapotának meghatározása.

A. F. Kapusztinszkij: Polarográfia és termodina
mika. Ólomszelenát oldhatósága és képződésé
nek szabad energiája.

Az 1949. évi XXIII. kötet név- és tárgymutatója.
K. G.

Biokémia 14. kötet 5. (1949. szeptember—október).
N. V. Novotyelynov és V- Je. Gyejeva: P-faktor

ral feldúsított C-vitamin konceintrátum elő
állítása fermentativ úton.

A. V. Azjávcsik: A pajzsmirigy hormonjának ha
tása a dezaminezés folyamatára fehérjesze
gény diétán tartott állatok májában.

T. 1- Volyfszón: A fibrinogenáz hatása a plazma 
fehérjefrakcióira.

V. A. Kirszanova és A. V- Trufanov: A folsaiv 
szintetikus előállítása.

V. V. Nyikolszkij és A. I. Szuvorova: Néhány 
adat a tiaminpirofoszfaíázról.

P. V. Afanaszjev: A fermentativ szintézis mecha
nizmusa és kinetikája.

A- M- Kuzin és N. I. Kuzina: Rosszindulatú daga
natok szöveteinek sajátságos poiliszaccharid- 
komplex tartalmáról.

Je. L- Koverga és A. Sz- Koverga: Mikrómódszer 
a belladonna összalkaloidáinak meghatározá
sára ultraibolya fényben.

I. Sz. Belonoszov és N. I. Makarevics: A dioxipi- 
kolinsav di etilamid jának hatása a szénlhidrát- 
anyiagcserére.

V• N- Orjechovics és A. A. Tusztanovszkij: Titri- 
metrikus eljárás a karbamid és citrullin meg
határozására élő szervezetek szöveteiben és 
nedveiben.
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/. B. Fridland: A B ac. p e rfr in g e n s  to x in ja in ak  
h a tá sa  á lla ti  sejt,szövőtök lélekzésére.

A. M. Utyovszkij és M. L. Butom: A  sz im p atik u s 
idegrendszer szerepe az a d re n a lin  á ta la k u lá 
sáb an  az izm ok elernyedésének különböző v i
szonyai m ellett.

V. E. Pontovics: O x id a tív  fe lm en tek  (polifano- 
loxidázok) a k tiv itá sá n a k  változása  a növé
nyek  növekedésével.

A. L. Kurszánon és M. N. Zuprametov: A  vlicinális- 
(1, 2, 3) és orfco- (1, 2) h id rox ilok  m ennyiség i 
m eg h atá ro zása  a  polifonotokban és cserző
anyagokban .

Z). 7.

Biokémia 14. kö te t, 6. (1949 novem ber—-december).
M. 1. Szmirnov: A z élelem ben mutaljkozó fehérje- 

h iá n y  h a tá sa  a  pirosszőlősav és dikarbon- 
sav ak  o x id á c ió já ra  p a tk án y o k  m ájában .

/• F- Szejc és V. A■ Engelhc.rdt: Foszfori'leződés 
lélegzésikor és a Pasteur-féle effektus.

A. M. Kuzin és N. G■ Domán: A  dioxiaceton, gli- 
kolal-dehid és d iox iacetonfoszfát kondenzáció
já n a k  v izsg á la ta  növények zöld leveleiben.

1- L Ivanov, Sz. I. Peclityereva és N- O. Zatyejs- 
csikova: A  g liko liz is in ak tiv á ló d ásán ak  me- 
han izm usa  ro ssz in d u la tú  dagana tok  fehérje- 
k iv o n a ta in ak  h a tá sá ra .

D. E- Grodzenszkij és Je. /. Korolyeva: A  foszfor 
an y ag cse ré je  kem ényítöszegény d ié tánál.

I. N. Bulankin, N• A. Nagornaja és Je. V• Parina: 
G lobuláris feh érjék  e lek trokém iai reverzib ili- 
tá sa  és savas-lúgos d en a tu rá lása .

Sz. Je. BresJer, G- V. Számszonov és N. A. Sze- 
leznyeva: Fermentatív szintézis nyomás alatt.

N. N. Krjukova: Á rp acsirák  lé lekzőrend  zerei és 
azok szerepe a  gliikokoll adszorpció jában .

B. N- Sztyepányenko és Je- A. Szilajeva. A  fruk- 
tóz  1, 6-difoiszfátjámalk néhány  sa já tság á ró l.

G- Sz. Ily.in: Álta'ános szabály az alkaloidák 
szintézisére a Nicotiana családhoz tartozó 
növényekben .

T. P. KuTochtyina: A karn o z in  kapcsolódása az 
izm ok fehérjéihez.

D .  I .

A „Z surnal Obsosej C h im ii“ 1949. év i X IX . 
kötet 11. sz. (novem ber).

L. G. Makarova és A. E. Boriszov: A lexander 
N ikolajev ics N yeszm ejanov (50. születésnap.)

E- J. Gorenbein és E. E. Krissz: K o n cen trá lt ol
datok  fizikokémiiai v izsgála ta .
X . N aB r—A lB r3 és K B r—Á lB r3 rendszereik 
o lvadéka.

P- Sz. Bogojávlenszkij: K2Cr20 ;—KBr—H20 rend
szer politermái.

D. A. Petrov és N. D. Nagorszkaja: Aluimínium- 
réz-magnézium-szilicum rendszereik állapot
diagramjainak vizsgálata.

Sz- Kaplan és F. Meller: K ro m ato g rá fia i adszorb- 
cióhoz szolgáló alum ín ium ox id  és a k tiv itá sá 
n a k  mérése.

1. A- Korsunov és E. F. Hrulkova: A  cink bázisok
k a l k ép ze tt kom plexeinek polarográfilkus v izs
gálata-

V. Sz- Gálinker: Felszü ltség i so r  v izsg á la ta  toulol- 
ban.

1. A- Favorszkaja: Monovinylacetilén homológok- 
I. /5-tertier-ibu tylvinylaootilén.

1. A. Gyianokov: Alifás diazóvegyiiletek telítet
len vegyrületekikel való reakcióiról.
III. l-butoxyciklopropan-2-karbonsav.

T. /. Temnyikova és V. A. Kropacsev: Vizsgála
tok az a-oxiketonok területén.
III. Benzalaceton szelektív hidrálása pla'íina- 
pa 11 ád i um- ka ta 1 i zát orral.

A. N■ Gahokidzc: Disaccharidók átrendeződése.
IV. A glukoszidó-3-glnkóze izomeriácáója.

M. Sz. Marinovszkij és G■ K ■ Barabasova: Keto
nok előállítása cimolból és azok felhaszná'ásá- 
naik lehetősége alkohol szintéziséhez Grignard 
szerint.

M. N- Scsukina és E- D. Szazonova: Az a, a-difenil- 
-/), -/3 /J-triklóretán oxi- és rnetoxi aminószár- 
mazékai.

A. N. Gahokidze: Disaocharidok szerkezetének meg
határozása-
I- Az a-(l,5)nglu,kozidó-3-(l,5)-g’lukóze szerke
zetének meghatározása.

N- N. Koton és /• A. Céernov: o- és m-ditolilhigany 
reakciója fenolokkal. VII.

Sz. R. Rafikov, V- V. Kórsak és G- N. Cselnokova: 
Nagymolekulájú vegyületek területén végzett 
Vizsgálatok. XXV. Lineáris poiikomdamzáció 
mechanizmusának kérdéséhez.

A. P. Perentyev és L. A. Janovszkaja: Aoidofób- 
vegyületek szulfonálása es azolk szu.fosávái.

N. P. Kirialov: A ledől szerkezetének megismeré
séhez.

M. S-

A Dokladi Akadémii Nauk LXVIII/1.
1949 szeptember 1.

M. 1. Zaharova: Fémek oldhatóságának változása 
háromiolda'i nyomás alatt szilárd fázisban.

N. N. Kurnakova — M. J. Trónévá: A mangán- 
nikkel rendszer vizsgálata.

K- A- Oszipov: Fómolvadékok olvadáspontja és 
tűzállósága közötti összefüggés analitikai ki
fejezése.

A. D. Petrov—É. V- Mvtrofanova és N. V- Leszju- 
csevszkája: A gamma-acetilénglilkolok szinté
ziséről.

E. M. Szaviczkij—V■ F. Terehova: A hőmérséklet 
hatása a mangán mechanikai tulajdonságaira.

M. N. Dubinin—E. D. Zaverina: Cinikkloriddal ak
tivált szenek szerkezete és adszorpciós tulaj
donságai.

G- Sz. Zsdánov—/. G. Iszmajilzáde: Néhány szilí
cium, ó'om és ón tetraaril vegyület szerkeze
tének rön' genográfikus vizsgálata.

Sz. P. Zsdánov: A víz szorbciós izotermájának meg 
nem fordítható hiszterézise porózus üvegen és 
szilikagélen.

B. N. Sztepanenko és E. A. Szilajeva: A fruktóz- 
1 6-difoszfát tulajdonságainak vizsgálata-

P- V. Hely—F. Sz-Maron és N-N. Szerebrenyikov: 
A kalciumoxikarbid létezésének kérdéséhez.

V- A. Moljeva: A komplex vegyületek és szilárd 
oldatok szerepe tűzálló anyagokban.

1949 szeptember 11- (LXVIII. 2. sz.):
A. G. Anikin—G. B. Ravics: Hosszai szénláncú 

alifás vegyületek termográfikus vizsgá.ata.
P. P- Budnyikov—V- G. Avtikov—E. I. Dudav- 

szkij és A. A. Zvjakiljszkij: A BeO . 3A120 3 ve- 
gyü létről.

T. A. Kuharenko: Ásványi szenek huminsavainak 
szétválasztása.
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A. T. V  agramjan  és Z- A- Szolovjeva: A ka tód 
passzivá.ódása és az elek troli likus levá ás 
struktúrája egyszerű és komplex sóo 1-datóik
ban.

Sz. J. Vajler—L. A. Sreiner: A fémek nyomás- 
a'atf i megmunkálásához hasznán kenőan a- 
gok hatásossági vizsgálatának új szempontjai.

E. K ■ V ensz'rem —P. A ■ Rébinder: kémek kemény
sége csökkenésének eiektrokapil.ár hatása-

I. / .  Zsukov — M. A. Henoch: C ltrahangT izgések
hatása magas moleku'asúlyú vegyüle tökre.

Sz. Karpacsev—Sz. Szm irnov: Kontak-pottnciál- 
különbségek folyékony higany szi.árd ó'oim 
és ta'lium közölt.

L. N- K urbatov—G- G• N ejm in: Szil:iko aerogélen
abszorbeált gőzök infravörös elnyelési szín
képei.

A. N. Terenin  és A. V • K arjckin :  Indiáktorok 
színreakciója bedermedt szerves olvadékok
ban.

O- I). K urilenko  és A- SzC ipernovics: Denaturá’t 
és natív tojásalbumin Iiidraiációja és elektro
mos szimmetriája.

1949 szeptember 21. L X V III/3 .

.V. N. A lrikoszov:  A térfogai megváltozása fém- 
ötv'özetek szilárd oldatainak képződésekor.

II. A. A ruzov  és T. G■ Savsa: Orto-szénsav észte
reik dipo1 momentuma.

V. L. Veiser: Ciklohexán előállítása és a peroxid- 
szám meghatározása telítetlen szénhidrogé- 
nekoen.

I. L. Knun.'ánc—B. P. Fabriesnij: Cik’ikns keto- 
nak oximainialk átrendeződése. A beta-tetral- 
onoxim átrendeződé e

I. I. K ornilov—V. Sz. M ihaljev: Az. alfa-vais-króm- 
szi-árd o.dat rendszer tanu1 mányozása az át
alakulási sebesség vizsgálatával.

M- A. Resetnyikov: Binér okiatok egyensúlyi gáz
fázisainak összetétele és a Van dér Waals 
egyenlet.

V. M Rodiomov—A. F. Poluninn  A gam m a di- 
ketonolk ú j szintézise. Aoetonilaoetom előállí-
tá.a

A. P. Terentyiev: Néhány szerves anyag oldata 
p h . ának reverzibilis megváltozása besugár
zás hatására.

Ju . K- Ju r jev—Ju . K- N ovick ij és E. V . Kuhar- 
szkaja: Etiléng'ikol és kénlhidrogén együttes 
katalitikus dehidratációja.

1949 október 1- L X V III /4 .
G. Ja- V anag. M. M. Lipm an: A 2-jód-2-nitro- 

inda; dion-1,3-
M. Ja- Kagan, Sz- D. Friedman: A réz és vas 

passziválódásának oka benzol hidrálásánál.
/. L- K nun 'anc  és P- B- Fabriesnij: Ciklikus ke

tonok oximjainak átrendeződése.
M. Ja. K ra ft  és P- F. R jum sin:  A bázisos sók 

természete. Bizmut bázisos sója alfa-fenil-olaj- 
savval.

M. A  Resetnyikov: A z  additivitás általános egyen
letéről binér oldatok megváltoztatása ereién.

V. A  Susunov  és A- P. A urov: A  mangánnak 
halogénalkil-gőzökkel való reakciójának 'kine- 
t:ká a.

Ju . K . R urjev  és K. Ju- N ovickij: A  tio-dietliylen- 
glikol dehidratá.iója és az 1.4-tioxán disz- 
i rororcioná.ódása.

N- V- G yem enyev  és N. N- Buinov, M. /• Milju- 
tina: Az arany sóinak vizes oldata felületén

gáza lakú  redríká1 ószerekkel képzett h á r ty a  
eldk trom ikroi zkópikns v izsgálata .

E. E. Mazo: K ísé rle t a  fe lü letileg  fe s te tt üveg  
ezüutvegyü etekkel d iffúziós ú ton való  vizs
g á la tá ra .

1949 október 11. L X V III /5 .
B. A. Arbuzov és E. G. Savsa: Az orto-szilicium - 

és or.o  titá n sa v  észterednek dipolomomen- 
t u rná

j a .  Ja. Dodonov és K- F. Protjanova: R itk a  föld- 
f érne k a 1 fa- b r óm- (djk ám fó r)-d i-  z n 'fo n á 1 ja i.

E. D. K averzneva: Ketoncsopontök az o x id á lt cel- 
lulózem olöku ában.

B. A- Szkopince: H idrcigénperoxid oldatok bom
lása  k lo ridok  h a tá sá ra .

V. A. Susunov és A- P- Aurov, V- A. Gorinov: 
É terek  h a tá s a  a m agnézium  allki’halogenidck 
gőzeivel való reakció„ának  sebességére.

Sz- Z Roginszkij. A. B. Sechter, A- I .1 njcsej- 
sztova, N- N. Kaftaradze és M- Ja- Kusnyerev: 
K ris tá ly h id rá ta k  víztelenedésének v izsg á la ta  
elek trom ikroszkópikus úton.

1949 november L L X IX /1 .
B. A- Arbucov és T. G■ Savsa: A kénessav  cik

likus észterei nek dipolm om entum a.
M. A. Resetn.kov: L ászó .ag o s  Karc ál’is és m olá

ris  értékek változása  az á lta lán o s oldódási 
szabály t követő oldatokban.

M. P. Buchman és Sz. Je. Manm’ov: A fdhérje, 
amánosavaik én nukkúnsavak  fo tokém iai á t 
a lak u lá sa  u ltra ib o ly a  besugárzás h a tá s a  a la tt.

Sz. 0. Grebinszkij és V. N. Lenkom: A répában  
lévő szaponinolk.

A. E. Grecsusnikov és N. N. Jakovljeva: A 
S y n e th y tr iu m  en d o b io ik u m  (S e b ü l)  á lta l 
m eg tám ado tt burgonyanövény  p erox idáztar- 
taűima.

B. A. Talmud: A globulin  sz im m etriá ján ak  növe
lése az  ionogén csoportok ecökkenitése ú tján .

1949 november 11. L X IX /2 .
V. N. Rodionov és N. N. Szuvorov: S zin te tikus 

k u ta tá s  a  Chalidonimm m ájus a lkalo idái te rü 
letén.

K. Sz. Topcsiev és V. I. Sztavroszkajai: Az Ein- 
horn-féle „2-oxy-5-nitrobenzildLethylamin“ szer
kezete.

I. A. Seka és Z. A. Seb a: A lkálifém ek hatógenid- 
jieinek lalum inium brom iddal a lk o to tt vegyü- 
letei.

Ja. A. Fiálkov és Ju. P. Nazarenko: A kötések 
egyenértékűsége a  (HgBr») kom plex  ionban.

L. I. Avramcnko és L. V. Lorenzo: Szabarl 
h id rox id  reak c ió ja  aldehidekkel.

M. M. Dubinin és G. A. Zujev: Szilákagélek és 
alum inium gélelk szerkezete és abszorpciós 
tú  l a j do nságai.

Z. A. Jofa és L. A. Medvegyeva: H alogén  ionok 
passzivá ó h a tá sa  v a sra  k o n cen trá lt savoida- 
tokt an.

M. V. PoHakov: Az edény fa lán ak  Ita tása  a  ké
m ia i reakciókban.

P. A Rébinder és V. /• Lichtman: A fém  mono- 
k r is tá  yok defo rm áció jának  adszorpciós mód
szerei való v izsgálata.
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K. V. Csmutov és L. Ja. Szlonim: A vinylpoli-
merek diffúziós koefficiensének hőmérséklet
té’. való vá'tozása.

M. N. Fajnberg: Nyomásesések mérése hőkompen
zációs módszerrel.

1949 november 21. L X IX /3 .

A. A- Beér: A colchikum speoiosum új alkaloidá
jának (a coichicerinek) elválasztása, tisztítása, 
tulajdonságai.

G. M- Bartyenyev: Magas polimerációs fokú te6 - 
.tek üvagesedése periodikus deformáció hatása 
alatt.

L. J. Gindin és N. V. Pavlova: Fémek korróziója 
szénhidrogénben oldott jód hatására.

K. D• Jacimirszidj és A • A. Asztaseva: A mangán 
hidrot-zoljainak t e rmokéin i áj a.

G■ Ja- Viljenkina: A /J-oxi-aminosav hasadásának 
mechanizmusa glicinogénáz hamsára.

V. P. Zsigalov: Az ascorinsav és thyamin hatása 
a peptin aktiválására.

A. A. Krasznovszkij, G■ P. Brin és K- K. Vojnov- 
szkája: A klorofil fényhatására történő rever
zibilis átalakulása.

N- G- Kricman és A■ Sz. Konyikova, Sz. J<. Dam 
dova: Az amincKSiavak képződése a vérben.

A. P. Proholova. V. L. Kretkovics: A gabona léleg
zésének függése a hőmérsékleti.ől.

A. M- Feins Iber: A kémiai technológia hidro
dinamikus folyamatainak néhány összefüggése.

1949 december 1• LX IX I4 .
A■ Sz. Kuzminszkij és N■ N. Ljezsnyev: A buta- 

diénnátrium polimer oxidálódása feuil-beta- 
naftilamin jelen’étében.

Je. Je. Cserkasin és F. M. Cstrknsina: Kriosz- 
kópia mint fizikokémiai analitikai módszer.

1. 1. Vinogradov: A glikogén anyageserevizsgá- 
lata a béka májában és izmában deuterium 
segítségével.

N. G• Kricmin és K- V- Druzsinina: Az amino- 
eav szintézis mechanizmusa a májban.

N. M. Sziszt kjtn  és E- N. Bézinger: Aminaeav- 
elválasztás és meghatározás borban, papír- 
kromatográfiával.

Az MTESZ Szovjet Folyóirat és Könyv* 
olvasója Sza’ay  u toa 4. 6zám a la t t  m egnyílt. 
A  kö n y v tárb an  ki.enc kém iai sza'klap és számos 
szakkönyv á ll az érdeklődők rendelkezésére m in 
den n ap  délu tán  14 ó rá tó l 22 óráig .

Szovjet műszaki szemle

ANTRAKINON SZULFONÁLÁSA HIGANY 
JELENLÉTÉBEN.

Higanyvegyületek jelenlétében az antra- 
kinon szulfonálásakor oleummial alfa-szulfonsav- 
származékok keletkeznek.

A higanyvegyületeknek ezt az irányító 
hatását ellensúlyozza a konyhasó jelenléte, ami 
higanysók mellett is lehetővé teszi a béta-hely
zetben való szullonálást. Ha pl konyhasó van 
jelen a higanyoxid me lett a béta- és alfa-szul- 
fonsavszármazék aránya szulfonálás után 45:55 
százalék, amikor a konyhasó mennyisége 0 5%, 
azonban a konyhasó mennyiségének emelésével 
az arány a béta-származék irányában eltolódik, 
úgyhogy 1 % konyhasó mellett már 1 0 0%-ban 
bétaszármazék jön létre. Ugyanez áll magné- 
ziumkloridra kalciumklorldra, foszfortriklo- 
ridra és foszforpentakloridra is. A KCN ily- 
irónyú hatása gyengébb úgy hogy 6 % jelenlé
tében az arány 52.2 47.8%. A nátriumszulfát
nak. nátriumjodidnak, nátriumfluoridnak egy
általán nincsen ilyen irányításváltoztató ha
tása. Az említett vegyül eteknek ez az irányítás
változtató hatosa annak tudható be, hogy a 
bennük levő klór a kéntrioxiddal reagál és a 
keletkező H S03C1 a higany vagy higanvveuvü- 
letek nagy részét nem ionizálódó merknr’klo- 
riddá alakítja át amely azután szublmál és 
így kiikerül a reakciókeverékből. A folyamatot 
a következő egyesített eeveulet írja le:
3NaCl +  2H2S04 +  S03 +  H" S04 ->

3NaHS04 +  HgCh +  HSO.C1 
A KCN hatása ehhez hasonlóan azzal magya
rázható, hogy az ugyancsak nem ionizálódó

Hg(CN)2 keletkezik. (Kozlov V. V. Zsurnál 
Obsej Ohimií. 18. 242.)

L. A.

A KATÓDUL SZOLGÁLÓ HIGANY FOLYTO
NOS MEGÚJÍTÁSÁNAK HATÁSA SZERVES 

VEGYÜLETEK REDUKCIÓJÁRA.
A higanyt kétféleképpen lehet állandóan 

változtam a kálód körül. Az egyik mód, hogy 
tölcsérben percenként egy kilogrammnyi meny- 
nyisógben állandóan alulról betáplálják és a 
felesleget engedik a tölcsér kerületén túlfolyni. 
Ezzel az eljárással lehetővé vál k a nyugalmi 
állapotban és az állandó változásban lévő 
higanykatód hatásának vizsgálata A másik 
mód, hogy sugaras irányban állandóan 16 
higany, zálat lövelnek ki. amelyek átmérője 
05 mm, hossza pedig 2 cm, úgy hogy összes 
felületük 0.05 négyzetdeciméter. Ezzel az eljá
rással a hirtelen és teljesen megváltozó higany- 
felület hatása tanú1 mányozható. Akonitsavnak 
trikarbalilsavvá való redukciójakor a nyugvó 
higany esetében a termelés az elméletileg szá
mítottnak 32%-a. az első módon megú'ított 
higanykatód esetében 45.5% és a máodik mó
don változtatott higanykatód esetében 59 5%. A 
kinolinnak dihidrokinolinná való redukciómkor 
ugyanilyen sorrendben a termelés az elm'leti- 
nek 38, 45 és 51%-a. Kinaldinnak dihidrokinal- 
dinná való redukemmkor a százaitkszámok: f.7,
55. 57. Megállapítást nyert, hogy a nyugvó 
higanykatód esetében mindjárt a kezdetben a 
higanv felületén kálium vagy nátr'umvmalgán 
képződik, úgy hogy a reakció valójában ugyan
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olyan körülményeik, között megy végibe, mintha 
azt amalgánnal végeznék. Ez a mechanizmus 
azonban egészen hiányzik a megújuló higany- 
felület esetében. Hogy mégis ilyenkor a terme
lés nagyobb, az azzal értelmezhető, hogy a tiszta 
higanynak sajátos katalizáló hatása van, amit 
eddig nem ismertünk. A nyugvó higanykatód 
esetében ez a hatás nyilvánvalóan el van fedve. 
(Lefesenko V. V. Zsurnál Obscsej öhimií. 18. 
1237.)

L. A.
FÉMEK KORRÓZIÓJA FESTÉKRÉTEG 

ALATT
A korrózió meghatározására 3%-os kálium- 

kloridoldatba merülő vas-cink elektrodapáron 
keletkező áram intenzitásának mérése szolgál. 
Az intenzitás értékeit az időhöz mérten állapít
ják meg. Ha a vaskatód semilyen védelemben 
nem részesül, i az első hat óra alatt lassan esik, 
azután a diffúzió útján odakerülő oxigéntől 
származó állandó depolarizáció következtében 
gyakorlatilag állandóvá lesz. Ha a vasat 15 mik
ronos sellakréteggel vonják be, az intenzitás 
kezdeti értéke nagy, azután hirtelen csökken és 
állandóvá válik, mégpedig a védtelen vasénál 
jóval kisebb értékben. A kezdeti nagy intenzi
tás a réteg lyukacsosságának tudható be, míg 
az állandó érték az oxigén akadálytalan diffú
ziójának következménye. A 30 mikronos nitro- 
cellulózréteg hasonlóképpen viselkedik, azonban 
az állandó érték még alacsonyabb. Festéknél
küli lenolajréteg nagyon kis kezdeti intenzitás- 
értéket ad, amely idővel maximumra emelke
dik. Ennek oka nyilván az elektrolit behatolása 
a rétegen keresztül. Ezután az intenzitás esik 
és alacsony, állandó értéken állapodik meg. A 
festőanyaggal kevert lenólajréteg esetében az 
intenzitás jóval kisebb, mint a festéknélküli 
réteg alkalmazásakor. A legkevésbé állandónak 
bizonyult a 80%-os lenolajba kevert lámpa- 
koromréteg. Ekkor az intenzitás nulláról kiin
dulva, hirtelen maximumra ugrott és azután 24 
órán át lassan esett. A 60%-os ólaim! kevert 
ferrioxid hasonlóan viselkedik, azonban maxi
muma. amelyet 25 perc alatt ér el. kisebb. 25% 
olajjal kevert mínium esetében az intenzitás 
nagy maximumra emelkedik, azután hirtelen 
nagyon kis értékre esik. A mínium kezdetben 
nyilván depolarizátorként hat és átadja oxigén
jét, amikor oxigéntartalma elfogyott, már nehéz 
az oxigén hozzájutása a kátédhoz. Cinkfehér 
80% olajjal elkeverve, egészen másfajta görbét 
szolgáltat. Ezen az intenzitás lassan emelkedik, 
és maximuma nagyon kicsiny. A rétegvastag
sággal az intenzitás lineárisan csökken. (N. D. 
Tomasov, V. S. Kiselev és M. M. Goldberg. 
Izveszt Akad. Nauik. SSSR. Otdel. Chim. Nauk. 
1949. 152.)

L. A.

CUKOROLDATOK TISZTÍTÁSA 
IONKICSERÉLÉSSEL

A nyers cukoroldatot szennyező sókat úgy 
lehet eltávolítani, hogy először a kationt cseré
lik ki hidrogénionra, azután a szabad savak 
alakjában jelenlevő szerves anionokat cserélik 
ki. Ecélból a cukoroldatot először kénsavval 
kezelt kőszénen, úgynevezett szulfokarbonon és

azután valamely adszorbensen, célszerűen csont- 
szénen vagy pedig tőzegből kapott szénen veze
tik át. Az ilyen kezelés a cukorlé minőségét 
65.0%-ról 89.9%-ra emeli, hamutartalmát
9.6%-ról 2.3%-ra csökkenti és teljesen színte
lenül. A szulfökarbont szénsavval vagy sósav
val, a szenet szódával vagy nátriumhidroxid- 
dal lehet megújítani. A fogyasztás 1 % szulfo- 
karbon és 1.5% szén. (V. M. Volokvanszkij. 
Szakamája Prom. 1946. No. 10. 20.)

L. A.

NÁTRIUMSZULFÁT SZÁRÍTÁSA

A nátriumszulfát tárolás és szállítás köz
ben nedvességet szí a levegőből, ennek követ
keztében felületét kemény kéreg vonja be, amely 
megakadályozza a levegőből további nedvesség 
felvételét. A só kiszárítása nehézségekbe ütkö
zik, mert nemcsak a hőmérséklettől, hanem a 
rétegvastagságtól is függ. A kemény külső ré
teg megakadályozza a hőkicserélődést a belső 
rétegekkel és a nedvességnek diffúzióját a fel
színre. Mindezek a nehézségék elkerülhetők, ha 
a szárítás ellenáramlásban történik. A beérkező 
levegő, vagy füstgáz hőmérséklete 250—300 fok, 
a távozóé pedig 40—50. Az anyagot ilyenkor 
nem kell megőrülni, még 9^-12 cm átmérő'ű 
darabok is kellően kiszáradnak a továbbító- 
szalagon. Ha az anyag kezdeti nedvesíségtar- 
talma körülbelül 50%, egy tonna száraz só elő
állítása 6000 köbméter 250—300 fokos levegőt 
vesz igénybe. Ha továbbításra alumíniumból 
vagy rézből való szalagot használnak, az anyag 
tapadása a legkisebb mértekre csökken. (M. A. 
Kaesvankian, A. G. Répa és E. P. Danilcsenko. 
Szteklo i Keram. 5. No. 12. 4.) L. A.

GRIGNARD SZINTÉZIS ÉRDEKES 
ALKALMAZÁSA

Etiléterben oldott metilmagnéziumjodidhoz 
keverés közben PSCls-at adtak, éjjelente át 
állni hagyva és azután 10  százalékos kénsav és 
jég keverékébe öntve, szerzők olyan csapadé
kot kaptak, amely etilalkoholból és tömlőiből 
kristályosítva ismételt kristályosítás után sem 
adott éles olvadáspontot. Képlete molekula- 
súlya után ítélve (CH3PS2) összetételnek felel 
meg, valószínűleg a foszforatomnál dirneri- 
zálva. A termék vízben, etilalkoholban, éberben 
oldhatatlan, alkáliákkal melegítve ként veszít, 
ólomaoetáttal pedig PbS keletkezik. Ha a ter
méket 50 fokon koncentrált salétromsavhoz 
adják és ismételten bepárolják, majd a kivárt 
kéntől leszűrik és melegen ólomoixddal kezelik, 
amíg lakmuszra lúgos nem lesz, az ólomnak 
kénhidrogénnel való eltávolítása után beszárí- 
tással dimetilfoszfinsavat nyernek. Ez nagyon 
gyenge sav, timolftaleinnal nátriumhidroxid- 
dal való titráláskor nagyon elmosódó átmene
tet ad. Foszforsavban fagyáscsökkenés útján 
való molekulasúly meghatározás azt mutatja, 
hogy monomér molekulákat alkot. Ha ezt víz
fürdőn SOCL-vel hevítik és ennek feles eget 
lepárolják, kristályos dimetilfoszfönsavkloridot 
nyernek, amely nagyon vízszívó kristálytűket 
alkot. (M. I. Kabachnik és E. S. Sepeleva. 
Izveszt. Akad. Nauk SSSR. Otdel. Chim. Nauk. 
1949. 1. 56.) L. A.
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NAGY OROSZ ÉS SZOVJET KÉMIKUSOK
Engels a vegytant a testeken lezajló meny- 

nyiségi összetétel következtében előálló minő
ségi változások tudományának nevezte. A vegy
tan történelmi fejlődésében szintén látszik a 
társadalom szerkezete, kifejezésre jutnak azok 
az erők, amelyek a társadalom alakításában, 
fejlődésében döntő szerepet játszanak.

Érdemes kiemelni azokat a haladó orosz tudó
sokat, akik a kémia fejlődéstörténetében döntő 
szerepet játszottak és érdemes foglalkozni 
azokkal a kiváló szovjet kémikusokkial, akik a 
szocializmus építésében oly nagy mértékben 
támogatták tudományos munkájukkal a Szov
jet hatalmat. N. L. Glinka az „Általános és 
szervetlen kémia“ című könyvében, többek kö
zött érdekes életrajzokat is közöl e területről. 
Vegyük sorra azokat a fontos személyeket, 
akik az emberiség fejlődését nagy mértékben 
szolgálták tudományos munkájukkal. (Meg
jegyezzük, hogy jelen közleményben főleg 
azokról az orosz és szovjet kémikusokról írunk, 
akik eddig ismeretlenek voltak a magyar kö
zönség előtt, a többiek, pl Mendelejev is, a 
következő számban lesznek ismertetve. — 
A fordító.)

M. V. Lomonoszov, a nagy orosz kémikus 
a vegytant az emberiség jólétének egyik fon
tos segítőijeként emeli ki. miikor azt írja 
„A vegytan kitárja karjait az emberiségért.“ 
Abban az időben Lomonoszov volt az egyetlen 
aki erélyesen szembehelyezkedett korának 
egyik téves felfogásával, a flogiszton elmélet
tel. E téren korszakalkotó feladatot végzett, 
amikor kidolgozta a fémek égésének elméle
tét. Már 1746-ban kifejtette azt a németet, hogy 
a fémek égésénél beálló súlynövekedés nem a 
flogiszton veszteség következménye, hanem 
azért van, mert a fém a levegővel vegyül. Ezt 
az állítását laboratóriumi kísérleteivel igazolta 
is. Levegővel telt üvegcsőbe fémet helyezett, 
majd az üvegcsövet beforrasztva, hevítette. 
Ügy a kísérlet előtt, mint utána, mérte az 
üvegcső súlyát. Megállapította, hogy ilyen kö
rülmények között az üvegcső súlya állandó 
marad és csak a „melegítéstől“ nem áll be 
súlynövekedés. Ezzel igazolta, hogy a fém heví
tésekor beálló súlynövekedés nem magyaráz
ható a flogiszton eltávozásával. Ezen túlmenő- 
leg Lomonoszov megállapította, hogy ha az 
edényt a hevítés után kinyitja, oda a levegő 
behatol, miáltal növekedik az edény súlya. 
Ennek folytán Lomonoszov volt az első ké
mikus, aki kísérletileg megalapozott helyes 
véleményt mondott az égés folyamatáról.

Lomonoszov volt az első kémikus, aki 
megértette a mérleg fontosságát és kísérletei
nél alkalmazta is a mérleget. A fentebb 1 írt 
kísérletek csak alátámasztják azt a gondolatot, 
amit 1748 július 5-én kifejtett Eulernek. a híres 
matematikusnak írt levelében, s amit disszer
tációjában 1760-ban megírt: az anyagmegmara
dás törvényét. Az energiamegmaradás törvé
nyét elsőnek Lomonoszov mondotta ki, bár ezt 
akklor még csak a mozgási energia megmara
dására tudta értelmezni. Ugyancsak Lomono
szov volt az első, aki —- kezdetlegesen ugyan, 
az akkori tudomány állását visszatükrözően — 
kifejtette az anyag-energia ekvivalencia elvét.

Lomonoszov már a XVIII. század közepén 
abból indult ki, hogy az anyag legkisebb „nem

érzékelhető“ részecskékből áll, amelyek egymás
sal kapcsolódhatnak. Megállapította, hogy az 
anyagok különbözősége onnan ered, hogy vagy 
a „legkisebb részecskék“ különböznek egymás
tól, vagy pedig ezek a legkisebb részecskék 
különböző módon kapcsolódnak egymáshoz. 
Lomonoszov kétféle ilyen részecskéket külön
böztetett meg: a „kisebbet“ —- elem — (meg
felel Dalton atomjának) és „nagyobb“ korpusz- 
kulát — megfelel a molekulának. Megállapí
totta, hogy minden korpuszkula olyan össze
tételű, mint az egész anyag, amelyikhez tar
tozik. Kimondotta, hogy kém iaila/ különböző 
anyagok különböző korpuszkulákból állnak, s a 
korpuszkulák homogének, ha egyazon elemek
ből állnak és heterogének, ha az építőelemek 
különböznek, vagy különböző módon, illetve 
különböző mennyiségben kapcsolódnak. ,

Jellemző, hogy Lomonoszov felfogása any- 
nyira túlhaladta korát, hogy kortársai nem 
értették meg és csak sokkal későlbb Da1 tón 
idejében fogadták el a fenti feltevést, de akkor 
már, mint Lavoisier, illetve Dallton elméletét.

Hasonló úttörő munkát végzett 1859-ben 
N. I. Beketov, aki felfedezte, hogy a vasoxiid, 
Fe20 3 , alumíniumporral keverve endotherm 
reakcióban fémvasat és ALO.rt ad. A keverék 
hőmérséklete 2000° C fölé emelkedik, amikor is 
a vas kiredukálódva megolvad, míg az A I 2 O 3  
a salakba kerül és felszáll a vasolvadék fölé. 
Ezzel Beketov megalkotta a te rm t eljárást.

A szerves kémiában Kekulé az 1860-as évek 
táján megalkotta a szerves kémiai kötések 
elméletét. A. M. Butlerov kidolgczta a szerves 
vegyülete'k szerkezetének elméletét. Butlerov 
a kazáni majd a pétervári egyetem professzora 
volt, a Szovjetunió akadémikusainak sorába 
került. Tanítványai és munkájának tovább
fejlesztői közül kiemelkedett V. V. Markov- 
nikov, A. M. Zajcev és E. E. Vagner. Azzal, 
hogy Butlerov 1861-ben szervetlen anyagok
ból szénhidrátokat állított elő az utolsó lökést 
adta az életerőelmélet megdöntéséhez.

N. D. Zelinszkij orosz kémikus sokat fog
lalkozott a sók oldódási elméletével. Annak 
dacára, hogy a legtöbb szervetlen só alkohol
ban oldhatatlan, mégis vannak olvan sók, 
amelyek alkoholban jobban oldódnak, mint 
vízben. Zelinszkij megállapította, hogy az old
hatóság az alkoholban, úgy a kation, mint az 
anion minőségétől függ és sajátos módon vál
tozik. Érdekes hogy ezek a sók 1 : 1  alkohol- 
vizes oldatainak elektromos vezetőképessége 
kisebb, mint külön-'külön az egyes oldószerek
ben. 1896-ban Zelinszkij felfedezte a vízgőzzel 
történő aktív faszénelőállítóst. A mérgező 
hadigázok tulajdonságai nagyon különbözők. 
Az első világháborúban nehéz volt egy minden 
gáz ellen védő gázálarcbetétet találni. Ezt a 
nehéz feladatot egészen rövid idő alatt meg
oldotta Zelinszkij 1915-ben az adszorpciós vizs
gálatok alapján.

Ügy az orosz, mint a szovjet kémikusok 
sokat foglalkoztak a katalízis tanulmányozásá
val, a katalitikus reakciók vizsgálatával és a 
katalízis elméletével. A szerves katalízis terü
letén a szovjet kémikusoknak! vezető szerepük 
van. N. D. Zelinszkij akadémikus és tanít
ványai A. A. Balandin akadémikus, B. A. 
Kazanszkij és még sokan mások a katalízis 
segítségével új utakat tártak fel a szerves 
vegyületek szintézisére. Az ő munkájuk során
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a szénhidrogének feldolgozásánál alkalmazott 
katalitikus folyamatokkal az ipar számára 
fontos nyersanyagokat tudtak előállítani. Tön- 
bek között Ba'andin szintétikus úton előállí
totta a NiH-t, NíHa-t és a NiEL-t.

N. Sz. Kurnakov (1860—1941) szovjet ké
mikus fektette le a kémiai-fizikai elemzés alap
jait. Ö volt az, aüi megalkotta az orosz szer
vé ten  kémiai iskolát. Ó és tanítványai nagy 
segítségére voltak a szovjet gazdaság előbbre- 
vitelénél a fémkohászat, a könnyűötvözetek 
iparában és sok egyéb iparágban. Rendkívül 
fontos munkát végzett Kurnakov a szilikát- 
kémia területén is. Az ő kutatásai nagymér
tékben elősegítették a Szovjetunió tenné zea 
kincseinek felkutatását és felhasználását. K ur
nakov segítségével lehetővé vált a szovjet sós 
tavak, a Karabugasz tő, valamint az Ural és 
Szolikamszk környékén lévő kálisó lelőhelyek 
gazdaságos felhasználása.

P. L. Kapica, a Szovjetunió egyik legjobb 
atómtudósa, igen értékes munkát végzett 
munkatársaival az atomenergia békés felhasz
nálásának érdekében. Egy új leveéőeseppiolyó- 
sító berendezést szerkesztett, ahol az alacsony 
hőmérsékletet úgy érik el, hogy a levegőt egy 
külön erre a célra szerkesztett turbó detander- 
hen hagyja kiterjedni. (L. Magyar Kémikusok 
Lapja, 1949. 631.)

1932-ben А. I. Lejpinszkij, K. V. Szinel- 
nyikov és A. K. Valter a karkovi egyetemen, 
majdnem az angolokkal egyidőben, megvalósí
tották a rádióaktív anyagok nélkül lejátszódó 
magbomlási reakciót. Az a-részecskék helyett 
ők protonsugárral dolgoztak. A protonrészecs
kéket közönséges hidrogénből állították elő 
800 000 V feszültség felhasználásával evakuált 
csőben. A cső egyik végébe szerelték be a bom
bázandó anyagot.

Kondrátyeva és Kondrátyev SCb gáz és 
kéngőz keverékéből alacsony nyomáson csen
des elektromos kisülés mellett SAb-t állított 
elő. A reakció valószínűleg az alábbi egyenleí 
szerint játszódik le:

0  =  S =  0  S — >- 0  =  S 0  =  S
+  1 +  lí

0  = s -  о s о = s о = s
Ez színtelen gáz, ami cseppfolyós levegő
vel lehűtve, narancssárga sz.lárd anyaggá 
alakul. Melegítve SCb-re és kénre esik széjjel. 
A vegyület szerkezetét röntgenvizsgá attal 
igazolták.

(N. L. Glinka: Obscsája Ohimija. Gosz- 
chimizdat, Moszkva 1949.) J. A.

MAGASMOLEKULÁJÜ SZERVETLEN 
VEGYÜLETEK

A. A. Berlin és V. P. Parin i helyteleníti, 
hogy a ma^asmolekulájú vegyü etek kémiáját 
kizárólag a szerves vegyiiletékhez kapcsolják, 
m ert ezáltal gátolják a magasmolekulájú ve- 
gyületek kém iájának kifejlődését.

A magaimolekulájú ve fü le tek e t a szer
zők három lő csoportra osztják.

1 . Szervetlen magasmolekulájú vegyületek 
(ezekhez tartoznak azok, ahol a főláncban nin
csenek szerves csoportok, például a szervetlen 
polisavak és észtereik).

2. Szerves alkotórészeket tartalmazó ma- 
gasmoiekulájá vegyületek, amelyeknek a fő
láncában lehetnek:

a) szén- és heterogénatómok,
b) a főlánc szervetlen felépítésű, a me’lék- 

lánc széntartalmú és a főlánchoz köz
vetlenül kapcsolódnak a széna tón ok

c) a fő ánc szerves felépítésű és a mel ék
lánc heteroatómokból áll, amelyek köz
vetlen a főlánchoz kapcso.ódnak.

3. Olyan magasmolekulájú szerves vegyü
letek, amelyek nemcsak C, N, S O, H és ha’o- 
génekből állnak, hanem egyéb elemek is részí- 
vesznek a molekula felépítésében, de nem a 
főláncban vannak és nem kapcsolódnak köz
vetlenül a főlánc C atomjához.

A szervetlen magasmolekulájú vegyületek 
tipikus fajtája képződik a szorell cementnél, 
ahol az nMgCL. mMgO . H 2O alkatrészek foly
tán beálló keményedés az aláobi egyenlettel 
magyarázható:

_  L ~  “ 4
- M g  — IC1 +  H 1 — 0  — M g - O - H —

----->- — Mg — O — Mg — Cl +  H2O
Hasonló módon reagál a cinkoxid a cink- 
kloriddal.

A szervetlen térpolimérekre jellemző példa 
az üvegszerű nB20 3 , a korund nAl.Os ha
sonlóképpen a diaszpor és a böhmit, valamint 
a Ca—AJ cemont.

Az üvegek és cementek szerkezete mos
tanáig még nem eléggé ismert. A röntgeno- 
gráfiai vizsgálatok alapján megállapítható, 
hogy úgy a cement, mint az üveg elektro
sztatikus kötéssel összetartott térpolimér. Tipi
kus példája ennek minden olyan szerkezet, ahol 
a tetraéderek a csúcsban kapcsolódnak (kvarc, 
tridimit, íöldpát). A rétegrács felépítésű ma- 
gasmolekulrjú vegyületek közé sípolható a 
kaolin, ahol a S iO í-  tetraéderekből felépü’ő 
síkok fématomokkal vannaa ö-SzeALve.

Nagyon érdekesek a fonalalakú szillkát- 
vegyületek. Ezek az ásványvilágból vett ana
lógjai a magasmolekulájú természetes szerves 
anyagoknak. A legtöbb ilyen szilikát a lko tó 
eleme az ortokovasav gyök, az (S104) 4 . Leg
egyszerűbb ilyen szerkezet a piroxénlánc:

0  О
1---- О—Si-О—Si—О-
О о

A többi elemek is hasonló módon képezhet
nek magasmolekulájú szerveden vegyületeket.

A szerves magasmolekulájú vegyületek ké
miájának fejlődése elsősorban a szovjet kémi
kusok munkájának köszönhető. Andrejanov és 
m unkatársai vizsgálták a szilícium polimérek 
szerves származékait, valamint elő is áhítottak 
ezekből egy párA, pl:

R R
I !

-S i-O -S i—
I I
OR' OR'

es
R R
I

—S i-O —Si-
R R

A szalvarzánvizsgálatokná] megállapítot
ták, hogy a szalvarzán szerkezete nem 3,3'—
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— diamino — 4,4' — dioxiarzenóbenzolklorhidrát, 
ahogy ezt Erlich gondolta hanem egy polimer, 
amelynek a  felépítése a következő:

M. Ja . K raft és I. A. Bascsuk megállapí
tották, hogy a 3—amino—4—oxiienilarzénsav 
a redukálás körülményeitől függően 7—20 poli- 
merüációs fokú szalvarzánt kapnatunx. K i
derült, hogy a szalvarzán és származékainak 
farmakológiai aktivitása és toxikus hatása 
függ a poiimerizációs foktól.

Az ebben a cikkben leközölt adatok meg
m utatják, hogy a magasmolekulájú vegyületek 
kémiája mhyen nagy területeket ölel fel.

(Uszpechi Chimii, 1949. 5. szám 546. oldal.)
J. A.

A MARKOVNIKOV-ELMÉLET 80 ÉVES 
ÉVFORDULÓJÁRA

V. V. Razumovszkij cikkében világos képet 
ad arról hogyan fejlődött a  szerves vegyületek 
szerkezetének elmélete Butlerovtol Marn-ov- 
nikovon keresztül a mai szovjet kémikusokig. 
A, M. Butlerov megán apította, hogy a szerves 
vegyületek tulajdonságai nemcsax attól lügg- 
nek, hogy milyen összetételűek, hanem nagy 
mértékűén a szerkezettől is. A Butlerov-el^é- 
let megvilágította az izoméria lényegét, vala
mint kezünkbe adott egy jó módszert a létező 
izomérek megállapítására és egyben új utat 
m utatott a kémiai szintézisben.

Butlerov világosan latta, hogy a szerves 
vegyületek tulajdonsága nagy mértékben függ 
a molekulán be.ül az atomok e-,ymásrahatá_á- 
tól is: „Komplikált részecskékben lévő minden 
elemi kötés kémiai hatása tö^b tényezőtől 
függ, elsősorban a kötés természetétől, a 
részecskékben való kémiai elhei/ezkedé.étő., 
másodsorban a többi kötés természetétől, meny- 
nyiségétől és helyzetétől.“

Butlerov megállapította a szerves vegyüle
tek szerkezetét ezután legfontosabb kérdés a 
vegyületen belül lévő atomok egym ásrahatása 
veit. Ezt a munkát 1869-ben Markovn.kov 
kezdte meg. Kimondotta, hogy az atomok e ;y- 
másrahatásából kell a vegyület fizikai tu laj
donságait megmagyarázni. Markovnikov elmé
letéből világosan látszik, hogy a vegyületek- 
ben a m oekulák nemcsak a kémiai erőkkel 
kapcsolódnak egymáshoz, hanem á landó köl
csönhatás is van közöttük. Minden elemi kötés 
tulajdonsága azon anyagok túl jd nságától 
függ, amelyek között a kötés létrejött.

A vegytiletben lévő elemek tulajdonságát 
nemcsak a vele közvetlenül kapcsolód) e em 
tulajdonsába szabja meg, hanem függ még a 
vegyület töobi alkotójától is. Megál apította 
azt is Markovnikov, hogy az elem hatása gyen
gül azáltal, minél távolabb van a vegyület 
vázát alkotó lánctól. Ezekből az általános meg
állapításokból Markovnikov megvizs d ta , ho
gyan hatnak a szerves vegyületeket a kóló 
elemek a vegyület tulajdonságára és reakció- 
képességére.

Markovnikov a halogén és oxigén bekapcso
lódásának reakciód v.zsgálva megállapította, 
hogy egy olyan szénatom, ahol a vegyértékek 
hidrogénnel vannak telítve, főleg egy elextro- 
nega.ív jellegű elemmel reagál, a reakció után 
megmaradó hidrogénkötések fellazulnak, re
akcióképességük megnő minden más elemmel 
szemben. Ha a reakció során a szénatóm összes 
vegyértékére a hidrogén helyére, bev.sszük a 
helyettesítő elemet, akkor további helye.tesítés- 
kor az elem legkönnyebben a szomszédos szén
atóm hidrogénjének helyére lép be.

Markovnikov vizsgálata az addiciós és lehasí- 
tási reakciókat és megái lapította, hogy b zo- 
nyos törvény szabályozna a le h a jto tt csopor
tokat is Megállapította, hogy a víz és ha ogén- 
hidrogének lehas;tásikor a hidrogén nem arról 
a szénatomról kapcsolódik le, amelyikről a 
hidroxd, illetve a naiogén lekapcsolódott.

Markovnikov foglalkozott a telíte.len ve
gyületek addiciós reakcióivá’ is megállapí
totta. hogy a halogének legkönnyebben ahhoz 
a szénatomhoz kapcsolódnak, amelyek leg- 
kevésbbó vannak hidrogénnel telítve és nhol 
legerősebben kidomborodik a szén-szénkapcso- 
lódás. Ha hipohalogénsav addícionáiódik telí
tetlen szerves vegyületre akkor a halogén a 
legerősebben hidrogenizált szénatomra, míg a 
hidroxil a leggyengébben hidrogenizált szén
atomra kapcsolódik.

Ezt az elméletet továbbfejlesztve, 1876-ban 
Markovnikov ezeknek a megállapításoknak 
általánosabb formát adott: „Ha egy CmHmX 
á ltláuo . képletű telítetlen vegyület yz vegyü- 
lettel kapcsolódik, akkor aránylag alacsony 
hőmérsékleten, a negatív elem vagy csoport 
a le gkevésbbé hidrogenizált szénatomhoz kap
csolódik vagy pedig egy olyan s ént tómhoz 
történik a  kapcsolódás amelyen már van egy 
negatív elem vagy csoport behelyettesí ve. 
Magasabb hőmérsékleten ez a reakció fordítva 
folyik le vagyis a legjobban hidrogén zált 
szénatomon történik a kapcsolódás.“ I tt muta
tott először Markovnikov arra, hogy a körül
ményekkel hogyan lehet a reakciót irányítani.

(Uszpechi Ohimii, X V III. kötet, 1949. 3. sz. 
278. oldal.) J. A.
SZILÁRD TÜZELŐANYAG HIDROGÉNTAR- 
TALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA BOMBA- 

KALORIMÉTERBEN.
Az eljárás lényege hogy a fűtőanyagot 

bombakaloriméterben elégetik és a keletkező 
vizet m agálan a ka lórim éterben elhelyezett 
anyaggal elnyeletik. ma:d súlynövekedés mák
jában mérik. Vízmegkötőnek tömény kénsavat 
használnak, amelyet 7— 8 gr horzsakővel itat
nak fel. Ez úgy történik hogy a horz akövet 
egy órán át hevítik kénsavban. Az így kezelt 
horzsakövet kis porcelláutányérba tészak oly
módon, hogy körülbelül 3—4 mm v rs  ag réteget 
alkosson. A kénsavas horzsakövet tartalmazó 
tányért a bombakaloriméter a ljára  úgy helyezik 
el hogy kiálló drótokkal mozgatni is lehessen. 
Ha a tüzelőanyagnak nagy a ham utartalma, 
a tányért le kell fedni A mérés, megelőzően 
vakprób 't kell végezni és a kénsavas horzsakő 
súly változását megállapítani, amit azután a 
mérés alkalmával tekintetbe kell venni. (M. D. 
Zsukovszkája. Izveszt. Teplotech. Inst. 16. 
No. 8 . 27) L. A.
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A KÖTÖTT VÍZ HÖKAPACITÁSA
Kalorimetrikus mérésekkel a 22.98 és 10.84 

százalék nedve-‘<'l<ret tartalmazó keményítőnek 
fajhőjét 0.402±0.006, illetőleg 0.322 ±0.003 kal/g- 
nak találták, b/.ekIjóI az értékekből a hidroíil- 
úton kötött víz fajhője 0.91±0.03, illetőleg
0.76+0.03 kal/g-nak adódik. Ezek az értékek jó
val alacsonyabbak, mint a szabad víz fajhője 
és emellett a keményítő viszonylagos nedvesség- 
tartalmával csökkennek. Ez az eredmény meg
egyezik Skuratov és Skitov megfigyeléseivel. 
(P. I. Andrianov. Dokládi Akagyémiji Nauk. 
SSSR, 66. 219.)

L. A.

NÁTRIUMBUTADIÉN HÖOXIDÁCIÓJA
Nagyon gondosan nátriummal polimerizált 

butadión fény és higanygőz kizárásával üvegre 
felvitt rétegeivel végzett kísérletek azt mutat
ják, hogy az oxigén elnyelésének sebessége 
eleinte az idővel emelkedik, azután körülbelül 
az anyag 5 és 25%-nyi mennyiségének átalaku
lás közében gyakorlatilag állandó marad, majd 
ezután fokozatosan csökken és miután a poli
mer 30—40%-a már átalakult, végtelen lassúvá 
válik. Ennek a lassulásnak oka nyilvánvalóan 
a háromdimenziós felületi réteg keletkezése, 
amely megakadályozza az oxigénnek a mélybe 
való behatolásált, amit az is igazol, hogy a felü
leti réteg eltávolításával az oxidáció ismét 
tekintélyes sebességgel indul meg. Az oxidáció 
legnagyobb sebességét 70 fokon közelítően 25 
óra leforgása után éri el, a teljes átalakulás 
pedig 40 óra alatt zajlik le. Ez a mérési ered
mény megfelel más szénhidrogének oxidációs 
eredményének is. bár egyes szerzők szerint 
1000 óránál is több idő szükséges a teljes át
alakulás elérésére. Ez az adat nyilvánvalóan 
annak következménye, hogy az illető kísérlete
zők nem zárták ki a higanygőzt, amelynek oxi
dációt gátló hatását kísérletileg is igazolni 
lehet. Ha az oxidációs folyamat 2.5 óra múlva 
lehűtés és 12 órán át nitrogénlégkörbe való 
helyezéssel megszakítják, az úiabb felmelegítés 
után az oxidáció ismét az előző görbe mentén 
folytatódik. Ez arra vall, hogy a kialakult aktív 
központok szobahőmérsékleten legalább 10 órára 
állandóak. A peroxidok felgyülemlésének gör
béje maximumon megy át és ez a pont meg
felel az oxigénelnyelés S alakú görbéjén levő 
inflexiós pontnak. A henzoilperoxid jelenléte 
megnöveli a kezdeti sebességet, úgy hogy az 
indukciós szakasz, amely rendszerint egy órát 
vesz igénybe, ha a hőmérséklet 100 fokon alul 
van, egészen eltűnik. Megállapítható, hogy a 
kezdeti sebesség közelítően arányos a benzoil- 
peroxid mennyiségével. Ezek az eredmények 
elágazó láncmechanizmusra engednek következ
tetni, amelvben a peroxidok bomlása másod
lagos láncok keletkezésére ad alkalmat. Az 
oxidáció sebességének növekedése nem tulajdo
nítható az ák'tív központok számbeli növekedé
sének. mivel a gumi oxidációja a robbanó folya
matokkal szemben lassú folyamat, másfelől a

12 órás megszakítást követő folytonosság ki
zárja a rövidéletű kettősgyökű közbeeső ter
mékekre alapozott energia láncmechanizmust. 
Eszerint az oxidáció sebessége két állandó lánc- 
folyamat összegezéséből ered, az egyik a poli- . f 
mér hőaktiválódásának tulajdonítható, a másik 
pedig a peroxidoknak. Mindkét folyamat sebes
ségi állandóját kielégítően megadja az Arrhe- 
nius-egyenlet, amely szerint az aktiválási ener
giák Ei =  26 és Es =  17 keal.-nak adódnak. 
(Kuminszkij A. S. Zsurnál Obsej Chimií. 18 ,

A KÉN IZOTÓPÖSSZETÉTELE METEORI- ** 
TEKBEN ÉS FÖLDI SZÁRMAZÁSÚ ANYA

GOKBAN
A 34., 33. és 32. atomisúlyú kén arányát négy 

meteoritban, tömegspektroszkóp segítségével 
meghatározva, 4.55:0.79:100-nak talá.ták. Ezek 
az értékek gyakorlatilag megegyeznek négy 
földi származású anyagnak, a tengervíznek, 
vulkánikus kénnek, piritnek és a kénsavnak 
átlagos arányszámaival, amelyek a következők: i 
4.57:0.80:100. Az így nyert átlagos értékek sok-$ 
kai jobban megfelelnek a valóságnak, mint 
Nier általában idézett értékei, amelyek 
4.4:0.78:100. A tengervíz általában a nehezebb 
izotópoknak valamivel, bár nem jelentős mér- , 
tékben,magasabb arányát mutatja: 4.60:0.81:100.  ̂
(A. Trafimov. Dokládi Akagyémiji Nauk SSSR:
66. 181.) i

L. A.

CIÁNHIDRINEK ACETILÁLÁSA
Ha ciánhidrineket ecetsavval, acetilklorid- 

dal vagy ketonokkal acetilálnak, a legjobb 
eredményt a ketenek szolgáltatják. Az élj 'rás y 
a következő: a MeCH(OH)CN-t kénsavval és 
ecetsavval keverve 130 fokra melegítik, miköz
ben kisebb adagokban benzolt is adnak hozzá.
A távozó gőzöket desztilláló osz’opon vezetik 
keresztül és az ecetsavat állandóan pótolják, 
úgyhogy állandóan 50—100%-os fölöslegben 
legyen jelen. A reakció 38—48 óra múlva feje
ződik be, amikor is ledesztillálják. A termelés 
30—4 0 % acetát. Az acetilkloriddal az eljárás 
úgy módosul, hogy a lemért mennyiségű acetil- 
kloridhoz adagolják a ciánlliidrint és közben 
állandóan hűtik, hogy a hőmérséklet ne ha
ladja meg a 20 fokot. A képződő sósavgőzöket 
száraz levegőárammal hajtják ki. A reakció 
húsz perc alatt fejeződik be, további húsz per
cig kavarják és azután ledesztifálják. Az ace
tát termelése 58%. Keton esetében a cián- 
hidrint ellenáramban hozzák össze a ketennel.
A ciáűhidrin áramlási sebessége percenként 
10 gramm, míg a ketené óránként egy mól.
A reakció hét-nyolcszori körforgás után feje
ződik be és 75%-nyi acetátot termel, ami a 
kiindulási anyag 88%-ának felel meg. (Jaku- 
bovits A. Ya. Rudenko V. A. és Merkulova 
E. N. Zsurnál Prikilaidnoj Chimií. 21. 151.)
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Magyar Kémikusok Lapja
Szabályozó műszerek az ásványolajiparban

A I X I N G E I Í  I S T V Á N

Az ásványolajfeldolgozó iparban a torony- 
desztilláció bevezetésével széles ’ lehetőség nyílt 
önműködő szabályozóműszerek alkalmazására, 
úgyhogy ma a desztilláció, az ásványolajszakma 
leggyakribb munkafolyamata, vezérlő műsze
rek nélkül el sem képzelhető.

Az ásványolajipar az általánosan ismert 
mérőműszereken kívül speciális, főleg pneu
matikus mérő- és szabályozóműszereket hasz
nál, melyek a gyakorlatban oly jól beváltak, 
hogy külföldön a legkülönbözőbb más iparágak
ban is széles felhasználásra találtak; gondolok 
itt elsősorban a vegyiparra, szénfeldolgozó 
iparra, erőtelepekre stb. Hazánkban azonban a 
íentemlített műszereket majdnem kizárólag az 
ásványolaj fin cm í! tókban találjuk meg, ezért 
tűztem célomul, hogy működésüket ismertes
sem és ezáltal más szakmákban való elterjedé
süket elősegítsem.

Iparunk automatizálásának kérdése ma, a 
3 éves terv befejezése után, az ötéves terv kü
szöbén különösen aktuális, mert az elmúlt évek 
az önköltségcsökkentést és a minőségjavítást 
az ipar döntő kérdéseivé emelték ki. E célok 
elérésére, mint látni fogjuk, a műszerek komoly 
segítséget nyújtanak, mert egy jól automatizált 
folyamat, de sokszor egy magányos jól működő 
műszer több ember munkáját is helyettesítheti 
és azt jobban végzi el, mint a leggondosabb 
dolgozó. A jó műszer nyomán a minőség javul, 
mert a vegyi vagy fizikai változás folyamatos 
lesz és ennek következtében csökken a hulla
dék, a selejt. Az ásványolajiparban ez azt jelenti, 
hogy a stop termelés az üzem indulásának és 
leállásának rövid periódusára korlátozódik, 
ami az önköltség alakulását befolyásolja ked
vezően.

A pneumatikus szabályozóműszerek egy
azon elv szerint működnek, természetesen 
gyártó cégenként más-más mechanikai meg
oldással, de a gyakorlatban majd minden 
gyártmány jól megállja a helyét. A műszerek 
nem kényesek, 10—20 éven keresztül kellő kar
bantartással működésben tarthatók. A háborús 
események a finomítók műszereiben rendkívül 
súlyos károkat okoztak, de ma a veszteségeket 
a finomítók házi műszermű vészei saját erejük
ből legnagyobbrészt már ki is javították.

Az ásványolaj szakmának keletkezése óta 
legfontosabb és leggyakoribb munkamenete a 
desztilláció. Nemcsak a nyersolaj kerül deszíil- 
lálásra, hanem az egyes párlatokat újból is 
desztilláljuk a nagyobb tisztaság vagy élesebb 
átmenőtök elérése céljából. A finomítók desztil
lációs tevékenysége az utóbbi években lénye
gesen megszaporodott, mert az oldószeres

eljárások meghonosodásával az oldószermeny- 
nyiségeket is deszitillációval távolítjuk el az 
alapanyagból. így  azután egy modern fino
mítóban a desztillációs tornyok egész erde
jét látjuk és szék a tornyok az anyagok forrás
pontjától függően a legkülönbözőbb nyomáso
kon dolgoznak. A kenőolaj fínomítóberendezé- 
sek, egyes speciális redesztilláló rendszerek 
20 mm-es vákuumon desztillálnak, míg a tor
nyok legnagyobb része atmoszférikus nyomáson 
működik és osaik a könnyű párlatokat tartal
mazó anyagok szétválasztása történik maga
sabb, 10—20 aímoszférás nyomáson.

A desztillációnak ez a széleskörű alkalma
zása magyarázza, hogy a desztillációs folya
mat van, legjobban automatizálva; hozzájárul 
ehhez az is, hogy ugyanazon elvek szerint tör
ténik, függetlenül a nyomásviszonyoktól, a 
tornyok működésének beállítása.

A desztillációs tornyok jó minőségű termé
kei előállításáhaz feltétlenül szükséges, hogy a 
nyersanyagbetáplálás állandó hőfokon, egyenle
tesen történjen, továbbá, hogy a torony fej
hőfoka ne változzon és a torony nyomásában 
ingadozás ne álljon be. Másodrendű, de azért a 
jó munkának elengedhetetlen kelléke, hogy a 
toronyban lévő folyadéknívó állandó legyen és 
hogy a toronyba befújt „éles“ gőz mennyisége 
és hőfoka se változzon. Tehát minit látjuk, a fizi
kai körülményeknek állandóságával, azaz az 
energia-egyensúly fenntartásával érhetjük el, 
hogy a torony működése, állandó összetételű 
nyersanyagot feltételezve, folyamatosan jó mi
nőségű terméket adjon.

Ha a fenti körülmények elérésének lehető
ségeit vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy 
a csővezetéken áramló anyagok adagolását, 
szállítását kell önműködéssel tökéletesen meg
oldanunk. Tehát biztosítanunk kell a táp
szivattyú egyenletes szállítását, a torony hő
mérsékletének megfelelő reílux adagolást, a to
ronyból távozó gázok vagy gőzök elvezetését a 
torony nyomásának megfelelően és így tovább. 
Végeredményben tehát minden szabályozó tevé
kenység folyadékok vagy gázok-gőzök adagolá
sát jelenti. Ennek megfelelően a szabályozó te
vékenység ellátására is azonos rendszerű ve
zérlő műszert használunk, melyek csak abban 
különböznek egymástól, hogy nyomás, hőfok 
vagy az áramló anyag mennyisége szolgáltatja-e 
a vezérléshez szükséges impulzust.

Az ii. n. pneumatikus vezérlő műszerek 
4 részből tevődnek össze: 1. tapintó, 2. mérő, 3. 
vezérlő és 4. szabályozó rész.

Az egyszerűbb érthetőség kedvéért először 
a szabályozószelep működését ismertetem, az-
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utáu a vezérl őszt: ekezetet és a reigiszltrálóuiüvet 
és csak végül az impulzusadó berendezéseket, 
mert ezeknél van az ('gyes műszerek között lé
nyegesebb eltérés.

A szabályozószelep egy ú. n. membrános 
szelep, melyek a feladatuktól függően a szelegp- 
ülés kivitelében mutatnak egymástól el
térést. Küs mennyiségek nyomás nélküli szabá
lyozásánál bármilyen egyszerű kivitelű szelep
ülés is megfelel, nagy ímennyiségnél vagy na
gyobb nyomásnál tehermentesített szelepek 
alkalmazandók. A célnak megfelelően itt is kü
lönböző kivitelek lehetségeseik. A szelepülés 
kivitelezése a műszer működésére rendkívül 
fontos, azonban ez már tisztán gépészeti kérdés. 
Mint az ábrán látjuk, a .szeleporsó felül egy 
fémtárcsában végződik, amelyre a felső ház 
peremei közé befogott gumimembrán fekszik 
fel és légmentesen lezárja a felső teret. Ha a 
membránra komprimált levegővel nyomást 
gyakorolunk, akkor a nyomás hatására a rúgó 
összenyomódik és a sze'ieporsó leszáll. Ezzel a 
mozgással a szelep vagy nyílik vagy zárul, a 
konstrukciótól függően.

Az alsó- vagy íelsőülésü szelep megválasz
tásánál figyelembe kell venni, hogy a vezérlő- 
levegő kimaradása esetén bekövetkező szelep
állás, mikor okoz kisebb üzemzavart; ha nyitva 
marad, vagy ha lezár a szelep. Pl a kemencék 
fűtésénél hasonló rendszerű szeleppel szabá
lyozhat juk a fűtőanyag (gáz vagy folyadék) 
adagolását. A szelepet a melegítendő anyag hő
foka vezérli; ha tehát az anyag túlhevül. akkor 
a szelep fojtja a fűtőanyagadagolást, ha a hőfok 
esik, akkor a szelep több fűtőanyagot enged a 
fűtőtérbe. Ez esetben kétségtelenül úgy kell 
megválasztani a szelepet, hogy ha üzemzavar

következtében a levegőnyomás teljesen ki
marad, akkor a szelep záródjon, mert kisebb 
veszélyt jelent, ha a hőfok a kemencében leesik, 
mintha a fűtőanyag teljes keresztmetszetben 
áramlik a 'fűtőtérbe és az ott keletkező túlmagas 
hőfokon, pl a kemencecsövek kárt szenvednek. 
Ugyanilyen meggondolással a nyomáseleresztő 
szelepnél, ha a szelep zárvamaradása esetén 
oly nyomások léphetnek fel, amelyek a bérén 
dezésben kárt tehetnek — gondolok itlt konkré
ten a desztillációs torony nyomásszabályozóira 
-  úgy kell megválasztani a .szelepeket, hogy a 
levegő kiinaradásökar a szelep nyisson.

A szabályozószelep úgy van megkon
struálva, hogy 1 atmoszférás levegőnyomás a 
rúgót teljesen összenyomja és a szelep teljesen 
zár vagy nyit, míg ha a nyomás a membrán 
felett zérus, akkor a szelep az ellenkező állásba 
kerül. Ezek szerint a szabályozószelep részére a 
vezérlő szerkezetnek 0—1 átm. között kell a 
levegőnyomást szabályoznia, hogy a teljes nyi
tás és teljes zárás között minden szelepállás 
beállítható legyen.

A vezérlő szerkezet, mely a szabályozó
szelepet mozgatja, kb. 1 atmoszférás, állandó 
nyomású, vízimentesített és portalauított leve
gővel tápláljuk. A levegő vékony vezetékrend
szeren keresztül egy fúvókán át a szabadba 
áramlana, ha a fúvóka előtt nem volna egy üt
közőlemez, amelyét a mérőhelyről jövő impul
zus mozgat. Ha az ütközőlemez a fúvókához 
közeledik, akikor a vezetékben a nyomás emel
kedik és ha az ütközőlemezke teljesen ráfekszik 
a fúvókára, akkor a vezetékben a nyomás 1 
atmoszférára feltöltődik. Az ütközőlemezke tá
volodásakor a nyomás természétesen csökken, 
így tehát a mérőhelyről jövő impulzusnak meg
felelően a 0—1 atm. közötti ■nyomásváltozást 
értünk el, amely azonban még nem alkalmas a 
szelep mozgatására az átáramló levegő kis 
mennyisége miatt, hanem egy ú. n. gyorsszabá
lyozót vezérel, mely hasonló nyomású, de na
gyobb mennyiségű levegőt ad a szelepre. (A 
gyorsszabályozót az ábrán d-vel jelölt dupla- 
falú membrán alakváltozása működteti.)

A szabályozószelep működése azonban még 
így sem lesz (megfelelő, mert a szelep egyszer 
teljesen nyitna, majd teljesen zárna, azaz két 
szélső helyzet között mozogna közbeeső állás 
nélkül és így a szabályozó műszer tehetetlen
sége miatt túlszabályozás, lengés állhalt be. E 
hibák rneggátlására szolgál az ú. n. rugalmas 
visszacsatoló szerkezet, mely a túlszabályozást 
lefékezi azáltal, hogy az ütközőlap mozgása 
ellen dolgozik. (Az ábrán f) jel alatt látjuk a 
szerkezetet, amely egy választólemezzel két 
részre osztott esőmembránból áll, mely a fúvó
kával van összekötve. A vezérlő levegő nyomás
változása a csőmemibrán két terét összekötő ve
zetékben lévő fojtás következtében átmeneti 
nyomáskülönbséget idéz elő a osőmembrán két 
tere között, a csőmembrán ezzel járó alakválto
zása elmozdítja a választólemezt és az azzal 
összeköttetésben lévő fúvókát.) A fojtás nagy
ságát a szabályozott rendszer tehetetlenségének 
mértéke szerint kell beállítani.

A műszernek ez a része első pillanatra nem 
látszik lényegesnek, mégis gyakorlatilag a 
műszer használhatósága a rugalmas vissza
csatolás helyes beállításától függ. Végül még 
annyit, hogy a fúvóka és az ütközőlemez közötti
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távolsúg tized millimétereket tesz ki és az ü t
közőlemeznek vagy a fúvókánt tk század milli
méteres megmozdulását is észrevesszük a le
vegővezeték nyomásváltozásában.

A vezérlő szerkezet alkalmas arra, hogy a 
mérőrósz határértékei között bármilyen értékre 
beállítsuk és azt tartsa, tehát pl lia a műszer 
által vezérelt térben a nyomás emelkedik, a 
vezérlőmű a szelepet jobban menyiíja és fór-

a) m éró 'szerkezet f') k o n sta n s  to r la sz tá s

dítva. A vezérlőszerkezet beállítása a kívánt ér
ték betartására a Levegőfúvóka és ütközőlemez 
közötti távolság változtatásával történik. Pl egy 
stabilizáló torony 15 atm. nyomáson dolgozik, 
a torony nyomását a távozó benzingőzök el- 
eresztésével szabályozza a műszer. Ilyen esetben 
a műszer mérőhaltára 0— 20  atm., mert gyakor
latban lehetőleg a műszer középsávját használ
juk. Ha üzeminduláskor 15 atmoszférás alap- 
értékre beállítjuk a műszert, akkor olyan 
távolságra kerül a fúvókától az ütközőlemez, 
hogy mindaddig, amíg a torony nyomását 
érzékelő Bourdon-cső, amely az ütközőlemez
két mozgatja, a 15 atmoszférának megfelelő 
nyomás okozta alakváltozást el nem éri, a 
szelep zárva marad. Ha a 15 atmoszférát 
elérte, akikor kezd a vezérlőszelep nyitni, mert 
a vezöték rendszer nyomása az ütközőlemez 
okozta torlasztás következtében emelkedni kezd.

Röviden így vázolhatjuk a vezérlő rész m ű
ködését. A vezérlő résszel egy házban van a 
mérőszerkezet is. Az ábrán is látjuk, hogy az 
impulzus egy nyomásvezetéken keresztül érke
zik a műszerbe és ott egy Bourdon-csöves 
manométerre hat, a manomóter egy írótollal 
kördiagrain-papirosra rögzíti az adatokat és 
egyúttal a vezérlő műszert is működteti. Egyes 
műszertípuso'knál két egymástól független 
Bourdon-cső van a mérés és a szabályozás cél
jaira.

Amint látjuk, a műszer működéséhez szük
séges impulzust a nyomásszabályozónál a sza
bályozandó tér nyomása adja vékony csőveze
téken keresztül. Hőfok szabályozásánál is nyo
másimpulzus érkezik a vezérlőműbe, mely a 
mérőhelyen beépített folyadékkal vagy gázzal 
telt hüvely szolgáltat és egy vékony kapilláris.

cső ju tta t el a Boiirdoii-esöves manomóterbe. 
A mérőhely hőfokváltozása a zárit (hüvelyiben 
elhelyezett folyadék térfogatváltozását, illetve 
nyomásváltozását okozza. Ez a nyomásváltozás 
hat a Bourdon-csövekre. Természetesen a mű 
szer pontosságának alapja, hogy a mérőhüvely 
ben lévő folyadék térfogatához képest a kapillá
risban elhelyezkedő folyadéknak mennyisége 
kiesi legyen, mert itt a kapilláris térfogata ká 
ros -térként szerepel. A gyakorlat mégis azt mu
tatja, hogy 20—30 méter hosszú kapilláris veze 
tékű műszerek kielégítő pontossággal működ
nek és a  szabályozó műszer a ±  1—2" inga
dozással a nehéz üzemi körülményi! helyeken is 
ta rtja  a hőfokot. A hőfoknak a szabályozása 
pedig úgy történik, hogy a mérőhely hűtésére, 
illetve melegítésére a szabályozószelep egy h i
deg vagy meleg közeg adagolását változtatja. 
Hozzájárul ez esetben a műszer pontat-anságá- 
boz az a. körülmény is, ha a fűtő- vagy hűtő- 
folyadék hőfoka is változik üzemközben.

A memnyiségszalbályozó műszereknél az át- 
áramló mennyiség mérése a vezetékbe beépített 
torlasztótárcsa okozta nyomásdifferencia segít
ségével történik. A itorlasztótáresa előtt és után 
fellépő nyomásdifferenciát higanyos differenciál 
manométerre visszük át. A higanyos niano- 
méter plusz-oldalán a higanyon egy úszó nyug
szik (amint a  4. ábráin látszik), ennek mozgását 
a, fogazott lécről egy fogaskerék veszi át. m e l y  
megfelelő áittételezóssel mozgatja a már ismert 
ütközőlemezkét a vezérlőműben.

Mennyiségmérők általában nagy nyomáson 
dolgoznak, m ert pl a nyersolajdesztillácliónál a 
tápszivattyú után kerülnek beépítésre és a szi
vattyú az olajat hőkicserélőkön, kemencén ke
resztül szállítja a desztillációs toronyba. Ez azt 
jelenti, hogy a mérőperemnél a nyomás 20—30 
atmoszférát is eléri. Természetesen ilyen nyo

más uralkodik az úszó manomóterben is és ilyen 
nyomásviszonyok mellett nem könnyű feladat 
megoldani a forgó mozgásnak súrlódásmentes 
átvitelét az úszó manaméterből a műszerházba. 
Egyszerű tömszeleneének alkalmazása ugyanis 
hibaforrásokat rejt magában, mert a súrlódás 
okozta pontatlanságon kívül a tömszelence
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könnyezése veszélyezteti az egész vezérlőművet, 
ezért a kérdést az ú. n. mágneses kapcsolással 
oldják meg, ami azt jelenti, hogy a nyomás- 
alatti térben a fogaskerékre egy patkóalakú 
mágnes van erősítve a külső térben, a tengely 
meghosszabbításának irányában pedig egy lágy
vasból készült kalapácsalakiú tengely kapcsoló
iéi mozog. A mágnest a lágyvastól rézlemezből 
készült fal választja el. Ezáltal a nyomásalatti 
részéből törnszelance nélkül tökéletesen átadó
dik a benti fogaskerék mozgása a vezérlőműnek.

Az ism ertetett műszerek a gyakorlatban pl 
a következőképpen kerülnek felhasználásra egy 
egyszerű desztilláló toronynál: A torony műkö
désének alapfeltétele — mint m ár említettük — 
hogy konstans mennyiségű és hőfokú nyers
anyag kerüljön a toronyba, ezért a tápszivattyú 
után mennyiségmérőt iktatunk be, amely a táp- 
szivattyú, pl W orthington-szivattyú gőzadago- 
lását vezérli. A hőfok szabályozásához nem fel
tétlenül szükséges a .műszer, m ert ha  az át áramló 
mennyiség állandó és a tüzelőanyag minősége 
sem változik hirtelen, úgy kéziszabályozással 
± 1—2o hibahatárral tartható a csőkemence ki
lépési hőfoka. Ez esetben azonban az általáno
san ismert termoelemes hőfokmérőt, illetve 
regisztráló műszert feltétlenül alkalmazni kell1, 
mégpedig nagyobb kemencénél a konvekciós és 
sugárzót ér közötti hőfokot, továbbá a kemence 
kilépő hőfokát, a  tűztér hőfokát és a  füstgázok 
hőfokát célszerű ellenőrizni, mégpedig az első 
kettőt regisztráló műszerre vinni, az utóbbi 
kettőt pedig óránként feljegyezni. E 4 mérőhely
nek elhelyezése részint azért fontos, hogy ellen
őrzésünk legyen, másrészt azért, mert az áramló 
anyag és a tűzitér, illetve füstgáz közötti hőfok- 
különbségből a hő átadására, azaz a csövek el- 
kofcszosodására következtethetünk, ami az ás
ványolajiparban rendkívül fontos körülmény. 
Ugyanezen célból manóméiért kell elhelyezni a 
kemence előtt és után, mert a kokszosodás mér
tékére a 2 manométer közötti nyomásdifferen
cia változása is utalást ad.

A mennyiségszabályzó műszer működésé
nek ellenőrzésére külön ellenőrző műszer hasz
nálata nem szükséges. A mennyiségszabályzó 
műszernél üzemzavar akkor szokott beállni, ha 
a szállított anyag viszkozitása hirtelen lényege
sen megváltozik. A viszkozitás változása olyan
kor következik be, ha pl a tápszivattyú a szívó- 
tartályból tiszta olaj helyet olaj-víz emulziót 
szívott be. Ilyenkor azt tapasztaljuk a műszeren, 
hogy (látszólag) a  kívánt mennyiség keresztül

megy, azonban a szivattyú járása mégis hirte
len lelassul és a  kemence utáni hőfok pedig ro
hamosan emelkedni kezd. Mindkét tünet arra 
mutat, hogy az átáramló mennyiségnek kellett 
hirtelen lecsökkennie és ez így is volt, de a m ű
szer ezt nem érzékelte, m ert a  magasabb viszko
zitású anyag kisebb mennyisége is a torlasztó
tárcsa előtt és után oly nyomásdifferenciát oko
zott, m int az alacsony viszkozitású anyagnak 
nagy mennyisége.

A desztillációs torony működésének talán 
legfontosabb feltétele a  toron yhől'ok pontos be
tartása, ezért azt a hőfokot pneumatikus szabá
lyozó műszerrel vezéreljük, mégpedig olymódon, 
hogy a legfelső tálcára visszanyomásra kerülő 
benzint adagolja a műszer a  hőfoknak megfele
lően. Ez egyike a legkényesebb szabályozások
nak, részint azért, mert a mérőhely és vezérlőmű 
gyakran 30—50 méter távolságra vannak és a 
hosszú kapilláris mérési bizonytalanságot re,ji 
magában. A hőfokérzékelés és a szabályozás 
megindulása között is ez esettben hosszabb idő 
telik el, ezért a  rellux-szivattyú hol megindul, 
hol leáll és a rendszer könnyen lengésbe kerül. 
Különösen gőzszivattyúknál fordul ez elő, ahol 
ha a szivattyú 1— 2 percig állt, a meginduláshoz 
aránylag nagyobb gőztöltet kell, m intha a szi
vattyú folytatólagosan üzemben van. Ez gyakor
latilag megint azt jelenti, hogy a refiux- 
szivattyú csak akikor kezd működni, amikor a 
torony hőfoka a kívánt értéket túlhaladta. 
Ekkor pedig a műszer szerkezeténél ismertetett 
késleltetés ellenére is a műszer annyira kinyit, 
hogy a toronyhőfokot megint a kívánt érték alá 
csökkenti. A jó reflux szabályozásának ezért a 
műszeren kívül feltétele pl a Worthiington- 
szivattyúnak kifogástalan állapota, jó tömsze- 
lencéik, melyek nincsenek túlerősen meghúzva, 
mert az is gátolja a szivattyú könnyű indulását 
és általában sok kis gyakorlati fogás szükséges 
ahhoz, hogy a kívánt pontosságot a szabályozás
nál elérjük, ami végeredményben sikerül is.

Jól szabályozott toronyfejhőmérséklet mel
lett a fejtermék minősége is állandó. A fejter
mékkel egyidejűleg a víz is ledesztillál és a 
gyűjtőben válik le a benzintől. A víznek a le
eresztése nívószabályozó műszerrel történik, 
mégpedig oly műszerrel, melynek az úszója a 
két különböző fajsúlyú folyadék érintkezési fe
lületén mozog. A benzinnek eltávolítása a gyűj
tőből, ha a rendszerben nyomás nincsen, egy
szerű túlfolyással megoldható, nyomás alatti 
rendszereknél nívószábályozó beiktatása cél
szerű.

A torony alsó részén folyadékszintet kell 
tartani, mely nívót ugyancsak célszerű szabá
lyozó műszerrel biztosítani. A nívószabályozók 
különböző kivitelben készülnek a követelmé
nyeknek megfelelően. Elvük egy kétkarú emelő, 
melynek hosszabb karja végén egy úszó helyez
kedik el, a rövidebb kar a vezérlőművet moz
gatja, Az úszó vagy közvetlenül a toronyba van 
beépítve, vagy kerülő vezetékkel a tornyon kí
vül külön házban van elhelyezve. Az utóbbi 
megoldásnak az az előnye, hogy az úszó meg
hibásodása esetén nem kell a tornyot leállítani, 
hanem az úszó a kerülővezeték lezárásával ki
iktatható, továbbá, hogy a toronyban fellépő 
esetleges hullámzás nem zavarja a műszer mun
káját. Az úszó mozgása szabályozza a lefolyó
szelepet, hasonló elv szerint, mint azt már lát
tuk. A nívószabályozóknál azonban nincsen tér-
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m'észeltszerűen egy közbeiktatott állítható ve
zérlőmű. mert itt változó értékekre való 'beállí
tásra nincsen szükség. Sok esetben az úszó és a 
szabályozószelep közvetlenül mechanikai kap
csolatban van, miáltal elkerülhetjük a kompli
káltabb levegőerőátviteli megoldást.

Az oldalmegcsapoló toronynál, azaz a ki- 
gőzölögtetőnél nincs akadálya annak, hogy az 
úszót közvetlenül a toronyba helyezzük el, mert 
meghibásodása esetén a  kigőzölegtető elzárásá
val függetleníthető ,a desztillációs toronytól és 
az úszó javítására lehetőség nyílik. Magában a 
toronytestben elhelyezett úszónak az az előnye, 
hogy nem kell fagyveszéllyel számolni. A ke
rülővezetékes megoldásnál gyakori az elfagyás, 
m ert pl a desztilláció fenéktermók is 30° felett 
dermed.

A szabályozó műszerek működésének fontos 
feltétele, hogy a gőz nyomása is állandó legyen, 
m ert változó gőznyomás mellett a gőzszivattyúk 
szabályozása teljesen bizonytalanná válik. Cél
szerű ezért a desztillációsrendszer (gőzvezetékébe 
is pneumatikus nyomásszabályozó műszert be
iktatni, amely egyszersmind a desztillációs 
toronyba és a kigőzölögtetőbe befújt élesgőz 
állandó nyomását is biztosítja.

Egy desztillációrendszer automatizálása 
nagy vonalakban így oldható meg. Jó  eredmény
nyel automatizálható még a fűtés szabályozása 
is. A csőkazánok fűtése általában még a finomí
tóknál is külön fűtőre van rábízva, jóllehet gáz
fűtésnél, de folyékony fűtőanyag használatánál 
is a fűtés vezérlőműszerrel vagy távvezérléssel 
megoldható. E megoldások különösen gázfűtés
nél egészen tökéletesen beváltak, minit pl Péten 
a távvezérlés, ahol a desztillációs kemencéket 
1—4 atm. nyomású krakíkgázzal és 40—60 cm 
vízoszlop nyomású generátorgázzal fű ti az is
m ertetett elvék alapján távvezérléssel a mű
szertábla mellől a kezelő. A generátorgáz táv
vezérlőt a péti műszaki gárda teljesen saját 
erejéből, rendkívül egyszerűen oldotta meg és 
évek óta kifogástalanul működik is.

Egy desztillációs rendszer az említett m ű
szerekkel felszerelve elvileg egy ember által 
üzemben tartható és a kezelőnek nincsen egyéb 
dolga, mint hogy a  műszereket figyelje. A gya
korlatban azonban még 1 vagy 2 ember szüksé
ges az ú. n. Itáiblakezelőn kívül, ezek u. i. kar
bantartják a (szivattyúkat, ellenőrzik a  fűtést, a 
termékekből m intát vesznek a laboratórium ré
szére stb.

De nemcsak a  desztillációs folyamatnál, ha
nem más műveletieknél is sikerrel használhatók a 
sz.abályozóműszerek, miint pl azt a péti Du'bbs- 
rendszerű krakkberendezés stabilizáló és ab- 
szorbciós tornyának fűtésénél, anyagellátásánál 
látjuk. A krakkóit nyersbenzint u. i. stabilizálni 
kell, mert olyan könnyű párlatokat is ta rta l
maz, melyek a benzin gőznyomását túlságosan 
megemelik. A stabilizáló torony 1509 körüli hő
mérsékleten dolgozik, fűtésére a desztillációs 
torony fenékterméke szolgál. A forró olaj mi
után a stabilizációs tornyot fűtötte, egy hűtőn 
halad keresztül és lehűlve az abszorbciós to
ronyba lép, hogy a szénhidrogéngázokban lévő 
cseppfolyós szénhidrogéneket kimossa. A torony 
aljából egy szivattyú a könnyű szénhidrogének
kel dúsított mosóolajat visszaszállítja a frak- 
cionáló toronyba. A folyamat így meglehetős 
egyszerűnek látszik, azonban a valóságban egy

kissé komplikál ódik. Résziben azért, merít a 
desztillációs toronyból elvett és újra visszaveze
tett anyagmennyiségnek nem szabad meg
zavarnia a desztillációs torony működését, to
vábbá a Stabilizáció melegítését a forró olajjal 
úgy kell megoldani, hogy az abszorbciós to
ronyba az olajáramlás lehetőleg folyamatos le
gyen és megfelelő biztonsággal legyen megoldva 
a mosás oly szempontból is, hogy a  torony folya
dékkal fel ne telhessen. E célok elérését több 
műszer összmunkája biztosítja: a stabilizációs 
torony fűtését egy hőíokvezérlő műszer irá
nyítja. Az esetben, ha a toronynak a hőfoka 
megvan és a  műszer a  forró olaj átáram lását 
lezárja, a vezetékben beálló nyomáscsökkenésre 
egy nyomásönszabályozó műszer nyit a kerülő- 
vezetéken. Az abszorbciós torony olajellátását a 
toronyba beépített folyadékállásmufató szabá
lyozza. Erre azért van szükség, m ert máskülön
ben feltelhetne a torony olajjal. Az abszorbciós 
toronyból konstans mennyiségű olajat veszünk 
el, inért máskülönben a  frakoionáló torony mű
ködése volna megzavarva. Az olajelvétel folya
matosságát egy nyomásönszabályozó műszer 
biztosítja, amely a szivattyú nyomóvezetékében 
állandó nyomást tart, tehát a  szivattyú által 
szállított mennyiség a nyomóvezetéken el
helyezett szelepen állítható. A forró olaj kör
forgását ugyancsak egy hasonló műszerrel el
látott szivattyú végzi, amely 10 atm. nyomást 
tart. Az abszorpciós toronyban a  nyomás már 
csak 4 atm. és az említett kerülő vezetéki mű
szer kb. 7 atm.-nál nyit.

A két torony működésével kapcsolatban a 
teljesség kedvéért megjegyzem, hogy mindkét 
torony nyomását nyomásvezérlő műszer bizto
sítja, a stabilizációs toronyból a végterméket 
folyadékállá® szabályozó műszer engedi a ta r
tály felé.
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A leüti vázlaton 10 műszert látunk és fel
szerelésükkor a  bajok a  1 e^változatosabb for
mában jelentkeztek; első napokban egymás
után szakadtak el a membránok. Min den vezérlő 
műszert külön kellett beállítani, mert pontos 
működésük csak az üzemi viszonyok ismereté
ben érhető el. Többhetes munkáival sikerült 
azonban a nehézségeket leküzdeni és ma a be
rendezés folyamatosan, üzembiztosán dolgozik, 
de a műszerek alkalmazása ellenére is a kezelő

személyzetnek éberen kell felügyelnie, ment >' 
műszerek meghibásodása vagy helytelen be
állítása súlyos üzemzavarokat okozhat.

Az ismertetett pneumatikus műszereken ki 
vili más elvekén felépülő műszerek is té rt hó
dítanak, m int pl. az elektromos vezérlésű m ű
szerek. Mennyiségmérésre a rotam éter elvű m ű
szer továbbfejlesztésével szabályozó és tá v 
vezérlő műszer is készült, ahol a kémikus üveg
csőben lebegő úszó mozgását elektromos úton 
tapogatják le a csövön kívül és viszik át a ve
zérlőműbe az impulzust. A rotaméter-elvnck 
nagy előnye, hogy finom szilárd részeket ta rta l
mazó folyadékoknál, argesszív anyagoknál is 
lehet használni, széles mérőhatárok között. M ű
szertechnikáikig kellemes, hogy a változó.' 
lineáris és nem kvadratikus, mint az ismertetőit 
mérőműszereknél.

A műszerek alkalmazása a műszertechnika 
fejlődése következtében állandó átalakuláson 
megy keresztül. Az említett példák másképpen 
is megoldhatók, azonban ezekből is láttuk, hogy 
az ásványolaj- és más rokonszakmákban milyen 
tág lehetőségek nyílnak műszerek nyújtotta elő
nyök kiaknázására és ezeket az előnyöket az ö t
éves terv folyamán az iparnak a termelékeny
ség fokozása érdekében minél szélesebb terül' 
ten kell gyümölcsöztetnie.

F é m p o r o k  e s  k e t t ő s  v e g y ü l e t e k  e l ő á l l í t á s a  
t ű z f o l y ó s  e l e k t r o l í z i s s e l

DOBOS GYÖRGY

Az elektrokémikusok a tűzfolyós elektro
lízis gyakorlati alkalmazásánál és az erre 
szolgáló berendezések szerkesztésénél több más 
fontos szempont között az alábbi kettőt min
dig tekintetbe szokták venni:

Az eléktrolizist úgy vezetik, hogy a nyert 
fém és a. fürdő fajsúlya közötti viszonynak 
megfelelően, a fém. vagy az elektrolit felszínén 
vagy pedig a kemence fenekén helyezkedjék 
el folyékony állapotban és így kényelmesen 
lecsapolható legyen.

A másodlagos reakciókat általában zava
róknak tekintik és a műveletet úgy hajtják 
végre, hogy az említett reakciók jórészt ki
küszöbölhetők legyenek. A tűzfolyós elektro
lízisben mint érdekes új irány jelentkezik egy
részt a fémeknek szilárd és pedig poralakban 
való előállítása, — másrészt a másodlagos 
reakciók felhasználása fémek, nem fémes ele
mek vagy kettős vegyül etek előállítása cél
jából.

A tűzfolyós elektrolízisnek ezen új terüle
tidről óhajtok néhány szóban beszámolni.

A fémporok felhasználása az utóbbi évek
ben igen erős fejlődést mutat. Ennek az az 
oka, hogy egyrészt ezzel az eljárással olyan 
tárgyak állíthatók éli), amelyeknek elkészítése 
a  szokásos kohászati és megmunkálási eljárá
sokkal igen költséges, — másrészt a pormetal-

lurigia útján előállított fémek sokszor érdekes 
fizikai, például mágneses tulajdonságokkal 
rendelkeznek, amelyeket a  normál kohászati 
úton nyert fémeknél nem találunk.

így  tehát a fémpor előállítási módszerek 
nagyobb jelentőségűek, mint azelőtt és meg
felelő körülmények között tűzfolyós elektro
lízissel ilyen minőségű fémporokat lehet elő 
állítani.

Érdekes itt megjegyezni a következőket:
A tűzfolyós elektrolízis szokásos alkalma

zásai a könnyűfémekre vonatkoznak. Ez utób
biaknak jelenleg a fémporok kohászatában 
különösebb jelentősége nincsen. Ezzel szemben 
a. fémporok m etallurgiájában széles felhaszná
lást nyernek a .nehézfémek, amelyeket azelőtt 
tűzfolyós elektrolízissel csak igen ritkán  állí
tottak elő. A fejlődés tehát a tűzfolyós elektro
lízis területének kiszélesedése felé irányul. 
A fémporok előálltása tűzfolyós elektrolízissel 
igen egyszerű. Például jóminőségű nikkelpor 
állítható elő, ha  1 0 % nikkelkloridot tártál 
mazó nátriumkloridot elektroliz álunk meg
felelő edényben 7 800° C-on. Katódként és állód
ként például szénrndat használnak. H a az anód 
nikkelből van, esetleg nyers nikkelből, akkor 
az elektrolízishez fínomitási folyamat is páro
sul. A katódon kb. 4 ampér/dm2 áramsűrűségig 
a fém összefüggő tömör rétegben válik le.

krakküzemi szabályozók■
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Ышіек a rétegnek minősége számos tényező 
függvénye, példánl a sófiirdő összetétele, keve
rés, hőmérséklet és természetesen a levált fém 
minősége stb. Az említett áramsűrűségen felül 
a nikkel tű-alakú kristályokból álló halmaz
ban válik le és a kálódhoz tapadva, fémsziva- 
esot képez. Az elektrolízis végén a katódot a 
fürdőből kiemelve, a fémszivacs kényelmesen 
eltávolítható. Hasonló egyszerű eljárással vagy 
annak kisebb változataival igen nagyszámú 
fém állítható elő poralakban: így a tórium, 
urán, tantál, niob. réz, nikkel, vas, króm, 
kobalt, mangán, platina, ólom, berillium, cirkó
nium, alumínium, wolfram, molibdén.

A szilárd állapotban levő fémleválasztás a 
következő előnyökkel jár:

1. A művelet sokszor aránylag alacsony 
hőmérsékleten végezhető el. Pl a Siemens-féle 
berillium előállítás kb. 1300" C-on történik, ezzel 
szemben bérillium-por 700° C-on állítható elő, jó 
áramkihasználással és aránylag meglehető
sen alacsony feszültséggel.

2 . Nyers fém amidként való felhasználása 
esetén az elektrolízisben finomítás párosul.

•>. A fémeket kristályos por alakjában 
nyerjük, pormetallurgiában közvetlenül fel- 
11 a szn á 1! i a tó álla pot bán.

4. A nyert kristályok igen kiváló minősé
gűek, könnyen sajtolhatok. Az egyes kristá
lyok magja is fémes, míg a hidrogén reduk
cióval előállított fémporoknak sokszor oxidos 
magjuk van. A kristályok nagysága az áram- 
sűrűségétől és a fémfürdő összetételétől függ. 
Az oldatok elektrolízisével előállított fémporok 
gáz, főleg hidrogén tartalma alacsony.

Az olvasztott elektrolitok minősége döntő 
befolyású a fémpor előállítás műveletére. Álta
liján  a vízmentes olvadt kloridök és fluoridok 
oxigén vagy vízgőz hatására megbomlanak. 
Cm jatt a fürdő oxid tartalmúvá válik és az 
abból nyert kristályok oxid zárván у osak, ame
lyek a sajtolt fémet törékennyé, rossz minő
ségűvé teszik.

Az elek troli tok alapanyagául tehát stabil 
jellegű sót vagy sókev-eréket kell választani. 
Niátriumkloiúdból és káliumkloridból álló keve
rékek alacsony hőfokon olvadnak és jó ered
ménnyel használhatók fel. A sókeverék, melyet 
alapsónak nevezhetünk, az elektrolizálandó 
anyagot védi a levegő hatásától és annak gőz
nyomását csökkenti. Például a berilliiimklorid, 
amely 488° C-on forr, nátriumkloriddal keverve, 
700° C-on kényelmesen elektrolizálható. Nyilván
valóan az alapsó bomlás feszültségének maga
sabbnak kell lennie, mint az oldott sóé, hogy 
az áramkihasználás megfelelő legyen.

Az olvasztott oxigéntartalmú sók, például: 
borátok, foszfátok, szilikátok, a. halogénideknél 
jobban állnak ellen a levegő behatásának és 
fémporok előállítására szintén használhatók. 
Azonban az említett sók elektrolizisénél meg
felelő körülmények között érdekes másodlagos 
reakciók" lépnek fel. amelyek elektrolitikus 
szintézisek végrehajtásához használhatók.

Az olvasztott magnóziumortoliorát elektro
lizisénél a következőket tapasztaljuk:

Ha kátédként szén rudat alkalmazunk, 
linódként pedig az elektrolízishez szolgáló szén- 
tégelyt, akkor az elektrolizis folyamán a kát6 -

don szilárd anyag rakódik le, amely úgyneve
zett katódgömíböt képez. Ha az elektrolizis 
befejeztével a katódgömböt megvizsgáljuk. 
akkor azt tapasztaljuk, hogy a katódgömb bőrt 
és magnézium metaborátot tartalmaz. Az álló
don pedig oxigén válik le. Az elektrolizis 
lefolyásáról a következő egyszerű képet alkot
hatjuk :

A kátédon elsődleges folyamatban magné
zium válik le, amely reakcióba lépve a bór
sava,nihidriddel, azt redukália elemi bőr és 
magnézium metaborát képződésével. A meta- 
borát az ortóborátnál magasabb hőfokon olvad, 
magába zárja a. nyert bőrt, miközben szilárd 
katódgömböt képez. A katódgömbből megfelelő 
savas kezelés után a bór szokásos tisztasággal 
kivonható. Az eljárás a klasszikus Moissan-fóle 
előállításnál természetesen előnyösebb, mivel 
nem szükséges a magnéziumot külön elektroli
tikus úton előállítani. Gyakorlatban a vázolt 
eljárás nem terjedt el, mivel a bornak jelen
leg lényeges felhasználási területe nem isme
retes.

A magnézium a borral nem alkot könnyen 
vegyületet, ezért mind az említett termikus, 
mind az elektrolitikus bór előállítási eljárások
nál a magnéziumot használják redukáló szer
nek. Ha ezzel szemben kalcium, bárium vagy 
stroncimn ortóborátokat elektrolizálnnk. lehe
tőleg a megfelelő fluoridok jelenlétében, hogy 
az elektrolitok olvadáspontját csökkentsük, 
akkor az említett fémek boridjai jelentkeznek 
a kátédon.

Ebben az esetben valóságos elektrolitikus 
szintézissel állunk szemben másodlagos reak
ciók révén, amelyben három főfázist külön
böztethetünk meg:

a) elektrolitikus bomlás,
b) redukció,
c) szintézis.
A folyamatot így felbontva, nyilvánvaló, 

hogy az alkáli fémek borátjai elektrolizisénél 
gyakorlatilag bőrt nem nyerünk, mivel az 
említett fémek a bórsavanhidridet nem redu
kálják.

Ha ezzel szemben például bóraxol vad ék bán 
vasoxidot oldunk, akkor a kátédon tiszta fém- 
vasat nyerhetünk. Hasonlóképen kettő vagy 
több fémoxid adagolása esetén a kátédon a 
megfelelő ötvözetek képződnek.

Ha az említett magnézium borát alap
anyagú fürdőhöz olyan fémoxidot adagolunk, 
amely a kísérleti körülmények között az olva
dékban oldódik és magnézium által redukál
ható, akkor a katódon nem elemi bór, hanem 
az olvadókihoz adagolt fémoxidnak megfelelő 
borid keletkezik. Ilyen módon a végrehajtható 
szintézisek száma jelentékenyen növekedik és 
az említett elvnek megfelelően történt, például, 
a ritka fémek, a va,nádiam, titán, króm stb. 
fémek horidjainak előállítása. Az elektrolitikus 
szintéziseknél a nyert vegyületek igen jól ki
kristályosodott és nagy tisztaságú állapotban 
nyerhetők és fizikai és kémiai tulajdonságaik 
megállapíthatósága könnyen végrehajtható.

Hasonló módszerekkel a megfelelő sziliká
tok, foszfátok elektrolízise útján igen nagy
számú férnioszfid és •szilicid állítható elő.

Az eljárás továbbfejlesztése azonban bizo
nyos akadályokba ütközött. Amikor például
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karbonátokhoz, antimoná tokhoz, szulfátokhoz 
fémoxidokat adunk és az így nyert olvadéko
kat elektrolizáljuk, a kátédon a megfelelő ket
tős vegyületek nem képződnek. Ezen oxigén- 
tartalmú sók azonban a korábban említett 
bórátokkal, szipkátokkal, foszfátokkal szemben 
lényeges különbségeket mutatnak. A karboná
tok, antimonátok, szulfátok, arzenátok arány
lag alacsony hőmérsékleten megbomlanak és a 
fémoxidokat általában gyengén oldják. Ezzel 
szemben a bórátok, foszfátok és szipkátok nem 
bomlanak meg könnyen a hőmérséklet hatása 
alatt és bennük a különböző fémoxidok jól 
oldódnak.

Megállapítást nyert, hogy a redukálható
ságra vonatkozó követelményeken kívül a szin
tézisek sikeres végrehajtásánál a felhasznált 
oxigén tartalmú só viselkedése magas hőmér
sékleten és az oldhatósági körülmények is mint 
igen fontos szempont jelentkeznek.

Általában nem jelent különösebb problé
mát olyan sókeveréket találni, amelynek fel
használásával a stabilitási nehézségek leküzd
hetők, az elektrolizisnek megfelelően alacsony 
hőfokon való vezetésével. Erre a szempontra 
nem is térek ki részletesebben. Viszont mint 
igen fontos tényező jelentkezik a fürdőben 
oldott fémoxid oldhatósága. A‘ gyakorlat és 
elméleti meggondolások azt mutatják, hogy a 
fémoxid, különösen, ha több vegyértékű fémről 
van szó, a redukció valamiennyi fázisában old
ható kell, hogy legyen az olvadt fürdőben az 
elektrolízis hőmérsékletén. A több vegyértékű 
oxidok szakaszos redukciója Ostwald klasszi
kus szabályából következik és kísérletileg is 
számos beigazolást nyert mind a tűzfolyós, 
mind az oldatok elektrolízise területén.

A fémoxidokat igen jól oldó foszfátoknál 
és bórátoknál is találkozunk olyan jelenségek
kel, amelyek az előbbieket megvilágítják.

Ha nátriummetafoszfátot elektrolizálunk, 
körülbelül 2 0 % molibdénsavhidrid tartalom
mal, ez utóbbi fómmolibdénná redukálódik a 
kátédon levált nátrium által. Mivel ugyanekkor 
a levált nátrium másik része a íoszforsavanhid- 
riddal vegyül, a katódon molibdenfoszfid kép
ződik. Ha az elektrolit molibdénsavanhidrid 
tartalma magasabb az előbb említettnél, akkor 
az oldat jobban telített és a reakció a négy 
vegyértékű molibdénnél áll meg. A katódon 
MoOi válik le.

Hasonlóképpen vasoxidoldat bóraxban 
elektrolízis útján a katódon tiszta vas leválasz
tásához vezet, Ezzel szemben, ha a bóraxot 
nátriummetabóráttal helyettesítjük és telített 
oldatot használunk, mégpedig úgy, hogy vas- 
anódot alkalmazunk, a katódon a vas helyett 
egy komplex vegyidet, ferroboroferrit válik le.

Ezek a meggondolások magyarázzák azokat 
a jelenségeket, amelyeket az alkáliantimonát, 
szulfát, karbonát stb. és fémoxid keverékek elek
trolízisénél tapasztalhatunk. Például 10% litiiim- 
fluoridot tartalmazó olvadt nátriumkarbonát- 
ból közel 60—70°/o-os áramkihasználással szén 
állítható elő. Ha ehhez a keverékhez vasoxidot 
adunk, az oldatban nátriumferrit képződik. A

redukció első lépcsője ferrooxidhoz vezet, amely 
a lúgos elektrolitban nem oldódik. A katódon 
tehát nincs vas, illetve íkarbid képződik az 
adott esetben.

Ennek megfelelően az említett elektrolit
ban a karbidelőállítás úgy hajtható végre, 
hogy az olvadékhoz egy olyan komponenset 
adunk, amely a ferrooxidot oldja. Nyilván
valóan oldószerként olyan vegyületet kell vá
lasztani, mely a kísérleti körülmények között 
nem redukálódik. Bórsavanhidrid a jelen eset
ben megfelel. Természetesen nátrium metaborát 
formájában adagolva. Nátriumkarbonát, nát- 
riummetaborát és litiumfluorid keverékek 
elektrolízise, vasoxid jelenlétében, a katódon 
vaskarbid szintézishez vezet. A karúid anali- 
zise termomagnetométeren mutatja, hogy a 
preparátum teljesen bórmentes, viszont a 
cementit mellett tartalmaz egy olyan szén- és 
vasvegyületet, amelynek Curié pontja 215" 
körül van. Ez valószínűleg egy a oementitnél 
szénben gazdagabb vasvegyület.

Az említett eljáráshoz hasonló módon 
végrehajtható számos más karbid, szulfid, 
arzenid, antimonid elektrolitikus előállítása 
Alapsóként egy jó oldószert, például bóraxot 
használhatunk, melyben egy fémoxidot és a 
megfelelő nem fémes elem oxigéntartalmú 
vegyületét oldjuk fel. Az elektrolízis terméke
ként olyan vegyületet nyerünk, melyben az 
alapsó elemei nem szerepelnek.

Az oldószeres eljárás az elektrolitikus szin
tézisek területét igen lényegesen kibővíti és a 
másodlagos reakció útján végrehajtott_elekt;ro- 
litikus szintézis általános formájának tekint
hető.

Az oldhatósági viszonyokat figyelembe 
véve, az olvadt oxigéntartalmú sók elektrolí
zisének területe három részre osztható:

1. Igen híg oldatok. (Borátok, foszfátok 
'esetén kb. 1°/« koncentráció fémoxidban.) 
A katódon fellépő másodlagos reakciók 
tisztán a kation minőségének függvényei.

2. Mérsékelten koncentrált oldatok. (Borá
tok, foszfátok esetén k'b. 15°/» fémoxid
ban.) A fémek és kettős vegyületek elő
állításának területe.

3. Koncentrált oldatok. (Borátok, foszfátok 
esetén a fémoxid koncentráció 25“/» fe
lett.) Oxigéntartalmú vegyületek. ala
csonyabb vegyértékű oxidok előállításá
nak területe. Az olvadt fürdőben fel
oldott oxid és az elektrolizis folyamán 
képződött oxidok és oxigénes vegyületek 
oldhatósága determinálja a katódon ka
pott termék minőségét.

A tűzfolyós elektrolizis — mint röviden 
vázoltam —- értékes fómporok és kettős veigyü- 
letek előállításához vezethet. Ezenfelül az ezen 
a területen folytatott munkálatok Ihozzájárul- 
nak a tűzfolyós elektrolizis néhány elméleti és 
gyakorlati problémájának megoldásához. Ezek 
a feladatok részünkre igen jelentősek, mivel a 
korszerű és gazdaságos alumíniumkohászat 
megteremtésének egyik lényeges pontját ké
pezik.
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A szén rádióaktív izotópjai és azok alkalmazása* I.
B.  V.  A . T V A Z O V ,  M.  B. N E . T M A N  É S  V.  L.  T Á L R Ö Z E  ( G o r k i j )

Az utóbbi időkben rendkívül gyorsan nő 
azoknak a munkáknak a száma, melyek a kémiá
ban és a biológiában a rádióaktív indikátorok 
alkalmazásával kapcsolatosak. Jó néhány mo
nográfia és egész sereg összefoglaló közlemény 
jelent már meg, melyek e kérdés megvilágítá
sát célozzák 3“ 13. Indikátorokként a leggyak
rabban a foszfor, jód, bróm, szén, vas, kén és 
nátrium rádióaktív izotópjait használják.

A sokféle rádióaktív izotop között különle
ges helyet foglal el a rádióaktív szén azon je
lentőségénél fogva, melyet a szerves kémia, bio
lógia 'és orvostudomány területein a „meg
jelölt atomok“ módszerén alapuló kutató mun
kákban tölt be.

A jelenleg ismert három rádióaktív szén- 
izotop közül, melyek atomsúlyai 1 0 , 11  és 14 
értékűek, a Cl0 izotop rendkívül rövid felezési 
ideje következtében nem talált gyakorlati al
kalmazást. A Cl1 izotop (T*>!=20,5 perc) az 
utóbbi években átengedte helyét a Cé4 izotóp
nak, mely hosszú felezési ideje következtében 
(6000 év nagyságrendű) és jelentős mennyisé
gekben is könnyű előállíthatósága folytán (elő
állítása a mag-reaktorok neutron-kisugárzásá
nak felhasználásán alapszik) egvike lett a leg
gyakrabban használt rádióaktív izotópoknak.
I. A SZÉN RÁDIÓAKTÍV IZOTÓPJAI.
1. Ce4 ÍZOtop.

CJ4 keletkezése atommag átalakulás foly
tán. A Cé4 izotop létezését elsőnek F. Curie34* 35 
mutatta ki 1934-ben, mikor nitrogén és 
oxigén keverékét Wilson-kainrában neutronok
kal bombázta (Be—« gerjesztő). Az általa ké
szített fényképfelvételeken hosszú ködesíkok 
figyelhetők meg, melyek minden valószínűség 
szerint protonoktól származnak; ennek alapján 
a szerző a következő reakció lehetőségét téte
lezte fel:

N}4 +  n j=  CJ4 +  Hl +  Q (1)
Az 1 . ábra Curie által publikált fényképfel

vételek egyikét mutatja be.
Bonner és Brukbaker36’ 17 ugvancsak nit

rogént bombázva neutronokkal Wilson-kam- 
rában 1,06 cm hosszú ködosík-kévét figyeltek

1. á b ra . N j4 +  n 1 =  c J 4+ H j  +  Q rek c ió  W ilso n -k am ra  se g ítse -  
«•ével k é s z í te t t  fé n y k é p  fe lv é te le .

(L á th a tó  a  p ro to n  h osszú  k ö d c s ík ja  és a  C j4 m a g n ak  m egfele lő  
rö v id  ködcsík .)

meg. Az ő adataikra hivatkozik Burcham és 
Goldhaber18, mint az (1) reakció bizonyítékaira.

A fenti reakció folyamán kiváló energia 
első kiértékelése 1936-ban történt meg19. Az új

* Uszpechi Chimiji X V I I I .  4. (1949) 402—448 oldal. 
Oroszból fordította: Dőry István.

rádióaktív izotop képződésének kémiai bizo
nyítékait Ruben és Kamen20“ 22 adták meg 
1940-ben. Az (1) reakció energetikai mérlegének 
meghatározására és a neutronok energiájától 
függő befogási keresztmetszetének megállapí
tására nagy számú munkát szenteltek. E mun
kák nagy részében automatikus (lináris) erősí
tővel felszerelt ionizációs kamrában levő nitro
géntartalmú elegy bombázását végezték és a 
protonok különböző csoportjainak energiáját 
határozták meg24, 26-28.

Más munkákban az (1) reakció folytán kép
ződő atommagok hatótávolságát mérték meg a 
Wilson-kamrában1*, 25. 29, 30. Végül az idevonat
kozó munkák harmadik csoportjában olyan 
fényképező lemezeket bombáztak neutronokkal, 
melyek emulziója nitrogént tartalmazott31. E 
reakció energiája átlagosan 0,61 MeV-nak bizo
nyult. Ehhez az átlagos értékhez közel áll az 
energiamegmaradás egyenlete alapján kiszá
mítható 0,601+0,017 MeV érték30;

mn>—mn} =  E +  Q, 
ez a felírt ciklusra:

ni +  NJ4 =  CP +  Hi+Q;
C«4 -= Ne4 +  0—+  E,

ha a következő értékeket helyettesítjük be32: 
mn. — mHj =755+16 KeV és E =  154+5 KeV87- 88' 
Mivel a reakció exotem, lassú neutronok
kal játszódik le s így a hőenergiával bíró neut
ronok területén rezonáns elnyeletés nem figyel
hető meg39, ennek következtében ,a befogási 
keresztmeteszetet a rendes törvény szerint (1/v) 
lehet meghatározni. A befogási keresztmetszet 
értékét sok munkában meghatározták38’ 19’ 33’ 35’ 36 
1—1,7 barn* határok közt fekvőnek talál
ták. Ha tekintetbe vesszük a jóval későbbi ada
tokat, melyek a termikus neutronok borral való 
befogásáról számolnak be, akkor a termikus 
neutronok nitrogénnel való befogási kereszt- 
metszetét közelebb találjuk 1,7 barn-hoz. Ily 
módon a termikus neutronok nitrogénnel való 
befogási keresztmetszete az egész keresztmet
szetnek mintegy 01-ét teszi ki.34’ 37 A gyors 
neutronok befogási keresztmetszete nitrogénnel 
néhány század barn-tól egy tized barn-ig ter
jed. így a 2,8 MeV energiájú neutronokra 
ai =  0,04.10-24 cm2. 28

A gyors neutronok területén rezonáns el
nyeletés is megfigyelhető. A neutronok ener
giájának növelése szerint kezd versenyt futni 
az (1 ) reakcióval a következő endoterm reakció: 

NI4 +  nú =  B" +  He4 — 0,24 MeV, (2)
melynek keresztmetszete pl. ugyancsak 2,8 MeV 
mellett 0,16.10“24 cm2.26

A 2. ábrán látható görhe a nitrogénnel való 
befogási keresztmetszet és a neutronok energiá
jának függvényét mutatja be. Ezen a görbén 
a szerzők26“ 28’ 38—43 a neutronok energiájának 
0,6—4,5 MeV közé eső területén mintegy 10 rezo
nancia-maximumot találtak. Az általunk meg-

** 1 barn =  10"24 cm2 hatáskeresztmetszet.
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szerkesztett görbére csak azon munkák ered
ményeit vittük fel, melyekben nem csupán a 
rezonancia-maximumok helyzetét határozták 
meg, hanem a befogási keresztmetszetet is. A tel
jes keresztmetszet ezen a területen 1—2-szer 
nagyobb a befogási keresztmetszetnél.34-43

0? 0 5 1 2 3 EnMev
2. á b r a .  .V ií(Mitrovtok ititro g é iin o l va ló  befo g ási k e re sz tm e tsz e 

tén ek  fü g g ése  e n e rg iá  ju k tó l .
— NT +  ni — CT 4- Hl

reakció  befojrási k e re sz tm e tsze te  :
°á — NI4 +  nő =  BT +  Hej

reakció  befogási, k e re sz tm e tsz e te .
.H arshall és H a tta t a d a ta i t  a  a  m e g h a tá ro z á sá ra  k e re sz te k  j e l 
zik , a  ö a  m e g h a tá ro z á sá ra  p ed ig  k is  kö rök . A Gp é r té k e i 
Hal d in.arc r  és FTubert s z e r in t  négyszö g ek k e l, a c>C( é r té k e i b á m u l

sz igekkel j e lü lte tte k .

Más lehetséges reakciók, melyek az (1) re
akcióval párhuzamosan futhatnak:

Ni4 +  ni =  CT +  Hí vagy =  3HeJ +  H:j ; <3H4
N5* +  ni =  Lij +  2HeJ ; (4)4'
N T +  nő =  NT +  2ni. (5)

Ha a neutronok energiája néhány MeV, e 
reakciók vagy egyáltalán nem mennek, vagy 
oly ritkán játszódnak le, hogy nem tudnak az 
(1) reakcióval konkurrálni.

1936-ban Mc. Millan45 hosszú élettartamú, 
gyenge ^-aktivitást fedezett fel a ciklotron 
vákuumkamrájának belső faláról lekapart 
anyagban. Ezt az aktivitást a Cl4 izotópnak 
tulajdonította, mely véleménye szerint a követ
kező reakció eredményekép keletkezett:

CT +  H; =  CT +  Hj +  Q (6)
E reakció létezésének további bizonyítékát 

Bower és Burctham46 adták meg, ennek tulaj
donítván a 48 em-es hatótávolságú protonok 
csoportját, melyet szén-céltáblának deutronok- 
kal történő bombázásakor figyeltek meg. A 
reakció hő-effektusának értékét, Q, melyet a 
protonok kifutása alapján számítottak ki, 6,1 
MeV-nak találták. Bennet és mások" tanulmá
nyozták a (6) reakció gerjesztésének függvé
nyét, melyet a 3. ábra mutat be.

A CT deutron-bombázásakor keletkező CT 
létezésének kémiai bizonyítékai Libby és Lee 
nevéhez fűződnek, akik felfedezték, hogy a deu- 
iron-bombázásoknak alávetett grafit (~ 1900 
mikroamper-őra, a deutronok energiája

8MeV) CO.-vé alakítva s ez Ca(OH),- 
dal elnyeletve gyenge ^-aktivitást mutató 
kálciumkárbonátot (16 imp/perc) ad4'. Bűben 
és Káinén20“ 22 CT-ban feldúsított szén-cél táb- 
táblát (9,3%, szemben a normális szénben talál
ható 1 ,1 %-kal) a ciklotronban intenzív deutron 
bombázásnak vetettek alá s ezt követőleg a sze
net oxigénáramban COa-vé égették el; így sike
rült nekik olyan mennyiségű CT'Cb-t előállíta 
niok, hogy a CO» a Geiger-féle számlálóba 
vezetve, percenként mintegy 2000  imp-t adott.

Megmérve a protonok hatótávolságát, me
lyek a ciklotronban 27% C13 tartalmú szén-cél
tábla bombázásakor keletkeztek, Humpereus és 
Wattson49 meghatározták a hőeffektus értékét: 
Q# =  5,82 ±  0,12 MeV.

A (6 ) reakció befogási keresztmetszetének 
felső értékét Holloway és Moore5" határozták 
meg: r! <  1 ,2 .1 0 -K cm2 L2 MeV energiájú deu- 
tronokra.

Vannak utalások40 annak a lehetőségére, 
liogy a (6 ) reakció néha sokkal bonyolultabbal! 
játszódik le, mikor is először gerjesztett CT 
inag keletkezik:

CT +  Hő =  CT +  Hl (+0,58 ±0,17MeV), (7)
amely pillanatszerűen alakul át stabil állapo
túvá, miközben 524 ±  0,29 MeV energiájú r 
kvantumot bocsát ki:

CT =  CT +  7.
Pollard51 a bőrt bombázva a-részekkel két 

csoport bosszú ködcsíkot fedezett fel, melyeket 
a következő reakciónak tulajdonított:

BT +  Hej =  CT +  Hl. (81

Az utóbbi időben meggyőző bizonyítékokat 
kaptak arról is35-30, hogy CT keletkezik az OT 
oxigén izotop termikus neutronokkal való be 
fogásakor is:

OT +  ni =  CT +  Hej. (94
E reakció befogási keresztmetszetét úgy 

mérték meg, hogy kitermelését összehasonlító!-

0-7 0-9 VI 1-3 V5 V7 1-9
E Mev

3 . »ibra. A e j * +  H * ( ' j 4 +  H{ ii'ak e ió  K«i-jesztr-si l'iiggvóii.vc. 
Az YjrdinútíitoMS’cly  az 1 m ik ro c o u lo m b ra  eső elem i reakciók  

szám a.

ták az (1) reakció kitermelésével azonos körül
mények között. Felvéve °'i — 1,7.10 24 cm-’-t 
szerzők ff» =  (0,46i 0,11).. 10 24 cm- értékét kap
tak, vagy átszámítva egy atom közönséges 
oxigénre: (1,9 ±0,5). 10 2S cm-’-t.

E reakció jelentősége abban van, hogy el
tekintve a közönséges oxigén igen kicsiny vi
szonylagos OT tartalmától (0,041%), az ennek 
feltételezett befogási keresztmetszet az oxigén
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egész befogási keresztmetszetének 20%-át teszi 
ki (ez — megegyezésben Manchetten nem kö
zeit adataival, melyekre hivatkoznak a szerzők 

1 ,1.10 27 cm*).
R á d i ó  a k t i  v s z é n  a t e r m é s z e t ű  e n. 

Andersen, Libby és mások52’53 termodiffúziós 
úton szétválasztották a mocsaras kigőzölgések
ből kapott metánt és megállapították, hogy a 
legnehezebb frakció a Geiger-féle számlálóban 

P- aktívnak mutatkozik. Aktívnak találták a 
kálciumkárbonátot is, melyet az aktív metán 
elégetésekor keletkező szénsavgáz Ca(OH)2 ol
datban való elnyeletóse útján kaptak. E kál- 
ciumkárbonát kisugárzását az alumínium épp
oly mértékben nyelte el, mint a speciálisan ké
szített CaC140 :t minta kisugárzását.

A termodiffuziós feldúsítás koefficiensét 
változtatva a szerzők kimutatták, hogy a 
kapott nehéz frakció fajlagos aktivitása ará
nyos ezzel a koefficienssel.* A kísérleti adatok 
alapján a szerzők arra a következtetésre jutot
tak, hogy a természetes metánnál felfedezett 
aktivitás annak C14 tartalmával magyaráz
ható. A talált aktivitás 10,5 imp/pere értéket 
tett ki 1 gramm szénre, átszámítva a közönsé
ges, fel nem dúsított szénre. Ebből következik, 
hogy LG14] : [№] = 1 0  «

Ez az érték nagyságrendben közel esik 
ahhoz a mennyiséghez, melyet abból a feltevés
ből számítottak ki, miszerint a C14 az atmoszfé
rában a nitrogén magok és a kozmikus sugár
zás hatására keletkező másodlagos neutronok 
reakciójában képződik. A CIJ0 2 alakjában ke
letkező rádióaktív szén atom-cserébe kerül az 
élő szervezetekben és bizonyos szervetlen ve- 
gyületekben (karbonátok) előforduló O'-’-vel. 
Mivel a C14 felezési ideje mintegy 6000 évvel 
egyenlő, azért az .atoanesere egyensúlyát állan
dónak lehet tekinteni. A csere nehézkes vaerv 
teljesen kizárt pl. azoknál a szerves vegylilétek
nél, melyek az állati és növényi szervezetek 
felépítésében nem játszanak szerepet. S való
ban, Andersonnak és másoknak nem sikerült 
aktivitást felfedezni a kőolajból származó, ha
sonló feldúsításnak alávetett metánnál. Ez a 
tény váratlan lehetőségeket tár fel az archeoló
gusok előtt, mert az élő szervezetek ásványi ma
radványait felépítő szén fajlagos aktivitásának 
csökkenése alapján lehetségessé válik kiérté
kelni az illető élőlény halálának pillanatát (az 
aktivitást az átlagos egyensúlyi aktivitáshoz 
viszonyítva).

Grosse és Libby54 kiszámították az emberi 
szervezet felépítésében résztvevő természetes 
rádióaktív anyagok viszonylagos aktivitását. 
Számításaik általunk kijavított eredményeit az 
1. táblázatban foglaltuk össze. Az összhasonlí- 
tás céljából megemlítjük, hogy az egy emberre 
eső kozmikus sugárzás intenzitása a tenger 
szintjén 1,5—7,5.10s kvantum percenként.

E táblázat felhasználásakor tekintetbe kell 
venni, hogy a különböző típusú kisugárzások 
különféleképen hatnak az emberre.

A C‘í e l ő á l l í t á s á n a k  m ó d s z e r e i .  
Mint a C1» előállítási módjának, különös je-

* A feldúsítás koefficiensét tömeg-spektroszkópikns 
úton közvetlenül határozták meg a CJ3-ra. Ez érték 
ismeretében átszámítás segítségéve] ugyanabban a 
kolonnában megkapható a Cu feldúsítási koefficiensé is 
0. pl Jones és Ferry munkáját116).

Az em beri sz e rv e ze t fe lép íté séb en  rész tvevő  te rm és -.etes 
rú d iö n k tiv  elem ek  v isz o n y la g o s  a k t iv i tá s a
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lentősége vau a INI4 magok és a termikus neu
tronok között lejátszódó reakciónak. Bűben és 
Kámen 20"‘~22 Berkly-ben mintegy 45 1 telített 
ammónnitrát oldatot helyeztek el a ciklotron 
mellett leforrasztott edényekben úgy, hogy az 
oldat a lelassult neutronok lehető legnagyobb 
koncentrációjú zónájába került (a ciklotronban 
ez idő alatt rendszeresen bombáztak deutronok- 
kal — 16MeV — berilium- és foszfor-céltáblá
kat). A hat hónapig a ciklotron mellett tartott, 
besugárzott oldatot kémiai feldolgozásnak ve
tették alá. A kapott C14-et a hordozóval együtt 
kálciumkárhonáttá alakították át, melynek ak
tivitása rács-elektródos számlálóban (1. 8. ábrát) 
mérve megközelítőleg 10® imp/pere-nek adódott.

Hasonló műveletet végeztek Yankwich és 
nimifcatársiai,5' akik ugyanilyen körülmények 
között két éven keresztül sugároztattak be nagv 
mennyiségű különféle nitrogéntartalmú vegyií- 
letet és 1 g besugárzott nitrogénre számítva 
1—80 imp/pere aktivitást kaptak.

Magától értetődik, hogy az eljárás ilyen 
formában nem talált kiterjedt alkalmaztatásra. 
Viszont, miután ismertté vált a magreaktorok
ba u keletkező, nagy sűrűségű, lassú neutronok 
alkalmazhatósága, a nitrogén neutron-bombá
zása útján előállított Cl4 mennyisége hirtelen 
megnőtt. így Norrisnak és Snellnek58—f,n a 
Clinton-féle atom-katlanban áramló ammón
nitrát oldat besugároztatásával sikerült kb. 
0,1 g szenet előállítani BaCO* alakban, mely
nek CH tartalma elérte a 40%-ot. Besugároz 
tatandó vegyületnék azért, választották az am- 
mónnitrátot, mert ez aránylag nagy mennyi
ségben tartalmaz nitrogént és nincsenek benne 
olyan elemek (kivéve magát a nitrogént), me
lyek a katlan sugárzásának hatására jelentős 
mértékben radioaktívakká válhatnának.

A 4. ábra a rádióaktív szén előállítására 
szolgáló berendezés vázlatát mutatja, be. Az 
NH4NO3 telített vizes oldatát a cirkulációs szi
vattyú tartja mozgásban. Az oldat addig van 
kitéve besugárzásnak, míg áthalad a reaktor
ban elhelyezett V-alakú csövön; ezután egy 
hűtőedónybe kerül. Ugyanebből az edényből 
távozhatnak el a reakció gázalakú termékei- 
melyek innen egy olyan rendszerbe kerülnek, 
ahol megtörténik a szárításuk, az el nem oxi
dált szénvegyületek oxidációja CCL-dá és ez 
utóbbi elnyeletóse Ba(OH)2-dal. A cirkulációs 
rendszer alumíniumból, rozsdamentes acélból 
és üvegből készült és össztérfogata 55 1.

Első közleményükben N orr is és Snell5* 
arról számolnak be, hogy a legmagasabb C«4 
izotop-iboncentráoió, melyet sikerült elérniük. 
5%-ot tett ki. Legutolsó adataik szerint60 ez az 
érték 40%-ig emelkedett. E szerzőknek nem 
siker ül t kielégítő magyarázatot kapni ok a
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jelentős mennyiségben keletkező C!2 izotop 
képződésére.

Á C S 4 előállítása a Cl3 deutronokkal való 
bombázása útján ma már csak fejlődéstörté
nelmi jelentőségű. Az eljárás korlátozott lehe
tőségeiről a Rubentől és Kamentől feljebb idé
zett rövid leírások eredményei alapján alkot
hatunk képet magunknak. További akadályo
kat jelentenek még ebben az esetben azok a 
nehézségek, melyek olyan szén-céltábla elő
állításával kapcsolatosak, mely összetörés nél
kül képes kiállani nagy energiájú deutronköteg 
többórás intenzív bombázását.

A C" atom kémiai vegyületei, melyek a 
nitrogéntartalmú vegyületek 'neutronbombázá
sakor keletkeznek. A magreakciókban .kelet
kező elem kémiai sorsa már a mesterséges 
rádióaktivitás feltalálása pillanatában felkel
tette a kutatók érdeklődését. 1934-ben Szilárd 
és OhiaJmers61 a rádióhaloidok feldúsítására 
azt a megfigyelést használta fel, hogy a halo- 
génalkilek neutron-bombázásakor keletkező 
rádióaktív atomok leszakadnak az anya- 
molekuláról és igen kicsiny a valószínűsége 
annak, hogy a szabad alkil-gyökökkel ismét 
egyesüljenek, különösen, ha az elegyhez sza
bad, nem rádióaktív halogéneket adnak.

A legtöbb kutatót, aki az éppen keletkező 
atom kémiai vislekedésével foglalkozott, első
sorban az érdekelte, hogyan lehet a rádióaktív 
izotopok feldúsítását gyakorlatilag megvalósí
tani. Le kell szögeznünk azonban, hogy az a 
kérdés, milyen molekulába épül be ez az atom, 
másszóval, milyen rádióaktív vegyületek fog
nak keletkezni közvetlenül a magreakció ered- 
ményekép, mind gyakorlati, mind elméleti 
szempontból sokkal nagyobb jelentőségű. 
E kérdés elméleti oldalát csupán Libby62 tár
gyalja egy nemrég megjelent munkájában, 
melyben megkísérli e jelenség elméleti alapjai
nak megf'or mu 1 ázását.

Yankwich és munkatársai57 vizsgálatokat 
végeztek arra vonatkozólag, milyen C14 tar
talmú vegyületek keletkeznek bizonyos nitro
géntartalmú szervetlen és szerves vegyületek 
lassú neutronokkal való bombázásának ered- 
ményekép. A ciklotronból távozó lassú neutro
nok két évig tartó besugárzásának tették ki az

ammónitrátot és karbamidot (szilárd alakban 
és telített vizes oldatokban), hidrazinkloridot, 
amiliint, glicint és piridin vizes telített oldatát. 
A keletkező C14 vegyületek identifikálására a 
különbző változatokban alkalmazott hordozók 
metódusát használták fel. A szerzők abból 
indultak ki, hogy a legnagyobb valószínű
ség szerint olyan vegyüíeteiknek kell ke
letkezniük, melyek molekulájukban csak egy 
atom C14-et tartalmaznak. Épp ezért az analí
ziseikéit C140 3, C140, C141L, HC14N, HC’HiO, 
C^kLOH, HCl‘OOH vegyületek kimutatására 
végezték el. Yankwich egy másik munkájá
ban03 hasonló célzattal végzett besugároztatá- 
sokat beriliumnitrid, Be3N2 mintákkal atom- 
katlanban. A szerzők megelemezték az oldato
kat, a szilárd anyagokat és a felettük levő 
gázokat, a különböző fázisokra kapott adatokat 
az egyes mintákra külön összegezték. Kiderült, 
hogy NEUNCL besugárzásakor főképp Cl40-' és 
C140  keletkeznek s mellettük kisebb mennyi
ségben C‘4H3OH és UC'OOH. A CO (NtL), és 
NaHs. 2HC1 besugárzásakor sok HCl4N képző
dik. A glikokoll besugárzásakor a reakció fő
terméke C14H3OH. Anilin besugárzásánál jelen
tős mennyiségben kaptak C14IL-et.

A kapott eredmények kiértékelése alapján 
a szerzők a következőket szögezik le: Bár a 
Ni4 +  n‘> =  CS4 +  H! folyamat eredményekép 
keletkező C14-mag energiája akkora (40 KeVj, 
hogy kezdeti sebessége igen jelentős (7,4.107 
cm/sec), kevéssé valószínű, hogy a C14 atom kez
detben összes külső elektronjától meg lenne 
fosztva. Következéskép a keletkező C14 atom 
mozgását részben ionizált állapotban kezdi meg. 
Az ion mozgását útközben más molekulák ioni
zációja és szabad gyökök képződése kíséri. 
A C14 atom csupán útja végén tud belépni vala
milyen vegyületbe. mikor is észszerű feltéte
lezni, hogy ez az első vegyület két-atomos lesz. 
Hogy melyik atom lesz a C14 első partnere, azt 
minden bizonnyal az alapanyagban lévő külön
féle atomok viszonylagos koncentrációja szabja 
meg. Ez az első vegyidet lehet ion, gyök vagy 
stabil molekula. A feltevés szerint ez rendkívül 
reakcióképes és még további átalakulásokat 
szenved. Az erősen endoterm reakciók lehető
sége azonban hamarosan kimerül és kémiailag
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stabil C14-vegyület képződik. Az NH4NO3 ese
tében az első összekapcsolódások a valószínűség 
sorrendjében a következők lehetnek: C—H. 
C—0  és C—N; ezután a C—H valószínűleg 
CH2=-vé alakul, mely vagy eloxidálódik CO-vá, 
illetve COa-vé, vagy vízzel egyesülve CHaOH-vá 
alakul át.

Meg kell jegyezni, hogy a Cl4 üzemi elő- 
előállításánál, mikor atom-katlanban sugároz
nak be ammónnitrátot, az aktív anyag fő- 
tömege C140-> alakban jelenik meg, és csak igen 
kevés C140  keletkezik. Az NH0NO3 vizes oldatá
ban mindössze 1% marad a keletkezett Ct4-ből,

5. á b ra . Fém es h e n g e r  a  
B aC 0 3  c sap ad ék  leü le - 
p íté sé re .

r  A
G. á b ra . A COa lú g o s  e ln y e le -  

té s é re  és a  B a C 0 3 le c sa 
p á sá ra  szo lgáló  h en g e r.

mégpedig HCI4OOH, OHaOIl és HC14OH alak
ban.

A C,e4 m e g h a t á r o z á s a .  A C14 által 
kibocsátott /(-részecskék kis energiája (154 KeV) 
megszabja a készülékek szerkezetét, melyeket 
aktivitásának meghatározására használunk. 
Jelenleg hasonló mérésekre a Geiger-Müller- 
féle számlálókat, az ionizációs kamrákat és a 
rádió autográfiát használják.

A vegyiiletek közül, melyek alakjában a 
C14 meghatározása történik, elsősorban a bá
riumkarbonátot és a C02-t kell megemlíteni. 
A mérés előkészítéseképpen kvantitatíve átala
kítják a vizsgálandó anyagban foglalt szenet 
CO-vé, s ha szilárd alakban akarnak mérni, 
BaCO=-tá. A szerves vegyiiletekben előforduló 
C14 átalakítása C140 2-vé közönséges égetéssel 
történik.'14 A BaC1403 készítésével kapcsolatos 
egész eljárás részletes leírása_ Reid és társai 
munkáiban található meg.65-07 Az eljárás lé
nyege, hogy a szénsavgázt nátronlúgoiidattal 
nyeletik el, majd a kapott oldatból bárium- 
kloriddal ammónklorid jelenlétében lecsapják 
a báriumkarbonátot. Az elnyeletéshez és le
választáshoz használt hengert a 6. ábra mu
tatja be. A gáz az A-csövön keresztül lép be. 
A belső cső alsó végéhez pórusos (zsugorított) 
üvegből készült buborékoltató fej csatlakozik 
(B). A C-körtét vízzel töltik meg, mellyel a 
belső cső és porózus buborékoltató a D-csap

kinyitása útján kimosható. E műveletet CCh-től 
megtisztított levegő átfuvatásával könnyítik 
meg, mit az E-csőhöz kapcsolt gumilabdával 
pumpálnak be. Különös gonddal kell ügyelni 
természetesen arra, hogy az elnyeletéshez hasz
nált lúg CO-től mentes legyen. Az ilyen tiszta 
lxxg előállítására ajánlott eljárás lényege a kö
vetkező: fémnátriumot etilalkoholban oldanak 
és a keletkezett alkoholátot szénsavmentes víz
zel megbontják.

A báriumkarbonát csapadékot vagy a szo
kásos módon papírszűrön különítik el, vagy 
centrifugálják. Az utóbbi esetben a csapadékot 
acetonban vagy alkoholban szuszpendálják és 
a szuszpenziót az 5. ábrán látható fémhengerbe 
töltik; ennek fenekén alumíniumkorong van el
helyezve, melyen a lecentrifugált karbonát- 
csapadék összegyűlik. Az idézett munkában a 
használt korong vastagsága 0,153 mm, átmérője 
45 mm.

Az így készített mintát lemérik. Ilyenkor 
megállapítják a csapadókréteg vastagságát is, 
hogy korrekciót alkalmazhassanak a C14 ki
sugárzásának a BaCCVminta anyagában történő 
elnyelődése miatt. Az ilyen minta aktivitását 
csillám-ablakkal ellátott Geiger-f éle számlálóban 
mérik, melynek leírása alább következik.

Nemrégen végzett kísérletek kimutatták, 
hogy a báriumkarbonát csapadék jelentős mér
tékben képes kicserélni a benne lévő COa-t az 
atmoszféra szénsavával s e kicserélődést ned
vesség jelenléte segíti elő. Így Armstrocng és 
Schubert által készített C14 tartalmú bármium- 
karbonát-minta'’8 hat nap alatt 2,7%-ot vesztett 
aktivitásából. Inaktív CO->-vel töltött exszikká- 
torban elhelyezett minta, ha az exszikkátor 
aljára megsavanyított vizet öntöttünk, 65 óra 
alatt 37%-ban vesztette aktivitását, míg ugyan
akkor hasonlóan C02-vel telített exszikkátor- 
ban, melynek fenekére azonban foszforpentoxi- 
dot szórtak, a minta 41 óra alatt nem mutatott 
jelentékeny aktivitás-csökkenést.

Az atomcsere fennállását olyan bárium- 
kárbonáttal végzett kísérletek is megerősítet
ték, melyek 2,86 atom% BaC13Oa-at tartalmaz
tak.

Sokkal részletesebb kutatásokat végzett 
BaC14Cb csapadékkal Yankwichíl!i az aktivitás
veszteségek megállapítására. Kimutatta, hogy 
ha a csapadékot nem szűrés útján gyűjti össze, 
hanem alkoholos szuszpenzióból ülepíti le alu- 
miniumlemezkére, amelyet az alkohol elpárol
gása után néhány másodpercig 160°-ra hevít, 
akkor az aktivitás-veszteség az atmoszféra kö
zönséges szénsavtartalma folytán sav jelen
létében is szinte mérhetetlenül kicsiny értékű 
(egyik kísérletében 1,2+1%. a másikban 
0,2+1,0%). A csapadék nem veszített aktivitá
sából még akkor sem. ha CCh-vel telített víz 
vagy alkohol alá helyezte. A 2. táblázat 
Yankwich szerint készített báriumkarbonát 
stabilitását érzékelteti a CO-cserével szemben 
különböző körülmények között.

A báriumkiarbomát rendkívül fontos, de 
nem az egyetlen anyag, amely a C14 aktivitásá
nak megmérésére alkalmas. Így pl. Ruben és 
Kamen-2 erre a célra kálciumkarbonáitot hasz
náltak; Yankwich37 (egyik esetben) ezüstciáni- 
dot; Reid és mások70 nátriumkarbomátot, mikor 
is e szerzők a mérést Na-C14Cb oldatában vé
gezték.
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2. TÁIJLAZAT
A ra d io a k tív  szenet ta r ta lm a z ó  b a r in m k á rb o n á t csapadék  

a k tiv itá s -v e sz te sé g e  i

A tá ró  Sós k ö r  ülnie n yei
a csapadék  
v a s ta g sá g a  
m g /en r-b en

a k tiv itá s -
v esz teség  
( /7 -bán)

9 hét a la t t

Z á rt P e tr i- c s é s z e ............................ 1,65; 2,20 2,3 +  2,11
Iro d a h e ly is é g .................................... 0,53: 3.00 2 .0 + 1 .2
Szabad  levegőn  (csak cső tő l

v é d v e ) ........................................... 1,07: 2,00 15,2 +  1,2
N edves lé g á ra m  .............................. 0,63; 3,29 3,6 ± 1 ,3
130°-os lé g sz á rító  sz e k ré n y .......... 1.35; 2 ,1 1 3,6 + 1 ,4
N edves «. 0 2-á ra m ............................ 1,75; 2.07 8.0 +  1.4
S zerves sz n te t ik u s  la b o ra tó 

r iu m . v isz o n y la g  sa v a n y ú  
lég k ö r, kev és C 02..................... 1,03: 2.77 0 ,0 + 1 ,3

A n a litik a i ég e tő  szoba, v iszony-
la g  s a v a n y ú  lé g k ö r, sok C 02. 0,(6; 1.88 12.1 +  1.0

M in ta -g y ű jtő  doboz, v a la m iv e l 
jo b b a n  e lz á rv a , m in t a
P e tr i-c s é sz e ................................ 1,25: 2,86 1 .7 +  1,3

3,10 (2 0  hét, a la t t)

A C14 meghatározására a mai napig általá
ban a Geiger-számlálók három típusát hasz
nálják. A C14 kisugárzásának a szilárd minta 
anyagában és a számláló ablakában történő 
erős elnyelődése nagy nehézségeket okoz. me
lyeket azok az eljárások küszöbölnek ki. melyek 
a vizsgálandó anyagot közvetlenül gáz alakjá
ban juttatják a számláló belsejébe. Ez az el
járás jó eredményeket adott a tritium eseté
ben.71-7'- Viszont a C>4 aktivitásának hasonló 
módon CO2 alakban történő meghatározására 
végzett kísérletek kudarcot vallottak. Ennek 
oka elsősorban az volt, hogy a tiszta CCh-vel 
megtöltött számláló karakterisztikája a telítési 
görbe teljes hiányát mutatta. Brown és Miller73 
a számláló ilyen viselkedését a szénsavgáz kü
lönleges sajátságaival magyarázzák, miszerint 
e gáz könnyen képes negatív COí ionokat ké
pezni. Így pl a pozitív töltésű COÍ ionnál igen 
nagy a valószínűsége annak, hogy a számláló

7. á b ra . A  G eig er-fé le  szám láló  k a r a k te r is z t  k a ja , m ikor 
csövében C140 2- ta r ta lm ú  C 0 2- CS2- e le g y  v an .

Az ab sz c issz a -te rg e ly : a  fe sz ü ltsé g  v o lto k b a n , az o rd in á ta -  
te n g e ly :  az im p u lzusok  szám a p e rc e n k é n t.

k a tó d já n a k  felületébe ütközve képes a fém két 
elektronjával egyesülni és COí-vé alakulni.

A szerzők csak ágy tudták e problémát meg
oldani. hogy a számlálóba a COa-vel együtt 
bizonyos anyagok gőzeit is bevezették. 7:!y J 
Más használható javításnak látszott a grafit
tal bevont ezüst-katód alkalmazása, miáltal 
megnövelhető volt az elektron kilépésének mun
kája. A CO-höz kevert anyagok között, melye
ket mint adalékokat vizsgáltak meg (piridin, 
aeeton, szénkóneg, ammónia, víz), a legjobb 
eredményeket a CS2 mutatta. Ez utóbbi opti

mális koncentrációja a számlálandó elegyben 
ő—20% volt.

Ilyen számláló karakterisztikáját mutatja 
be a 7. ábra. A kapott telítési görbe teljesen 
kielégítő. Az aktivitásnak a számláló adatai 
alapján történő kiszámításánál bizonyos kor 
rekciókat kell alkalmazni, egyrészt a számláló 
„érzékeny“ térfogata miatt, másrészt azért, 
mert az impulzusok száma és az előzetes kalib

-v

8. á b ra . H áló -e lek tró d o s  
szám láló .

1 — 10 cm bosszú  há ló  : 2 — 
m in ta ; 3 — fém es h e n g e r  
a  m in tá k  szám ára ; 4 — 
fém es h e n g e r ; 5 — r a 
g a sz tá s ; (i r ú g ó ; 7 — a 
h á ló e le k tró d  k ivezetése .

4 5
9. á b ra . G e ig er-fé le  szám láló  

c s illá m -a b la k k a l.
1 0‘125 mm á tm é rő jű  k ró 

m o zo tt d ró t;  2 — 1*25mm 
á tm é rő jű  ré z d ró t;  3 — 
rá c s ; 4 — csillám  (2—3 
m g/cm 2) ; 5 — a lá tám asz tó  
g y ű rű .

rálás segítségével meghatározott aktivitás kö
zött a lineáristól bizonyos fokig eltérő össze
függés áll fenn. Az érzékenység határát a szám
láló nulleffefctusa szabja meg. 100 om3 tér
fogatú számláló esetén az érzékenység meg
közelítőleg 100 imp/perc-cel egyenlő. A CO-- leg
nagyobb nyomása a számlálóban öOO mm Hg 
volt, ami kb. 3.10 3 mól COs-nek vagy 0.04 g 
szénnek felel meg.

Ilymódon az érzékenység 2,5.103 imp/perc, 
vagy 10~!lCurie egy gramm szénre. A mérhető 
minimális fajlagos aktivitás tehát ennél vala
mivel nagyobb lesz.

Libby48,76,77 háló-elektródos számlálót ajánl, 
melynek szerkezete a 8. ábrából világo
san kitűnik. Ebben az esetben az aktivitás mé
résére használt minták rendszerint kalcium 
vagy bárium karbonátjai, melyet közvetlenül 
a számláló belsejében helyeznek el. A minták 
cseréléséhez szükséges hosszú idő (kb. 20 pere) 
miatt, továbbá az adatok nem egészen megbíz
ható reprodukálhatósága következtében, mely 
a. mérési pontosságot 10—15%-ban befolyásolta, 
az utóbbi időkben mellőzték az ilyen típusú
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számlálókat. annak ellenére, hogy a C‘4-gyel 
végzetl munkák kezdeti időszakában csak ezt 
htasználták (1. pl. Hűben és Kamen nem egy 
ízben idézett munkáját).

10. á b ra . V ákuum  e x sz ik k á to rb a -  s z e re lt  G e iger-íó le  szám láló . 
A fo rg ó  la lnm tn ium  lem ezek se g ítsé g é v e l le h e t  a  m in tá k a t  és 

az e ln y e lő tö k e t az ab la k  a lá  h e ly ezn i.
1 — k o ro n g : 2 —m in ta - ta r tó ;  3 — ólom ; 4 — eln y e le tő ; '» — sá rg a 
réz ; G— szám láló ; 7 — p o lis l iro l;  8 — fe sz ü ltsé g ; í) — fö ldelés

A közönséges, vékony csillámablakkal fel
szerelt Geiger-félo számlálók készítési techni
kájának fejlődése folyamán, a kezelés egysze
rűsége és a mérések jó reprodukálhatósága 
világszerte ezeket a készülékeket juttatta elő
térbe a C14 méréseivel kapcsolatban. Az ilyen 
számlálóknak abszolút mérésekre történő fel
használásánál figyeíimbe kell venni a ^-ré
szecskék elnyeletését a minta anyagában és a 
csillámablakban. A készülék geometriai alakja 
4 «-szorosára lecsökkenti a regisztrálandó/^-ré
szecskék számát Lobby számlálójához viszo
nyítva (« a számláló hosszának és átmérőjének 
viszonya). A csillámablakkal felszerelt szám
lálók leírását sok munkában meg lehet találni 
lálni.57>66,78 Ilyen számlálót mutat be a 9. ábra. 
A készüléket argon (95%) és etilalkohol gőzök 
(5%) keverékéből álló eleggyel töltik meg. Az 
elegy nyomása 100 mm Hg. A készüléken 950 V 
feszültség van. Jó telítési görbét mintegy 350 
V-nyi intervallumban kapunk. Ha a szám
lálóba 50 mm vastag falú ólomernyőt helyeztek 
el, a háttér mintegy 40 imp/perc-et jelzett. 
A szerzők utalnak arra, hogy lehetséges rend

kívül vékony ablakok használata is (0,0 mg/onr) 
kitámasztó rács nélkül, ha a számláló megtöl
tésére 740 nim nyomású hélium és 10 mm nyer 
mású etilalkohol gőz elegyét használják.

Henriques és mások7*’ utalnak arra, hogy 
a számláló kar a k terisztik áj a javítható azáltal 
ha a számláló rézhengerét előzőleg ammónium 
poliszulfidoldattal kezelik. A mérések reprodu 
kálhatósága, ami a fent leírt számláló segíts/7 
gével érhető el, mindössze 1,5—2% hibával jár. 
Helyes eredmények elérése céljából korrekciót 
kell alkalmazni a A részek elnyelődésére és a 
visszaverődésre.

Norris és Inghram80 a C14 felezési idejének 
meghatározását tárgyaló munkájukban érde
kes számlálóberendezést írnak le, mely bizo
nyos értelemben Libby modelljének és a (lei 
ger-féle számlálónak kombinációja. Az általuk 
megadott készülék metszetét a 10. ábra tünteti 
fel. Az alul nyitott végű számláló egy 250 mm 
átmérőjű, pirex-üvegből készült exszikkátorban 
helyezkedik el. A számláló maga 25 mm átmé
rőjű sárgarézcső, melyben egy (0,125 mm átmé
rőjű) volfrámszál képezi a centrális elektródot. 
Egy forgatható alumíniumlemez segítségével a 
számláló alá lehet vinni a megmérendő mintá
kat és a kalibrálás céljaira szolgáló össze
hasonlító darabokat. Egy másik hasonló lemez 
segítségével a számláló és a minták közé külön
böző vastagságú alumínimn-elnyelető-lemezek 
helyezhetők el. A számláló 10 mm nyomású 
etilalkoholgőz és 90 mm nyomású argongáz 
keverékével van megtöltve.. Meg kell jegyezni, 
hogy — jóllehet ez a készülék igen akalmas 
egy. esetleg néhány minta fizikai vizsgálatai
nak elvégzésére — a minták kicserélése igen 
kényelmetlen művelet benne; ennek következ
tében gyakorlati célokra Norris számlálóját 
aligha fogják alkalmazni.

A C14 meghatározására használt készülékek 
másik típusa, mellyel az irodalomban gyakran 
találkozunk, az ionizációs kamra, melybe a 
C14-et szénsavgáz alakjában juttatják be. Mivel 
a C11 által kibocsátott //-részecskék kifutása 
igen kicsi, a kisméretű kamrák is használhatók

11. á b ra . Io n izác ió s k a m ra  a  C11 |3 -ak tiV itásának  m érésére  
C140 2 á la k b a n . ,

1 — gázkamra (90 V); 2 — gyűjt (»elektród; 3 — szelep.

atmoszférikus nyomáson. Henriques és Mar- 
gnettisi a létrehozott ionizáció mérésére La ürít
sen, Jesse és társaik82 elektroszkópját alkalmaz
ták, továbbá a vibrációs elektrométert és Lin- 
demann elektrométerét, mely utóbbi — bár va
lamivel kisebb pontosságot ad a vibrációs elek-
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12. á b ra . P a tk á n y o k  v e r s e jt je in e k  25 ó rás  ex p o z íc ió v a l k észü lt 
rá d ió -fe lv é te le  hosszú  é le t ta r ta lm ú  r a d io a k tív  sz én izo to p o t t a r 

ta lm azó  g lik o k o ll e te té se  u tá n .
1 — ly m p h o c itá k  és e r i th ro c i tá k  (X440); 2 ly m p h o c ita  (X950);

3 — le u c o e ita  (x950); 4 — e r i th ro c i ta  (X950).

trométernél — rendkívül egyszerű és igen 
könnyen kezelhető.

Ugyancsak Lindemann elektrométerét 
használták Jenney és Moyer83, akiknek munka
módszere a legtökéletesebbnek látszik az alkal
mazható eljárások között. E szerzők által aján
lott ionizációs kamra metszetét a 11. ábra tün
teti fel. A kamra térfogata mintegy 100 cm3-rel 
egyenlő; 1 atm nyomáson és szobahőmérsékle
ten tehát 4,1.10—3 mól CO2 (0,049 g szén) van 
benne. Ilyen kamra segítségével 10~8 Curie/g 
szén nagyságrendű fajlagos aktivitású mintá
kat lehet megmérni 1—3% pontossággal, mely 
megközelíti a Geiger-féle számlálókkal elérhető 
legjobb eredményeket.

Az utóbbi időben sikerült a C14 rádióauto- 
gráfiáit is előállítani. A nehézségek ebben az 
esetben is a kisugárzás kis energiájával kap
csolatosan merültek fel. A 12. ábra különböző 
vérsejtek rádiófelvételeit mutatja be, melyeket 
Solomon és munkatársai készítettek84. A szer
zők patkányokba 3 e C'4 glicint, ÍULC^HsCOOH 
oltottak be. 25 óra múlva a farokvénából vért 
vettek, kutyavérsóval keverték el és a 
kapott masszát fényképészeti emulzióra vitték 
fel. 67 napig tartó exponálás után az emulziót 
előhívták és a vérsejteket megfelelő festékkel 
megfestették, hogy mikroszkóp alatt megkülön
böztethetők legyenek. Mint ismeretes, a vérben 
erithrociták, leucociták és lymphociták van
nak. Ha e sejtek valamelyikébe C14 atomot tar
talmazó anyag került, akkor e sejt körül elő
hívott ezüistszeuncséknek kell megjelenniük, me
lyeket a C14 bomlásakor keletkező ^-részecskék 
tettek előhivhátokká. Mint a felvételekből lát
ható (12. ábra), az előhívott ezüstszemcsék fel- 
halmozódása a lymphociták körül figyelhető 
meg, az erithrociták (kisebb átmérőjű göm- 
böcskék) mellett, viszont nincsenek ezüstszem
csék. Ez annyit jelent, hogy a lymphociták 
élettartama jóval kisebb az erithrociták élet
tartamánál; ez utóbbiak között ugyanis jóval

ritkábbak az olyan fiatal sejtek, melyek a 
C14-nek a vérbe vitele után 25 óránál rövidebb 
idő alatt keletkeztek. Csak az ilyen fiatal sej
tekben jelenhetett meg a C14. Viszont megfe
lelően nagyszámú erithrociták között lehet 
találni olyan fiatal sejteket is, melyek nyilván
valóan tartalmaznak C14-et (1. a 4. felvételt a 
12. ábrán). A 2. és 3. felvételen (12. ábra) önálló 
lymphocita és leucoeita sejtek láthatók, me
lyekben szintén megjelölt szenet tartalmazó 
anyagok vannak.

Az összehasonlított rádiófelvételekből lát
ható, hogy lymphocitákban található a legna
gyobb mennyiségű C14 tartalmú anyag, az 
erithrocitákban pedig a legkisebb mennyiségű. 
Lehetséges, hogy a patkányokba vitt glicinből 
nukleoproteinek szintetizálódnak, melyek nagy 
mennyiségben fordulnak elő a lymphocitákban 
s jóval kisebb koncentrációban az erithrociták
ban.

Grosse és Snyder85 növényi levelet szénsav- 
atmoszférába helyeztek, mely igen kis mennyi
ségű rádióaktív szenet tartalmazott (225 imp/ 
perc). Ezután a levelet víztelenítették és fény
képező lemezhez szorították. A levél 20 napos 
exponálása olyan rádiófelvételt adott, mely 
kétség kívül kimutatta, hogy nemcsak a kapil
lárisokban, hanem a levél egész térfogatában 
C14 van jelen. A szerzők megismételték e kísér
letüket olyan fotohártyával is, mely ötszörié 
rövidebb ideig tartó exponálást tett lehetővé. 
Feltételezhető, hogy a rádiófelvételek alkalma
zása a jövőben mind jobban és jobban el fog 
terjedni, különösen a biológiai vizsgálatoknál.

A C14 fi-k i s u g á r z á s á n a k  s a j á t s á 
g a  i. A C14 által kisugárzott /S-részecskék maxi
mális energiáját a szerzők egész sora meghatá
rozta85-91. A legvalószínűbb értéknek 154 ±  5 
KeV látszik.

13. á b ra . A Cg4 k isu g á rz á sá n a k  e ln y o lo té s i g ö rb é i a  m in ta  
a n y a g á b a n .

A felső  gö rb e  — e ln y e le té s  B a C 0 3-ban ; az alsó  g ö rb e  — el- 
n y e le té s  v ia szb an . A z a b szc issza -ten g e ly  — a  r é te g v a s ta g 

sá g  m g/cm2-ben.

Az újabb adatok (Yankwich és W eigl92) 
arról számolnak be, hogy a C14 kisugárzásának 
„önelnyelődiése“ valószínűleg nagy mértékben 
függ a minta anyagától. (13. ábra.) Solomon és 
munkatársai89 meghatározták az elnyeletés 
koefficiensét BaC03-ra, melyet 0,29 cm2/mg-nak 
találtak. Hasonló értékek az alumíniumra és 
cellofánra, melyeket Reid és munkatársai álla
pítottak meg65. 0,247, ül. 0,282 cm2/mg nagysá
gúak voltak. E koefficiensek ismeretében el
végezhetők az elnyeletés miatt szükséges korrek
ciók az aktivitás-méréseknél. Olyan esetben»
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m ik o r  a  m é re n d ő  m in ta  v a s ta g s á g a  a k k o ra , 
h o g y  „ te l í te t t“ a k t iv i tá s s a l  s z á m o lh a tu n k , azaz  
m in ta  ré te g v a s ta g s á g á n a k  to v á b b i nö v e lése  a  
sz á m lá ló n  re g is z trá lh a tó  a k tiv itá s e m e lk e d é s t 
m á r  n em  id éz  elő, a k k o r  a z  e ln y e le té s i k o r re k 
c ió  b e v e z e té sé re  jó l  h a s z n á lh a t ju k  a  14. á b rá n  
f e l tü n te te t t  g ö rb é t.

Egy másik korrekció, melyet a //-aktivitás 
mérésénél figyelembe kell venni, az a korrek
ció, amely a //-részecskéknek a minta alatt 
elhelyezett alátétről való visszaverődését veszi 
figyelembe. Szerepet játszik a részecskék visz- 
szaverődése a számláló irányában is, magáról 
a minta anyagáról, viszont ezt rendszerint már 
a mintában történő elnyeletés megmérésénél 
figyelembe veszik azáltal, hogy annak tényle
ges értékét a valódi értékhez képest lecsök- 
kentik.

Norris és Inghram80 által alkalmazott kor
rekció nagysága, melyet 0,025 mm vastag alu
mínium-alátétről történő visszaverődésre szá
mítottak ki. a mért aktivitásnak 19%-át tette 
ki. Hasonló vizsgálatokat végeztek a C14 fi-ré
szeinek az alátétről való visszaverődésére 
Yankwlich és Weigl92. Csillámablakos Geiger- 
féle számláló segítségével mérték a regisztrált 
aktivitás viszonylagos megnövekedését külön
böző anyagok vastag rétegeit helyezve a minta 
alá, mely 4.10 " 6 g BaC03 volt 0,04 cm2-nyi terü
leten igen vékony cellofánhártyán kiterítve. 
A leolvasások számának e viszonylagosan meg
növelt értékeit tünteti fel a 3. táblázat ahhoz 
az esethez viszonyítva, mikor a minta alatt 
25 cm vastag levegőréteg helyezkedett el.

Az adatokat két geometriailag különböző 
karakterisztikájú számlálóra tüntettük fel: az 
I. számláló geometriai alakja a mintákból ki
bocsátott összes részecskék 1 2 %-át engedte 
figyelembe venni; a II. számlálónál 30%-ot vet
tünk tekintetbe.

Jól lehet látni, hogy az ismert effektuson 
kívül, miszerint az alátét anyagának rendszá
mától függően nő a visszaverődés mértéke, je
lentős hatással van a visszaverődésre a szám
láló geometriai alakja is, melynek rosszabbodá
sával csökken a visszaverődés hatása.

14. á b ra . A  B a C 0 3 a k t iv i tá s a  a  m in ta  r é te g v a s ta g s á g á n a k  
fü g g v én y éb en .

A z a b szc issza -ten g e ly  — a  B a C 0 3 ré te g v a s ta g s á g a  m g/cm 2-ben; 
az  o rd in á ta - te n g e ly  — az ész le lh e tő  a k t iv i tá s  r e la t ív  e g y 

ségekben .

Az ellentétes irányú visszaverődés a minta 
vastagságának megfelelően hamar eléri a telí
tettséget. Amíg a C14 /»-részecskéinek maxi
mális kifutása a BaC03-ban mintegy 28 mg/cm2, 
addig a visszaverődési effektus már 6 mg/cm2 
vastagságú mintánál eléri maximális értékének 
80%-át és 12 mg/cm2 vastagságúnál 97%-át.

A B aC 140 3 *mó,rt a k tiv itá s á n a k  v isz o n y la g o s  m egnövekedése  
az  a lá té trö P v a ló 'v is s z a v e rő d é s  k ö v e tk ez téb en

3. TÁBLÁZAT

Afcvisszaverő a lá té t I. szám láló I I . szám láló

L evegő  ................................................ 1,00 1,00
p t ............................................................ 1,43 +  0,02 1,51 +  0,02
B a C 0 3 .................................................. 1,30 +  0,01 1,35 +  0,01
Ü vetf................. .............. ...................... 1,1 fi ±0,01 1,17 +  0,01
A1........................................................... 1.15 +  0,01 1,15 +  0,01
P a p í r .............. .................................... 1,04 +  0,015 1,07 +  0,015
V iasz  (m este rség es c e r e z in ) ...... 1,04 +  0,015 1,07 +  0,015

Meg kell jegyezni, hogy a részecskék visz- 
szavert hányada, a számlálóba kerülő teljes 
számukat véve figyelembe, élesen csökken, ha 
a spektrum maximális energiáját azoknál az 
izotópoknál csökkentjük, melyek kisugárzásá
nak maximális energiája közel van a C14 
/1-sugárzásának maximális energiájához. Joffe 
és Justus93 ezt a jelenséget igyekeztek felhasz-

AA

15. á b ra , A d u é r t  a k t iv i tá s  v isz o n y la g o s m eg n ö vekedésének  
fü g g ése  a  |3-spek t r n m *m axim ális e n e rg iá já tó l  ig en  v ék o n y  
— [m in ta  ese tén , h a ’ a lá  j a  v isszav e rő  r é te g e t  h e ly ezn ek .

1 g ö rb e  — P b -v issza v erő ; 2 g ö r b e — A g -v isszav erő , A bszcissza- 
t e n g e ly — az elem ek sp e k tru m a in a k  m ax im á lis  e n e rg iá i ;  o rd i
n á ta  te n g e ly i— az a k t i v i t á s  o/o o« növekedése  v issz a v e rő  a lá -  

tev ések o r.

nálni a //-spektrum maximális energiájának 
meghatározásához. E célból a kísérleti adatok 
alapján az egyes izotópokra grafikont szerkesz
tettek meg. melynek abszcissza-tengelyére az 
izotopok //-spektrurnának maximális energiáját 
vitték fel, az ordináta tengelyre az egyes izo
topok igen vékony mintáján mért aktivitás 
viszonylagos megnövekedését mérték fel, mikor 
a minta alatt visszaverő alátét volt elhelyezve. 
Ilyen grafikont mutat be a 15. ábra.

A  C14 f e l e z é s i  i d e j e  é s  f i z i k a i  
á l l a n d ó i .  A C14 felezési idejét igen sok 
szerző meghatározta22'™’ 8,84,85. Jelenleg a C14 
felezési idejének legvalószínűbb értékét 6000 +  
1000 évnek számítják. A C14 magjának tömege 
Cornog szerint30 14,00767+0,00004 (atommag
súly).

A Ce4 magspinjének meghatározása külö
nös jelentőségű volt, tekintettel arra a lényeges 
szerepre, melyet ez a kérdés a //-bomlás elmé
letében játszik. Ezt elsőnek Jenkins9 6 -98 álla
pította meg azáltal, hogy a C14 izotópban majd
nem 50%-ig feldúsított szén spektrumában a 
Swann-féle sávokat vizsgálta. A spektográf 
felbontó képessége elegendő volt a  ̂dublettek 
megállapítására. A szerző leírja az eljárást, 
mellyel mindössze 1 0 ~fig szén jelenlétében in
tenzív spektrumot tudott gerjeszteni. A Swann- 
féle sávok kétatomos Cb molekulák jelenlétéről 
tanúskodnak.
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A 16. ábrán a spektrumrészek mikro fény- 
képfelvételei láthatók. Az alsó mikrofelvétel a 
C14CU molekulákra vonatkozik és jól látható 
rajta, hogy a ^-dublettek egyik komponense 
hiányzik, mely — mint ismeretes — azt mu
tatja, hogy a C" spinje nullával egyenlő. A be
mutatott mikrofelvételek közül a felső és a kö
zépső C13Cia molekulák, illetve C12C'4, C12C1S és 
C‘2ClS molekulák vonalcsoportjait hasonlítja 
össze (a dublett-komponensek intenzitásának 
viszonya a ClsCls-ra 3-mal egyenlő, ami a

képletnek felel meg).
Az OC,1S rotációs spektrumának kisugár

zása, melyet Roberts100 állapított meg, J c« =  0  
értéket eredményez. Ilymódon a C,í4 ^-bomlá
sánál 0  —* 1 spin-periódussal kell számolni, 
ami — figyelembe véve a Cd felezési idejét és 
^-sugárzásának energiáját, ellentétben van a 
(lám ow—Tel 1 er-f él e sza bállya!.

12-14 R(19) 12-12 R(18) (19) 12-13 R(19)

14-14 R(17) (18) (191 (20)

10. á b ra . C—C sp e k tru m -ré sz e k  m ik ro fe lv é te le i (S w an n -íé le  
sávok).

a lsó  ni ik ro fe lv é  te le li, m e ly  a  sp e k tru m  0 14—CH-részének 
fe le l m eg, n incsen ek  d n b le tte k .

Humpreus és Wattson4* adatai azt tanúsít
ják, hogy a C«4 atommag gerjesztési nívója 
5,24 MeV energiánál vau.

2. C,V és Cí® izotópok.

CJ1 e i Ő á l l í t  á .k> 3 . A C í1 m a g ja az
felsorol t m ag re i ike iók v ak i m ely ikével

tó elő:
Bí° + Hí =  C í1+ n«: (10)i''- 104
Bl> Hl — C " + 11«: (ll)i"s
NI* + Hl =  C í1+  He*: 02) i«'
Cí2_i~r r =  01* + u«: (13)":<;
c r + a J=  C i1 + 2n«: ,14,1»7. 1:8
CJS+ Hl =  CJ1+ Hl ’+  ni: (15)1«». 110
c r + H) _ril 1--- V.'fi + H? +  n»: (16)1“»- Ili»
Cí? +  :He» =  c v +  Hd +  n,í: (17)i“». 110

Az utóbbi munkák közül figyelmet érdemel 
Ühupp és MeMillan10" eljárása, mellyel a (15) 
reakció gerjesztési függvényét vizsgálták. 
V lx>mbúzáshoz protonokat hasztaItak, melyeket 
intenzív deutron-sugárral választották ki a 
belső céltáblából a ciklotronban.

A ciklotron mágneses pólusa elkanyarí- 
totta a kapott protonokat és ciklotron vákuum- 
kamrájának belsejébe terelve energiájuk sze
rint szétválasztotta és fókuszba gyűjtötte őket. 
Ilymódon a protonokkal az történt, ami az ion- 
kévével történik a közönséges tömeg-spektro

méterben. A vákuumkamra belsejében a fóku
szok vonala mentén különböző helyeken grafit- 
céltáblákat helyezve el. a szerzők azokat meg
határozott energiájúi protonokkal tudták bom
bázni. A 17. ábrán látható vázlatos rajz adhat 
elképzelést erről az egész eljárásról.

A Cé1 nagyobb mennyiségekben történő elő
állítására rendszerint a (1 0 ) reakciót használják 
fel. A ciklotronban bórtrioxidot. B2O3 bombáz

17. á b ra . C hupp  és M cM illan k ísé rle té n e k  sém ája .
1 ,2 ,3  kü lönböző  e n e rg iá jú  p ro to n o k  p á ly á i :  4 — a  n e u tro n o k  
p á ly á ja ;  5 — a  dcnÍTonok p á ly á ja . A , B , C  — a  p ro to n o k  á l ta l  

b om bázo tt g ra f i t- c é ltá b lá k ;  T )— v ék o n y  c é ltá b la .

naiv deutrónokkal. Az e célra felhasznált kamra 
szerkezete a 18. ábrán látható, melyet Kamen 
monográfiájából vettük át, ahol e készü
lék részletes leírása is megtalálható. Ebben a 
szerkezetben a rádióaktív gázok 'kiváltszítására 
a bórtrioxid-céltáblából az intenzív deutron 
kéve hatása alatt bekövetkező erős felmelege
dést használják fel. Az ilyen szerkezet akkor 
előnyös, ha a ciklotront rendszeresen használ 
ják Cí,1 előállítására. Ez lehetővé teszi, hogy a 
C" kiválasztásának műveletét nagy sebesség

18. á b ra . B2(>3 (lentron-bőm búzása, á l t a l i  ö r tén ő  ( . '" -e lő á llítá s ra  
szo lgáló  k am ra .

1 és 4 — h ű tö tt, lem ezek  ; 2 és 3 — a h ű tő v íz  c ső v eze ték e i:
5 — b ó r tr io x id d a l  m e g tö ltö tt  m ély ed és; (» — sá rg a ré z  a lá té t  
a  13 és 14 < söv ek k e l (a levegő  b ev eze té sé re , i l le tv e  a  levegő  
CllO- és Cu 0 2-eleg'y e lv eze té sé re ); 7 — a lá té tle m e z  k é t  25 ll  
v a s ta g  a lu m ín iu m  fó liá v a l  (11) és lég h ű tő c sö v e k k e l (8, 9) 
az  ab lak o k  h ű té s é re ;  11 a  c ik lo tro n  csa tlak o zó  cso n k ja , 
m ely  a  c é ltá b la  fe le rő s íté sé re  sz o lg á l:  12 — d é n tro n -k ö te g .

gél végezzük el. Ha ilyen berendezést nem has/ 
nálunk, akkor a C “ -ot úgy kell elválasztani, 
hogy a. BoOs-at hevítéssel megolvasztjuk (600- 
800°). Hordozóként COrt szoktak adagolni. Cra 
mer és Kistiakowsky az iners CO» bevitelére



M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a 8, 4

azt ajánlják, hogy a megolvasztandó bórtrioxid 
alá vékony káleiumkarbonát, CaC03 réteg 
helyeztessék el. A megolvadt B20 3 energikusan 
reagál a CaCOs-tal; az ilyenkor kiváló CO» 
magával ragadja a rádióaktív gázokat, melyek 
a besugárzás eredményeképp keletkeztek- To
vábbszállító gázként nitrogént vagy levegőt 
használnak. A kivált gázokat izzó CuO-rétegen 
vezetik keresztül, hogy eloxidálják a C 110-t 
melynek jelenlétét az el egyben mindezideig min
ién szerző erősen bebizonyítottunk vette105- 113—115 
mivel az aktív anyag egy része nem Amit elnye- 
lethető lúgoldaittal és a folyékony levegő hőmér
sékletén nem cseppfolyósodat^

Ezután attól függően, milyen halmazálla 
/'otú rádióaktív anyagot akarunk szintetizálni, 
a COrt vagy folyékony levegővel hűtött szedő
ben kondenzáljuk, vagy KOH-oldattal elnye- 
1 etjük.

An'bel és Asselineau nem rég publikált mun
kájában117 azt bizonyítja, hogy az egész C«‘ 
a. Keletkezéskor C03 alakban van jelen és csu
pán a gázbuborékok rövid érintkezési ideje a 
lúgoldattal okozta az előző munkákban az akti 
vitáscsökkenéíst. E szerzők a C"-nak a besugár
zott. B20*-ból való 'kiválasztására ez utóbbinak 
egyszerű vízben való forralását ajánlják.

A C“ s a j á t s á g a i  é s  m e g h a t á r o 
z ás a .  A C“ felezési idejét különböző módsze
rekkel lehetett meghatározni, melyek szerint 
20 5 perc értéket kaptak102,114>11R—m. Bomláskor 
a C ” egy  ̂ pozitront sugároz ki és B"-tá ala
kul. A Cn pozitron-spektrumának kisugárzása 
az irodalomban közölt mérések szerint121-124 
Emas ~ ÍMeV értéket adott.

Eltérően a CP-tól a C° aktivitásának mé
rése nem okoz nehézségeket, mivel a bomlás 
pozitronjai ebben az esetben jelentős energiával 
rendelkeznek. Ha szilárd minták, pl. BlaCO» 
aktivitását kell megmérni, a közönséges Gei- 
ger—Miinei*-féle számláló használható.120 Ha gáz 
aktivitását kell mérni, pl. COz-ét, gázkamrával 
felszerelt. Geiger-féle számlálót használunk, 
melybe beengedjük a Cu0rt.

á _C #° i z o t o p. A fent leírtaikon kívül még 
*-gy rádióaktív szénizotop ismeretes, a C!n 
mely bomláskor pozitronokat bocsát ki. A követ
kező reakció szerint állítható elő:

B f,°  +  H l1 =  C P +  n o .  (18) 1«5. 123, 125

Shorr és. munkatársai nem rég közölt mun
kái értelmében _13,:-121 a CJ° felezési ideje és a 
kibocsátott pozitronok maximális energiája:

TVa =  19,1 +  0,8 sec és Emax — 2,2 +  0,1 Me V.
E rész befejezéseképp egy összefoglaló táb

lázatot közlünk a szén-izotopok alapvető saját
ságairól.

4. TÁBLÁZAT
A szén -izo to p o k  je llem ző  sa já ts á g a i

T öm eg (О16 =16) S pin э
Êm a x

M ,.v T t/S

(ВО 10,0210 +  6,3000 -L 2,2+0,1 19,1 sei-
Г 1' - 11,01495 +  0.90000 0,98 +  0,01 20.5 p erc
, «w l»S, 12,00382 +  0,00004 о
(Ч.: 1,1 13,00751 +0.00010 1/2
с  Л і г ’° 14,00767 +  0.00005 0 0.154 +  0.004 ~600ü év
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(Folytatjuk.)

Hírek

A Hőgazdálkodási Tudományos Egyesü
let Pártunk és kormányzatunk hathatós 
erkölcsi és anyagi támogatásával , folyó évi 
január hó 27—29-én tartotta országos műszaki 
konferenciáját Pécsett. Népgazdaságunk öt
éves tervének a tárgykörben súlyponti nehéz
ipari kérdéseit vitatták meg az ország külön
böző részéből szép számban összejött szak
emberek.

Elsősorban energiahordozóink termelésé
vel és felhasználásával foglalkozott a kon
ferencia. A jelenlegi energiafelhasználás tanul
ságainak levonása után a jövőbeni terv 
irányelvei nyertek megállapítást. Feltétlenül 
szükségesnek látta az értekezlet a minden ener
giafajtára kiterjedő tervszerű országos ener
giagazdálkodást, annak központi irányítását 
és a szíiahánovista mozgalom mielőbbi kiter
jesztését. Megtárgyalták mind műszaki, mind 
gazdaságossági szempontból a különböző gá
zoknál optimálisan alkalmazható kéntelenítő 
és kénkinyerő eljárásokat. Szénkincsünk 
.gazdaságosabb kihasználása szükségessé teszi

a gyengébb minőségű hazai lignitek és barna
szenek tüzelőberendezésekben való felhaszná
lását,. Az e célra szolgáló kazánok szerkesztésé
nél felmerülő problémák és szempontok ki- 
tárgyalásra kerültek. Megvitatta az értekezlet 
nehéziparunk általános helyzetét a gázellátás 
szempontjából, a hazai szemeikből történő gáz
gyártásra vonatkozó megoldásokat és a gene
rátorgáz minőségének javítására szolgáló kü
lönböző módszereket.

A konferencia jó munkát végzett. Az érté
kes előadások után a meghirdetett hozzászóló
kon kívül is még sokan felszólaltak, az egyes 
problémáikat a legkülönbözőbb szakmai szem- 
pontok szerint megvitatták. Az elhangzott elő
adások és hozzászólások alapján felszínre 
került javaslatoknak megfelelően konkrét 
határozatot hozott az értekezlet, melyet leg
közelebbi számunkban közlünk.

A záróülés alkalmával egyébként megala
kult a Műszaki és Természettudományi Egye
sületek Szövetségének helyi csoportja.

Bálint György
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A szilikonok kémiája I.
D B  N Y Ú L  G Y U L A

I. HASONLÓ FELÉPÍTÉSŰ SZILICIUM- 
ÉS SZÉNVEGYÜLETEK.

A szilíciumnak a periódusos rendszerben 
elfoglalt helye érthetővé teszi, hogy számos 
vegvülete, Iszerkezetében és tulajdonságéiban 
feltűnően hasonlít a megfelelő szénvegyületek
hez- A paraffin-szénhidrogénekkel analóg szili- 
ciumhidrogének (szilánok) egész sora ismere
tes, pl. monoszilán vagy sziliko-metán; SiHi, 
diszilán vagy sziliko-etán: Siüt« stb. (1. táblá
zat). (1.) Az ú. n. poliszillénben: (SiH2)n a telí
tetlen szénhidrogének analógiáját vélik fel
fedezni, a isziloxénnek (SieO.dlo) a benzolgyűrű
höz hasonló szerkezetet tulajdonítanak. 
A szerves savak, éterek, aldehidek számos 
megfelelőjét állították már elő a szilicium 
vegyületek között. Ilyenek pl. a sziliko-mezo-
1. TÁBLÁZAT
A  C és Si v e g y ü le te i lii d ro g én n e l

Fs. Op. c ° F p . C°

o h 4 .............. 0,415 -184 —161
O H , .............. 0,694 —172 — 93
0 ,H , .............. — —190 — 45
C 4 H 1 0  ........................ 0,600 —135 +  1

S iH 4 .............. 0,68 —185 —112
S i H , .............. 0,69 —133 — 15
SigHs .............. 0.725 —117 +  53
Si4H,„ ............. 0,79 — 94 +109

xálsav: HOOSi-Si(OH)2-SiOOH, a disziloxán 
vagy szilikometiléter: H3SÍ-O-SÍH3, a proszi- 
loxán vagy sziliko-formalldehid: HiSiO, a tetra- 
sziloxán vagy sziliko-etiléter: (Si:H5)i>0, stb. 
A szénhaloidokkal teljesen analóg sorban 
ismeretesek a szilíciumba'oidok is. Elnevezé
sük is a hasonlóságot akarja kidomborítani 
(Si-HCL: szilikokloroform, stb.) (2. táblázat.).
2 . TÁBLÁZAT 
A  C és S i h a lo id ja i

F s. Op. C° F p . C°

CF4 .............. _ —184 —128
CC14 .............. 2,3 — 24 +  77
C B r4 3,42 +  94 190
C J 4 4,32 171 —

S iF 4 ............. 1 , 5 9 — 90 — 95 (s.)
S iC l4 ............. 1,48 — 70 +  57
S iB r4 ............. 2,77 +  5 153
S iJ 4 .............. 4,02 124 290

C H F , ............. _ _ — 82
CHCIs ............. 1,488 — 63 +  01
C H B r , .............. 2,890 +  9 151
C H J , .............. 4,008 119 su b l.

S iH F j .............. _ —131 — 98
S iH C ls.............. 1,34 —134 +  33
S iH B rj.............. 2 , 7 — 74 + 1 2
S iH J ,  .............. 3.314 +  8 106/14

Mindezeket a vegyületeket a megfelelő szén
vegyületeknél kisebb stabilitás jellemzi, ami a 
nagyobb atomsúly és atomtávolság következ
ménye. Előállításuk körülményesebb, számuk 
pedig (az eddigiek alapján) távolról sem mér
hető össze a szénvegyületek kimeríthetetlen 
változatosságával.

Sokkal nagyobb a száma azoknak a szili- 
ciumvegyületeknek, mélyek szerves gyököt is 
tartalmaznak. Állandóságukat és ellenálló- 
képességüket a szerkezetükben előforduló 
atomféleségek közti kötési energiák nagysága 
jellemzi (3- táblázat.). Ezekből az adatokból 
megállapítható, hogy a Si elég nagy, számos 
esetben a C-nél is nagyobb energiákkal kap
csolódik más atomokhoz, tehát az ilyen módon 
képzett vegvületeknek kellő ellenálló képessé- 
gűeknek kell lenniük, (la). Ezt a megállapítást 
az ide tartozó legegyszerűbb vegyidet, a szili- 
ciumkarbid (SiC) is alátámasztja igen nagy 
hőállóságával és vegyi elllenállóképessógével. 
Feltűnő a Si-0 kötés rendkívüli erőssége. Ez 
tartja össze az idetartozó láncszerű vagy cik
likus, nagymolekulájú vegyületeket is, melye
ket éppen ezért, a hasonló szénvegyületekkel 
szemben a nagyobb stabilitás jellemez.

3 . TÁBLÁZAT
K ö tés i e n e rg iá k  ö ssz e h a so n lítá sa  (K g.cal/m ol)

c—c  ......... 58,6 S i - C 57,6
c-o  ......... 70,0 S i - 0 89,3
c -s  ......... 54,0 S i—S 60.9
C - H  .............. 87,3 S i - H 75,0
C—F  .............. 107,0 S i—F 143,0
C—Cl .............. 66,5 S i—Cl 85,8
e - B r .............. 54,0 S i - B r 69,3
c—N ......... 48,0 - -
C - S i  .............. 57,6 S i - S i 42,5

A „vegyes“ Si-C vegyületek sokszor 
'nagyobb mértékben hasonlítanak a megfelelő 
szénvegyületekhez, mint az előzőekben ismer
tetett „tisztán“ Si vegyületek. (4. táblázat.) 
Itt kell megjegyezni azonban,, hogy az analó
gia korántsem teljes. A „tisztán“ szénvegyüle
tek számát ez a vegyületcsoport sem közelíti 
meg, de számos tagjának tulajdonságai felül
múlják a hasonló célckra használt analóg szén
vegyületekét s ezért gyakorlati, sőt nagyipari 
jelentőségük rohamosan növekszik.
4 . TÁBLÁZAT
H ason ló  C és Si a lk il-v e g y ü le te k  fo r rá sp o n tja  C°

K = C R = S i

(CH3)4R .................................................................... 9,0 26,5
(CH3)3U(C2H 3) ......................................................... 49,0 63,0
(CH,)SB(C,H5),......................................................... 80,5 95,8
(CH3)3R -R (C H S)8 .................................................. 106.0 113,0
(CH3)3R(C8H 5) .......................................................... 168,2 171,6
(OH8).R(C6H5)(C2H 5) ........................................... 189,0 198,0
(CíH e),K (C ,H 5).......................................................... 2 2 1 ,0 238,3
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A szerves-Si vegyülitek kémiájának nagy
mértékű fejlődése szükségessé tette nz ilyen 
v egy ületesoport ok nomenklatúrájának kiala
kulását is. Az elnevezések legtöbbször a szer
ves vegyiilletek analógiájára történtek. Néhány 
fontosabb elnevezési szabályt a következőkben 
ismertetünk: (2)

1. Szilánok: a SinH&i+a általános kópletű 
vegyületek és származékaik. A H3Si(SiHí) „ 
SiH3 sorozat tagjait diszilánnak, triszilá.nnaik 
stb. nevezzük a jelenlevő Si atomok számától 
függően. A Si nH2n képletű, gyűrűs szerkezetű 
vegyüllet neve: cikloszilán, pl. (SiH*)* ciklo- 
triszilán, (SiH2)4 ciklo-tetraszilán, stb.

2- Sziloxánők: a H3Si-(OSiH;)n OSiH3 
lípusú vegyületek. A molekulában levő Si ato
mok száma szerint disziloxánnak (régi nevén 
szilánoxidnak): H3Si-0-SiH3, tris/.iloxánnak: 
H3Si-0Si-H2-0-SiH3 stb. nevezzük őkel. Gyűrűs 
szerkezetűek a eiklosziloxánok: (SiH20)». mint 
pl. a eiklo disziloxán: 0  . SÍH2O . S1H2, a ciklo- 
trisziloxán, stb.

3. Szüazánok: általános képletük: H3Si 
(NH. SiH-)nNH . SiH3. Ilyen pl. a diszilazán: 
H3Si-NH-SiH3, triszilazán: HsSi-NH-Siíh-NH- 
SiH3, stb. a cikloszüazánok gyűrűs szerkeze
tűek: (SiH..NH)„, pl. N H .SiH 2 .N H .S iH 2 
(eiklodiszilazán).

4. Policiklikus sziloxanokat és egyéb hetero
ciklusos vegyületeket a szerves kémiában szo
kásos számozási rendszerrel (Ring Index Sys
tem) írunk le, illetve nevezünk meg (1. a. ábra)

5. Néhány Sí tartalma gyök elnevezése a 
következő:

H3Si-szilil 
H2SÍ =  szililén 
H . Si =  szililidén 
H3S i . SiHo-diszilanil 

H;Si. SiHs-diszilanilén 
H3S i . SiH2. SiH-triszüanil 
(H3Si>2 . SiH-1. szilil-diszilanil 
—SÍH2 . SiH2. SiHs-triszi 1 an ilén 
H3S i . 0  . SiHi-disziloxanil 
H3S i . N H . SiH2-diszilazanil 
H3S i . O-sziloxi 
H3Si • NH-szililamino 
H3S i . SiH2. O-diszilanoxi 
H3S i . SÜI2 . NH-diszilanilamino 
H3S i . 0  . SiH2. O-disziloxánoxi 
H3S i . O .SÍH2 . NH-disziloxanilamino 
H3S i . NH . SiH2. O-diszilazanoxi 
H3S i . NH . SÍH2 . NH-diszilazanilamino

(i. Szilanolók: a Si-OIl csoportot tartal
mazó vegyületek. Az OH csoportok száma sze
rint -diói, -triói, stb- jelölést is használunk, pl. 
II3Si-OH:szilanol, Il-Si (OH )2:szilándiol, HSj
(OH)3:szilántriol, (HO)3Si-Si(OH)3:diszilán- 
hexol stb. Az elnevezés az alkoholok analógiá
jára történt, bár helyesebb, ha ezeket a vegyü
leteket az ortokovasa.v származékainak tekint
jük. A isziloxánok OH csoportot is tartalmazó 
tagjait sziloxanoloknak nevezzük.

7. A Si atomhoz kapcsolt egyéb atomokat, 
csoportokat vagy szénhidrogén-gyököket tar
talmazó vegyületeket a megfelelő előraggal jel
lemezzük, pl. H'SUOCíH.b di-etoxi-szilán

H H
N HaSi-----------SiH.-

Si
H y t í

\ x ' V
H Si Si -H H .Si-----------S ilh

Oiklc triszil;'i it C i k 10  - te tra sz i Ián
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1

H2 SÍ —  O
| 0 — Si 0

] II
0 Si-H 2 H2

«’iklo-tlis zi lóvá 11 f i k lo -trisz i loxán
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HsSi NH SiH
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(CH.jíSi
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H4ái—ü oxoszilán 
HiSi=NH irrii no-szilán 
H . S i(= 0)0H  oxo-szilanol 
OLSi . 0  . SiCU hexaklór-disziloxán 
(11. CíHnhSiCla d ibuti 1-di'klórszdá 11
8 . Si és C tartalmú vegyületeket általában 

mint Si származékokat nevezünk el, kivéve, ha 
aktív csoportok nem közvetlenül a Si atomhoz, 
hanem a szerves gyökhöz kapcsolódnak. Kivé
teles elnevezés alkalmazható, ha, ez a szabály 
túlbonyolult nevekre vezetne. Pl.

H3SÍ. OC2H5 etoxi-szilán 
HíSilOCaHőb dietoxi-szilán 
(HaClsSi. SCH3 trimetil-(metilmerkapto)- 

sz illán
FisSi. N H . CII3 metilamino-szilán 
HSi(NH. CHg) 3 tri(metilamino)-szilán 
R3SÍOOC • CH3 trialkil-szilanolacetát vagy 

acetoxi-trialkilszilán
ILSifOOC . 0H S) 2 dialkil-szillándiol-diace- 

tát vagy diaeetoxi-dialkil-szilán
(CH»)*Si-CHs. CO . N H . C8H5 «-(trimetil-

szilil) acetanilid
CLSi. CH(OH)CH3 triiMór-(l. hidroxiletil) szi

lán
R*Si(OH). OH(OH)CiL dialkil-d. hidroxiletil) 

szilanol
RsSi. CHa. CH2. OH 2 -(trialküszilil) etanol
!). Szilikonoknak nevezte el Kipping (3) az 

általa, felfedezett, RsSiO típusú vegyületeket, a 
szerves ketonokhoz való hasonlóságuk (!) 
miatt (leszármaztathatók a szilándiolokból víz
vesztéssel). Az elnevezés tulajdonképen nem 
helyes, mert a szilándioloknál (a C vegyiiletek 
geminális glik óljaitól eltérően) nincs intra- 
molekuláris vízlehasadás, hanem (intermoleku- 
lárisan) kondenzáció játszódik le, minek ered- 
ményeképen Si-O-Si gyököket tartalmazó lán
cok (poli-sziloxánok) keletkeznek. Az ilyen 
vegyületeket szintén szilikonoknak nevezték. 
Újabban ezt az elnevezést általánosították min
den olyan vegyületre, mely sziloxámcsoportok- 
ból és szerves gyökökből áll. Itt említhető meg, 
hogy a szervetlen kémia poliszilikátjai (üve
gek stb.) bizonyos hasonlóságot mutatnak 
ezzel a vegyiiletcsoporttal (pontosabban az ú- 
n. alkoxi-polisziloxánokkal), azzal a különb
séggel, hogy szerves gyökök helyett fémeket 
(Na, Ca, Pb stb.) tartalmaznak. Ennek meg
felelően bizonyos szilikonok valóban sok szem
pontból középúton állanak az, anorganikus üveg 
és az organikus műanyagok között.

II. SZILIKONVEGYÜLETEK 
SZINTÉZISE.

A különböző szilikonok feltűnően előnyös 
tulajdonságai miatt, az eddig szétszórt szili
kon-kémiai tapasztalatokat az utóbbi években 
kialakult ipari termelés egyre nagyobb mér
tékben hasznosítja. A reakciók céltudatos irá
nyításával a legkülönbözőbb feladatoknak 
megfelelő szerves-szilícium vegyületeket állí
tottak elő. Különleges, vizet taszító bevonatok 
létesítésére alkalmas anyagok, kenőolajok, bő
közlő folyadékok, hőálló műgyanták és gumi
féleségek az egyre fejlődő szilikonipar leg
fontosabb termékei.

Mindezen vegyiiletek közös kiindulási 
anyaga a kvarchomok (SUT). Ez azonban ere
deti alakjában nagyon állandó vegyidet s ezért 
először reakcióképesebb anyaggá (elemi Si. 
SiCL, S1HCI3 stb.) kell alakítani. A következő 
lépés a szerves gyökkel való kapcsolás, minek 
eredményeképen alkil- vagy aril-haloidsziláno- 
kat nyernek. Ezek a vegyiiletek könnyen hid- 
rolizá,Ihatok OH tartalmú szerves-Si vegyülő 
tekké (ipari nevükön szilikolok), melyek kon 
denzációja (vízkilépéssel) a nagyobb moleku
lájú szilikonokat adja. Az alkalmazott alkil 
vagy aril gyök minőségétől, a hidrolízis mód 
jától, illetve a hidrolizálandó klórszilán-elegv 
Összetételétől, a kondenzáció módjától és foká
tól s az esetleges utókezeléstől (hő, oxidáció) 
függően különböző szilikonokat állítanak elő. 
Az alkalmazott vegy folyam átok vázlatos 
menete a következő:

(Si szin- hidro-
SiOo-» j — »RnSiCh -1, -------» RnSi(OH)4- 11

'SiCL tézis lizis szilikolok
konden- ((RsSiO) \- gyűrűs j
— -----* { [polimerek

záeió lR3SiO—(RaSiOp;—SiR* lineáris) 
szilikonok

A SiCL helyett számos esetben ortokovasar 
észtereket (pl. SROCdlsL) is lehet alkalmazni. 
Ez utóbbi vegyületnek különben történelmi 
jelentősége is van, mert ez volt az első szerves- 
Si vegyidet, melyet előállítani sikerült- (4):

SiCL+IOHsOH-* (CdHOhSi+lHCl
a, keletkezett tetra-etil-ortoszilikát (tetra-etoxi 
szilán) vízben nem oldódó, színtelen, enyhe 
éterszagú folyadék (op.—77°, fp. 168°). Ezt a 
vegyületet még nem számítják az „igazi“ szili
konok közé, mert a szerves gyököt nem Si-C. 
hanem Si-O-C kötésben tartalmazza. (5. tábla 
zat.

5. TÁBLÁZAT 
K ovasav  ész terek

O p. Fp/mm Fs/°C

M e til - s z il ik á t ..... .........................
77

121

ltí5,5
163/20
148/3

1,031/23
0.933/20
0,953/25
0,893/25A m il-sz ilik á t ..... !::::!

48
32,5. 305/12

A) ALKIL - ÉS ARIL-HALOlü SZILÁN OK 
ELŐÁLLÍTÁSA.

A szerves-Si vegyiiletek előállítására irá
nyuló első lépés a szerves gyök kapcsolása a 
Si atommal olyan vegyidet alakjában, mely 
a további folyamatok (hidrolízis, kondenzáció) 
szempontjából célszerűen alkalmazható. Erre a 
célra a különböző alkil- vagy aril-baloid szilá
itok bizonyultak a legalkailmasabbaknak. Elő
állításuk négyféle módon történhetik, attól 
függően, hogy a szerves gyököt 1 . szerves fém- 
vegyület, 2. alkil- vagy aril-halogén, 3. szén 
hidrogének vagy ]iedig 4. diazo-vegyületek for
rná j ál) 3n a 1 k a lm azzák.
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la )  A  szerves fémvegyületek so rá b a n  leg 
először a  Zn-alkilt h a s z n á ltá k :

SiCl4 +  2Zn(CtHs)2-  Si(C2H5)4 +  2ZnCk
tetra-etiíszilán, fp.l54°

SiCl* h e ly e tt  SROGHsh is  a lk a lm a z h a tó . A z 
e l já r á s  s  ezzel e g y ü t t  az  e lső  Si-C k ö té s t  t a r 
ta lm a z ó  sze rv es-S i v e g y ü le t e lő á llí tá s a  Friedel 
és Crafts n ev éh ez  fű ződ ik  (5). Hg-diari! vegyü- 
le tte l  a r i l-k ló rsz ilá n o k a t á l l í to t ta k  elő (6): 
2SiCl.+Hg (C6H 5h -  2C6H5S iC l3+ H g C l2

fenil-triklórszilán, fp- 199° 
Az eljárás technikai jelentőséget nem nyert.

lb) Kipping vezette be a Grignard-reagens 
használatát s ezzel igen sokoldalú és technikai 
szintézisre is használható út nyílt meg. Ily- 
módon a SiCL halogénatomjait lépcsőzetesen 
ki lehet cserélni organikus gyökökkel (7)

Sia+2C H a . MgCl -  (CH3)2SiCb+2MgCb 
dimetü-diklór-szilán, 
op. —86°, fp. 70°

a nem teljes helyettesítésű termékek újabb 
molekulái, esetleg más összetételű Grignard 
vegyülettel is reagálnak, pl.

CH3. SiCl3+ C 2H5. M gB r- 
-  (C2H5) . CH3. SiCL +  MgBrCl

Hasonló módon a többi Cl atom is kicserél
hető s így a legkülönbözőbb aril- és alkil-szilá- 
nokat sikerült előállítani. (6. táblázat.) Az eljá
rás gyakorlati jelentőségére való tekintettel 
újabban beható kutatások folynak az oldószer 
kiküszöbölésére (8) és egységes tennék előállí
tására (az utólagos frakcionálás elkerülése 
érdekében) (9)
9 . TÁBLÁZAT 
A lk il-  és a r il-sz ilá n o k

Op. F p . F s.

T e tra m e ti l- s z i lá n ................................................... _ 20 0,646
T e tra e til-sz  Iá n  ................................................... — 154 0,766
T e tra  n. p ro p il-sz ilá n  j .................................... — 213 0,785
T e tra  n. b u t i l - s z i l á n ........................................... — 2.11 0,822
T e tra  i. am il-sz ilán  ........................................... — 275 —

T etrn  fen il-sz ilán ^ ................................................... 233 530 1,078
T e tra  m. to lil-sz ilán  ........................................... 151 — 1,118
T e tra  p. to lil-sz ilá n  ........................................... 228 — 1.079
T e tra b e n z il-sz ilá n  ; ........................................... 128 550 1,078

2a) Alkil- v. aril-halogének elsősorban a 
Wurtz—Fittig  szintézishez hasonló módon 
reagáltathatók Si-halogénnel, fém Na segélyé
vel. Ezzel az eljárással állították elő az első 
kristályos szerves-Si vegyületet (10):

SiClí +  4CoH5C1 +  8Na -  (Ceilsl-iSi+SNaül
tetrafenil-szilán, op. 233°, fp. 530° 

Újabb kutatások részben helyettesített termé
kek előállítását is kidolgozták (11) és számos 
más vegyülettel is igazolták az eljárás alkal
mazhatóságát (12)-

2b) Gőzfázisban allkilezhetők a Si-halogeni- 
dek Hurd eljárása szerint (13). Finom eloszlású 
Zn vagy Al-on. 300—500° hőmérsékleten átveze
tett SiCU és alkilhaloid gőzök 30—35% kiter
meléssel alkilhaloid-szilán elegyet adnak. 
Közbeeső termékként fómalkil-halogenidek 
keletkeznek s ezek reagálnak a Si-haloiddal. 
A reakció klórbenzollal is végbe megy, tehát

aril származékok előállítására is alkalmas. 
Hidrogén vagy sósavgáz jelenlétében a Cl rész
ben hidrogénnel cserélődik ki.

2c) Különösen érdekes és technikailag is 
felhasználható szintézis az 1945-ben Rochow 
által ismertetett eljárás (14), mely szerint az 
elemi Si is reagáltatható alkil v. arilhalogén- 
nel, Cu v. Ag katalizátor jelenlétében:

280—300°
2 CH3.CI+SÍ--------- ► (CH3)2Si.Cl2

Cu katal.
A reakció nagyon exoterm s ezért a haloi- 

dok gőzeit nitrogénnel hígítják, miáltal a kiter
melés 80% fölé is emelhető. A termék nem 
egységes, hanem különböző metil-klórszilának 
elegye. Legnagyobb része (70%-ig) a fenti 
egyenlet szerinti diklór-dimetilszilán (fp. 70°), 
ezenkívül jelentősebb mennyiségben tartalmaz 
még CH3S i . Cl3-t is (fp. 66°), míg a (CH3)3Si.Cl 
(fp. 57°) és a CH3SiH . Oh (fp. 42“) alárendeltebb 
szerepet játszik a termékek között. Bizonyos 
szilikonféleségek gyártásánál igen tiszta, egy
séges termékre van szükség- Ilyen vegyületek 
előállítása a fenti nyerstermékből elég körül
ményes s a közelálló forráspontok miatt 80— 
100 elméleti tányéros frakcionáló oszlopot igé
nyel. (7. táblázat.) A katalizátort a Si-mal ötvö
zik vagy finom por alakjában alaposan össze
keverik (10%Cu 90%Si) s ezt pasztillákká pré
selve, 1000°-on, hidrogén áramban zsugorítják. 
Alkil-vegyületekhez Cu, aril-halogénhez Ag 
katalizátort használnak. A haloidokat gőz alak
jában, 300—500°-on hozzák össze a katalizált 
szilíciummal. Szerepe valószínűleg átmeneti 
vegyületek képzésében áll. (15). Az eljárás 
nemcsak metil-, hanem etil-, vinil-, allil. aril- 
balogénekkcl is jó eredményeket adott. Dihalo- 
gén vegyületek alkalmazása Si-C-Si kötéseket 
eredményez. Ilyenkor ugyanis vagy láncszerű, 
XeSi(CH2) SiCXa típusú vagy gyűrűs, pl.

H2C—SiCl2-C H 2
vegyületek képződnek, melyek vázában a Si 
atomok közt C atomok foglalnak helyet.

2d) Fluórozott alkil-szilának iránt is egyre 
nagyobb érdeklődés mutatkozik. Előállíthatok 
közvetlenül alkil-fluoridoknak elemi szilícium
mal való reakciója útján, Rochow eljárása 
szerint vagy pedig közvetve alkil-klórszilánok- 
ból a Swarts-féle reakcióval (fluórozás SbF3- 
dal, SbFs katalizátor jelenlétében) (16). Ugyan
erre a célra ZnF2 is használható. (17).

7 . TÁBLÁZAT
A lk il-  és a lk ilk ló r-sz ilá n o k

Op. F p . Fs./oC

/S iH 4/ ........................................................................ —185 — 112 0,68/—185
CH 3- S H 3 ................................................................. —157 — 57 0 ,0 2 /— 57
(CH3) S í in ................................................................ —150 — 20 0,68/—80
(CHs'gSiH ............. .............  ...... ............................. — 9 —
(CHshSi ................................................................. — 26 0.646/20

/ S 'C V ........................................................................ —70 57.6 1,48/20
C H s-S iC ls  ......................................................... 66 1,271

(CH,)2SiC l2 .................................................. ....... —86 70 1,062
(CHsisSiCl................................................................. —40 5 7 .6 0.864
/(CH üúSi/ ................................................................. — 26 0,646
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3a) Különleges technikai jelentőségűek 
azok az eljárások, melyek szénhidrogéneket 
reagáltatnak SiCb-dal. 1935-ben szovjet kutatók 
számoltak be telítetlen szénhidrogénekkel vég
zett ily irányú kutatásaikról (18). Acetilént, 
etilént, és CO-t reagáltattak SiCb-dal, 10—100 
atm. nyomáson, Al-klorid vagy Hg-oxiklorid 
katalizátor jelenlétében:

HC^CH+SiOh -» Cl • HC=CH . SiCl3 
H,C=CH2- f  SiCb -  C l. Н2С-СН». SiCb 
C = 0+ S ÍC 1.- Cl.CO.SiCla 
3b) Sziliko-kloroform olefinekre addicio- 

nálható, peroxid katalizátor vagy ultraibolya 
fény segélyével (19).

R . CH=CH2+H SiCl3-̂  R . C H 2- C H 2 . S Í C I 3 

Az 1-oktént pl. hasonló körülmények között n. 
ok'til-triklór-szilánná (fp. 231°) alakították át. 
Az eljárás CH3. S i H C b - n a l  is megy, kiterme- 
mölés 90—95%. Két molekula triklór-szilán és 
egy molekula acetilén reakciója olyan vegyii- 
letet eredményez, melyben Si-C-C-Si kötés van. 
Hasonló „bi-Si“ vegyületet nyertek allil-triklór- 
szilán és HSÍCI3 reakciójából, ugyancsak 
peroxid katalizátorral:

Cl3. S i . CH0-CH2-CII2 . SiCl3 
Peroxid nélkül ugyanez a reakció csak foto
kémiai úton, vagy 300—400° hőmérsékleten és 
nagyobb nyomáson megy végbe.

3c) Telített szénhidrogének reakcióját 
SiCl-dal, 450°-on, gázfázisban szintén tanulmá
nyozták (20)- Az eljárás nagyon figyelemre 
méltó, mert kisebb molekulasúlyú szénhidro
gének közvetlen felhasználását teszi lehetővé.

4. D iaz>- vég у  ü letek az olefinekhez hason
lóan szintén alkalmasak a SiCb alkilezésére. 
Szovjet kutatók (21) jöttek rá, hogy alacsony 
hőfokon (—60—70°), 65%-ig menő kihasználás
sal a Si a-haloid-alkil származékai állíthatók 
elő ezzel az eljárással, pl.

SiCb+CHsN* -  C l. CH2. SÍCI3+ N 2 
A termékek elválasztás után még tovább 

is alkilezhetők diazo-vegyületekkel. Katalizá
torként bronzot vagy vízmentes CuSCh-ot hasz
nálnak. SiBi'i-al a reakció könnyebben megy, 
SÍF4 viszont nem reagál. A szintézis megismét
lésével igen változatos termékeket kapha
tunk, pl.

Cl. CH2—SiCb, C1. CH2—SiCl-CH2. Cl,
Cl.CHi CbCH.

CI.CH2—SiCb, CH3—CH—SiCb stb.
CH3 Cl

Az eljárás elméleti és preparatív jelentő
ségű.

8. TÁ B LÁ ZA T 
A lk il-a lk o x i-sz ilá n o k

Fp. F s. »0

e til- tr ie to x i-s z ilá n  ..... :........................................ 159 0.921/0
i. p ro p il- tr ie to x i-sz ilá n  ............ ....................... 178 0,919
i. b u til- tr ie to x i-s z ilá n  ....................................... 186 0,910
i .  a m il- tr ie to x i-s z ilá n  ....................................... 198 0,896
h e x il tr ie to x i-sz ilá n  ........................... ................ 210 0,894

d im e til-d ie to x i-sz ilán  ....................................... 111 0,890
d ie til-d ie to x i-sz ilá n  ........................................... 156 0,875/0

57
tr im e til-e to x i-sz ilá n  .................................. ........ 75 0,758
tr im e til-b u to x i-s z ilá n  ........................ .............. 128 0,777

175
fe n il- tr ie to x i-s z ilá n  ........................................... 234 1,013/0
b en z iL -trie to x i-sz ilán ........................................... 253 0.981І

Gyakorlati jelentősége van a dialkil-dial- 
koxi-szilánoknak, mert belőlük szilikon-gyan
tákat lehet előállítani. Szovjet kutatók meg
állapítása szerint az ilyen vegyületek orto- 
szilikátokból, módosított Grigmard reakcióval 
állíthatók elő a legelőnyösebben. Az eljárás 
különös előnye, hogy nem éteres oldatban dol
goznak, hanem az ortoszilikát feleslege szolgál 
oldószerül. (21a.)

Az alkoxi-klórszilánok szintén fontos, 
közbeeső termékei lehetnek a szilikon-gyártás
nak. Előállításuk egyszerűbb, mint az alkil- 
haloid-szilánoké és számos szempontból azokhoz 
hasonlóan viselkednek. Alkoxi-klórszilánokat 
SiCh-ból állítanak elő oly módon, hogy a Cl 
atomok egy részét, a megfelelő alkohol segé
lyével, alkoxi-csoportokkal cserélik ki. Ezek a 
vegyületek NH3-val alkoxi-amino-szilánokká 
alakíthatók.

B) Halóid szilánok hidrolízise.
A Si vegyületek egy része vízzel könnyen 

reagál a következő egyenlet értelmében:
R R
I I

—Si-X +H .O H — -  — Si—OH+HX
I I

R R *
ahol R alkil- vagy aril-gyököt jelent, X pedig: 
H, halogén, OR, NH2 NHR, S, Sí lehet. A Si-C 
kötés tehát a hidrolízis során nem bomlik 
el. Különösen könnyen hidrolizálnak a haloid- 
szilánok, a megfelelően szilikol képződése köz
ben:

RnSiCh-n------>R„ Si (OH)4-n n=1.2.3
H.OH

Az alkilklór-szilánokhoz hasonló módon 
viselkednek az alkil-alkoxi-szilánok és az al- 
koxiklór-szilánok is. Mindkét vegyületcsoport 
hajlamos a hidrolízisre (alkil-szilanolokat ül. 
alkoxi-szilanolokat képeznek) s a hidrolízis ter
mékei kondenzálódni is képesek. Alkil-alkoxi- 
szilánok előállíthatok oly módon, hogy alkil- 
haloid-szilá,nokban a halogént, alkoholok segé
lyével, alkoxi csoporttal cseréljük ki. Orto- 
szilikátok alkilezósével is előállíthatok, akár 
Zn-alkillal, akár Grignard-reagenssel, amikor 
az alkoxi-csoportok egy részét helyettesítjük 
alkiillal. (8. táblázat.)

Az alkil-fluor-szilánok hidrolízisét köze
lebbről is tanulmányozták. Reakcióképességük 
a molekulában levő F atomok számával nő, az 
alkilgyök lánchosszúságával pedig csökken. Az 
RSiF3 azonnal hidrolizál, az R2SÍF2 lassab
ban, az R3SiF pedig nedves levegőn is bom
lás nélkül desztillálható s csak lúggal főzve 
hidrolizálható. A metil származékok vízzel 
gyorsan bomlanak, az etil és propil-íluor-szilá- 
nok viszont aránylag lassan hidrolizálnak (22).

A hidrolízis során lejátszódó folyamatok 
megismerésére részletesen tanulmányozták a 
SiCU hidrolízisét. A végtermék szilika-gél, de



ÍR) M ti g  y a  r K é m i k u s o k L a p j a

parciális reakcióval közbeeső termékek is elő
állíthatok« Pl. nedves éterrel 0°-on, illetve 
—78»-on hidrolizálva olajszerű termeket kap
tak, melyből fiukéi ónál t desztillációval oxi- 
k lóri dókat sikerült előállítani:

H.OH
Si(’b -  HO.SiCh— * CUSi—0 -SiCJ:r—

I hexaklór-di- j  
'sziloxán, fp.52°‘

-  ClsSi—0 —SiCh—0 —SiCla 
oktaklór-tri-sziloxán fp .70°

A primer reakciótermék (HO. SiCl3) csak 
nehezen állítható elő (Co(OH)a katalizátorral). 
A kísérletek szerint tehát a hidrolízissel pár
huzamosan, két vagy három molekula között, 
vízkilépéssel, kondenzáció is játszódik le (23).

Alkühalogén- és etoxi-szilánok hidrolíziséi 
a gyakorlatban a legnagyobb körültekintéssel 
kell végezni, mert különben ellenőrizhetetlen 
kondenzációval a műanyag gyártásra fel nem 
használható termékeket kapunk. A hidrolízisre 
a legkülönbözőbb módszereket próbálták ki: az 
alkihhalogén-szilánok éteres oldatát jeges 
vízbe öntötték, éter helyett ketonokat használ- 
t tk Oldószerként, víz helyett hidratizált anor
ganikus sókat használtak, stb. Látszólag leg
jobban a következő eljárás vált be: alkil-halo- 
gén-szilánokat vízben nem oldódó oldószerben 
(])1. benzolban) oldva, vizes alifás alkohollal 
(pl. n. butanollal) kevertek el, amikor is egy
más mellett hidrolízis és alkoholizis játszódik 
le. Az alkoxi-vegyületek már sokkal lassabban 
és nehezebben hidrolizálhatók. Az alkohol víz
tartalma nem lehet túl kevés, mert ebkor a 
keletkezett HC1 nagy koncentrációja miatt áll 
be nem kívánatos kondenzáció (24).

C) A szilikolok és kondenzációjuk.
A hidrolízis során keletkezett szilikolok 

általában folyadékok, melyek kevés kivétellel 
hajlamosak arra, hogy intermolekulárisan vizet 
veszítsenek és poli-sziloxánokká alakuljanak. 
Ebből a szempontból a különböző mértékben 
helyettesített halóid szilónok különbözően visel
ik (Kinek. A SiOh alkilezése általában ötféle ter
mék elegyét szolgáltatja: mono-, di-, tri-haloid- 
alkil-szilán, tetra-alkil-szilán és átalakulatlan 
SiOh im  a reakcióelegyben egymás mellett. 
A gyakorlat szempontjából a dialkil-dihaloid- 
szilánra van a legnagyobb mennyiségben szük
ség s ezért a reakció körülményeit úgy választ
ják meg, hogy ez legyen a főtermék. Fontos 
szerepet játszanak továbbá a mono- és tri- 
haloidok is, tehát mindezeket gondosan el kell 
választani egymástól és az egyéb termékektől. 
Hidrolízisnél a három anyag különbözőképen 
viselkedik:

1- Trialkil-halogén szillánból a megfelelő 
1 rialkil-szilcmol keletkezik. Az így nyert. ú. n. 
monotok közül a trimetil-szilanol oly gyorsan 
kondenzál tovább, hogy nehéz elkülöníteni, míg 
az etilszármazék könnyen előállítható. (25).

R R
I H.OH 1

R—SiCl------► R -Si-O H +H C l
i I

R R
A trimetil-szilanol vizes lúggal Na sót 

alkot, a trietil-szilanol fém Na-mal hidrogént 
fejleszt, tehát ez az OH csoport sokkal reakeió-

képesebb, mint a megfejelő 111. r. alkoholé. 
A monolok két molekulája vízkilépéssel diszi 
loxánná kondenzál; ennél nagyobb kondenzá
ciós egységet nem is alkotnak:

2 (C:H5)3Si-OH —  (OEL) 3S i-O-Si (C2H5) a+H _.() 
trie til-szilano l hexa-etil disziloxán
fp. 78 /29 mm fp, 231°
kám fors/agú olajszerű folyadék
folyadék
Természetesen más szilanolokkal (diói, 

triói) is képesek kondenzálni, de OH csopor
tonként csak egy taggal növelik a, láncot 
s egyben a további kondenzációt lehetetlenné 
teszik, tehát ezek a vegyületek a láncok lezáró 
sára alkalmasak.

2. A dialkilszilándiolók, melyek a meg
felelő dialkil-dilialogén-szilán hidrolízisekor 
keletkeznek, nem mutatnak analógiát a szer
ves kémia geminális glükózaival, amennyiben 
itt nem történik intramoleknláris vízlehasadás 
a két liidroxilból (nem keletkezik keton, 
vagyis =  Si =  O csoport), hanem folyamatos 
kondenzáció játszódik le több molekula diói 
között s így hosszú polisziloxán láncok kelet
keznek:

" R _ R
1 +H.OH I —H.OH

Cl—Si—Cl LÍO Qí OLT _I Ívj—0 1—l) rl|
R _ 1

R J
R R

• H 0 —Si—O —Si—
I I

R R

R
I

-O -Si-O H
IR

A lánc végén lévő 2 OH csoport zárható le 
2 mól. monollal kondenzálva. A dimetil-sziláu- 
diolt önkéntes kondenzációja miatt nem sike
rült elkülöníteni, a difenil-szilándiolt azonban, 
mint színtelen kristályos vegyületet, előállítot
ták (26) (9. táblázat.)

A dieti 1-dik lórszilán enyhe hidrolízise nem 
dietil-szilán-diolt, hanem egy CVHeSiO össze
tételű, szirupszerű anyagot eredményezett, 
mely 300° alatt bomlás nélkül desztillálható 
(26a).

A difenil-diklórszilánból Kipping a difenil- 
szilón-diolon kívül számos kondenzált vegyü
letet is előállított (26b). Ezek részben a gyűrűs 
ciklo-sziloxánok, részben a nyiltláncú sziloxán- 
diolok közé tartoznak. Ilyenek pl a HO-SiPlv-
O-SiPlp-OH összetételű tetrafenil-disziloxán- 
diol (op. 113°), valamint a hasonló szerkezetű 
hexafenil-trisziloxán-diol (op. 112°) és az akta-
f e n i l - t e t r a s z i l o x á n d i o l ( o p . 1 2 8 ,5 " ) , t o v á b b á  a

9. TÁBLÁZAT
A lk il-  és a r il-sz ila u o lo k

• 1 Op. Fp.

T rim e t i l - s z i la n o l ....................—
I _ 97

— 154
_ 207

T ri  i. am il-sz ilan o l .................. ........... — 270
T rife n il-sz ila n o l ....................... . 151 —
T ri  p. to lil-sz ilan o l .................. ........ ........ 100 — .
T rib e n z il-sz ila n o l.......................... ....... ........... 100 -

D ife n il-sz ilá n d io l.......................... ........ 132
d ib en z il-sz ilán d io l .................. ........ .... 101 —

70 —

e ti l-b e n z il-s z i lá n d io l ............ .. .... 90 — ■



M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p ,i a 91

ciklikus hexafenil-ciklotrisziloxán (op. 188°) és 
a hasonló szerkezetű oktafenil-tetrasziloxán 
(op. 201°). (1. ábra.) Hevítésre még hosszabb 
láncokat és nagyobb gyűrűket tartalmazó 
komplexek is keletkeznek belőle.

Egyéb szilanolokkal (monolok, diolok» 
együtt kondenzálva, térhálós szerkezet kialaku 
lását teszi lehetővé oly módon, hogy két OH 
csoportjával beépül a  poliisziloxán láncba, a 
harmadikkal pedig egy másik lánc hasonló 
csoportjával kondenzál. A difunkciós vegyii- 
I etekből (diolok) alakult láncokat tehát 
a trit'uakciósok (triolok) elágazásokkal látják 
el, a monofunkciósok pedig lezárják, tehát 
mindhárom vegyületcsoportnak megvan a maga 
kijelölt szerepe a szilikonvegyületek képzésében.

A kondenzáció során lejátszódó folyamatok 
természetéről a SiCl, hidrolízisének részletes 
vizsgálatából kialakult elmélet tájékoztat. 
Hurd szerint (27) első lépésként monomer orto- 
kovasav vagy egy részlegesen hidrolizált ter
mék monomerje keletkezik, amely mint OH 
vegyidet amfoter sajátságé és H+ és OH 
ionokat képes leadni:

SiCh ->Si(OH)4 I ÍSi.O(OH)3| +H+ 
1 |Si(OH)3|++OH

/  \
Ph  Ph

1. á b ra . Á d ifen il-sz ila u d io l g y ű rű s  kondenzác iós te rm ék e i.

3. Az alkil-szilán-triolok annyira reakció
képesek, hogy monomer formában elő sem állít
hatók. A hidrolízisnél:

R . SiCl*+3H. O H -------- * R . Si(OH)3+3HCl
szilá»trióinak, illetve ebből intramolekuláris 
vízkilépéssel:

R . Si(OH)3 ---- > R . Si .0  . O H +H  . OH szili
konsavnak kellene képződnie, de helyette kon
denzáció útján mindig amorf por vagy kemény, 
rideg, szilárd anyag képződik, főként -O-hidak- 
kal összekötött térhálózatú szerkezettel (2- 
ábra.)

0  R O R
í i I

O -S i-O  -Si 0  Si -O—Si
! I

1! I R 
O

R R

|
Ó

-O - Si—0 —Si—0—Si- 0  -Si 
I I ! 

O R O R

2. á b ra . S z ilá n -tr io lo k  kondenzác iós term éke

A kondenzáció két ilyen szilanol ionnak 
egyesülésével indul meg. A keletkezett szilo- 
xanolok ú jra  képesek H+ és OH-  ionok 
leadására, tehát a kondenzáció tovább folyik. 
Ezt a felfogást alátámasztja az a tapasztalat, 
hogy a  gélképződés a PH-tól nagy mértékben 
függ és ph 8-nál (izoelektromos pont?) a leg
gyorsabb. Ilyenkor ugyanis az ellenkező töltésű 
ionfajták koncentrációja azonos nagyságrendű 
s ezért a részecskék gyakoribb ütközési lehe
tősége m iatt a reakciósebesség is maximális. 
Feltételezhető, hogy az organoszilikonok kon
denzációja is hasonló körülmények között zaj
lik le. A feltűnően nagy kondenzációs sebes
ség ionmechanizmusra utal. Ez a sebesség leg
nagyobb a trifunkciós alkil-szilánoknál s for
dítva arányos az alkil csoport hosszával. 
A hidroxil-csoport reakcióképessége nem függ 
attól, hogy monomerben vagy egy hosszabb 
láncon van-e, tehát a kondenzáció sebességűt 
mindenkor csak a jelenlevő hidroxil-csoportok 
száma határozza meg (28).

#

A gyakorlati céloknak megfelelően a kon
denzációs módszerek 3 alaptípusra vezethetők 
vissza, attól függően, hogy aránylag kisebb 
molekulájú (folyós) szilikonok, nagyobb mole
kulájú műgyanták vagy kaucsukszerű rugal
mas anyagok (szilasztik) előállítása a cél.

1 . Folyós szilikonok előállítása céljából 
hosszabb-rövidebb láncokat kell képezni a 
monomerekből s egy bizonyos kívánt lánehosz- 
szúságnál a további kondenzációt lehetetlenné 
kell tenni. A lánoképzést az előzőek szerint 
difunkciós vegytiletekkel végezzük, a lánc lezá
rására pedig mono-funkciós molekulákat alkal
mazunk:
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lánclezárás
A gyakorlatban úgy járunk el, hogy a két

féle molekula megfelelően választott elegyét 
alkalmazzuk: pl. di- és tri-metil-klórsziláno- 
kat együtt hidrolizáltatunk s utána melegítés
sel vagy HC1 jelenlétében kondenzáljuk. Tri- 
metil-klórszilán helyett a megfelelő szilano] 
kondenzációs termékét, a hexametil-disziloxánt 
is fel lehet használni, egy kevés (4 tf.%)
cc-H-SOi jelenlétében. Ilyenkor átmenetileg 
kénsav-észterek keletkeznek, majd a hidrolízis 
során a sziloxán kötések felbomlanak s utána 
kondenzálódnak, míg egy közepes, átlaglánc- 
hosszúság alakul ki (29).

A kondenzáció során nemcsak lineáris, 
hanem ciklikus poli-sziloxánok is keletkeznek. 
Mennyiségük és molekulanagyságuk a hidrolí
zis és kondenzáció körülményeitől függ. Erő
sebb savak kisebb gyűrűk képződését segítik 
elő, NILOH oldat csökkenti ezek mennyiségét. 
Ciklikus tri- vagy tetra-sziloxánok keletkeznek, 
ha d i met il-szi 1 án diói kondenzációs termékét 
nitrogén áramban, 4—GOO'-on hevítik: (30) (10. 
táblázat.)

R<Si—0 —SiR2 
—4H£0  | |

4R2Si(OH)2------- ► O O
I I

RlSí—0 —SiR2
2. Bizonyos, iparilag fontos műgyanták 

előállítására elágazások bevitelével térhálós 
szerkezetet ke.l kiépíteni. Rochow és Gilliam 
ezt úgy érték el, hogy láncszerű vegyületeket 
képező mono- és diifunkciós vegyü letekkel
10. t á b l á z a t
A lk ilr  és a r il-sz ilo x á n o k

Op. F p ./m m

—68 100
H e x a e til-d i.sz ilo x á n  ........................................... 231
H ex ap ro p il-d i-sz ilo x án  ................................ ... — 285
H ex a-i. a m il-d i- sz ilo x á n .................................... — 385
H e x a fe n il-d i-sz ilo x á n  ........................................ 221 —
H e x a  p. to lil-d i-sz ilo x á n .................................... 224 —

h e x a ra e til-e ik lo tr i-sz ilo x á n  ............. ...... ........ ,5 133
h e x a e ti l-c ik lo tr i- sz i lo x á u  ................................ — 144/17
h e x a fe n il-c ik lo tr i-s z ilo x á n  ............................ 190 295/1
h ex a  p. to l il-e ik lo tr i-s z ilo x á n  ..................... 98 —

o k ta m e til-c ik lo te tra -sz ilo x á n  ..................... 17,4 171
o k ta fe n il-c ik lo te tra -s z ilo x á n  ..................... 202 3 3 5 /1

d e k a m etil-c ik lo p en ta -sz ilo x án  ..................... —44 205

együtt tri- és tetrafunkciós vegyületeket hid- 
rolizáltak és kondenzáltak (31):

-3H 20
3R2Si(OH)2 +  RSi(OH)3--------►

R R R
I I I► HO—Si—0 —S i- o —Si—OH
I I I

R 0  R
R—S i-R

OH

Tetrafunkciós vegyületként kismennyiség- 
ben SiCb vagy ortokovasav észter is használ
ható, amikor ugyanazon Si-atomon kettős el
ágazás keletkezik. Ezek a vegyületek ugyanis 
hidrolíziskor a hipotetikus ortokovasavvá ala
kulnak s ez együtt kondenzál (ko-kondenzál) a 
megfelelő szilándióllal.

Hyde ugyanezt a célt úgy érte el, hogy 
nem elágazó láncú polisziloxánok egyes alkil- 
csoportjait távolította el hidrolízissel vagy 
irányított oxidációval (levegő-katalizátor-hő) 
s ezek helyén, a láncok között —0 — hidakat 
épített ki (32).

A láneelágazás mértéke az R/Si aránnyal 
jellemezhető, ahol R a szilíciumon levő szer
ves gyök. El nem ágazó láncú vegyíiletekben, 
ahol minden Si-atomon 2 R gyök van, R/Si =  2. 
Elágazások esetén ez az arány kisebb lesz: 
R/iSi =  1,5 pl. azt jelenti, hogy átlagosan minden 
második Si-atomnál egy elágazás van. R/Si =  1 
esetén minden Si-atom trifunkcionális s a sok 
híd miatt rideg szerkezetet ad. Különböző R/Si 
aránnyal felépített metilszilikon polimerek 
tulajdonságai, az elágazások számától függően 
a következőképpen változnak:

R/Si <  1,2: a szilikon szívós, szirupszerű 
folyadék, melv szobahőfokon vagy enyhe mele
gítés hatására rideg, üvegszerű anyaggá ala
kul.

R/Si=t,2—1,5 ©setén színtelen, szilárd
anyagot nyerünk, melyet 100°-on 2—24 óra 
hosszat kell keményíteni, hogy megfelelő gyan
tává alakuljon.

R/Si >  1,5 (különösen 1,7 fölött) olajszerű 
anyagot eredményez, melyből 200“-on való hosz- 
szas hevítéssel fokozatosan lágy, gél-szerű anyag 
válik ki (31).

3. Kaucsukszerű, rugalmas anyag (szili
kon-gumi, szilalsztik) előállítása végett elég 
hosszú Ipolisziloxán láncokat kell előállítani s 
a hidrolízis és kondenzáció során gondosan 
kerülni kell az elágazások kialakulását (R/Si= 
1,98—2.00). Az első ilyen anyagot tiszta dime- 
til-diklórszilán hidrolízisének termékéből állí
tották elő, olyan vegyszerekkel, melyek a mo
lekula növelését ofdallánc képződése nélkül 
tették lehetővé. Trifunkciós csoportokat a 
nyersanyagnak nem szabad tartalmaznia. Ily- 
módon több mint 2000 (CIEhSiO egységet lehe
tett összekapcsolni anélkül, hogy oldhatatlan 
géllé alakult volna. Az így nyert kaucsukszerű 
anyagot kismennyiségű benzoil-peroxiddal 
melegítve, vulkánozásszerű hatást érhetünk el 
azáltal hogy a hosszú láncokat egyes helyeken 
—O— hidakkal kötjük össze.

(Folytatás a következő számban.)
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Tudományos és műszaki szemle

FÉMEK NYOMÁSSAL TÖRTÉNŐ MEG
MUNKÁLÁSÁNÁL HASZNÁLT 
KENŐANYAGOK VIZSGÁLATÁNAK 
ÚJABB ALAPELVE

A fémek nyomásai történő megmunkálá
sának folyamataiban igen fontos szerepet ját- 
szanak a kenőanyagok. A 'kenőanyag helytelen 
megválasztása esetén a mintadarab minőségé
nek éles romlása és a szerszám élettartamának 
jelentős csökkenése figyelhető meg, kenőanyag 
nélkül pedig a folyamat keresztülvitele lehe
tetlen.

Szovjet szerzők kimutatták, hogy ha a 
matricán keresztülhúzott fémes minta-darabra 
különböző kenőanyagok jelenlétében többszö
rösen ismétlődő nyomást gyakorolnak, akkor 
a változáisokból 'következtetni lehet a kenő
anyag sajátságaira. A kenő folyadékok hatá
sosságának -feltételeit tanulmányozva a fenti 
elv felhasználásával egyszerű és kényelmes el
járást dolgoztak ki a fémek nyomással történő 
megmunkálásához használt kenőanyagok vizs
gálatára.

Az eljárás a tangenciális erők mérésén 
alapszik, melyék akkor lépnek fel, ha acél
golyót több ízben keresztül-préselüink a fémes 
minta hengeres nyílásán. Ha fellépő erőket a 
golyó által megtett út függvényében dia
gramra visszük fel — P =  f(h) — és meg
szerkesztjük a görbéket, a golyó szárazon és 
különböző kenőanyagok jelenlétében történő 
átnyomására, akikor kvantitatív következteté
seket vonhatunk le ez utóbbiak kenőképessé- 
gére. Ez a módszer, mint a vizsgálatok ki
mutatták, kifejezésre juttatja a súrlódási erő
ket, a kenési viszonyokat és a felületi rétegek 
rugalmas-plasztikus deformálódását (mely a 
fémek nyomással történő megmunkálásánál 
fellép) és bizonyos körülmények közt a minta 
falának elvék'onyodásáit is.

Az eljárás helyes képet ad a kenőanyagok 
hatékonyságáról és üzemi körülmények közt is 
felhasználható a fémek nyomással történő 
megmunkálásához használt kenőanyagok akti
vitásának kvantitatív értékelésére. Ezzel az 
eljárással racionálisain lehet megválasztani a 
kenő- és hűtőfolyadékokat és megvizsgálhatok 
a felület-aktív anyagok és kolloid töltőanya
gok sajátságai, melyeket fémek és ötvözetek 
nyomással történő megmunkálásnál használ
nak fel.

( S z .  J á .  V e j l e r  és L .  A .  S r e j n y e r ,  Dok’ádi Akagyé- 
miji Nauk SSSB, L X V I I 1 , No. 2, 325. 1949.)

D. I.

TERMOKÉMIA ÉS ATOMSZERKEZET
Ma a termokémia majdnem kizárólag ada

tok megállapítására szorítkozik. Eddig alig 
akadt próbálkozás a tormokómiának szélesebb 
elméleti alapokra való fektetésére, mint pél
dául Pauling következtetése a kötés negatív 
mivoltára. Az atomszerkezetre jellemzők a 
rendszám, valamint a vegyértékelektronok 
száma. A termokémia reakcióhőket határoz 
meg. Tisztán elméleti úton levezethető, hogy 
a reakció állandó logaritmusa arányos az egy

vegyértékre számított reakcióhővel. Ez a  fej
tegetés tovább fejleszthető olyan alakban, 
hogy a  reagáló atomok .rendszámának loga
ritmusa arányos a reakciólhő és a vegyérték 
hányadosával. Ezt az összefüggést Kapusztin- 
szkij vezette le és elnevezte a termő-kémiai 
logaritmika szabályának. Ez a szabály a kö
vetkezőkép foglalható össze: olyan elemeknél, 
amelyek nemesgáz típusú ionokat hoznak 
létre, bármely más elemmel képzett vegyüle- 
teinek képződéshője, egy -egyénértékre vonat
koztatva, 'egyenesen arányos az elemek sor
számának logaritmusával. A törvényszerűség ki
zárólag kirisfá.lyos állapotú elemiekre és vegyü- 
Letekre érvényes. Jó példa a szabály érvényes
ségére az. hogy a megfelelő vonalábrán .a Li, 
Na, K, Rb, Cs kloridjai egyenes vonalán fek
szenek. Másik egyenest képeznek a Be, Mg, 
Sr, Ba kloridjai. Á Oa látszólag nem engedel
meskedik e szabálynak, ennek oka abban rej
lik, hogy a CaCL termokómiai adatai olvasz
tott, 'tehát ínem kristályos száraz kaleium- 
bloridra vonatkoznak. Az előbb felsorolt egye
nesekre közel merőlegesen fekvő egyenes vona
lakon láthatók a Li, Be, B. C, vagy Na, Mg, 
Al, Si kloridjainak megfelelő pontok. A sza
bályt megerősítik még a fenti elemek egyéb 
balogenidjeivel, oxidjaival és hibridjeivel fel
vett adatok. A termokómiai logaritkima szabá
lya alkalmas a még ismeretlen reakcióhők 
előreszámítására.

A. K. Kapusztkuszfcij, Izvesztija Akademii Nanik- 
Otdjelenije Himicseszk'ij nauk, 1948, 568 old.

V. K.

POLIPÉNOLOK MEGHATÁROZÁSA
A vicinális- (1, 2, 3) és orto- (1, 2) hidroxi- 

lok mennyiségi meghatározása a polifonotok
ban és cserzőanyagokban régóta megoldatlan 
problémája az iparnak. A nagy számban ismert 
színreakciók és csapadékos vizsgálatok csak 
bizonyos megbatározott esetekben adlak ki
elégítő eredményeket s így főkép minőségi ki
mutatásokra használták őket. Különösképpen 
vonatkozik ez a megállapítás a polif-enoloknak 
vas-sókkal képzett színes v-együleteire. melyek 
bomlékonyságuk miatt nem voltak felhasznál
hatók mennyiségi meghatározásokhoz. A 
moszkvai, Bach-ról elnevezett Biokémiai Inté
zet kutatói kivizsgálták azokat a körülménye
ket, melyek mellett a vasnak vicinális és orto 
helyzetű fenolos hidroxil okkal lejátszódó 
reakciója teljesen egyértelmű és állandó. Meg
állapították, hogy a ferroszulfát Seignette-só 
jelenlétében meghatározott ibolyaszínű elszí
neződést ad olyan polifenolokkal, melyek 
hidroxiljai pirogallol- vagy pirokatech in- 
szerű elhelyezésben vannak. Á reakció specifi
kus és adott körülmények között független az 
anyag minőségétől, de arányos az említett el
helyezésben lévő Ihidroxilok .számával. Piro- 
galíol-, illetve pirokatechin-hidroxilefceit kü
lönböző arányban tartalmazó anyagokat hasz
nálva a reakcióhoz és a pH-t változtatva sike
rült egy íotometrikus, mennyiségi eljárásit ki
dolgozni a vicinális és orto-kelyzetű OH-cso- 
portok meghatározására, akár külön, akár
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együttesen vannak jelen. Az eljárás hibája 
vicinális hidroxilok esetén nem haladja meg 
az 1,5—2%-ot, orto-hidroxilok esetén a 3.5— 
5%-ot.

Ez a reakció ősapán a szabad lndroxil- 
osöpörték kimutatására alkalmas. Az egyik 
hidroxil lekötése (az orto-fenolokban) teljesen 
kizárja, az elszíneződést ferro-ionnal. Az egyik 
szélső Ihidnoxil lekötése a tri fen ólokban az el
színeződést. gyengíti ugyan, de nem szűnteti 
meg, hanem az adott orto-típusú vegyidet sza
bad OH-csaportjaiva 1 teszi arányossá. A reak
ciót megvizsgálták pen ta - d i galloi 1-glnk ózra,
1-epikatechiinre és más bonyolult palifeno
lokra is, s igen jó egyezést találtak az (1, 2) és 
(1, 2, 3) szabad hidroxilok számított és meg
határozott értékei között.
i A .  L .  K u r s z á n o m  és .V. .V. Z á p r o m e t o v ,  Bjochíjaija, 11, 

46«. 1949.)
D. I.

AZ AKTÍV SZENEK TÍPUSAI
A szerzők megvizsgálták 20'-on benzolgőz 

adszorbciós izotermáit, különféle aktív szene
ken. Ezeket az aktív szemeket oukorból, fenol- 
formaldehid gyantából, fakátrányból és több
féle szénpreparátumból (pórusmentes korom, 
CCh-iből nyert szén stb.) állították elő és mind
egyik fajtából fokozatos aktiválással sorozatot 
készítettek. Ezek a minták igen széles területet 
ölelnek fel, a legfinomabb, — az adszorbeáít 
molekulákkal összemérhető pórusú — szenek
től egészen a. pórusmentes, fínomeloszlású 
szénikészítményekig. Bizonyítást nyert, hogy 
az aktív szeneik szerkezete leírható az adszorb- 
eió potenciális elmélete alapján a karakterisz
tika görbék egyenletével.

Ezeknek a görbéknek részletes vizsgálata 
lehetővé tette, hogy az aktív szenek szerkezeti 
típusában két határesetet állapítsanak meg. 
Az első típushoz tartoznak az aránylag mérsé
kelt körülmények között előállított aktív sze
nek, melyek „leégése“ nem haladja meg az 
50%-ot. Ezek a szenek aránylag kicsiny mikro- 
pórusokkal rendelkeznek, amelyekében az ad
szorbciós potenciál magasabb az átlagos érték
nél.

A másik szerkezeti típusba sorolandók a 
szélsőségesen aktíváit, szeriek, melyeknél a „le
égés“ meghaladja a 75—80%-ot. Ezek mikro- 
pórusai már jóval nagyobbak és nem figyel
hető meg az adszorbciós potenciál növekedése. 
Ez a szerkezeti típus jellemző a fínomeloszlású 
szénikészí t menyekre is.

Szerkezeti típusonként megvizsgálták a 
karakterisztikus (görbéidhez és az adszorbciós 
izotermákhoz tartozó egyenleteket. Ezek az 
(Egyenletek a kísérleti eredményeiket bűén ír
ják le.

Az 50—75% „leégésű“ aktív szenek egyide
jűleg mind a kiét szerkezeti típus sajátságait 
mutatják. Ezekre a szenekre is találtak egyen
letet, mely a relatív nyomások széles skáláján 
a kísérleti eredményekkel jól megegyező érté
keket ad.

(Dubiuin és Zaverlnn Zsnrnal Fizicseszkoj Ohimií. 
1949. 10. 1140.)

SZÖVETÁRU K TÜZMENTESÍTÉSE.
A tűznie nt esi tett pamut- és műselyeináruk 

nem égnek és nem terjesztik a lángot, azonban 
ennek hatására mégis elszenesednek, illetve ki
lyukadnak. Most olyan szert hoznak forga 
lomba, amelynél még ez is elmarad. A szer 
titankloridból és antimontrikloridból áll. A 
titánklorid maga ugyan csökkenti a fonál égé
sét, azonban nem akadályozza meg a kívánt 
mértékben. Viszont könnyen reagál a cellulóz
zal és ennek következtében az utóbbi erősen 
megduzzad. A titánvegyületek közül e tálra 
legeredményesebbnek bizonyult a klorid, bár a 
szulfát sem hatástalan. A legjobb arány, ha egy- 
egy gfukózegységre három mól titán esik. Ami 
kor a kísérletek során a titankloridot más 
fémek vegyületervel próbálták keverni a tűz
állóképesség emelése érdekében, kiderült, hogy 
az antimoutrik lórid a titankloriddal együtt tel
jesen éghetetlenné teszi a fonalat. Ez annál is 
érdekesebb, mert- maga az antimonoxid nem 
óvja meg egyáltalán a fonalat a lángtól és már 
az első mosáskor kilúgzódik belőle, A két anyag 
együttesen azonban a legnagyobb mértékben 
kielégíti a követélményeket. ÍTgylátszik. hogy a 
titán közvetítőszerepet játszik a cellulóz- 
molekula és az antimon között, amennyiben 
egyrészt a cellulózhoz kapcsolódik, más vegy
értékével pedig az antimont köti le. Ez a kér
dés még vizsgálat alatt áll. A már említett el- 
szenesedést sziliciunidioxidnak a rostokra való 
lecsapása akadályozza meg. Ez úgy történik, 
hogy a vízüvegoldatban áztatott szövetből a 
- a va nyű k óm h at ásó t itank lóri d-ant im onklor i d 
komplex kiválasztja a kovasavat. Maga az el 
járás két lépésben megy végbe. A szövetet gumi 
val bevont hengerek között és gumibélésű 
(Menyben először beitatják a szerrel, azután 
semlegesítő fürdőbe vezetik. A szövet mozgását 
önműködően úgy szabályozzák, hogy a behatás 
után legfeljebb 15 percig várjon, amíg a sem 
legesítöbe kerül, mert annyi idő kell a rostok 
teljes behatására, viszont hosszabb idő ártal
massá, válhat, A semlegesítőben 15%-os szóda- 
oldat teljesen semlegesíti, hogy megakadályóz
zák oxihidráitoki keletkezését, amelyek a szöve
tek rugalmasságának ártanák. Ezután a szöve
tet szappannal, vagy szintetikus tisztítószerre I 
jól kimossák és megszárítják. A festékek nem 
mind férnek össze a szerrel, azonban a legtöbb 
festék részére megfelelő eljárást találtak. Értle 
kés jelenség, hogy’ a festékek nagy része barna 
rabb fakul a behatott szöveten, mint a nem 
kezeltben. A szer hatása házimosás és száraz- 
tisztítás után sem változik meg. Azonban ötszöri 
mosás után már hatástalanná válik. A fonál 
szakítási szilárdsága, nem csökken és nem is 
kopik gyorsabban, mint kezeletlen állapotában. 
A szövet tapintásán helyes kezelés és jól meg
választott kikészítőanyagok esetében nem lehet 
megérezni a behatást. Napfény és mesterséges 
fény nem csökkenti hatásfokát. Nemcsak dur
vább szövésű rahaneműek, hanem csipkék és 
szabadban használt tárgyak, mint sátorlapok, 
hátizsákok tűzmentesítésére is alkalmas. Keres 
kedelmi neve Erifon. (G. Seidel és H. C. Gul- 
ledge. ('hemieal Industries. 1949. 10. 497.)

L. A.K. G-
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Bt* KÉMIA TULAJDONSÁGAI.
A  B 12 a  l e g ú j a b b  v i t a m i n ,  m e l y e t  h o s s z ú  

k í s é r l e t e z é s  u t á n  s i k e r ü l t  e l ő á l l í t a n i ,  m e l y  a  
m á j  a n t i a m a e m iá s  a n y a g á v a l  a z o n o s .  E z e n  
a n y a g  j e l e n l é t é r ő l  M i n ő t  é s  M u r p h y  a l a p v e t ő  
k í s é r l e t e i  a l a p j á n  m á r  22 é v  ó t a  t u d n a k ,  a z  
i z o l á lá s i  k í s é r l e t e k  a z o n b a n  n a g y  n e h é z s é g b e  
ü tk ö z t e k .  E z e n  v i t a m i n  a z  a n a e m ia  p e m i c io -  
s á r a  s p e c i f i k u s a n  h a t ,  a z o n b a n  e z t  a  b e t e g s é 
g e t  á l l a t o k o n  e lő i d é z n i  n e m  s i k e r ü l t  s  í g y  a z  
e g y e t l e n  m e g f e le lő  t e s z t  v é s z e s  v é r s z e g é n y s é g 
b e n  s z e n v e d ő  b e te g e k n e k  k e z e lé s e .  E z  a z  iz o 
l á l á s i  k í s é r l e t e k e t  r e n d k í v ü l  l a s s ú v á  t e t t e .

A  h o s s z ú  m u n k a  e tn ed m én y e ik ép  e lő s z ö r  
m á jb ó l  k a p t a k  e g y  p i r o s s z í n ű  k r i s t á l y o s  a n y a 
g o t ,  m e ly n e k )  10 r  m e n n y i s é g e  m á r  h a t á s o s  
v o l t .  A  m á r  i z o l á l t  a n y a g r ó l  k i d e r ü l t ,  h o g y  
e g y e s  l a o t o b a o i l lu s  f a j  o k n a k  n ö v e k e d é s i  f a k t o r a ,  
t o v á b b á  a z o n o s  a  c s a k  h a t á s á b a n  i s m e r t  c s i r k e  
n ö v e k e d é s i  é s  p a t k á n y  p r o t e i n  f a k t o r o k k a l .  
E z e n  m e g f ig y e l é s e k  l e h e t ő v é  t e t t é k  a  B u  g y o r s  
m e g h a t á r o z á s á t .  K i d e r ü l t ,  h o g y  a  m á j  100 g - k é n t  
lő  T-t t a r t a l m a z ,  to v á b b á ,  h o g y  e g y e s  m i k r o 
o r g a n i z m u s o k  ( s t r e p t o n y c e s  g r i s e u s ,  b a c .  su b -  
t i l i s  s tb .)  t e r m e l i k .

A  B i2 1,500 M ó l. s ú l y ú  p i r o s s z í n ű  a n y a g ,  
m e ly  c o b a lto it  é s  f o s z f á to t  t a r t a l m a z .  J ó l  o ld ó 
d i k  v íz b e n ,  n é h á n y  s z á z a l é k  v iz e t, t a r t a l m a z ó  a l a -  
c s o tn y a ib b re n d ű  a lk o h o l b a n .  O l d h a t a t l a n  a b s .  
a lk o h o l b a n  é s  a p o l á r i s  o ld ó s z e r e k b e n ,  k i c s a p 
h a tó  e g y e s  f e h é r j e  k ic s a p ó s z e r e k k e l .

S z e r k e z e t é r e  v o n a t k o z ó l a g  a  b e h a tó  k é 
m i a i  v i z s g á l a t o k  m o s t  v a n n a k  f o l y a m a t b a n .  
A  B is -n e k  s ó s a v v a l  v a ló  h id r o l í z i s e  u t á n  n iu -  
h i d r i n n e l  r e a g á l ó  a n y a g o t  k a p t a k .  m e l y  e g y i k  
i s m e r t  a m i n o s a v v a l  s e m  v o l t  a z o n o s .  P a p í r -  
k r o m a t o g r a f i a  s e g í t s é g é v e l  s i k e r ü l t  e z t  a z o n o 
s í t a n i :  2 a m i n o p r o p a n o l l a l  a z o n o s .  A  h id r o l i -  
z á tu m  s p é k t r o s z k ó p o s  v i z s g á l a t a  h á r o m  a n y a g  
j e l e n l é t é t  m u t a t j a ,  m e l y e k  b e n z im in a z o l  g y ű 
rű t. t a r t a l m a z n a k ,  m e l y  g y ű r ű  a  v i t a m i n b a n  
p r e t f o r m á l t  á l l a ip o tb a n  v a n  j e l e n .  E  b á r o m  
a n y a g  k ö z ü l  e g y e t  s i k e r ü l t  p a p í r k r o m a t o g r a -  
t 'ia  s e g í t s é g é v e l  i d e n t i f i k á l n i ,  e z  5 .6 -d im e th i l -  
b e n z i im in a z o lla l  a z o n o s .  É r d e m e s  m e g je g y e z n i ,  
h o g y  e z e n  v i z s g á l a t o k a t  22 m g  B i* -v e l v é g e z 
t é k  e l .

K r o m a t o g r á f i a i  v i z s g á l a t o k  s e g í t s é g é v e l  
e d d ig  k é t  h a t á s o s  a n y a g o t  v á l a s z t o t t a k  a  m á j 
b a n  sz ó t, to v á b b é l  e g y  h a r m a d i k  j e l e n l é t é t  k i 
m u t a t t á k  e g y  s t r e p te n n i  e e s  t ö r z s  t e n y é s z e t é 
b e n . A z  e l t é r é s  a  n a g y  m o l e k u la  e g y  k i s e b b  
c s o p o r t j á b a n  l e h e t  s  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  e g y  ú j ,  
b io l ó g ia i l a g  ig e n  a k t í v  v e g y ü le t  c s o p o r to t  
i s m e r t ü n k  m e g .

(T. Pharmincy and Pharmacologv 1. 957. 1949.)
H .  1.

A FRIEDEL-CRAFTS REAKCIÓ 
MECHANIZMUSÁRÓL

E z  a  r e a k c i ó  sóik v i z s g á l a t  t á r g y á t  k é p e z te .  
Vr. A . P lo t n i  k o v  m á r  1 9 0 2 -b en  k o m p le x - k é p z ő 
d é s s e l  m a g y a r á z t a  a z  e t i l b r o n i i d b a n  o ld o t t  
a l n m í n i u m b r o m i d  e l e k t r o m o s  v e z e tő k é p e s s é 
g é t .  I g e n  s c k  k u t a t ó  p r ó b á l k o z o t t  a z  a lu i n í  
n iu m h a lo g e n i d e k  é s  a l k i l b  a lo g é n  i  d e k  k ö z ö t t  
k é p z ő d ő  ik o m p le x v e g y ü l e te k  s z e r k e z e té n e ik  f ö l 
d e r í t é s é v e l .  A  l e g e l t e r j e d t e b b  M e e r w e in  k é p 
le te .  A l n m í n i u m b r o m i d  o l d a t a  e t i l b r o n i i d b a n  
e r ő s e b b  u l t . i ia i l io ly a  e l n y e l é s t  m u t a t ,  m i n t  ez

ilő

a z  a lk o tó r é s z e k  e ln y e lé s é b ő l  v á r h a t ó  v o ln a .  
E z  ú j a b b  b i z o n y í t é k  a  k o m p le x - k é p z ő d é s  m e l 
l e t t .  A  P r i e d e l - O r a f t s  r e a k c i ó  k ö z b e n  f e j lő d ő  
g á z  n e m  e n g e d  k ö v e t k e z t e t n i  t ö r v é n y s z e r ű s é 
g e k r e .  A z  ö s s z e g y ű j t ö t t  k í s é r l e t i  a n y a g  a l a p  
j á n  a z  a l u m í n i u m t r i k l o r i d r a  a  k ö v e tk e z ő  
d i n i é r  k é p l e t  j a v a s o l h a t ó :

C l Cl

A z  a l k i l h a l o g e n  s z á r m a z é k o k  é s  a z  a lu m í -  
n i u m  k ö z ö t t  k é p z ő d ő  k o m p le x e k  á l t a l á n o s  k é p  
le te :

AlCL.nRX + A 1CL . E b b e n  a  k é p le t b e n  
n  k ü lö n b ö z ő  é r t é k e k e t  v e h e t  f e l .  E z e k  s z e r in t  
a z  á l t a l á n o s a n  e i f o g a d o t l  k é p l e t e t  : R A  IC ti 
e l k e l l  v e t n i  é s  h e l y e t t e  a  s z e r z ő k  á l t a l  j a v a 
s o l t  k é p l e t e t  a l k a l m a z n i .  (V . V . K ó r s a k ,  N . N . 
L e b e d e v ,  Z s u r n a l  o h s e s e j  e h iim ii 1 8 , 1 9 4 8 , 1 7 0 (1). 
V u k o v , V a v r in e c z .

A  F Ó L S A V  S Z I N T É Z I S E
A  p t e r o g lu t u m i n - s a v  —  m i n t  a z  u tó b b i  é v e k  
k u t a t á s a i  k i m u t a t t á k  —- ig e n  n a g y  j e l e n t ő 
s é g ű  a  g y ó g y á s z a t b a n  é s  a z  á l l a t t e n y é s z t é s b e n .  
T u d o m á n y o s  k ö z le m é n y e k  m i n d  g y a k r a b b a n  
s z á m o ln a k  h e  a  f ó l s a v  e r e d m é n y e s  g y ó g y á s z a t i  
f e l h a s z n á l á s á r ó l  a  v é r s z e g é n y s é g  le g k ü l ö n b ö 
z ő b b  v á l f a j a i n á l .  A  f ó l s a v  a l k a l m a z á s a  j e l e n t é 
k e n y e n  f o k o z ta  a  b a r o m f i a k  n ö v e k e d é s é t ,  to l la  
z a t u k  f e j lő d é s é t ,  to j á s h o z a m u ik a t  é s  a  t o j á s o k  
k ik e lh e tő s é g é n e k  a r á n y s z á m á t .  V a n n a k  f e l 
j e g y z é s e k  a  f ó l s a v  m á s  h á z i á l l a t o k r a  g y a k o r o l t  
e lő n y ö s  h a t á s a i r ó l  is .  N a g y  g y a k o r l a t i  j e l e n 
tő s é g e  k ö v e tk e z té b e n ,  i g y e k e z te k  a  s z o v je t  
k u t a t ó k  a  f ó l s a v a t  i p a r i  m é r e te k b e n  e l ő á l l í 
t a n i .  A  f ó l s a v  k i n y e r é s e  t e r m é s z e t e s  a l a p 
a n y a g o k b ó l  (é le s z tő  é s  m á j )  ig e n  k ö r ü l m é n y e s ,  
h o s s z a d a lm a s  é s  r o s s z  k i t e r m e lé s s e l  v é g e z h e tő  
f o l y a m a t ,  e z é r t  K i r s z á n o v a  é s  T r u f á n o v  k id ő l  
g o z t a k  e g y  . s z i n te t ik u s  e l j á r á s t .  A  f ó l s a v n a k  
A n tg i e r  é s  m u n k a t á r s a i  á l t a l  m e g a d o t t  k é p l e 
t é t  v é v e  a l a p u l ,  a  s z i n t é z i s t  a  'k ö v e tk e z ő  v á z la t  
s z e r i n t  o l d a t t á k  m e g :

C O O H  +  4 N a O H  +  0*5 0,

) N H ,H C —N H C O C
I

C H .
I

C B .
I
C O O H

p-am inobeiizoil-di — 
trl ntam insav

B r —C H - 
I

- H -C —Br 
Ic=o

H
i b róm-pro | >i o n 

aldahid

HO—C = = N
i I

+  H.NC C NH —*
II II

H.NC N2HC1
2,4, Vt rí ami iio-O-oxi pirimklí n-di-klórhid rá t

COO H +  2NaCl +  2NaBr
HC NI ICO N N HCH, HOC- — \

CH,
I
CH„

C= —N -C  C NH, 
I II II

HC= N---- C—  X
COOH -KILO

I>t e r .) í<J n tam insav (fő i x -  v)
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A szovjet szerzők új eljárással szintetizál- 
táík a p-amiinobenzoil-d/—/—glutaminsavat, 
ebből előállították a fólsavat és eljárást dol
goztak ki a szintetikus nyerstermék tisztítá
sára. A kapott termék aktivitása azonos volt 
a természetes anyagéval

V .  A .  K i r s z á n o v a  és A .  V .  T r u f á n o v , Bioehimija, U  
5, 413, 1949.)

D. I.

TŰZVÉDELEM
A szokásos elővigyázati rendszabályokon 

kívül, kémiai üzemekben nagy gondot kell tűz
védelmi (Szempontokból, a statikus elektromos
ság problémájára is fordítani. Minden szige
telt fémrészen felhalmozódhat a statikus 'elek
tromosság, mely hirtelen kiegyenlítődve szikra 
alakjában súlyos robbanásokat okozhat.

Különösen gyakran halmozódik fel az elek
tromosság az olajjal jól megkent, tehát szige
telt forgó fémrészeken. Célszerű ilyen esetek
ben az elela cmosságot fómkefékkel elvezetni, 
illetve a kenuolajhoz jól vezető grafitot adni ós 
ezzel segíteni a töltések kiegyenlítődését.

Gumi-, illetve textilszíjaiknál jó szolgálatot 
tesz a fémszálak beszövése a töltések elvezeté
sére. Célszerű a veszélynek kitett üzemek leve
gőjét állandóan 50% relatív nedvesség tartalom 
felett tartani, mert ilyen levegő is kiegyenlíti 
a feszültség különbségeket.

Új utat jelent a védekezésben a radioaktív 
anyagok használata.. Ezek az anyagok az üzem- 
helységben elhelyezve ionizálják, tehát veze
tővé teszik a levegőt ós ezzel gátolják meg a 
fölös elektromos töltések felhalmozódását.

Növeli a tűzbiztonságot, ha magas nyo
másra, illetve hőfokra reagáló jelző ós bizton
sági berendezéseket szerelnek fel az üzemekben.

G. 1.
KÉSZÜLÉK FOLYADÉK FAJSÜLYÁNAK 

ÁLLANDÓ REGISZTRÁLÁSÁRA

A gyártási folyamatoknál szereplő folya
dékok (savak., oldószerek) állandó faj súly ellen
őrzése nehezen megoldható probléma, ha nagy 
pontosságot és a hőfok korrigálását is meg
követeljük a készüléktől. Műszálak szilárdító 
savas fürdőinek fajisúlyát méri és regisztrálja, 
az alábbi készülék.

A vizsgálandó folyadékot állandó sebesség
gel átfolyatják egy kb. 10 cm 0-ü  és 50 cm ma
gas saválló anyagból készült vasedényen. Ebbe 
az edénybe nyúlik bele különböző mélységre 
két vékony cső. Ha a két csőben percenkint 
azonos mennyiségű gázt (levegőt) nyomunk át, 
akkor a két csőben lévő nyomáskülönbség gya
korlatilag csak a két nyílás távolságától (folya
dékoszlop magasság) és a folyadék faj súlyától 
függ. Az áramlás sebességét rotaméterrel, a két 
nyomáskülönbségből adódó fajsúly értéket, 
megfelelő írószerkiezettel összekapcsolt mano- 
méterrel mérik és jegyzik.

G. I.

DDT ROVARIRTÓ ŰJ VERSENYTÁRSA
Az ismert rovarir tószerekhez, mint a DDT, 
benzolhexaklorid stb. új vegyület csatlakozik; 
klórozott kaml'én. Az új vegyület empirikus 
képlete: CinHisCIs, több izomérje ismeretes, 
mindegyik rovarölő méreg. Viaszos halmazálla
potú, kellemes illatú, 70—90° C között lágyul. 
Oldószerek közül aeeton, CC14, xylol, aromás 
és alifás szénhidrogének oldják. Mérgező ha
tása nagyobb, mint a DDT-é. Halálos dosis 
60 mg/kg testsúlyra számítva, szemben a DDT 
250 mg/kg-val. Toxikus hatása kontakt és gyo- 
morméreghatás kombinációjából tevődik össze. 
Melegvérű állatoknál, mint pl. egér, patkány, 
disznó központi idegrendszerre hat izgatólag, 
majd a dosis emelésekor rángógöres áll be és 
lélegzést szünteti meg.

Növényeknél nem okoz általában károso
dást, kivéve a tökfélólket. Talajban vizsgálták 
hatását, a vizsgálat eredményeként azt kapták, 
hogy a mikro-organizmus lebontja és hatás
talanítja. Igen fontos gyakorlati alkalmazása 
gyapot művelésnél van. Utolsó években meg
állapították, hogy a rovarok által okozott kár 
a gyapot termelésben igen nagy, mintegy 
15%-ra tehető a veszteség. Az új rovarölő hasz
nálata esetén ez igen kis százalékra esik le.

The Chemical Age (1949, 571.).

ÚJ IPARI OLDÓSZER. Acetonitril, ame
lyet másnéven metilcianid, v. etilnitrilnek is 
hívnak, újabban, mint kiváló oldószer nyert 
alkalmazását; cellulózé ester, celluloid, kollo- 
dium, alkaloida és zsírsavaik kiváló oldószere. 
Tiszla, színtelen folyadék, jellegzetes szaggal. 
Metál-, etilalkohol-, vízzel, acetonnal keverhető, 
viszont ' iszénhidrogén sorozatbeliekkel nem 
keveredik. Fp. 81° C fagyp. —44° C. Toxikus 
hatású; toxicitása ©eetsavéval hasonló.

Használhatóságát bizonyítja, hogy:
1. zsírsav, olaj, gyanta és más nyersanyag 

szulfonálásánál alkalmazzák;
2. acetonitrillel paraffinszénhidrogének 

megtisztíthatók gyanta-, fenol©®-, színezőanya
goktól;

3. ehető csukamájolaj elválasztható más 
halolajoktól;

4. használják szavszámmalbíró viaszoknak 
a semleges viaszoktól való elválasztására;

4. cellulóz© észtert cellulózé étertől való 
különválasztásra;

6. olajok sav tahin ításá r a.
Analitikai célokra is alkalmazzák; pl cel

lulóz© észtert Ikaucsuk, guttaperchától stb. 
elválasztják és így analizálja.

The Chemical Age (1949, 629.).
FRANCIA PLUTÓNIUM. A TUsine Aío- 

migue de Bouchetben előállították az olső_ 1 mg 
plutóniumot tiszta só alakjában, ezzel úĵ  feje
zet .nyílt meg a francia atommag-kutatásban.

The Chemical Age (1949, 795.).
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Magyar Kémikusok Lapja

Április negyediké

népünk, nemzetünk legnagyobb ünnepe. Március 15-e a nemzeti függetlenség és a népszabad
ság kivívásáért indított harc ünnepi évfordulója, április negyediké a nemzeti függetlenség 
megvalósításának, a felszabadulásnak az ünnepe. A megvalósidást, a felszabadulást a dicsősé
ges Szovjet Hadsereg, a zseniális sztálini hadvezetés hozta meg nemzetünknek, népünknek.

Hálával és kegyelettel gondolunk azokra a szovjet hősökre, akik életüket áldozták 
Hazánk felszabadításáért. Mindennek, amit a felszabadulás óta; a munkásosztály a kommunis
ták vezetésével, irányításával elértünk, az alapja, a kiindulópontja a szovjet hősök, a Szovjet 
Hadsereg, a Szovjetunió győzelme. Felszabadulás nélkül nincsen földreform, nincsen újjáépítés, 
két év és öt hónap alatt teljesített hároméves terv, de nincsen ötéves terv sem. Mindezeknek 
az eredményeknek a kezdete 1945 április negyediké, megvalósulásukat pedig a magyar kom- 
munisták politikája., a magyar dolgozó népnek ellenségei ellen vívott harci sikerei hoz
ták meg.

1945 április negyediké a legnagyobb ajándék, amelyet a magyar nép a szovjet néptől 
kapott. Ezt a legnagyobb ajándékot azonban a további ajándékok, a segítség egész sora 
követte és követi ma is. A  Magyar-Szovjet Barátság hónapjában tudósok. írók, sztahanovisták, 
munkások, művészek, művészcsoportok látogattak el hozzánk a Szovjetunióból, hogy személye
sen is minél többet átadhassanak nekünk az élenjáró szovjet kultúra és szovjet technika 
eredményeiből. Népünk határtalan szeretettel és tanulnivágyássál fogadta szovjet vendé
geinket,

A mi feladatunk is gondoskodni arról, hogy a szovjet tapasztalatok, a szovjet tudo
mány, a szovjet művészet a dolgozó tömegek közkincsévé váljék s ezáltal kifejtse gyorsító, 
katalizáló hatását a szocializmus építésében, a szocialista embertípus nevelésében, Ünnepeljük 
április negyedikét azzal is, hogy az eddiginél nagyobb lendülettel igyekezzünk ezen törekvést 
célhoz vinni.

A felszabadulás ünnepét a Szovjetunió és Sztálin generalisszimusz iránti határtalan 
szeretetünk és mélységes ragaszkodásunk kifejezésével ünnepeljük. A munkafelajánlások füzé
ben ég az ország dolgozó népe s hetek óta így készül április negyedikére. Ez az ünneplés: 
ünneplés a hála őszinte érzésével, de messze túl ezen ünneplés fokozott helytállással. Minden 
teljesített felajánlás tégla annak a bástyának a megerősítéséhez, amelyet hazánk a béke 
frontján alkot.

Ünnepeljük április negyedikét fokozott helytállással!



98 M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a

Minőségi ellenőrzés a vegyiparban
P R E I S I C H  M I K L Ó S

A háborús pusztítások által nagy mérték
ben sújtott iparunkat a dolgozó nép a Párt veze
tésével újjáépítette, sőt hároméves tervünk be
fejeztével az ipari termelés színvonala meg
haladja a háború előtti termelést. Az újjáépí
tés első feladata a termelés mennyiségének 
fokozása volt és ezen feladat teljesítése egyes 
esetekben háttérbe szorította a minőség kér
dését. Az elmúlt év májusában az MDP köz
ponti vezetőségének ülésén mutatott rá nyoma
tékosan Rákosi elvtárs a minősért javításának 
fontosságára: „Nagy figyelmet kell fordítanunk 
a minőség kérdésére. Nem szabad megenged
nünk, hogy a szocialista ipar termelvényeinek 
minősége rosszabb legyen, mint a kapitalistáké 
volt. Ellenkezőleg, a szocialista ipar fölényé
nek a minőségben is meg kell mutatkoznia.“

Ma iparunk és népgazdaságunk egyik köz
ponti kérdése a termékek minőségi színvonalá
nak emelése. A dolgozók maguk követelik, 
hogy elvégzett munkájuk a lehető legnagyobb 
értéket termelje ki és tudják azt, hogy a rossz 
minőségű áru növeli az önköltséget, zavarja a 
terv végrehajtását. Emellett a dolgozók élet- 
színvonalának emelkedése egyben minőségi 
igényt is jelent. Döntő fontosságú továbbá a 
minőség kérdése az export vonalán. Nyilván
való, hogy csak olyan gyártmányokkal lehet a 
magyar ipar versenyképes, melyek minőségi 
szempontból elsőrendűek. Exportunk fokozása 
pedig döntő előfeltétele ötéves tervünk teljesí
tésének, mert csak export révén tudjuk meg
szerezni a terv végrehajtásához nélkülözhetet
len külföldi nyersanyagokat és termelőeszkö
zöket.

Fentiekből kifolyólag a minőségi termelés 
fokozásának kérdése, műszaki vonatkozásaitól 
eltekintve, igen komoly politikai feladat.

Az ipari kormányzat 1949 októberében ren
delte el, hogy minden vállalatnál minőség- 
ellenőrző osztályt (MEO), kisebb vállalatoknál 
minőségellenőrző csoportot (MÉCS) kell szer
vezni.

A MEO politikai feladatai a fentiekben 
már vázolt alapokra épülnek. Döntő szerepe 
kell, hogy legyen a MEO valamennyi beosztott
jának abban, hogy az üzemek dolgozói között a 
minőségi termelés fontosságát tudatosítsa és 
rámutasson az esetleg elkövetett hibák kap
csán azokra a károkra, melyek nemzetgazdasá
gunkat a hanyag, felületes munka révén érhe
tik. A MEO tehát műszaki funkcióin kívül, 
jelentős nevelő munkát kell, hogy kifejtsen.

A MEO műszaki funkciói sokrétűek. Egyik 
legdöntőbb feladata -— amint elnevezéséből is 
következik — a minőség ellenőrzése. Ennek 
érdekében a MEO a gyárba beérkező vala
mennyi nyersanyagot, a gyár súlyponti helyein 
vett félkészáru mintákat, valamint a készáru
kat megvizsgálja és megállapítja, hogy azok 
kémiai vagy fizikai állandói megfelelnek-e az 
érvényben lévő minőségi előírásnak, szabvány
nak. Ugyancsak a MEO feladatát képezi a

készáru raktározásának és csomagolásának 
ellenőrzése is. Ha a MEO a végzett vizsgála
tok, elemzések során a minőségi előírásokhoz 
képest eltérést állapít meg, úgy ezt haladék
talanul közli az intézkedésre illetékes osztály 
vezetőjével. Nyersanyagoknál tehát az anyag- 
beszerzést, félkész-, vagy készárunál a mű
szaki vezetőt értesíti. A MEO így elsőrendű 
segítője a műszaki vezetőnek, mert azonnal 
felhívja figyelmét arra, ha valahol az üzem
ben hiba jelentkezik. A MEO szervezésének 
kezdeti időpontjában egyes kivételes esetekben 
előfordult, hogy a műszaki vezetés részéről 
bizonyos ellenszenv mutatkozott a MEO irá
nyában. Az elmúlt néhány hónap során .azon
ban a MEO-szervezettel szemben aggályoskodó 
műszaki vezetők is rájöttek arra, hogy milyen 
nagymértékű segítséget jelent számukra a jól 
megszervezett MEO. Így ma már a vegyipar
ban ki lehet jelenteni, hogy a műszaki vezetés 
a MEO-val jól működik együtt.

A MEO-nak .azonban a minőség ellenőrzé
sén túlmenően még .számos műszaki feladata 
van. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a minőség 
javítása terén nincs megállás, hanem óéiul kell 
kitűzni a termelvónyeink minőségének folya
matos javítását. Ebben a munkában is értékes 
segítséget nyuj'hat — és az eddigi, viszonylag 
rövid gyakorlatában már több esetben '.nyúj
tott is — a MEO a műszaki vezetésnek. A MEO 
beosztottjainak feladata, hogy minden olyan 
műszaki hiányosságra felhívják a műszaki 
vezetés figyelmét, melyek kiküszöbölésével a 
minőség javítható. Alaposan megismerkedve 
az üzemmel, módjuk van és lesz arra, hogy ja
vaslatokat tegyenek a technológia korszerűsí
tése érdekében. A minőség javításával egyide
jűleg kötelessége a MEO-nak, hogy az alkal
mazott vizsgálati eljárásokat, szabványokat a 
jobb minőséggel szemben támasztott követel
ményeknek megfelelően megváltoztassa.

Nem hanyagolható el a MEO működésének 
tárgyalása során a vizsgálati módszerek kér
dése sem. A MEO beosztottainak is harcot kell 
folytatni saját munkájuk termelékenységének 
emelése érdekében. Szükséges tehát, hogy 
munkamódszereiket állandóan fejlesszék, töké
letesítsék, vagyis jobban és pontosabban hasz
nálható vizsgálati eljárásokat kísérletezzenek 
ki, vagy vegyenek át. Csak ezen az úton érhető 
el, hogy a MEO mindjobban fokozódó felada
tait létszámának felduzzasztása nélkül és gyor
san el tudja látni. Az elemzések gyors és pon
tos végrehajtása már azért is elsőrendű köve
telmény. mert mit sem ér a legjobban megszer
vezett MEO, ha a folyamatosan tovább feldol
gozásra kerülő félkészáru elemzési .eredményét 
csak akkor produkálja, amikor .a készárut elő
állító művelet már régen befejezést nyert; ha a 
műszaki vezető figyelmét a várható hibákra 
akkor hívja fel, amikor a hiba .már bekövet
kezett.

A MEO feladatát nemcsak az üzemben fel
dolgozásra kprülő nyersanyagok minőségének
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ellenőrzése képezi, hanem a gyárba beérkező 
segédanyagok, gópiberendezések, felszerelések 
minőségi ellenőrzése is. Természetesen nem 
szabad ezen a téren a szűk prakticizmus hibá
jába esni és kivétel nélkül mindent, ami a 
gyártelepre beérkezik, ellenőrizni; hanem súly
pontokat kell képezni. A beruházások során 
beérkező építőanyagok, gépek st;b. minőségi 
ellenőrzése tekintetében merültek fel problé
mák. A szervezés megindításakor tisztázatlan 
volt ugyanis az, hogy a beruházó vállalatok 
által termelő üzemben végzett beruházások 
minőségi ellenőrzését a MEO tartozik-e vé
gezni. Ezzel kapcsolatban álláspontunk az, 
hogy a MEO az üzem által saját rezsiben vég
zett beruházások végrehajtásához beérkező 
anyagokat és gépeket minőségileg ellenőrzi. 
Nem gyakorol azonban minőségi ellenőrzést a 
beruházó vállalatok által végrehajtott beruhá
zásoknál, miért ilyen beruházásoknál ma ara a 
beruházó vállalat feladata az egyes szállítók 
által eszközölt szállítások minőségi ellen
őrzése.

A MEO feladatát képezi továbbá a válla
lat birtokában lévő lellsnőrző műszerek, mérő
berendezések feltárása, használatba és nyilván
tartásába vétele és rendszeres ellenőrzése. Ezt a 
funkciót ma a MEO-szervezetek a laborató
riumi műszerek tekintetében be is töltik. Szük
ségesnek és helyesnek látjuk azonban ezen túl
menően azt is, ha a MEO feladatkörébe sorol
juk az üzemben alkalmazott mérőműszerek 
működésének rendszeres /ellenőrzését. A MEO 
munkájának! kifejlesztése során sor fog kerülni 
arra, hogy /ezt a funkciót is betöltse.

Az eddig előadottak értelmében a MEO 
hatá körébe tartozik, hogy valamennyi, a 
gyárba beérkező súlyponti jelentőségű árut 
megvizsgáljon és azok használhatóságát ille
tően az objektív vizsgálati adatok alapján nyi
latkozzék. A minőségi előírásoknak megfelelő 
anyagokra vonatkozó szállítólevelet a vizsgá
latot végző MEO-beosztott bélyegzőjével látja 
el és a szállítólevelet a lebonyolításra illetékes 
adminisztratív osztályhoz eljuttatja. Ha az 
áru használhatatlan, úgy a MEO ezt a tényt a 
vizsgálati jegyzőkönyv egy példányának egy
idejű megküldésével az anyagbeszerzés vezető
jével közli, aki az áru visszaküldése iránt in
tézkedik. Csökkent értékű áruknál a MEO — 
ugyancsak a vizsgálati jegyzőkönyv alapján 
—_ közli az anyagbeszerzés vezetőjével, hogy 
milyen mértékű százalékos árengedmény ese
tén  ̂tartja az árut átvehetőaek 'és figyelemmel 
kíséri, hogy javaslata milyen mértékben érvé
nyesült.

A félkészárnk vizsgálata a gyár súlyponti 
helyein kell, hogy megtörténjék. Ezek a helyek 
úgy választandók, hogy a selejtet idejekorán 
meg lehessen fogni, tehát a selejtes minőségű 
áru ne tehessen meg túlságosan hosszú utat a 
technológiai folyamat során. A vizsgálatok 
gyakorisága folyamatos üzemekben annak 
függvénye, mely idő alatt következhet be az 
adott technológia mellett olyan változás, 
amely a minőséget megváltoztatja. Szakaszos 
üzemben a félkószáru vizsgálata adagonként 
történik. A félkószáru vizsgálatánál a MEO az 
előírt minősőégtől való eltérés esetén azonnal 
értesíti a műszaki vezetőt a vizsgálati jegyző-

*

könyv megküldésével egyidejűleg. Döntő 
feladata azonban a MEO-nak — folyamatos 
gyártásnál —, hogy figyelemmel kísérje az 
anyag összetételének változását és szükség 
esetén figyelmeztető jelentést küldjön a mű
szaki vezetőnek akkor is, ha az anyag kémiai 
vagy fizikai jellemzői még nem mutatnak hi
bára, valamely tényező azonban vágy alakul, 
hogy arra lehet következtetni, hogy bizonyos 
idő múlva meghaladja a tűrési határt. Ily- 
módon tehát a MEO szerepe döntő a selejt 
megelőzése tekintetében is.

A készáru vizsgálatánál a MEO az általa 
megvizsgált és megfelelőnek talált árut bé
lyegzőjével ellátja. A gyárat tehát csak olyan 
áru hagyhatja el, melyet a MEO megfelelő 
minőségűnek talált. A MEO által az árura, 
(illetve annak göngyöletére) helyezett bélyegző 
tüntesse fel, hogy a MEO-nak melyik beosz
tottja és mikor végezte a vizsgálatot és lehető
leg tüntesse fel azt is, hogy milyen gyártási 
számú sarastól készült az áru.

A MEO fentiekben vázolt hatásköréből 
íolyólag következik, hogy a MEO vezetője az 
üzem műszaki vezetőjének nem alárendeltje, 
viszont az üzem műszaki vezetője sem alá
rendeltje a MEO-vezetőnek. Ennek következ
tében működésükben egymástól utasításokat 
nem fogadnak el. Hasonlóképen nem utasíthat
ják a vállalat egyéb főosztályainak, osztályai
nak, vagy üzemeinek vezetői a MEO beosztot
tait sem. A MEO éppenúgy, mint a műszaki 
főosztály, közvetlenül a vállalatvezető irányí
tása alatt áll. Ha tehát a MEO vezetője által 
a selejt elkerülése, vagy kiküszöbölése érdeké
ben tett javaslatot a műszaki vezető nem fo
gadja el, vagy nem hajtja végre, úgy a MEO 
vezetője a vállalatvezetőnek tesz jelentést. Ha a 
MEO vezetője és a vállalat vezetője között 
merül fel nézeteltérés vagy vita, úgy a MEO 
vezetője erre vonatkozólag a minisztériumnak 
tesz jelentést. Ezt a jelentést a MEO vezetője 
továbbítás céljából a vállalat vezetőjének adja 
át és a vállalatvezető azt — esetleges megjegy
zéseivel ellátva — továbbítani köteles. Az ed
digi gyakorlatban azonban ilyen vélemény- 
különbségek, vagy hibák még nem fordultak 
elő, ami azt bizonyítja, hogy a vállalataink 
vezető funkcionáriusai helyesen értékelik a 
MEO szerepét és a MEO működését saját mun
kájuk megsegítéseként fogják fel.

A MEO dolgozói állandó képzésben kell, 
ho>gy részesüljenek. Ennek a képzésnek úgy 
műszaki, mint politikai vonatkozásúnak kell 
lenni. Különös fontossággal bír az oktatás a 
MEO-szervezetek felépítésének jelenlegi, kez
deti stádiumában, amikor igen nagy számtan 
kapcsolódtak be új káderek a minőségellenőrző 
munkába. A Minisztérium által megindult 
első MEO tanfolyam már lebonyolódott. Ezen 
a tanfolyamon a hallgatók elsősorban ipar- 
politikai előadásokat hallgattak és így szakmák 
szerinti éles profilozásra még nem volt szük
ség. E tanfolyam utolsó előadása foglalkozott 
a vállalati különleges minőségi kérdésekkel és 
ezt az előadást vállalatonként a MEO vezetője 
tartotta. A közeli jövőben újabb tanfolyamok 
indulnak. Ezek anyagában a szakmai képzés 
lesz az uralkodó, úgyhogy a tanfolyamokat 
szakmánként fogjuk megszervezni. Az intézmé
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nyesen megszervezett oktatáson kívül azonban 
a MEO vezetőjének saját hatáskörén belül is 
folyamatosan gondoskodnia kell arról, hogy 
beosztottiai fejlődjenek és fejlődhessenek. En
nek érdekében a MEO előfizeti azon szakfolyó
iratokat, amelyék tanulmányozása iparáguk 
minőségi kérdései szempontjából fontos, ezen 
szaklapok érdekességgel bíró közleményeit 1c- 
fordíttatja, vagy kivonatolja és a dokumentá
ciós anyagot a MEO dolgozói rendelkezésére 
bocsátja. A MEO dolgozói ezenkívül hasonló 
üzemek MEO-dolgozóival tapasztalatcserét bo
nyolítanak le, hogy alkalmazni tudják a másutt 
bevezetett fejlettebb munkamódszereket. Rend
szeres megbeszéléseket tartanak továbbá a MEO 
dolgozói az általuk ellenőrzött üzemrész dolgo
zóival, a MEO vezetője pedig az üzemek veze
tőivel. Ezen megbeszélések során vitatják meg 
azon javaslatokat, amelyek a technológiai fej
lesztésre, a minőség javítására irányulnak.

Fontos és még megoldásra váró kérdés a 
MEO-beosztottak bérezése. Nyilvánvaló, hogy 
ennek a bérezésnek a termeléstől függetlennek 
kell lenni, mert a mennyiségi termelés egyes 
esetekben a minőség rovására mehet. A bére
zésnek a termeléstől való íüggetlenítése már 
megtörtént és folyamatban van a MEO dolgo
zói részére a minőségi tényezőktől függő bére
zési rendszer kidolgozása.

A MEO-szervezeteket iparáganként az ille
tékes iparági főosztály a minisztérium üzem- 
gazdasági főosztályával egyetértésben fogja 
össze és irányítja. Az ipar valamennyi MEO- 
szervezete fölötti irányítást az Ipari Minőség- 
ellenőrző Intézet (IMEI) gyakorolja. Ellenőrzi 
továbbá az IMEI azt is, hogy a gyártásközi 
ellenőrzés súlyponti helyei megfelelően van
nak-e kijelölve, szükség esetén javaslatot tesz 
azok megváltoztatására, vagy a mintavételi 
helyek számának szaporítására. A vállalati 
MEO-szervek munkáját az IMEI szúrópróba
szerű kiszállásokkal ellenőrzi, amikor maga is 
mintát vesz és azt központi intézetében meg
él emzi, majd az eredményt összeveti az üzemi 
MEO-szervezet analízisével.

Különleges helyet foglal el ebből a szem
pontból a gyógyszeripar, ahol a késztermékek 
minőségi ellenőrzését a közegészségügyi érdek 
figyelembevételével már a múltban is erre a 
'•ólra kijelölt szerv, az Országos Közegészség- 
ügyi Intézet, végezte. Az Országos Közegész
ségügyi Intézet és az Ipari Minőségellenőrző 
Intézet között létrejött megállapodás szerint a 
gyógyszeripari MEO-szervezetek fölötti ellen
őrzést e két szerv a jövőben olyképpen osztja 
meg, hogy a kész termékek minőségi ellenőr-zé
sének felsőbb szerve az Országos Közegészség- 
ügyi Intézet, míg a gyártásközi termékek vizs
gálata fölötti felsőbb ellenőrzést az IMEI gya
korolja-

A minőségellenőrző osztályok szervezését 
elrendelő miniszteri rendelet szerint a MEO-k. 
havonta egyszer jelentésben kötelesek beszá
molni működésükről és a jelentésben külön ki 
kell térniük a tárgyhónap során előállott selejt 
keletkezésének okára és a selejt kiküszöbölése 
érdekében tett javaslatokra és intézkedésekre. 
Ki kell továbbá értékelni forintban azt, hogy 
a tárgyhónapban előállott selejt milyen veszte
séget jelent a vállalat szempontjából. E kiérté

kelést az üzemi könyveléssel együttműködve 
kell elvégezni és figyelembe kell venni nemcsak 
a tönkrement áruba befektetett anyag, munka
bér, energia stb. költségekek hanem azt is, hogy 
a selejt révén a termékek önköltsége emelke
dett. Ki kell mutatni továbbá a selejt jelentés 
ben azon ráfordítások forintösszegét is, amelyek 
az esetben lépnek fel, ha a gyárnak valamely 
termékét az előírt technológiától eltérően kel
lett feldolgozni. Ez általában akkor fordul elő, 
ha a gyártás során történt hiba következtében 
bonyolultabb úton kell a végtermékhez eljutni. 
Selejtként tüntetendő fel továbbá, ha a készáru- 
kihozat a normánál alacsonyabb mértékű, vagy 
pedig ha a nyersanyagfelhasználás nagyobb az 
anyagnormában megszabottnál.

A havi jelentésben kell továbbá feltüntetni 
azt is, hogy milyen reklamációk merültek fel 
a vállalat termnívényeivel szemben, valamint, 
hogy a vállalat más szállítókkal szemben 
milyen reklamációval élt- Jelenteni kell azt is. 
hogy a vállalattal szembeni reklamáció indo
kolt volt-e vagy indokolatlan.

Mindezek után vizsgáljuk meg a nehézvegy
ipar legnagyobb vállalatának, a Péti Nitrogén
művek N. V.-nelíl MEO-szervezeti felépítését.

A vállalat MEO-szervezetének felépítését 
az jellemzi, hogy miután az üzemek vertikálisan 
függnek egymástól, a közbeeső termékek vizs
gálatára terjed ki legszélesebb skálában. így a 
MEO a közbeeső termékek vizsgálatán keresz
tül szolgálja a többtermelést, illetve az anyag
normák javulását és a veszteségmentes gyár
tást.

A Péti Nitrogénművek nyersanyaga a vár
palotai ahydrált lignit. Ennek a nyersanyag
nak a vizsgálatával külön csoport foglalkozik 
annál is inkább, mert minősége tekintetében 
(nedvességtartalom, portartalom) sok panasz 
merült fel és minőségi tényezői döntő módon 
befolyásolják az üzem termelését. Minthogy a 
várpalotai ahydráló berendezés naponta több 
saras ahydrálását is végzi, szükségessé vált, 
hogy nedvesség- és pormeghatározások négy 
óránként készüljenek, míg a hamutartalom meg
határozása és az immediát-aníalizis naponta 
történik.

A Péti Nitrogénművek N. V. MEO szerve
zetét a túloldali táblázat mutatja be.

A kémiai ellenőrzéssel foglalkozó csoport 
egyes részlegei a nyersanyagot, a közbeeső ter
mékeket és a készárut vizsgálják. A gázgyár
tásnál srilypontot képez a minőségi kemence
gáz előállítása, mely a 0 0 + H 2-nek az összes 
termelt gáz térfogatához való viszonyában jel
lemezhető legjobban.

A másik súlypont a kokszgenerátorgáz 
minőségi és mennyiségi termelése, mely szintén 
a termelt gáz CO+H2 tartalmával jellemezhető. 
Ezen vizsgálatokat a MEO 3 óránként végzi, 
hogy időben fel tudja hívni a gázgyár vezető
jét a minőség esetleges csökkenő tendenciájára. 
A fűtőgáz terén a kalorikus hasznosítás a 
döntő; tehát az 1 tonna szénre eső gázkihozat, 
valamint a hamu égethető alkotórésztartalma 
képezi a MEO vizsgálatának súlypontját- 
A' gázelemzőcsoport ellenőrzi továbbá a gáz
keverőben a hidrogén és nitrogén arányát, végzi 
a konverzió után a gázban maradt CO mennyi
ségének vizsgálatát, a szintézis rendszerben pe-
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(ÜK a cirkulációs és a lefújt gáz összetételének 
állandó ellenőrzését.

A saviizemi vizsgálatokat végző MEO-cso- 
port ellenőrzi az égető elemekben az átalaku
lási fokot, az oxidációs tornyokban a gáz oxi
dációs fokát, majd az abszorpciós tornyok ha
tásfokát. E vizsgálatokat naponta egyszer vég
zik. A termelt savat savszázalékra és s z e n 
nyezésekre ellenőrzik.

Az ammonnitrát és pétisó üzemi MEO-rész- 
leg munkájának súlypontja az ammonnitrát- 
oivadék nedvességtartalmának meghatározása, 
majd pedig a kész pétisó nitrogéntartalmának 
és portartalmúnak ellenőrzése. A pétisó nitrogén- 
t:> rt a Írnának helyes beállítása, érdekében szük
séges, hogy a féltermék nitrogéntartalma a 
nyomóhengereken való feldolgozás előtt is el
lenőriztessék. A pétisó vizsgálata gépenként 
minden órában megtörténik és a péti MEO- 
szervezet felállítása óta nem fordult elő. hogy 
17% nitrogéntartalom alatti pétisó került volna 
legyártásra. A pétisó üzemi MEO-csoport fog
lalkozik továbbá a mészkő minőségének ellen
őrzésével is.

A segédanyagellenőrzőcsoport elsősorban 
a víz- és olaj vizsgálattal foglalkozik!. Ügy a víz, 
mint a kenőolajok minősége az üzem működése 
szempontjából döntő jelentőségű. Ezenkívül az 
egyéb segédanyagok minőségének ellenőrzését 
(elektrolitréz, aktívszén, marónátron, hangya
sav, tömítőlemez, stb.) külön részleg végzi.

A gépészeti ellenőrzést végző csoport fel
adatát a beérkező gépek és elektromos berende

zések, valamint a beérkező és az üzembe be
szerelt műszerek és mérőberendezések rend
szeres ellenőrzése képezi.

A MEO-szervezetet ezenkívül a szükséges 
adminisztrációs létszám egészíti ki.

A MEO valamennyi vizsgálatáról jegyző
könyvet készít.

A Péti Nitrogénművek MEO-szervezetének 
munkájában lóképpen a közbeeső termékek vizs
gálata szerepel döntő súllyal. Ha a közbeeső 
termékek minősége az előírt mértéknél rosz- 
szabfc, ez még nem jelenti azt, hogy a gyár, a 
mindennapi értelemben vett selejtet termel. 
A selejt csak abban az értelemben jelentkezik, 
hogy a fajlagos felhasználások romlanak és így 
a termelés, ha minőségileg megfelel is, mennyi
ségileg csökken. A vegyiparban általánosság
ban az a helyzet, hogy a selejt a közbeeső ter
mékek minőségének leromlása következtében 
termeléskiesés formájában jelentkezik.

A MEO-szervezet tehát műszaki ellenőrzést 
is gyakorol és ez általában a vegyiparban a 
minőségi ellenőrzéstől nem is választható szót.

A MECbszervezetek eddigi működésével 
kapcsolatosan számos, részben a megoldás stá
diumában lévő, részben még megoldandó pro
bléma merül fel. Egyik legkomolyabb nehézség
ként a szabványok hiánya mutatkozik. Szab
ványok hiányában az egyes üzemek gyakran 
egymástól eltérő házi előőírásokklal, házi szab
ványokkal dolgoznak és ennek következtében 
ismételten került sor olyan esetekre, amikor a 
termelőüzem MEO-szervezete által megfelelő 
minőségűnek talált terméket az átvevőüzem
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MEO-szervezete nőm találta megfelelőnek. 
A szabványok terén azonban olyan sok tenni 
való van még, hogy évekig fog tartani, míg a 
kielégítő mértékű szabványosítás elérhető lesz.

Előfordult gyakorlatunkban az az eset is, 
amikor szabványosított termék szabvány
szerinti minőségben történt 'Szállítása esetén az 
átvevő vállalat az átvételt megtagadta, mert 
az országosan elfogadott szabvánnyal szemben, 
külön háziszabvánnyal rendelkezett.

Ezeket a rendellenességeket is a MEO- 
szervezetek működése hozta felszínre és most 
sor kerülhet felszámolásukra.

A szabványosítás kiszélesítésének szüksé
gességével egyidejűleg felmerül a vizsgálati el
járások szabványosításának kérdése is. Előfor
dult, hogy üzemeink jelentékeny munkaidőt 
és energiát pocsékoltak olyan reklamációk 
jogosságának kivizsgálására, amelyeknél az el
járás során megállapítást nyert, hogy a rek
lamáló üzem elavult vagy helytelen vizsgálati 
eljárást alkalmazott.

Esetenként külön megfontolás tárgyát kell, 
hogy képezze az ellenminták tárolási ideje. Ha 
figyelembe vesszük, hogy például a Budapesti 
Kénsavgyár N. V- MEO-szervezete 1950 január 
havában 3463 vizsgálatot végzett, és hogy a 
MEO-szervezetek fejlődésével a vizsgálatok 
száma fokozódni fog, nyilvánvaló, hogy nem 
lehet ezernyi ellenmintát hosszabb ideig tá
rolni. Vállalataink általában azt az eljárást 
vezették be, hogy szállítólevelükön feltüntetik 
azt a határidőt, amelyen belül reklamációt el
fogadnak (8—14 nap). Ezen idő lejárta után az 
ellenmintát megsemmisítik és esetleges rekla
mációt nem vesznek figyelembe.

Az import és export vonalán is merülnek 
fel problémák. A külföldről beérkező nyers
anyagok minőségi átvétele tekintetében a MEO 
egyes esetekben tehetetlen. Ha ugyanis nem 
kerül átvételre a meg nem felelő nyersanyag, 
az esetleg egy üzemrécz, vagy iparág teljes leál
lását vonhatja maga után. Ilyenkor nem lehet 
merev álláspontot képviselni és esetleg vállalni 
kell a rosszabb minőségű nyersanyagból tör
ténő. magasabb önköltségű termelést, mert a 
termelés megszüntetése népgazdaságunk szem
pontjából sokkal nagyobb kárt jelentene. E te
kintetben külkereskedelmi szerveinknek van 
tennivalójuk. Megoldásként a mintaszerinti 
import megvalósítását vethetjük fel, ami az utó
lagos minőségi reklamációkat objektív alapra 
helyezné.

Az export tekintetében is mutatkoznak 
nehézségek, melyek azonban folyamatosan 
csökkennek, amint az ipar és a külkereskedelem

között szorosabbá fűződnek a kapcsolatok. Itt 
a problémát az okozta, hogy az exportáló válla
lat egyes esetekben csak a kötés után közölte a 
termelő vállalattal a minőségi feltételeket, ame
lyek közül nem egy volt teljesíthetetlen.

Nehézségek mutatkoznak továbbá a mű
szerellátásnál is. Ebben a kérdésben a társa
dalmi szervek munkája jelentős támogatást 
nyújt az iparnak és minden alapunk meg van 
annak feltételezésére, hogy az ötéves terv végre
hajtása során a nehézségek kiküszöbölődnek.

Mint már említettem, a MEO-szervezetek 
a magyar iparban most vannak kialakulóban, 
így az elmúlt félév alatt súlyponti kérdésként 
a MEO megszervezését irányoztuk elő- A MEO- 
szervezet eddigi működése során azonban már 
mutatkoztak olyan konkrét eredmények, ame
lyek a MEO működésének gazdasági eredmé
nyeit kiértékelhetőkkó teszik. Ezek az eredmé
nyek három csoportba foglalhatók össze:

1. A MEO-szervezetek eddigi munkája a 
selejt megelőzése tekintetében nem volt 
jelentéktelen. Számos konkrét példa bizo
nyítja, hogy a MEO-szervezet idejében 
nyújtott segítséget a műszaki vezetésnek 
és adott módot a közelgő hiba kiküszö
bölésére.

2. Jelentős számban merülték fel a szab
ványigények, melyeket számos esetben 
már a szabványosítási eljárás lefolyta
tása is követett. Ezen igények úgy gyárt
mány (anyag), mint eljárás tekintetében 
is jelentkeztek.

3. Számottevő munkát fejtettek ki továbbá 
MEO-szervezeteink a technológiai javí
tásra irányuló javaslataik tekintetében, 
amit több bevezetett és bevált újítás 
eredménye tud bizonyítani.

Elérkezett az ideje annak, hogy a már meg
szervezett és viszonylag jól működő MEO-szer- 
vezetek tapasztalatait működésük további javí
tása érdekében felhasználjuk. A MEO-szerve- 
zetektől beérkező havi jelentések alapján mó
dunkban áll, hogy az érdekelt vállalatok mű
szaki vezetőinek bevonásával minőségjavítási 
tervet készítsünk. Feladatunkat képezi továbbá, 
hogy feltárjuk azokat az exportlehetőségeket, 
ahol a kötés akadálya mindeddig a minőség 
hiányossága volt. Minőségjavítási tervünkbe 
ezen termékeink minőségének sürgős javítását 
is beépíthetjük. Ha ezt a programunkat meg
valósítjuk és minőségjavítási tervünket végre
hajtjuk, úgy jelentős lépést teszünk a minőség 
terén a szocializmus építése érdekében.

„Amikor a munkásújító, az élmunkás, az észszerűsítő új termelési módokon töri a fejét, anyagot takarít meg, 
jobban kihasználja a gépet, azzal nemcsak saját életszínvonalát növeli, nemcsak jobban keres, de egyben 
meggyorsítja, megszilárdítja a szocializmus építését is.” (Rákosi Mátyás)
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A szén rádióaktív izotópjai és azok alkalmazása II.
B. V.  A J V A Z O V ,  M.  B.  N E J M A N  É S  V.  L.  T A L R Ó Z E  ( G o r k i j )

II. A RADIOAKTÍV SZÉNIZOTOPOK 
ALKALMAZÁSA A KÉMIÁBAN

1. Rádióaktív szénatomokat tartalmazó 
vegyületek szintézise

Különböző szerveskémiai reakciók mecha
nizmusának vizsgálata céljából és különböző 
anyagoknak az állati és növényi szervezetekben 
való sorsának tisztázása céljából mindenekelőtt 
olyan eljárásokat kellett kidolgozni, melyek 
segítségével a rádióaktív szénizotopokat külön
féle szervetlen és szerves vegyületekbe lehetett 
bevinni.

Ez a feladat különösképpen nehéz olyan ese
teikben, mikor rövidéletű szénizotopot. Cu-et 
tartalmazó vegyül eteket kell szintetizálni. Ilyen
kor express-módszereket kell alkalmazni, mivel 
a  szintéz's egy óránál hosszabb ideig nem tart
hat. Olyan esetekben, mikor a molekulába hosz- 
szúéletű C14 vagy C1S izotopot visznek be, gya
korlatilag tetszés szerinti időt fordíthatunk a 
szintézisre. Éppen ezért azok a szintetikus mód
szerek, melyeket a C13 „nehéz szénnek“ a mole
kulába való bev'telére dolgoztak ki. minden 
további nélkül alkalmazhatók a C14 rádióaktív 
izotópra. Egy sereg szerves vegyület szintézi

séről összefoglaló munkákat közöltek 1947- 
benlí8>129 és 1949-ben.189

Az alábbiakban példaképpen végigtekintünk 
néhány igen egyszerű, kidolgozott szintézisen.

Rendszerint a rádióaktív izotopot a 
BaC,40 3 -ból nyerik. A báriumkárbonátot fosz
forsavval kezelve rádióaktív szénsavgázt Cu0 2 -t 
nyernek.

Delbruck, Cramer és Kistia'kowsky112’ 131> 131 
fém káliumot, szénsavgázt és ammóniát nyo
más alatt 525°-ra hevítve KC14N-t szintetizáltak:

K +  C,40* +  NH3 -  KC14N. (19)
A szénsavgázt hidrogénnel bombában 

400 atm. nyomáson réz-króm-katalizátor jelen
létében hevítve rádióaktív metilalkoholt lehet 
készítem.132

A metiéalkoholból foszfor és jód hatására 
jódmetil kapható.132 A C14H3J előállítására szol
gáló készülék sematikus rajza a 19. ábrán lát
ható. Rádióaktív jódmetil birtokában könnyen 
készíthetünk rádióaktív ecetsavat, mely a meg
jelölt szénatomot a metil-csoportban tartal
mazza:
^  C14HSJ -* C14HsMg.T +  C02 -  C14H3COOMgJ -

-*C14HaCOOH. (20)

19. á b ra . B e ren d ezés a  Cl4H 3 J  sz in téz iséhez .
1 — fo ly é k o n y  n itro g é n n e l h ű tö t t  szedők; 2 és 3 v á l th a tó  s a r a  ; 8  — re a k c ió s  ed én y ; 9 — h ig a n y o s  b u b o ré k o lta tó  ;
becs iszo lt szedők; 4 — h ig a n y o s  »nanom éterek ; 5, 6  — lom bi- lü — ed ény  a  CuOa e lő á ll í tá s á ra  B aC NCa és HaSO* ból :
kok  a  gázok  tá ro lá s á r a ;  7 kém cső a  m e tila lk o h o l jódozá- 11 — P ira n i-m a n o m é te r  ; 12 — fém vákuum m á té r.
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20. á b ra . E d én y  a  G rig n a rd -re a k c ió  elvégzéséhez.
1 — 120—150 cm3-es b ecs iszo lt ed én y ; 2 — csiszo la t; 3 ,4 , 5 —2 mm 
á tm é rő jű  v á k u u m c sa p o k ; 6 — tö lc sé r  a  II3SO4 h o z z á fo ly a tá sá ra .

Hasonló szintézist végezve, de nem radio
aktív .jódmetillel, hanem radioaktív szénsav
gázzal, olyan ecetsavat kaphatunk, melynek 
kárboxiljában van rádióaktív szén.133 A 
Grignard-reakció elvégzésére alkalmas kém
csövet mutatja be a 20. ábra.

C14-et a karboxilban tartalmazó eeetsavbói 
kiindulva könnyen eljuthatunk az acetonhoz, 
melynek karbonil-csoportjában megjelölt szén
atom van, a következő reakció értelmében:

2CH3C14OONa -  Na2C‘40 3 +  CH3C14OCH3. (21)

Aeetonnal rendelkezve már könnyen kap
hatunk mezitilént, mely benzolgyűrüjében 
három megjelölt szénatomot tartalmaz, amint 
ez a következő reakcióból kitűnik:

CH3

/ C‘\
HC CH

3CH3C14OCH3 — l  | (22)c14 c14
H s C " ^  C ^ C H ,

I
H

A szintézisek szokásos kémiai eljárásain 
kívül gyakran használják a bioszintézist. így 
például metán-baktériumok segítségével köny- 
nyen előállíthatunk rádióaktív metánt a rádió
aktív szénsavgázbó] a következő reakció 
szerint:

C140 2 +  4H2 -  2H20  +  C14H< (23)
A biológiai szintéziseket elsősorban sokkal 

bonyolultabb biológiai preparátumok készíté
sére használják-

Az 5. táblázat azokat a rádióaktív vagy 
nehéz szénatomot tartalmazó vegyületeket tün
teti fel, melyek szintézisét az irodalomban 
leírták.

2. Az izotop atomcserc* reakcióinak vizsgálata.

A rádióaktív szén atomcseréjét különböző 
molekulák között viszonylag kevéssé tanulmá
nyozták. Legrészletesebben a következő i reakció 
kinetikája ismeretes:

CO +  Ci40 2 =  C140  +  CO2 (24)
Brandner és Urey176 a fenti atomcsere 

kinetikáját arany- vagy ezüstdróttal ellátott 
edényben vizsgálták. Kummer136 e reakció 
sebességét szénszálon és volfrám-dróton tanul
mányozta- Az atomesere mindkét esetben leját
szódik, de a szénszál a CO-atmoszférában néhány 
óra alatt kiég. A volfrám-drót bizonyult a lég 
jobb és legpraktikusabb katalizátornak. A 
reakció lejátszódása közben a volfrám-szál több 
óra alatt sem változik gyakorlatilag semmit. 
Ezt a rakciót laboratóriumi körülmények közötl 
a legcélszerűbb volfrámszálas elektromos izzó
lámpában lejátszatni. Egy ilyen célra szolgáló 
berendezés vázlata a 21. ábrán látható.

A rádióaktív C140 2 a 3-as szedőből a 7-es 
izzólámpa körtéjébe került, ugyanide engedték 
be a nem rádióaktív CO-t is. A gáz összekeve
rése után 1 cm3 elegyet elvezettek a Geiger-féle 
számlálóba, mely 42000 impulzust regisztrált 
percenként. Ezután bekapcsolták a 7 izzólám 
pát és néhány óráig hagyták folyni az atom

8 —-a. v ák u u m v eze ték  c sa p ja ; 9 — h ig a n y o s  levegőző; 10 — csap ; 
11 — szedő a  CO2 k ii 'ag y asz  á s á r a ; 12 — lo m b ik  a  C,40  össze 

g y ű jté sé re .

csere reakcióját. Bizonyos időközökben elemzés 
céljából próbát vettek a gázból, mikor is a gázt 
folyékony nitrogénnel hűtött szedőn engedték 
keresztül'. E szedőben a CO- kifagyott. A CO 
áthaladt a Geiger-féle számlálón, ahol megmér
ték aktivitását. Az izzószál bekapcsolása előtt 
a CO aktivitása nullával volt egyenlő, de már 
10—15 percig tartó atomcsere után 1 cm3 szén- 
monoxid aktivitása percenként 42.000 impul
zust jelzett.

Ilymódon hebizonyosodott, hogy ilyen 
körülmények között az atomesere teljesen leját
szódik.

Nahinsky177 a szénatom-cserét _ nátrium 
acetát és ecetsavánkidrid között vizsgálta. Ő
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5. TÁBLÁZAT
Szintetikus szerves vegynletek, melyek nehéz vagy radioaktív szénizotopot tartalmaznak
A  v e g y ü le t  m egnevezé-e , 

a ta r ta lm a z o t t  szén izo top  a to m sú ly a  
és az iro d a lm i h iv a tk o z á s

K é p le t

j
A k iin d u lá s i a n y ag o k  
és az e lő á llítá s  m ód ja

_______________ 1 2 3

M etán (14)134 O H , | CXH 3J + M g — elszappanosítva
(14)134 Cx0 2 —  hidrog'énezés • bak térium ok

* je len lé tében
(14)1,6 Cx0 2 — hidrogénezés N i+ T h O »  k a ta li

záto ron
Szénm onoxid Il4)1,ß c xo B aC x0 3 +  CO — atom csere

(14)131 O O 2 +  Zn
(14)138 
(11)130

Na2Cx0 3 H- Zn
BaOs—  neutron-bom bázás B 10 (d, n) C"

Széndioxid (14)“ " C x0 2 N —  neutron-bom bázás N-4 (n, p) C”4
( l l ) 141 CxO +  CuO — hev ítés
(14)148 B aC x0 3 +  PbCls —  hevítés

S zén te trak lo rid  (14)13fi OCÜ4 O H 4 ~b 4C12 hv
F orm aldeh id  (14)143 H C xHO Cx0 2 -  (C6H5)3CCxOONa -  

->(C6H 5)3CCXH 20H -» H C xHO
M etilalkohol (14)133 CxH 3OH Cx0 2 +  H 2—  k a ta litik u s  á ta la k u lá s  

nyom ás a la t t
Jó d m e til (14)13s CXH 3J CxH 3OH -f- J 2 — helye ttesítés vörös fosz

for je len létében
D iazom etán (14)144 CxH 2N 8 O H 3 —  N (N 0 ) —  COOC2H 5 +  KOH
Foszgén (14)138 O O C 12 C x0  +  Cl2 +  h”
B á riu m k arb o n á t (14)“ " B aC x0 3 O O 2 +  Ba(OH)o
C ián k á li (11, 14)13»’ 131 K C XN Cx0 2 +  n h 2 +  k
K arb am id  (14)146 C^OÍNHi), O O 2 +  2NH3 —  nyom ás a la tt 

CxOCl2 +  2N H 3
A cetilén (14)*4S C? Ha BaC? +  H 2O
E tilén  (14)143 C ÍH 4 CXH 3J -  CXH 3C N -  CxH 3CH2NH2-* 

-  CxH 3CH 2i\O H (CH 3)3-> C?H4
llá r iu in k á rb id  (14)131 (14)“ ' B aC xa B aC x0 3 +  Mg
A cetaldeh id  (14)143 CxH 3CHO, C H 3C xHO C?H2+  H20  — K ucserov  szerin t
E ce tsav  (14)!4e C H 3CxOOH C H 3J  +  K C XN

(11, 14)147 CxO„ +  C H 3M gJ(,1)134,148 O H sO O O H Cx0 2 — fe rm en ta tív  h a tá s ra(14) >43 CxH 3COOH CXH 3J  +  KCN(13) 14»
Zn(CxN)2 +  Cr,H5OH -  m ajd 

a CxH 3C»H4OH oxidác ója
G likokoll (14)141’ líu H 2N C H 2—C xOOH H C XN +  N H 3 +  HCHO +  HC1

(13)ISI C H 2B rC xO CO
) o  +  c «h ,n  n k

Cl.H , CO
N itrozo-m etilkarbam id  (14>*44 N H 2CO—N (N())- C x H a CXH 3C1 -  CxH 3N H CO N H 2
P rop ilén  (14)' {JHCHn C:H 5C'-H2X(OH) •: (CH3)3- p i r o l i z i s
P iroszőlősav (13)143’ lf'3 C H 3COCxOOH CH3CHOHCxOOC4H 9 o x id ác ió -  

-* C H 3COCxOOC4H 9— elszapp.
(14)164 C H sO O C O O B CH3CxO O H -  C H 3OxO B r -  C H 3CxOCN

Aceton 14“ '’ C H 3CxOCH3 C H 3CxO O H -  (CH3CxOO)oBa
P rop ionsav  (14)106 C H 3C H 2C x()OH Cx0 2 +  MgBrC2H5

(11),6° glicerinből ferm entekkel
/í-ox ipropionsav  (11)106 C fL O H C b h ^O O H K C XN +  CICH2CH2OH
T ejsav  (11, 13, 14)131 C H 3CH (O H )CxOOH K C XN +  CH3CHO — elszappanosítva

(11 )141 CxH 3CHOHCOOH CxH 3CHO +  KCN  — elszappanosítva
(11)141 C H 3CxHOHCOOH CH3CxHO +  KCN — e lszappanosítva

Propánol (14)163 C2H5CxH20H C2H 5CxOONa-* C2H5CxOOC3H , +  ?H,
Pro  ilb rom id  (14)16* C2H 5CxH 2B r C2H 5CxH £OH  +  B r2 +  P
A lan in  (14)161 CHoCH(NH2)CxOOB H C XN +  N H 3 +- C H 3CHO
F u m á rsa v  ( l l ) 148 CxO O H C H = C H C xOOH

1

CxO OHCH 2C H 2(>O O H  -  dehidrogé-
nezé^
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A vcgyü le t m egnevezése,
a ta rta lm azo tt szénizotop a tom súlya K éplet és az e lS állítás m ódjaés az irodalm i h ivatkozás

1 2 3

Borostyánkősav (ll)13’ 
Vajsav (14) 65 
Acetecetsav (13)169

CxOOHCH2CH2CxOOH
CSH7OOOH
CH3COCH2CxOOH

K CXN +  BrCH£CH2Br 
Cx0 2 +  BrMgCsH, 
BrMgCH2CxOOC2H5 +  CH3COOCH3

elszappanosítva
(13)160 CH3CxOCH2COOH BrMgCH.COOC.Hs +  CH3CxCOONa

Benzol (14)1,1
Í T

j^V-COOH +  CuO +  chinon

\ J u
Acetecetészter (13, 14)143’IB< CH3OOCH>OOOC2H3 CH3CxOONa +  CH3CxOOC:H5

(13,14)’43’169 CH3CxOCH2COOC2H3 BrMgCH2COOC2H5 +  CH3 CxOOCH.
Kapronsav (14)148 C5H„CxOOH C2H5OH +  C3H,CxOOH — fermentek 

jelenlétében
Toluol (14)181 (Y CH- CH3 — dehidrogénezés

Pt-azbeszten
V \ /

Metilciklohexén (14)18' A - C H 3 i \  OH — dehidratáció jóddal
! hCH,1 1

\ / \ /

1-Metilciklohexánol-l (14)18' i
l J''CH3

CH3CxOOC2H5 +  MgBr(CH2)3MgBr

Benzoésav (14)183 C„H5CxOOH Cx0 2 +  Mg +  C«H5Br
(14)161 Í ^ N - c o o h f ' V - c H ,

I 1 l J +  KMn0 4
\ / \ /

Fenilglioxál (14)164 
Acetofenon (14)163

C6H5CxOCHO
CeH5OOCH3

C6H6CxOCH3 — oxidáció 
C6H5CxOOH -  C6H6CX0C1 —  malonész

teres szintézis
Fenilacetát (14)148’166 ,88 CH3CxOOC6H3 CHsOOCl +  C6H6OH
Mandulasav (14)184 C6H6CxHOHCOOH C6H5CxOCHO —  átrendeződés
Fenilacetamid (14)18' C6H6CxH2CONH2 CeHsOOCHs +  (NH4)2S — piridinben
Mezitilén (14)133 CH3CxOCH3 (kénsavval)

II X 1
Y
CH3

Trimetilciklohexán (14)133 H3C \ / X/ C H 3 CH2\/A '> O H 3 — katalitikus hidro 
\ |  |— genizáció

l X 1 
\ Y

1 x 1
Y

CH3 CH3

d,l-Tirozin (14)188 HOC„H4CxH2CH(NH2)COOH CH3OCeH4CxOH +  hidantoin +  P +
HJ -(- NH3

Nikotin (14) NCHs1 Cx0 2 asszimilációja nicotiana rustica 
bán

—\
\

_
/

J \_

ks /
Naftoésav* (14)*3 ^ Y N - c ôoh Cx0 2 +  (  Y V M g B r

J  i w
Fenantrén (14)1,0,m

A
CxH2OH
1

/ \ J \ J
1 x |

/ \ / G\ ' / \  + P 20 6

I l i i
\ / \ / \ /  \ /

* 1948-ban sz in te tizá ltak  olyan nafto ésav at is283, melynek m egjelö lt szénatom os k a rb o x ilja  az a-hclyzetben  volt.
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A v e g y iile te k  m egnevezése,
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í 2 3

9*Fluorénmetanol (14)1,0’m O H 2OH
1

Na
1

1 1 1
/ \ / C \ / \  +  Cx0 2

I I  1 1
\ /  . . - A / \ /  \ /

2-Acetilamino-fluorén (14)17 8 NHCOCHs Cx0 2 +  C6HrC6H4Mg.T-+
-* C6H5C6H4CxOOH-♦ fluorén-» 
-* 2-nitroíluorén S íb .

Cholesztenon (14)16°’ lö,i / V  - / \ .  _ n r n r  TT

/ y y !\ / X. J ozonizálás 
1 > Y és reakció

J \ / \ /  CH3COOC6H5-tel

Palmitinsav (14)m 
(14)188

C10H2lCxH2 (CH2) 4-COOH Cx0 2 +  Ci0H2iMgBr stb.

CuH31CxOOH Cx0 2 -f- Ci5H3iMgBr
/ \ / \

Dibenzantrén (14)1’4 X

/ \ A / V "  
I 1 !

c o \ / \ /
I I  1 11 1 1 1 

/ \ /  H3C / \ /
• \ / 1

\ /
Digitoxigenin (14) 19S C23H3404 Cx0 2 digitális purpurea-ban
Tripalmitin (14)1M’1,6 C3H5(OCOC16H31) 3 Ci0H£iCxH2(CH2)4COOH — Stephens 011

eljárása szerint

teljes atomcserét tapasztalt már szobahőmér
sékleten a következő reakciónak .megfelelően:

CH3CO CH3C140
CH3C,4OONa+ ^>0 -*CH3C00Na +  / 0 .  (25)

CH3C0 CH3C0
Ugyanez a szerző vizsgálta a szénatom

cserét a tejsavnitrll és a ciánhidrogén között a 
következő reakció értelmében:

CH3CHOHCN +  HCI4N -  CH,CHOHC14N +
+  HCN. (26)

A vizsgálatok szerint 45 perc alatt mintegy 
3% szén cserélődik ki. 177

3. Az oxidáció mechanizmusának vizsgálatai*
Allén és Ruben15S a fumársav permanganá- 

tos oxidációjának mechanizmusát vizsgálták: 
Ez a reakció a következő bruttó-egyenlet szerint 
játszódik le:

C,400H  -  CH =  CH -  C1400H  +  KMn04 -
C02 +  HCOOH. (27)

A szerzők karboxilekben megjelölt fumár- 
savat készítettek. A reakcióban keletkező szán- 
savgázt összegyűjtötték és aktivitását Geiger— 
Mülier-féle számláló segítségével megmérték. 
A reakció másik termékét — a hangyasavat — 
lúgos permanganátoldattal megbontották, 
mikor is ugyancsak C02-t kaptak. Kiderült,

hogy a hangyasavból kapott szénsavgáz gya
korlatilag egyáltalán nem aktív. Ezzel szemben 
a szénsavgáz, mely a fumársav oxidációjában 
keletkezett, gyakorlatilag az egész aktivitást

22. á b ra . B e rendezés a  B aC MO s-m inták k ész ítéséhez .
1 — p ip e t ta  a  m in tá k  o x ig én b en  v a ló  é g e té sé re  ; 2 — szedő 
a  C140a k i ía g y a s z 'á s á ra ;  3 — a  BaC 4C3 le c sa p á sá ra  szo lgáló  
e d é n y ;  4 — B a(O H )2- o ld a t ; 5 — po ró zu s lem ez, m ely en  a  
sz ű rő p a p ír  i’e k sz 'k ; 6 — n á tro n m eszes cső; 7 — h á ro m fn ra tú  
csap ; 8 — cső a  h id ro g é n  b ev eze té sé re ; 9— csap  a  C,4Ca-ta r- 
ta lm ú  g ázn ak  az e ln y e le tő b e  v a ló  e re sz té sé re  ; 10 — a  gáz- 
b ü re t tá b a  vezető  cső_ (1. a  23. á b rá t) ;  11 — a  sz iv a tty ú h o z  

v ezető  cső.
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átvette. E reakció értelmében tehát bebizonyo
sodott, hogy a fumársav permanganátos oxidá 
ciójában keletkező szénsavgáz a karboxilokból 
jön létre, a hangyasav pedig a metil-csoportok- 
ból. A szerzők szerint tehát ez a reakció a 
következőkép folyik le:

C,4OOHCH =  CHC14OOH ->■ C140 2 +  HCOOH. (28)
Nahinsky és Ruben178 a CH3CH2C“OOH 

oxidációját tanulmányozták lúgos permanganát 
oldat hatására és káliumbikromát koncentrált 
kénsavas oldatának hatására. Az első esetben 
az oxidáció főbb termékei kárbonát és oxalát 
voltak. Megvizsgálva az aktivitás megoszlását 
ezék között a termékek között a szerzők arra a 
megállapításra, jutottak, hogy csupán 25% CO2 
képződik a kárboxilból, 75% pedig a metilen- 
esoportból.

A krómos eleggyel történő oxidáció eseté
ben a reakció a következő egyenlet szerint 
játszódik le:

CH3CH2C,400H  +  Cr20 7 +  8H+ =  2Cr+++ +
+  C140 2 +  CHbCOOH +  5H20. (29)

Bebizonyosodott, hogy gyakorlatilag az ösz- 
szes megjelölt szén a CO--be kerül. Ilymódon a 
CdUCOOH savanyú közegben történő oxidáció
jánál a kárboxil és az “-helyzetű szén között 
hasad fel a kötés.

Calvin179 is a propionsav oxidációját vizs
gálta lúgos parmanganátoldattal. Ebben az eset
ben a reakció főtermékei, mint már feljebb emlí
tettük, a szénsavgáz és oxálsav. Calvin olyan 
propionsavat készített, melynek karboxiljában 
megjelölt szén volt és ezt eloxidálta. Kiderült, 
hogy a reakció eredményekép keletkező szén
savgáz gyakorlatilag egyáltalán nem aktív, 
vagyis a metil-csoport oxidációjának útján 
keletkezett. Ezzel szemben az oxálsavban az 
egész aktivitás kimutatható. Ilymódon a pro
pionsav molekulája a következő séma szerint 
esik szét:

C2H5C,4OOH- Md°4 + K0H- co2 
+  COOH-CI4OOH. ( 30)

Ugyanez a szerző vizsgálta a karboxilban 
megjelölt szénatomokat tartalmazó oxipropion- 
savak oxidációját. Bebizonyosodott, hogy ebben 
az esetben is nem aktív szénsavgáz keletkezik 
és aktív oxálsav. Épp ezért nagyon valószínű, 
hogy az oxipropionsavak átmeneti termékek a 
propionsav permanganátos oxidációjánál.

Fries és Calvin152 a propilén permanganátos 
oxidációjának mechanizmusát vizsgálták kü
lönböző pH értékek mellett. Arnily mértékben 
nő az oldat savanyúsága, oly mértékben emel
kedik az ecetsav kitermelése. Gyengén savanyú 
oldatokban az oxidáció 70—90%-ban a kettős 
kötést érinti, mikor is acetát és karbonát meg
közelítőleg ekvimolekuláris elegye keletkezik. 
Ezenkívül bizonyos mennyiségű oxalát is kép
ződik.

Sok kísérletet végezve a propilén, CíUCH — 
Cl4H* oxidációjára, a szerzők arra a következte
tésre jutottak, hogy az oxidáció különböző uta
kon játszódhat le és erősen függ az oldat pH- 
jától. Savanyú oldatokban a propilén-molekula 
elsősorban a kettős kötésnél hasad szét és nagy 
mennyiségű C1402 keletkezik. A szerzők a pro
pilént p-ropi 1 a 1 kohóiból, CH«CH ('1',H-OH készí

tették méta foszforsavas dehidratációval alu
mínium oxidon, vagy a C:H.5C14H-N(OH) ‘(CH3)i 
pirolizisével. Csak az utóbbi esetben nyerhető 
jó kitermeléssel a várt termék. CH3CH =  C14H2.

A katalitikus dehidratációnál izomeráció 
is bekövetkezett és 35% C14H3CH =  CHs kelet
kezett.

4. Az Orlov—Fischer—Tropsch-reakció 
mechanizmusa.

Nem sokkal az Orlov—Fischer—Tropsch- 
féle szintézis kidolgozása után, mely CO-ból és 
№-ből nyer szénhidrogéneket a következő váz
lat szerint:

CO +  H2 -C nH 2 „ (31)
a szerzők a kárbid-teoriával igyekeztek a reak
ciót megmagyarázni. E teória szerint a CO a 
vas-katalizátoron vaskárbidokat képez, melyek 
tovább reagálnak a hidrogénnel szénhidrogéne
ket adva. Ezt az elméletet a legújabb ' dókig 
általánosan elfogadták és sok közlemény, mo
nográfia és tankönyv hivatkozik rá.180

Nemrég Emmett, Kummer és De-Witt 8 
vizsgálták meg az Orlov—Fischer—Tropsch- 
reakció mechanizmusát C14 szénizotop segítsé
gével. A vizsgálatokat négy különböző katalizá
toron végezték: Fe304-en, Fe -f- A120 3 -|- Si(b +  
ZrO2 katali zátoron, kobalt s torinói kovaföl
des elegyén és végül Fe20 3 vasoxidon.

A szerzők a rádióaktív C140-t a CO és 
C14Oa atoimcseréje útján készítették a 21. áb
rán feltüntetett berendezésben. A rádióaktív 
C140-t felhevített katalizátor felett bocsátották 
keresztül, mikor is a katalizátoron vékony 
kárbid-réteg keletkezett. E kísérletekhez a 23. 
ábrán vázlatosan feltüntetett berendezést hasz
nálták.

Miután a katalizátoron létrejött a rádió- 
aktív kárbidréteg nem rádióaktív CO és H2 ele
gyét áramoltatták át a katalizátor felett s ily 
módon metánt -szintetizáltak. Ezt a metánt el
égették és a Geiger—Miiller-féle számlálóban 
meghatározták a kapott CO2 aktivitását. Kide
rült, hogy az így előállított CO2 aktivitása vi
szonylagosan -kicsi, következéskép a. metán nem 
a kárbid-szénből keletkezett, hanem a CO köz
vetlen hidrálása folytán; mindössze 10%-nál 
kevesebb metán képződött a kárbid-szénből.

Hasonló eredményt kaptak abban az eset
ben is, mikor a kárbid-réteget nem aktív CO 
átvezetésével hozták létre a katalizátoron s 
ezután vezettek a katalizátor fölé C,’0 + H 2 ele
gyek Ebben az esetben rádióaktív • C14H4-et 
kaptak.

Ezekből a kísérletekből világos, hogy 
Fischer—Tropsch kárbid-elmélete nem felel 
meg a valóságnak. Ugyanehez a végső követ
keztetéshez vezetnek azok a kísérletek, melye
ket Emmett és munkatársai a vaskatalizátor 
karbidálódásának és dekarbide-ződésének se
bességét megállapítandó végeztek. Egy ilyen 
kísérlet eredményeit a 24. ábra tünteti fel. E 
folyamatok túlságosan lassan játszódnak le 
ahhoz, hogy -ezeknek lehetne tulajdonítani a 
metán katalitikus képződésének kinetikus okait. 
Ugyanebben a munkában megállapították a 
C14 atomcseréjének sebességét is a metán és a 
karbidezett katalizátor között és egyéb me.todi- 
kailag fontos kísérleteket is végeztek.
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23. á b ra . K észü l ék az O rlov— F isch e r-  
Tropsch-fél'O reak c ió  tan u lm án y o zásá ra . 
1 — re a k c ió s  e d é n y ; 2 — m ág n eses c i rk u 
lác ió s s z 'v a t ty ú ;  3 — csep p fo ly ó s n i t r o 
génnel h ű tö t t  szedő; 4 — csap ; 5 — csap 
a  gázok  k ie re sz  é sé re ; 6 — csap  a  re a k c ió s  
e leg y  k ie re sz  é sé re ; 7 — g á z b ü re tta ;  8 — 
m anóm éier: 9 — vákuum cső; 10 — a  22. á b rá n  

fe l tü n te te t t, készü lékhez .

5. Egyéb reakciók.

Yankwieh és munkatársai163 Wilgerodt 
reakciójának mechanizmusát vizsgálták- Mint 
ismeretes, ez a reakció ammónszulfid hatására 
piri dinben játszódik le a zsíraromás ketonokkal 
a következő képlet szerint:

(NH4)2S
C,HsCO(CH2)„CH3------ -—

p ir id in
-  C„H5CH2(CH2)hCONH2. (32)

Nem volt világos e reakció mechanizmusa: 
egyidejű oxidáció-redukció útján játszódik-e le, 
vagy atomátrendeződés következtében? E kér
dés kiderítése céljából Yanlcwich és munka
társai a kárbonil-esoportban megjelölt szenű

0 60 160 240 320 400

24. á b ra . A  k a ta l iz á to r  d ek á rb id e z é se k o r k a p o tt  m etán  
a k t iv i tá s a .

A b szc issza -ten g e ly  — a  k a p o tt  m e tán  té r fo g a ta  cm8-bon; 
o rd in á ta -te n g e ly  — im p u lzusok  szám a, ez re sév e l p ercen  
k én t. Az a lsó  sk á la  az  1-görbéhez. a  fe lső  a  2-görbéhez 

ta r to z ik .

fenil-metil-ketont szintetizálták. Az acetofenont 
ammónszulfid oldattal kezelve piridinben fenil- 
aceitamidot kaptak:

<NH4)2S
C„H5C14OCH:í - . J. ■ - CeH5C14H2eONH£. <33) piridin

A kapott araidat lúgos brámoldattal lebon
tották a következő reakció szerint:

C„H5CI4H2CONH2 +  NaOBr +  H.,0 -
-  C6H5C14H: .NH,HBr +  C02. (34)

Kimutatható volt. hogy az így keletkező 
szénsavgáz nem aktív. Mivel a C02 kétségkívül 
a kárbonil-csoporthól keletkezik, ezért e kísérle
tek egyértelműen megoldották a Wilgerodt- 
reakció mechanizmusának kérdését. Világos, 
hogy ebben a reakcióban a keto-csoport szén
atomja a helyén marad és egyidejű oxidáció
redukció játszódik le a metil- és kárbonil- 
csoporton.

Nemrég Neville és Вголѵп a C14 rádióaktív 
szénnel az «dcetoalde'hidek lúg hatására tör
ténő átalakulásának mechanizmusát vizsgálták. 
Reakció-modellként a mtandulasav fenilglioxál- 
ból történő előállításának reakcióját választot
ták104. A fenilglioxált a keto-csoportban meg
jelölt szénnel készítették el a szerzők. A reakció 
a következő vázlat szerint ment:

ott—
CeH5C14OCHO —-----CeH5Cl4HOHCOO—. (35)

Vagyis a szénatomok a helyeiken maradtak 
s a reakciót csalt a hidrogénatomok átrendező
dése jellemezte.

Érdekes ezt az eredményt összehasonlítani 
a sokkal bonyolultabb savak képződésének 
mechanizmusával, melynek létrejöttét diazo- 
metán-származékokból Arnold és Taylor182 
tanulmányozták. Ebben az esetben a reakció 
sémája:

1
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C6H5C14OOH- C6H5C14nCl +  CH2lSr2^
-  C6H5C,4OCHN2-> c6h 5ch  =  C14 0 +  H0H->

-» C6H5CH2C14OOH. (36)
Mint a fenti sémából látható, a reakc’ó 

alatt szénatomok rendeződnek át, minek követ
keztében az újonnan bevitt szánatom a kar- 
boxilhoz képest «-helyzetbe kerül.

Igen érdekes eredményeket kaptak az alifás 
és aromás « kotosavak dekarboxilezésének 
tanulmányozásakor. Mint tudjuk, «-ketosayak 
kénsavval történő melegítésekor CO válik 
ki. Nem volt ismeretes, honnan jön ez a szán- 
monox'd, a keto-csoportból vagy a kárboxilból. 
E kérdésre Calvin és Lemmon munkája154 ad 
egyértelmű választ. E szerzek pirosszölősavat 
készítettek a kárbonil-csoportban megjelölt 
szénatommal. E savat HaSOrgyel hevítve ecet
savat kaptak a kárboxilban megjelölt szén
atommal és inaktív szénmonoxidot:

CHsC14OCOOH -  CHsC14OOH +  CO. (37)
Hasonló eredményeket mutattak ki a fenil- 

oxálsavval is:
C6H5C14OCOOH -* C6H5C14OOH +  CO. (38)

E kísérletek azt mutatják, hogy a szén- 
monoxid a dekarbonileződéskor a karboxil- 
-csoportból vál k ki.

III. A RADIOAKTÍV SZÉNIZOTOPOK
ALKALMAZASA A BIOKÉMIÁBAN.

Nagyszámú munkát végeztek C14 rádióaktív 
szénnel a biokémikusok és fiziológusok is, hogy 
a zsírok, szénhidrátok és fehérjék cseréjének 
kinetikáját tanulmányozzák a szervezetben. 
Ezek a kísérletek kimutatták, hogy az állati és 
növényi szervekben állandó és folytonos anyag
csere folyik. A zsír-, szénhidrát- és fehérje-tar
talom látszólagos állandósága a szervezetben a 
zsírok, szénhidrátok és fehérjék azonos sebes
ségű szintézisével és lebomlásával magyaráz
ható, ami egy dinamikus egyensúlyi állapothoz 
vezet. Ezen a területen, továbbá a fotoszintézis 
és bioszintézis mechanizmus-vizsgálatainak 
területén végzett munkák száma rendkívül 
nagy s így e cikk keretein belül csupán rövid 
áttekintést adhatunk az itt elért vívmányokról.

Bővebb értesüléseket ezekről a kérdésekről 
az utóbbi időkben megjelent monográfiákból 
és összefoglaló közleményekből meríthet
tünk4- 183-191.

1. Fotoszintézis.
K. A. Tyimirjázev a nagy orosz tudós, még 

1868-ban megvetve a fotoszintézis kutatásainak 
alapjait, azt tételezte fel, hogy a fotoszintézis 
„a legfontosabb fiziológiai folyamat“. Ezt a fel
tevését K. A. Tyim'rjázev egész életében fej
lesztette és népszerűsítette192-194.

K. A. Tyimirjázev ragvogó munkái során, 
továbbá Szápozsnyikov195, Krásenvinnyi- 
kovi9fi, i9?, Kosztücsov198 és mások munkái foly
tán bebizonyosodott, hogy a növények zöld 
leveleiben a fény hatására jelentős mennyiségű 
szénhidrát keletkezik. A fotoszintézis folyamán 
asszimilált C02 és az ugyanekkor kiváló oxigén 
mennyiségi vizsgálatai alapján megállapítható

volt, hogy a fotoszintézis lejátszódása a követ
kező reakció-sémával jellemezhető:

xC02 +  yH£0  -  Cx(H20)y +  x02, (39)
ahol Cx(H20)y egyszerűbb vagy bonyolultabb 
összetételű szénhidrát-

Bayer hipotézise értelmében a fotoszintézis 
első terméke a formaldehid, melynek polimeri- 
zációja folytán képződnek a szénhidrátok:

C02 +  H20->CH20  +  0 2; 
nCH20-C nlH 20)n. (40)

A rádióaktív indikátorok módszereinek 
kifejlődése lehetővé tette, hogy a fotoszintézis 
problémáit újból tanulmányozzák és részben 
eldöntsék az elsődleges reakció kérdését.

C11 segítségével igyekeztek a zöld levelek
ben felfedezni alacsonyabb molekulasúlyú 
vegyületeket, esetleg formaldehidet, de ilyen 
vegyületeket elkülöníteni nem sikerült.

A fotoszintézis problémájának megoldásá
ban igen fontos lépést jelentettek Ruben és 
Kamen munkái115’291-2 4, ak.k a jelenségek ta
nulmányozásához C14-et használtak. Ezek a 
szerzők vizsgálták meg azt a kérdést, mi a foto
szintézis elsődleges reakciója, azaz a CO2, 
melyik asszimilációs terméke keletkezik legelő
ször és mi a szerepe a fénynek és a klóról lnek 
ebben az első reakcióban. E célból árpa-palánta 
leveleinek és Chlorella pyrenoidosa zöld hínár
jának fotoszintézisét tanulmányozták C11Oa je
lenlétében napfényben és sötétben.

A kísérletek menete rendszerint a követ
kező volt: a zöld palántát meghatározott ideig 
iners gázáramban (nitrogén) tartották napfény
ben vagy sötétben. Ezután a palánta edényébe 
1—5% CUC>2 tartalmú gázt engedtek be. A kísér
let néhány percig tartott a fényben vagy sötét
ben, aztán az aktív gázt nitrogén-befuvatással 
kiszorították s a leveleket alkohollal vagy víz
zel kezelték. Az így kapott alkoholos és vizes 
extraktumokban meghatározták az aktivitást s 
egyúttal elvégezték az egyes önálló anyagok ké
miai elválasztását és elemzését, aktivitásuk 
egyidejű meghatározásával. Zöld hínárokkal 
dolgozva, a megvilágításnak és a CO2 hatásá
nak szuszpenziót tettek ki, amit azután ugyan
úgy dolgoztak fel, mint a leveleket.

Külön kísérletekkel ellenőrizték azt, hogy 
nem lehetséges-e egyszerű izotop atomcsere a 
CO2 szénatomja és a levél szöveteiben lévő szén
atomok között. Ezekben a kísérletekben a Cn02 
hosszabb időn keresztül volt érintkezésben glu
kózzal, szaharózzal és száraz árpalevelekkel. 
Atomcsere egyetlen esetben sem jött létre. Az 
árpa-palántával végzett kísérletek eredményei 
a 6. táblázatban foglaltattak össze.

6. TÁBLÁZAT
Á Cn 0 4 m e g k ö tő d !se á rp a le v e le k b e n  sö té tb e n  és n a p fé n y e n

K
ís

ér
le

t,
N

o.

A  fé n y  h a tá s a  a  j 
Cll0 2 beve7 e tése  
e lő tt  p e rcek b en

A  fén y  h a tá s a  a 
C ll0 2 b eveze tése  
u tá n  p ercek b en

A Cll0 2n ieg - 
kö tődése  

% -ban (a be
v e z e te t t  g á z ra  

sz á m ítv a )

6 F é n y .................  60 F é n y ................. 60 5,0
7 F é n y .................  60 S ö té tség  .......... 15 0 ,7

8 F é n y .................  CD S ö té ts é g ..... .. 30 0,4
9 S ö té ts é g .......... 180 ö té ts é g .......... 15 0,05

I
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M>:nt a 6. táblázatból látható, a C11 segítsé
gével beigazolódott, hogy az árpa zöld levelei 
bizonyos mennyiségű CuCh-t akkor is elnyeltek, 
amikor sötétben voltak. Egyetlen követelmény 
valószínűleg a CCh megkötődés ezen kezdeti 
reakciójának lefolyásához az, hogy a levél e.ő- 
zetesen megvilágíttassék fénnyel; eközben a 
növény valami módon felraktározza az ener
giát és később felhasználja azt a CCh megköté
sének reakciójában. A 9. kísérlet azt 'igazolja’ 
hogy gyakorlatilag egyáltalán nem történik 
CuO:-megkötődés abban az esetben, ha a leve
leket sötétben tartjuk, mielőtt a CuOs-vel érint
keznének.

/
. //

/
/

/
0 50 100 perc

25. á b ra .” A COj’ re d u k c ió ja  fén y b en . 
O rd in á ta -to n g e ly  — a  h ín á r  fé n n y e l v a ló  n ie g v ilá g ítá sa  u tá n  
C1!0 ,  je le n ló .é b e n  k a p o tt  a k t iv i l á s  a  m eg fe le lő  eg y ség ek b en  
k ife je z v e . E g y  r á d ió a k tív  eg y sé g  e g y e n lő  fi,3 mm3 Cu Os-vel 

1 mm3 h inár-szL iszpenzió ra  sz ám ítv a .

A Chlorella egysejtű hínárjával végzett kí
sérletek eredményeit a 25, 26 és 27. ábrák tün
tetik fel. A 25. ábra a hinár által elnyelt C11Oj 
mennyiségének a megvilágítási 'időtől való füg
gését jelképezi. Ebből a rajzból látható, hogy a 
CuOj mennyisége, melyet a hinár megvilágítás
kor megköt, egyenesen arányos a megvilágítás 
idejével.

A 26. ábra a megkötött Cu02 mennyisége és 
a megvilágítási idő közötti összefüggést adja 
meg azokra a kísérletekre, melyeket teljes sö
tétségben _ végeztek. Ebben az esetben a hinár 
szuszpenzióját CCb teljes kizárásával néhány 
órán keresztül megvilágítottak, majd sötétben 
különböző ideig C"Os-vel hozták érintkezésbe. 
A 26. ábrából kitűnik, hogy a C^Ch megkötődése 
a sötétben is kétség kívül megtörténik, de a gáz

26 á b ra . A COt re d u k c ió ja  sö té tb e n .
O rd in a ta  feHíreiy a  C O ,  h a tá s á n a k  sö té tb e n  kitett"" h in á r  
r a a io a k t iv u á s a  a  m eg fe le lő  eg y ség ek b en  k ife je z v e . 1,5 eg y ség  
6, zm m 3 CuO.-nek fe le l m eg 1 inm3 h in á r-sz u sz p e n z ió ra  sz ám ítv a .

érintkezési idejének növelésével hamarosan 
beáll egy telítettségi állapot és a további CnOa 
felvétel megszűnik. Ez a megfigyelés azt en
gedte feltételezni, hogy a sötétben lejátszódó 
CCh-megkötés megfordítható folyamat.

E feltevés megerősítésére kísérleteket vé
geztek melyek eredményeit a 27. ábrán tüntet
tük fel (B-görbe). A kísérletek a következőkép 
folytak le: a hinár-szuszpenzió előzetes meg
világítása után (C“0 2 kizárásával), a szusz
penziót sötétben 20 percen keresztül olyan gáz
zal hozták érintkezésbe, mely 3% Cu0 2-t tartal
mazott. Ezután a rendszert evakuálták, a 
Cu0 2-t folyékony levegővel hűtött szedőben 
kifagyasztották, majd a rendszerbe atmosz
férikus levegőt vezettek. 20 perc múlva ismét 
elszivatták a gázt és a kifagyasztott C“0 2-t el
párologtatva ismét a rendszerbe engedték 20 
percig. Ezt a folyamatot néhányszor megismé
telték. A CllO  elnyaletése és az érintkezési idő 
között ebben az esetben mutatkozó összefüg
gést a 27. ábra B-görbéje jelzi. Az ábrán az 
összehasonlítás céljából a 26. ábrát megismétlő 
A-görbét is feltüntettük.

27. á b ra . A  C 02 re d u k c ió ja  sö té tb e n .
Az A - g ö rb e  a  26. á b ra  g ö rb é jén ek  fe le l m eg. A f í-g ö rb é t a  C110 2 
21) p e rc e n k é n t tö r té n ő  e l tá v o lí tá s a  és ú j r a  v isszav eze té se  ú t já n  

k a p tá k . A k o o rd in á ta - te n g e ly e k  m in t  a  26. á b rá n .

Mint az A és B-görbék összehasonlításából 
kitűnik, a kísérletek megerősítik azt a fel
tevést hogy a C02 elnyeletése a zöld sejtekben 
megfordítható folyamat-

A szuszpenzáó megvilágítása vagy sötét
ben tartása után kapott vizes kivonat kémiai 
elemzése azt mutatja, hogy az aktivitás az 
alkoholokba és savakba megy át, mikor is a 
sötétben kapott savak aktivitása nagyobbnak 
mutatkozik, mint ugyanilyen megvilágítási idő 
mellett a fényben kapott savaké.

E kísérletek eredményei alapján bebizo
nyosodott, hogy a C02 a zöld sejtek által fény
ben is és sötétben is asszimilálódik és hogy a 
redukció terméke nagy molekulájú vegyület, 
mely az asszimilált szenet a karboxilban tar
talmazza- Ez az elsődleges reakció a sötétben 
is megy és a következő egyenlettel jellemez
hető:

RH +  C02 -  RCOOH. (41)
Feltételezhető hogy ez a reakció első lép

csője a kémiai átalakulások hosszú és bonyo
lult láncának, melyek végül is a szénhidrátok 
képződését eredményezik a zöld növényben. 
Az RH-molekula kémiai természete, melyhez a 
megjelölt karboxil kapcsolódik, még nem isme
retes.

A fény kizárása esetén az egész Cu0 2 ebben 
a molekulában marad a karboxilban. Ez lehe-
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tövé teszi annak feltételezését, hogy sötétben az 
asszimilált C0-> további redukciója nem törté
nik meg. A kísérletek azt m utatják (1. 26. áb
rát), hogy a C0-’ redukciója a sötétben gyorsan 
bekövetkezik, de a  redukció sebessége csökken a 
CCb-vel való érintkezés időtartalmával és végül 
is (kb. egy óra múlva) a COo-elnyelés félbe
szakad. _4

A megfigyelések egész sora azt igazolja, 
hogy a C0-' redukciója a  sötétben megfordítható 
folyamat, míg a fényben a szintézis elsődleges 
termékei további átalakulásokat szenvednek. 
Ezt a reakciót a következő két egyenlettel lehet 
kifejezni:

RH +  C02 ^ R C 0 0 H ; (42)
RCOOH +  H2O +  h« J ^ 5 ° flI  RCH2OH +  0 2. (43)

Az első fokozat megfordítható. Sötétben a 
második reakció nem tud lejátszódni, ezért a 
szintézis az első lépcső után befejeződik és igen 
gyorsan bekövetkezik az egyensúlyi állapot.

28. á b ra . A z a k t iv i tá s  m eg o sz lá sa  a  m áj g lik o g é n jé b e n  és a  k i
lé le g z e tt  C 02-ben a  p a tk á n y o k n a k  k á rb o x iib a n  m e g je lö lt  z s ír 

sa v a k k a l va ló  tá p lá lá s a  u tá n . (Lásd 118. o ldalt.)
A b ev o n a lk á z o tt t e r ü le t  a  k ilé le g z e tt  C 02 a k t iv i tá s á t  je le n ti ,  
a  s ím a  fe lü le t  a  g lik o g én  a k t iv i tá s á t ;  1 — e ce tsav ; 2 — p ro p io n - 

sav ; 3 — v a j sav ; 4 — te j sav .

Fényben a második reakció sebessége nagyobb 
az első reakció sebességénél s ezért a szintézis 
állandó sebességgel folyik. A második reakció 
folyamán keletkező RCH-OH molekula reagál
hat az RH molekulával, vagy egy másik

zelt/ék és az ilyenkor kiváló C140 2-t mérés céljá
ból számlálóban gyűjtötték össze. A maradék 
aktivitását feldolgozás és frakciókra való szét
választás után szintén mérték, mikor is meg
állapították az aktivitás megoszlását a kapott 
vegyületék között. A kísérletek eredményeit a
7. táblázatban foglaltuk össze.

A 7. táblázatból látható, hogy a  CCb reduk
ciója cukorig feltétlenül a fényben játszódik le, 
de a CO-’ elsődleges megkötéséhez nincs szükség 
fényre. Ilyenkor a szintézis a savaknál megáll.

7 . TÁBLÁZAT
A C“ Oj m eekötfidése a  C h lo re lla  p y re n o id o sa  h ín á rb a n  

(% -ban)

A kom ponensek  
m egnevezése

S ó le tb en
CO,

je le n lé té b e n

F é n y b e n
CO,

n é lk ü l

ö f s z a k t iv i t á s .................................... 1 5,5
B o ro stá n y k ö sa v  ............................. 70 fí
F u m á r s a v ........................................... 3 1
A lm asav .............................................. 6
N e u trá l is a k  (cukor) ..................... <  0 ,1 1,5

Saját kísérletekre és más kutatók kísérle
teire támaszkodva207-208 (melyeket az élő szöve
tekkel végeztek), a  szerzők ra fotoszintézis követ
kező sémáját tartják  valószínűnek. A szintézis 
ecetsavval vagy piroszőlősavval kezdődik, mi
kor minden egyes bonyolultabb molekula úgy 
keletkezik, ho*y az egyszerűbb molekulákhoz 
CCk kapcsolódik. Ezt az elgondolást azok a kí
sérletek erősítik meg, melyekben a megjelölt 
szénatomokat a  növényi levelekből kiválasztott 
savakban és ketosavakban lehetett megtalálni. 
A redukció energiaforrása kétség kívül a fény
energia és az energiának csak kis része szár
mazik azokból az exotermikus folyamatokból, 
melyeket enzimek idéznek elő.

Az A ciklus a OO megkötődését jellemzi, a 
B a szénhidrátok keletkezésének végső reak
ciója. A B-ciklusban feltételezik a foszforsav- 
észterek részvételét.

+  COo A T FX
CH3COOH— -zr7  CH3COCOOH -------- — * Piroszőlősav-enol-foszfát

t +  (H2) 1 I
+  (2H) | A J +  C 0 2 B i +  (2H)

HOOCCH2CH,COOH HOOCCH2COCOOH cukor, keményítő (44)
+  (2H) | j +  (2H)

HOOCCH =  CHCOOH — —  HOOCCH.CHOHCOOH— H9VJ

RCH2OH molekulával kondelzálbat s végül is 
azokat a szénhidrátokat hozhatja létre, melyek 
a  zöld növényekben megtalálhatók, mint a foto
szintézis végtermékei.

Ezeket a feltevéseket, melyeket Ruben és 
Kamen munkáinak eredményei alapján von
tunk le, kibővítették és megerősítették Bensőn 
és m unkatársainak205- 20fil jóval később végzett 
munkái a  CH segítségével. Bensőn és Calvin2 5 
a  Chlorella egysejtű hínárjának fotoszintézisét 
vizsgálták. A hinár-szuszpenzió e^yik m intáját 
sötétben, 8  órán át 4% CCb+96% N2 atmoszférá
ban tartották, a másikat fényben, tiszta N2 
áramban. Ezután mindkét m intát sötétben ta r 
tották és végül mindegyiket 5 percig exponál
ták napfényben C14Ch +  № atmoszférában. Az, ex
pozíció után a hinár-szuszpenziót sósavval ke-

A 7. táblázatban feltüntetett adatok azt 
mutatják, hogy ez a séma nagy általánosságban 
helyesen tükrözi vissza a fotoszintézis mecha
nizmusát.

Hasonló eredményeket kaptak Bensőn és 
Aronoff200, mikor a  fotoszintézist árpaleveleken 
tanulmányozták. A kép teljessége kedvéért a 8 . 
táblázatban feltüntettük az aktív széntartalmat 
a C14Cb fény hatására való megkötése után az 
árpalevelekben.

A 8 . táblázatban kivetített adatok- vala
mint az utóbbi időben a  fotoszintézis C14 segít
ségével végzett vizsgálatai209 azt mutatják, hogy 
a fotoszintézis végtermékei szénhidrátok, amint 
ezt még annak Idején a híres orosz tudós. K. A- 
Tyimirjázev leszögezte.

* ATF — adenozintriíoszfatáz
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8. TÁBLÁZAT

A CM m eg o sz lása  az  á rp a le v e le k b e n  C“ Oi a tm o sz fé rá b a n  va ló  
fo to sz in té z is  u tó n , B ensőn  és A ro n o ff  a d a ta i  s z e r in t  1#J

Újabban olyan munkáik jelentek meg, me
lyek a fotoszintézis folyamán keletkezett termé
kek elemzésére egyidejű k romát ograf ál ás t és 
rádió-felvételezést használnak. F ink 210 ilyen 
irányú m unkája a zöld Chlorella-hinár hidroli- 
ti.kus és extrakciós termékeinek vizsgálatával 
kapcsolatos C1402  atmoszférában történt foto
szintézis után.

Sokkal alaposabb vizsgálatokat végzett 
Bensőn m unkatársaival211. Megvizsgálták az 
aminosavakat, mely a Chlorella pyrenoidosa és 
Scenedesums D-3 hínárban keletkeztek fénnyel 
való megvilágítás után C1402  atmoszférában. 
A Scenedesums D-3 hínárban kromatograíálás 
segítségével a következő aminosavakat találták: 
glutaminsav, alanin, szerin, arginin, valin, asz- 
paraginsav. leucin. fenilalanin, tirozin. a-ami- 
novajsav, lizin, é-,alanin., treonin, glikokoll, pro
lin és egy „meghatározatlan“ aminosav, 
melyet kromatografikusan Polson212 identifikált.

Azok a rádióaktív aminosavak, melyek a 
fotoszintéziskor a Scenedesumsban keletkeztek 
C440 2 atmoszférában 30 mp-ig tartó  megvilágí
tásra, elsősorban az aszparaginsav és kisebb 
mennyiségű alanin. A többi aminosav közül 
rádió-felvételekkel a szerint, é-alanint és fenil- 
alanint találták aktívnak.

H a a  szintézist sötétben végezték 1 perces 
érintkezéssel 10 percig tartó előzetes megvilá
gítás után, rádiógrafikus úton aszparaginsavat 
és kisebb mennyiségben alanint és fenilalanint. 
tudtak kimutatni.

A Chlorella-hinárral végzett fotoszintézis 
után glutaminsav, leucin, alanin, valin, gliko- 
koll és /3-alanin voltak elkülöníthetők. A talált 
aminosavak között túlsúlyban volt az aszpara
ginsav. A közölt adatokból látható, hogy a 
fényben és sötétben végzett szintéziseknél 
azonos aminosavak keletkeznek két, három és 
négy szénatomcs molekulákkal.

A megjelölt atomok módszerének további 
fejlesztése kétségkívül sok értékes adatot szol
gáltat a fotoszintézis mechanizmusának fel
derítéséhez és még mélyebbre ható betekintést 
fog eredményezni.

2. A C02 asszimilációja baktériumokkal
(nem fotokémiai szintézis)-

1936-ig az a felfogás uralkodott, hogy 
csupán autotrophikus szervezetek — növények 
és a  baktériumok kis csoportja, melyeket C. N. 
V inográdszkij213- 214 orosz tudós fedezett fel — 
képesek C02t asszimilálni. Az utóbbi idők 
kísérletei kim utatták, hogy ez a vélemény nem

helyes. CCh-t asszimilál sok beterotrophikus 
sejt is. ide számítva az állati szöveteket. E kér
dés kiderítésében sokat segített a C11 és C“ 
rádióaktív szénizotopok alkalmazása (1. pl. 
Rubennél215).

A CO2 a s s z i m i l á c i ó j a  a p r o p i o n -  
s a v a s  e r j e d é s  b a k t é r i u m a i  á l t a l .  
1936-ban Wood és W erkman218' 217 a glicerin 
fermentációját tanulmányozva a propionsavas 
erjedés baktériumaival, megfigyelték, hogy az 
erjedés végtermékeiben, a propionsavban és 
borostyánkősavban együttvéve több szén van. 
mint a kiindulási glicerinben. A szerzők fel
tételezték, hogy a szén CaC03-ot tartalmazó 
táptalajból asszimilálódik.

1938-ban ugyanezek a szerzők218 kim utat 
ták, hogy a C02 asszimilációja a keletkező 
borostyánkősavval ekvimolekuláris mennyiség
ben történik.

A borostvánkősav képződésére a következő 
sémát írták  fel:

C H 2O H C H O H C H 2O H  

-------------C H 3C H - C O O H  +  H 20  <45)

C H 2O H C H O H C H 2O H  j co2->- 
- >  C O O H C H 2C H 2 C O O H  +  H 20 .  (4 6 )

Lehetséges, hogy a  második reakció a  
következő vázlat szerint megy:

C H 2O H  C H 3 C O O H
I I I

C H O H  —  4 H  C O  + C 0 2 C H 2 + 2 H
I ---------I -----------I ---------- -

C H 2O H  C O O H  C O
I

C O O H

C O O H  C O O H
I I

C H 2 - H 20  C H
I ---------II

C H O H  C H
I I

C O O H  C O O H

C O O H  
I

2 H  C H 2

C H 2 
I

C O O H

(4 7 )

A (47) sémának megfelelően a  piroszőlő- 
sav a  CO2 fixálódásánaik közbeeső terméke. Ez 
a séma a következő kísérleti megfigyeléseken 
alapszik: a) az asszimilált C02 a borostyánkő
sav kárboxiljában van; b) a fumársav és alma- 
sav a fermentác'ó folyamatában keletkeztek; 
c) oxálecetsav, fumársav és 1-almasav adago
lása meggyorsítja a borostyánkősav képződd 
sének folyamatát. Ezeket a tényeket sok kísér
let megerősítette.

Carson és Ruben219- 220 rádióaktív Cn-gyel 
végeztek kísérleteket, hogy a propionsavas 
erjedés mechanizmusát kiderítsék. A kultúrát 
glicerinben növesztették Cu0 2 jelenlétében 
három-hat napig; 250—500 cm3 kultúrát centri
fugáltak, mosták és 0,5%-os foszfát-pufferbetn 
(pH: 7) szuszpendálták. A szuszpenziót 30°-on 
C110 2 és N2 jelenlétében rázatták. Centrifugá.- 
lás után a szétvált folyadékokhoz m int hordo
zót propionsavat és borostyánkősavat adtak- 
Az illó és nem illő savakat vízgőzdesztilláció- 
val választották el. A Cn0 2 elkülönítésére 
speciális módszereket alkalmaztak, mielőtt a 
m inták aktivitását mérték volna. A kísérleti 
eredmények, melyek a Cn0 2 asszimilációját 
m utatják az erjedés folyamatában, a  9. tábla-

C 4- 'a r í  a lom  
(% -ban 

az  összes 
m e g k ö tö tt  

C ^-re  szám .)

S z á r í to t t  n ö v é n y ............................ ..........................
F i to l ,  k a r o te n o id ............ .........................................
Á m in o sav ak .................................................................
S a v a k  .............................................................................
C ukrok  ..... ...................................................................
O ld h a tó  f e h é r jé k ........................... ...........................
Cellulóz........................................... ....................
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zatban tüntettük fel. tízekben az adatokban 
már figyelembe vétetett a C11 bomlási korrek 
eiója.

9. TÁBLÁZAT
A Cu O» a ssz ’in ilá c ió ja  a  sílicerin  p ro p 'o n sa v a s  e rjed éséb en  

(k u l ú r a  +  2% g lic e r in  +  C1,Oí ; 40 pere)

F rak c ió k assz ' m* Iá i t  
C**Oá %

72,0
Nem illó  sa v a k  ...................................................... 10 ,0

E x tra k tu m , f o r r a lá s  u t á n .................................... 17,5
É lesztő, f o r r a lá s  u t á n ........................................... 0,5

Az illő savak frakciójában a propionsavat 
identifikálták, a nem illő frakcióban a boros
tyánkősavat. A 210° felett íorró frakciókban 
mutatkozó rádióaktivitás oka rádióaktív szén 
jelenléte a borostyánkősavban. A propionsav 
72% rádióaktív szén-tartalmát a szerzők a 
következő megfordítható reakcióval magya
rázzák :

CH3CH2COOH ^  COOHCH2CH2COOH (481
tí feltevés helyességének igazolására az 

erjedéses rendszerhez propionsavat és boros
tyánkősavat adagoltak C140 2 jelenlétében- Az 
eredmények negatívak voltak: a propionsav- 
ban és bor os t y ánkős avban nem lehetett
0"-et kimutatni. Ez a kísérlet két
ségkívül igazolja, li ogy helytelen az a fel
tevés, miszerint a borcstyánkősav a propion- 
savból és C0 2 -ből képződ k. A legvalószínűbb
nek az az elképzelés látszik, hogy a propionsav 
és borostyánkősav a glicerin és C02 reakciója 
folytán keletkezik egy sor közbeeső terméken 
keresztül hasonlóan a (47) reakcióhoz. Közbe
eső termék lehet a piroszőlősav, melyet ezek
ben a kísérletekben inaktívnak találtak. 
A szerzők szerint a (47) reakció megfordítható 
s így képlete a következő:
Glicerin-------- * Cs-sav ^  CH3CH2COOH (49)

enzim | |  +  C02
C4-dikárbousav -  COOHCH2CH2COOH

Ez a vázlat a szerzők által a propionsav- 
ban kimutatott aktív szén jelenlétét olyan kel- 
bázisú sav dekarboxileződésével magyarázza, 
mely crak egyik karboxiljában van megjelölve. 
A rádióaktív szén jelenlétét a propionsavban, 
.melyet Cn0 2 jelenlétében glicerin erjesztése 
útján kaptak, több szerző megerősítette 221—223_, 
ezenkívül Wood és Werkman jóval későbbi 
munkájában is utal erre-224 Carson és munka
társai225 valamint Wood és munkatársai226’ 227 
megállapították a rádióaktív szén helyzetét a 
propionsavban.

A karboxilben C14-gyel megjelölt propion 
savat szintetizáltak. Ezt a savat káliumbikro- 
máttal ecetsavvá és C02-vé oxidálták, mikor is 
az egész aktivitást a COrben találták. A glice
rinnek C140 2 jelenlétében történő erjesztése 
útján nyert propionsavat is eloxidálték ecet
savvá és COrvé. Ilyenkor csak a C02-t találták 
aktívnak. Ebből arra a következtetésre jutot
tak, hogy a propionsav, melyet a glicerinnek 
Propioni bacterium pentosaeerum baktériu

mokkal való erjesztésével C140 2 jelenlétében 
állítottak elő, csak a karboxilban tartalmaz 
megjelölt szénatomot.

Kísérleteket végeztek a piroszőlősav er
jesztését illetőleg is (J,40 2 jelenlétében. A

3 CH3COCOOH +  H2O-  CH2CH.COOH -f
+  2CH3COOH +  2CO2 (50)

reakcióegyenlet értelmében kapott termékek 
között az aktivitás a következőkép oszlott meg: 
5% az illő frakciókban és 95% a nem i:ló frak
ciókban- Az aktivitás elemzése az egyes termé
kekben a szerzők szerint azt bizonyítja, hogy 
az aktív propionsav és 1 orostyánkősav a követ
kező sémának megfelelően keletkeznek:

4H
Tápoldat -> COOHCOCH3 COOHCIECH» (5 1)

C °2\ \  2H
COOHCOCH2COOH ^  COOHCHOHCH2COOH -

OTT

^yrCOOHCH =  CHCOOH-COOHCH2CH2COOH

Ez a séma összhangban van a propionsavas 
erjedés minden ismert tényezőjével.

A fenti séma szerint az összes reakció meg
fordítható. Azok a speeciális kísérletek, melye
ket a borostyánkősavnak propionsavból való 
képződésére és ennek ellenkezőjére vonatkozó
lag végeztek a megfelelő erjesztés útján C140 2 
je enlététen, azt mutatták, hogy mindkét sav 
keletkezhet megfordítható reakcióban s ilyen
kor mindegyik rádióaktív lesz. E reakciók 
sebességeit illetőleg egyelőre még nincsenek 
kísérleti adataink.

A b. o r o s t y á n k ő s a v  b i o  s z i n t é 
z i s e .  Ismeretes, hogy sok baktérium a glu
kózt, glicerint, piroszőlősavat és más savakat 
borostyánkősavvá erjeszti228, m . E folyamat 
mechanizmusát azonban sokáig nem derítet
ték fel.

Van Niel és mások234 tanulmányozták a 
Cu0 2 metabolikus asszmilációját Tetrahymena 
geilii által, hogy kiderítsék a CO-> asszimilációjá
nak helyét a glukóz tejsavas, ecetsavas és boros
tyánkősavas erjedésében- Feltételezték, hogy a 
CO2 borostyánkősav képződése közben asszi
milálódik.

A kísérleteket 2°/o glukóz-tartalmú közeg
ben az ólesztő-extraktumokkal végezték leve
gőzés (aeráció) mellett. A kapott savakat szét- 
írakcionálták és meghatározták akt'vitásukat. 
A kísérletek eredményeit a 10. táblázat tün
teti fel.

10 . TÁBLÁZAT
Az a k t iv i tá s  m egoszlása  a  fra k c ió k b a n  a  T e tra h y m e n a  gelii 

Cn O . je le n lé té b e n  tö r té n ő  in k n h á lá sa  u tá n

F r a k  c i  ó k
Cn O -asz- 
sz ím 'lá c ió  
(az < sszes 

m en n y , %-a)

1 .8

98,0
0,0
0,0
3 8

Ö ssz e se n :..... 103,6
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_ Az eredmények összehasonlítása azt mu
tatta, hogy az egész asszimilált Cn0 2 a nem illő 
frakcióban van, mely a horostyánkősavat tar
talmazza.

A megkötött Cu0 2 helyzetének megállapí
tása úgy történt, hogy a borostyánkősavat 
enzim segítségével almasavvá alakították és 
ezt permanganáttal acetaldehiddé és C02-vé 
oxidálták. E meghatározás értelmében az egész 
megkötött Cu0 2 a borostyánkősav karboxil- 
csoportjában van. Ennek megfelelően e kísér
letek olyan elképzeléshez vezettek, mely szerint 
a borostyánkősav egy három szénatomos mole- 
kulásból és C02-ből keletkezik, úgyhogy a C02 
a karboxilban fixálódik.

A z e c e t s a v  és  v a j  s a v  b i o s z i n -  
t é z i s e -  Barker és Kamen a glukóz erjedését 
tanulmányozták az anaerob Clcstridium ther- 
moaceticum hatására C140 2 jelenlétében. Isme
retes, hogy ebben az esetben majdnem az egész 
glukóz ecetsavvá alakul a következő bruttó
egyenlet értelmében:

CJIuO, -> 3CH3COOH. 152)
E reakció közbeeső lépése a következő 

lehet:
C8Hi2Ofi +  2 H20  —>2CH3COOH +  2C02 +  8H; i

8H +  2CO* CH3COOH +  2 H2O. I (5íi)
Hogy mi a szerepe a C02-nek e folyamat

ban, azt Barker és Kamen C140 2 segítségével 
állapították meg. A m'kroorganizmusokat 
KalIOO:, tartalmú táptalajban tenyésztették 
.3—6 napig. Az elemzések eredményei a 11. táb
lázatban vannak feltüntetve.

11. TÁ BLÁ ZA T
A glukóz erjesztésének  eredm ényei ( lostrid iu m  therinoace- 

ticum m al Cl4Oi jelen létében

Az anyag : neve
K o n c e n t

rác ió  
m g/10 cin3

1 Az im p u lz u 
sok szú m a 
p e rc e n k é n t

K iin d u lá s i g lu k ó z ............................ 5 4 ,0

K iin d u lá s i C 0 8 (BaCOs) .............. 22,3 2610 ± 3 »
Végső C 0 2 (BaCOs) ........................ 22,3 128 +  3 1

K a p o tt e c e tsa v  (B aC 03) a la k b a n 101,6 2020 +  4(1

A 11. táblázat alapján megállapítható, hogy 
hogy az ecetsav kétségkívül a C140 2-ből kelet
kezik. Bár a C02 mennyisége a reakció után 
változatlan marad, a C02 részvétele a reakció
ban mégis kétségtelen, mivel az aktivitás a 
COs-ből az eeetsavba megy át.

A fentiekhez hasonló kísérletekben Barker 
és mások15li’ 232 kimutatták, hogy a Butyri- 
bacterium rettgeri szintén hasznosítja a C02--t 
az ecetsav és vajsav szintézisénél. A C,40 2 
jelenlétében történő tejsav-erjesztés kísérletei 
alapján e szerzők az ecetsav és vajsav szinté
zisére a következő sémát tételezik fel:
CH3CH0HC00H+H20 -  CHsCOOH+CÜ2+4H; (54) 

2C02 -|- 8H —► CH&COOH +  2HsO: (55)
2CH3COOH +  4H —> CH3CH2CH2COOH+2H2ö . (56)

A kísérletek igazolták, hogy mind az ecet
savban, m'nd a vajsavban C14 vau jelen s így 
megerősítették a fenti séma helyességét.

Ugyancsak Barker és munkatásai14S’ 233 
vizsgálták meg az ecetsav szintézisét COrből 
Clostridium acidiurici és Clostridium cylindro- 
sporum segítségével. A Clcstridium acidiurici 
gyorsain képes fermentá lni ia húgysavat, xan- 
t.nt, hipoxantint és más purinszáraz. lkokat 
anaerob körülmények között. A sejtanyagokon 
kívül ilyenkor ammónia, C02 és ecetsav is kelet
kezik a következő egyenleteknek megfelelően:
N H- C O
СО C — N Нч -f 5,5H20  0,75CH3COOH +  “•]
I I' ) C0NH — C — NHX (M)

+  4NH3 +  3,5СОг;
N H -C O
I I

СО C — NH4 +  6H20 -> СНзСООН +
\C H  (58)

NH — C-----N

NH — СО

,r /V
-|- 4NHS -+- 3C02 :

I
CH C — NH4 +  6,5 H-0 -> l,25CB3COOH
II II >CH

N -----C----- W
+  4NH3 +  2,5CO...

(59)

Hogy megmagyarázhassuk egynél több 
ecetsav képződését egy molekula liipoxantinből, 
fel kell tételeznünk, hogy: a) belső molekuláris 
kondenzáció történik három szánatomos lánc 
és a C02 között, minek eredményekép a lánc két 
szénatomos molekuláikra esik szét, vagy b) az 
ecetsav CO-ből és a purin más C-atom jaiból 
épül fel. A szerzők rádióaktív szén, C11 segítsé
gével igyekeztek megoldani e feladatot.

A mikroorganizmust olyan táptalajban 
növesztették, mely 0 3—0,4% húgysavat, 01% 
autolizátumot, ásványi sókat és Na-S-ct tartal
mazott; ez utóbbi a pH-t 7,4-re állította be. 
Az inkubáció 18—24 óráig tartott 35°-on Cll0 2 
jelenlétében.

A húgysavval, guan’nnal és hipoxantinnal 
végzett kísérletek eredményeiből kiderült, hogy 
mind az illő, mind a nem illő savanyú frakciók 
aktívak, mégpedig az illő frakcióknál az egész 
aktivitás az ecetsavban van. Az ecetsav de- 
karboxilezése és oxidáiója után -  a követ
kező egyenleteknek megfelelően:

Ba(CH.,COO)2 -> BaCOs +  CH3COCH3 (£0)
CH3COCH, +  3.T2 +  40H~ -> CHJ3 +  CHsCOO +  

+  3J +3H .0 (61)
az egész aktivitás a CHJi-ben volt kimutat
ható, mely a kiindulási ecetsav aktivitásának 
mintegy 18%-át tette ki. Mivel két molekula 
ecetsavból egy molekula jodoform keletkezik, 
ezért a megfigyelt aktivitás az ecetsav elméleti 
kitermelésének 70%-át tette ki, ha feltételezték, 
hogy a C11 egyenlő mértékben oszlik meg a 
nier.il- és karboxil-csoport között.

A továbbiakban kísérőiteket végeztek arra 
vonatkozólag, hogy megállapítsák a Cu meg- 
osztlását a CH3- és COOH-csoportok között. 

,A kísérletek a következő eredményekhez vezet
tek: az ecet sav aktivitásának 23% volt ia m,etil
csoportból kapott jodoform és az aktivitás 11,3% 
a C02-ben volt, mely a. karboxilból keletkezett- 
Ha ezeket az értékeket acetonra számítjuk át, 
akkor a fentieknek megfelelően 26,6% és
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16,5%-O'kat kapunk. A (60) és (61) egyenletekből 
következik, hogy az eeetsav gyökei közül csak 
az egyik, mely a báriumacetát lebomlásakor 
keletkezik, redukálódik jodoformmá s így a 
C1‘-nek csak a fele tud átmenni a CHJs-ba és 
COOH-ba.

Ily módon e kísérleteit bebizonyították, 
hogy a O O 2 a Clostridium acidi-urici segítsér 
gével a purinok erjedésekor ecetsavvá reduká
lódik, de azt nem tudták kideríteni, hogy vájjon 
az egész ecetsav ily módon keletkezik-e.

Ha az ecetsav kizárólag a CCh-ből kelet
kezik, akkor ezt a folyamatot úgy kell tekin
teni, mint a purinok bolyolult oxidációját, ahol 
a fő oxidáló ágens a CO2 s a reakció a követ
kező sémával fejezhető ki:

4H2A +  2CO2 -v  4A +  CH3COOH +  H20, (62)
ahol H2A a redukáló szer. A ennek oxidációs 
terméke.

A Clostridium cylindrosporummal végzett 
kísérletek C,40 2 jelenlétében kimutatták, hogy 
a húgysav erejedésekor anaerob körülmények 
között rádióaktív ecetsav keletkezik. Rádióaktív 
szenet a glicinben is találtak. Az ecetsav metil- 
csoportja kétszer annyi C14-et tartalmazott, mint 
a karboxil-csoport. A gl: cinben a C14 csak a 
karboxilban volt kimutatható. Ezek az eredmé
nyek arra mutatnak, hogy a glicin és az ecet
sav különböző utakon keletkeznek. Az ecetsav 
alacsony fajlagos aktivitása azt igazolja, hogy 
az nem képződhet közvetlenül a CCb-ből, hanem 
— következésképp — a húgysavból és C02-ből, 
keletkezik. E reakció mechanizmusát mind- 
ez'deig nem derítették fel. Feltételezik, hogy a 
baktériumok sejtjeiben izotóp atomcsere ját
szódik le.

A m e t á n  b i o  s z i n t é z i s e .  Ismeretes, 
hogy a metán képződése az etilalkohol, butil- 
alkohol és vajsav fermentálásakor a metános 
erjedésnél ekvimolelkuláris mennyiségű CO2 
eltűnésével jár a következő reakciónak meg
felelően :

2C2H5OH +  CO2 -*■ 2CH3COOH +  CH< (63)
Feltételezték, hogy a képződő ecetsav redu 

kálja a CC>2-t metánná. Ez a feltevés összhang
ban van Nier azon elképzelésével, hogy a metá- 
nos erjedés a C02 közvetítésével lejátszódó oxi
dációs folyamat. Viszont ennek a feltevésnek 
közvetlen kísérleti bizonyítékai nem voltak.

A №0* alkalmazása lehetővé tette e reak
ció mechanizmusának közvetlen és viszonylag 
egyszerű megállapítását. Ha Nier hipotézise 
helyes, akkor a Cl10 2  alakjában bevezetett rádió- 
szénnek a métámban kell megjelennie.

Barker és mások1”4 M e tha nob act er i um 
Omelianskii és Methanosarcina inethanica kul
túrákkal végeztek kísérleteket. E kísérletek 
eredményei félreérthetetlenül azt mutatták, 
hogy a CO2 redukálódik metánná, mivel a be
vezetett C» 0 2  egész aktivitása a CHi-be ment 
át. Az ecetsav teljes inaktivitása annak a nézet
nék a helytelenségét bizonyította be, miszerint 
a metán az eoetsavon keresztül képződnék-

Etanallnl és metanollal vógzett kísérletek 
mindkét kultúra esetén egyforma eredményeket 
adtak és kimutatták, hogy a metános erjedés 
anaerob oxidációs folyamat, melyben a C02 
reagál az oxidáló ágenssel és metánná reduká
lódik.

A k a p r o n  s a v  s z i n t é z i s e .  A kap- 
rosav képződésének mechanizmusát az etil
alkohol és vajsav Clostridium kluyveri kultú
rával való erjesztésekor Barker234 tanulmá
nyozta C14 rádióaktív szén segítségével.

Az erjedés bruttó reakcióját tanulmá
nyozva:

CH3CH20 H +  c h 3c h 2c h 2cooh  ->
CHsCaCHíCH.C^COOH +  H20 (64)

a kapronsav képződésének több útja képzel
hető el. Ha ia uiikrooganlzmusioikat olyan vaj- 
savval tápláljuk, mely a karboxilban jelzett, 
akkor megjelölt szénatomot a kapronsav 
karboxil-csoportjában találhatjuk meg a követ 
kező séma szerint:

CH3(CH2)2CI4OOH +  CH3C0 0 P0 3K2 +  4H
-> CH3(CH2)4CI4OOH +  K2HPO4 +  H2O (65)
Ha pedig a reakció a (66) vázlat szerint 

megy, akkor a kapronsavban a megjelölt szén 
atom /^-helyzetben kell legyen:

CH3(CH2)2CI4OOH +  CH3C0 0 P0 3K2 - -  
-> CH3(CH2)2C,40 0 P0 3K2 +  CH3COOH +  4H -> 

CH3(CH2)2C,4H2CH2COOH + K2HPO4 +  H2O (6 6 )
Mind a két helyzetben is adódhat megjelölt 

szén. A kísérletek eredményeit a 12. táblázat 
tünteti fel-

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az 
erjedés folyamán gyakorlatilag az összes meg
jelölt szén a kapronsavba kerül. Viszont e kísér
letek még nem tudták felderíteni a megjelölt 
szén helyzetét a kapronsav molekulában. Hogy 
a megjelölt szénatom helyzetét is kideríthessék, 
Griignard-szintézissel kapronsavat állítottak elő 
a karboxilban jelzett szénatommal. A szinteti-

1 2 . TÁBLÁZAT
A  rá d ió a k tiv  C14 m eg o sz lása  az a lk o h o l-e c e tsa v a s  e r je d é s  

te rm é k e ib e n  (%*ban)

A n y ag o k
K ezd e ti á r 

ta r ta lo m
V égső ű r 
ta r ta lo m

0,0 1,1
E e e tsa v  ............................................... 0,0 0 .0

V a js a v .................................................. 100,0 14,4
K á p ro n sa v  ....................................... — 81,7

záit kapronsavat dekarboxilezték, mikor is ki
mutatható volt, hogy 52°/o C14 megy át a kar
bonátba. Hasonló dekarboxilező reakciót 
végezték az erjesztése» folyamatban nyert 
kapronsavval is. Mindössze 0 ,8°/o C14-et találtak 
a karbonátban. Ezen eredmények alapján a 
szerzők arria a megállapít ásna jutottak, hogy a 
megjelölt szénatom teljes mennyiségében a kár- 
boxilon kívül van és hogy a kapronsav képző
désének mechanizmusa a (6 6 ) reakciónak felel 
meg.

3. A CO2 asszimilációja állati szövetek által.

A C02 állati szövetek által történő asszimi 
lációjának felderítésére a zsírok képződését 
tanulmányozták piroszőlősavból a galamb- 
májban234’ 23fi. Ez a szövet öt szénatomos 
láncot képes szintetizálni piroszőlősavból.
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Az aminónium-piroszőlősavból glut amin savat 
(CONH2CH2CH2CHNH2COOH) szintetizáltak, a 
piroszőlősavas nátriumból pedig a -ketoglutár- 
savat.

Ismeretes volt továbbá az is237, hogy erketo- 
glutársav és almasav keletkezik akkor, ha az 
állati szövetekbe oxálecetsav kerül. Ilyenkor a 
következő anaerob reakciók játszódnak le:

COOHCH2COCOOH CH3COCOOH +  CO* (67)
COOHCH2COCOOH +  CH3COCOOH ->

—»- citromsav +  CO2 (68)
Citrom sav -> COOHICHahCOCOOH +  CO2 (69) 

COOHCH2COCOOH —*■ 1-almasav (70)
Ha nincs jelen C02, akkor a (68) és (69) 

reakciók párhuzamosan futnak a (70)-nel és a 
(67)—(70) reakciók összefi'ektusa a következő 
sémával jellemezhető:
4COOHCH3COCOOH -*■ COOHtCHahCOCOOH +  

+  2COOHCH2CHOHCOOH +  3CO2 (71)
Mivel a piiroszőlősaiv ekvimolemíkuláris 

a-ketoglutársav és almasav képződését eredmé
nyezi, fel lehet tételezni, hogy először oxálecet
sav keletkezik a pirosző’ősavból és COz-ből:

CHaCOCOOH +  CO2 COOHCH2COCOOH (72) 
vagy

CHsCOCOOH +  H2C03— 5^2
-> COOHCH2COCOOH (73)

Ezekkel a sémákkal valamennyi kísérleti 
adat összhangban volt. Viszont a piroszőlősav 
eltűnésének sebessége a C02 nyomásától függ. 
Ez a tény szükségessé teszi annak feltételezését, 
hogy a CO2 bizonyos szerepet játszik a piro- 
szőlősav metaboJizisóben.

Az első muinlba, mely a CO=-nek állati szöve
tekkel történő asszimilációját igazolta, Evans 
és Slotin 2:18 munkája volt. Ebben a munkában, 
mint a későbbiekben is239“243, C11 rádióaktív szén 
segítségével mutatták ki a C02 asszimilációját 
a galambmájban, mely az a-ketoglutársav piro- 
szőlősarvből történő szintézisével kapcsolatos.

A sejtszövet-szuszpenzió tíz percig volt 
érintkezésben 95% 0 2 és 5% C02 elegyével 
40“-on. Ezután 10 cm2 0,2 molár piroszőlősavas 
nátriumoldatot adtak hozzá és a rendszert 
40"-on tartották 40 percen keresztül. Hordozó
nak az a-ketoglutársavat választották, melyet
2,4-dinitrofenilhidrazinnal csaptak le. Mosás 
és vákuumban történő szárítás után a csapadék 
aktivitását mérték. Ez tartalmazott aktív sze
net, de a kísérletek kimutatták, hogy a felhasz
nált COí-nek csupán 40ü/o-a vian az a-fketogliutár- 
savban, 75% pedig az aminosavakban. A rádió
aktív szón az a-ketoglutársav karboniljához 
képest a-helyzetben levő karboxilban van. 
Citromsav adagolása nem befolyásolja a folya
matot. Az a-ketoglutársav képződése az izmok
ban. ellentétben a májban végbemenő szintézis
sel, CO2 felhasználás nélkül játszódik le. A szer
zők ügy vélik, hogy a CO megkötésének reak
ciója a következő megfordítható egyenleteknek 
megfelelően játszódik le.
OH3COCOOH +  H2C"0 3 ~  CuOOHCH2COCOOH +  

+  H2O (74)

CnOOHCH =  COHCOOH ^
-  CuOOHCOH =  CHCOOH (7 5)

H2O +  COOHCH =2 CHCOOH -
-  COOHCH2CHOHCOOH (7 6)

COOHCH2CHOHCOOH +  CHsCOCOOH -
-  COOHCHsCOCOOH +  CHsCHOHCOOH (77)
A (74) és (75) reakciók lejátszódásához csak 

piroszőlősavra van szükség. A (76) és (77) reak
cióknál már íümarátot vagy maleátot kell a 
táptalajhoz adni.

A C02 megkötődése ezekben a kísérletekben 
anaerob körülmények között játszódott le nitro
gén jelenlétében. A 13. táblázat a Cn0 2 meg
kötésének kísérleti eredményeit tünteti fel, 
melyek megerősítik a fenti reakcióvázlatok 
helyességét. E táblázatból látható, hogy a» 
enzimek adalékok bevitele nélkül is megkötnek 
kismennyiségű C02-t és hogy a fumársav hozzá 
adásia egyedül csak kis hatást fejt ki.

1 3 . TÁBLÁZAT
A Cn 0 2 m egkötődése a  g a la m b -m á jb a n  az  ad a lék o k tó l 

függően

Az a d a lé k  ö ssze té te le
A C1!0» 

m egkötődése 
(összm enny- 

ség  %-a)

A d a lék  n é lk ü l .......................................................... 3 ,0

0,5 cm 3 0,5M p irosző lő  sa v a s  n á t r iu m .............. 18,5
0,5 cm 3 0,5M f u m a r á t .............................................. 5,2
0,5 cm 3 0,5M p iro sző lő sav as n á t r i u m +

0,5 cm3 0,5M fu m a rá t ....................................... 40,2

A (74) reakció megfordíthatóságának bebizo
nyítására kísérleteket végeztek az oxálecetsav 
piroszőlősavvá való dekárboxilizésére Mn + t 
ionokkal aktivált enzimekkel- Dekarboxiláló 
enzimnek az Oxalaeetat carboxilázt hasz
nálták. Ez az enzim kvantitatíve alakítja át az 
oxálecetsavat piroszőlősavvá és CO -̂vé. Azeni i- 
mes d'alizátumhoz H2CU 0 3  jelenlétében adagolt 
piroszőlősiaVban mutatkozó aktivitás a (74) reak
ció helyességét igazolja.

Az a tény, hogy a COa-t a piroszőlősav ddali- 
zátuma fumarát jelenlétében hasznosítja, a (74) 
és (77) reakciókkal kapcsolatos és e folyamatait 
megfordíthatósógával magyarázható. A rádió
aktív szén és oxálecetsavból a fumarátba, 
maleátba és laktába a (76) és (77) megfordítható 
reakciók útján megy át, a piroszőlősav ha pedig 
a (75) reakció segítségével. Az asszimilált C02 
mennyiségének növekedése fumarát hozzáadá
sakor azzal magyarázható, hogy a rádióaktív 
szén a mono- és dikarbonsavak karboxiljaiban 
akikumulálódik.

Krehs2” több kutató kísérleti adatainak 
alapján a C02 galambmáj által történő asszimi
lációjára a következő sémát írja fel:

COOHCOCH3 +  C+0 2 
CHsCOCOOH

COOHCOCH£C+OOH 
+  0-  COOHCOHCH2C+OOH

ICHsCOCOOH
COOHCOHCH2C+OOH +  CO2 ;

CH2COOH (78)
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------ COOHCHCH2CxOOH CH2CH2CxOOB
I H i f i  i

COOHCOHCH2OOOH
1

CHOHCOOH
arL iCOCOOH

+  C02

1 1 OOOHCHCHOHCxOOH _ 2H CH2COCxOOH
CH2COOH 1 +  CÖ2

----  CHsCOOH CH2COOB

Az analízisek kimutatták, hogy az izocitrom- 
savnak és az rrketoglu társává ak két alakja 
van jelen, melyek megjelölt szénatomja a kár- 
bonilhoz képest <r, illetőleg ő-helyzetű karboxil
ban van.

A C02 asszimjáeióiát patkányokban zsír; 
savak képződése közben Armstrong és Schubert245 
mutatták ki C14 rádióaktív szén segítségével- 
A patkányokba Na2C140 8 és CaCl40 5 oldatokat 
oltottak. A telített és telítetlen zsírsavakat ki
nyerték, nitrogén áramban dekarboxilezték, 
ezután a keletkező CO>-t összegyűjtötték és 
s: ámlálóban meghatározták aktivitását. A kísér
letek eredményei azt mutatták, hogy a C'Ch 
zsírsavak képzésére fordít tátik és az aktivitás 
kétharmad része a kapott savak karboxiÍjában 
van.

Anfinsen és társai24'’ olyan kísérletek ered
ményeit közölték, melyeket C140 2 atmoszférában 
elhelyezett vékony májszeletekkel végezitek. 
Ezekben a kísérletekben azt találták, hogy gya
korlatilag az egész C14, lereagálva a fehérje 
anyagokkal, az amino-di'karbonsavakban volt 
jelen. Feltételezték, hogy a C14 a glutaminsav 
és aszparaginsav karboxilcsoportjaiban volt 
jelen, melyek az a-ketoglutársavból és oxálsav- 
ból keletkeztek, s csak később cserélődött ki a 
fehérjék aminosavaival.

A szénizotopok alkalmazásával kapcsolat
ban itt felemlített munkák kétségtelenül igazol
ják, hogy a CO2 részvétele a sejtfolyamatokban 
vitán felül áll. Részletesebben ezzel a kérdéssel 
van Niel247 munkái alapján ismerkedhetünk 
meg.

4. Az atomcsere-reakció mechanizmusának
tanulmányozása.
Már korábbi kísérletek alapján248 ismeretes 

volt, hogy a szénhidrátok és származékaik a 
szervezetben egymással dinamikus egyensúlyban 
vannak és hogy ebben az egyensúlyban jelentős 
szerepet játszanak az enzimek. Az acetát átala
kulását szénhidrátszármazékokká több alacso- 
nyabbrendű szervezetben bebizonyították és 
feltételezték azt is, hogy ennek a reakciónak 
fontos szerepe van az emlősök sejtszöveteinek 
anyagcseréjében. Tbunberg'249 úgy vélte, hogy 
a borostyánkősav az állati szövetekben két 
molekula ecetsav dehidrogenizációja folytán 
keletkezik. Stöhr250 megállapította, hogy a 
nátriumacetát glukóz jelenlétében a patkányok 
szervezetébe juttatva glikogént képez a májban- 
Hasonlóképpen bizonyítottók be a glikogén kép
ződését a vajsavból is251-253.

Vég'eges bizonyítékokat a zsírsavak szere
péről a glikogénképzésben azonban csak a meg
jelölt atomok módszerének segítségével lehetett 
felmutatni.

Hastings és mások141- 254> 25r> zsírsavakat szin
tetizáltak, melyek a karboxilban C“-et tar
talmaztak. E savak sóit 400 mg glukózzal együtt

fehér patkányok szervezetébe juttatták, melye
ket 24 óra múlva az anyagcsere vizsgáló kamrá
ban helyeztek el, ahol az általuk kiválasztott 
C02-t összegyűjtötték. Ezután az állatokat meg
ölték és májukat megvizsgálták a glikogén
tartalomra, mikor is ennek rádióaktivitását 
mérték.

A 28. ábrán (lásd 112. oldal) látható az 
eredmények öszehasonlítása, melyeket a pat
kányok glukózzal és karboxilban megjelölt 
zsírsavakkal történt táplálása után kaptak, 
azokkal az eredményekkel, melyek a pat
kányoknak karboxilban jelzett d.l-tejsaivas táp
lálása után jöttek ki. A bevonalkázott oszlo
pok a rád óaktivitásnak azt a neszét jelzik, 
mely a kiváló O ’CUben volt kimutatható, a sza
badon hagyott területek a máj glikogénjében 
talált rádióaktivitást érzékeltetik. Rádióaktív 
tejsav etetése után azt találták, hogy ebben az 
esetben az egész aktivitásnak 12%-a a Cn0 2-vel 
távozott, 88% pedig a glikogénbe került. Zsír
savak esetében a rád'óaktív gáz mennyisége 
23%-ig nő propionsavnál, 55%-ig vaj savnál és 
98%-ig ecetsavnál. Ezek az eredmények azt 
mutatják, hogy a tej sav, vaj sav ás propiónsav 
résztvesznek a szénhidrátok metabolizisében a 
szervezetben, míg az ecetsav nem.

A peptidek szintézisét gl'cinből nőszerve
zetek által Greenberg és munkatársai tanul
mányozták C14 segítségével.256. Intravénás injek
cióval 25 mg rádióaktív glikokollt és 40 mg 
1-leueint juttattak patkányokba; tíz perc múlva 
hasonló úton 60 mg dipeptidet, leuc lglicint 
vittek be. Hat perc múlva a patkányokat leölték 
és egyes szerveiket miegelemezték. Az izolált 
dipeptidet gondosan megtisztították a rádió
aktív glikokolltól, de még így is rádióaktív sze
net találtak benne. Ezáltal beigazolódott, hogy 
a dipeptidet a patkányok a glikokollból szinte
tizálták.

Borsook és munkatársainak kutatásai257 azt 
derítették ki, hogy az állati szövetekben amino- 
savszintézis folyik- E szerzők azt tudták iga
zolni, hogy a tengeri malac mája az «-helyzet
ben C14-gyel megjelölt liz'nből aminoadipin- 
savat szintetizál. Ez a szintézis Braunstejn 2 
feltevéseinek megfelelően játszódik le.

A metionin eloszlását a patkányok szervei
ben Melville259 vizsgálta C14 segítségével; a 
metilcsoportjában C14-gyel megjelölt 1-metionint 
kifejlett patkányokba juttatta 200 mg-nyi adag
ban. Az állatokat azonnal a kísérleti kamrába 
helyezte és a kivált C02-t BaC03 alakjában 
lecsapata, melvnek aktivitását mérte. A kapott 
C02 rádióaktivitása azt mutatja, hogy a 
metionin metilesoportja a szervezetben C02-vé 
oxidálódik. Tizenkét órával az injekció után 
a bevitt C14-nek 17%-át megtalálták a C02-ben, 
52 óra után 32,4% C14-et kaptak vissza. Ugyan
ezen idő alatt a C14 14%-át a vizeletben találták- 
Ötvenkét óra után a patkányokat leölték és 
kipreparálták. A szövetmintákat elégették és a 
kapott C02 aktivitását megmérték. A méréseik
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azt mutatták, hogy a metionin metilcsoportjának 
szene ekősorfcan a vesékben és a májban kon
centrálódik. Jóval kisebb mennyiségű Cl4-et 
találtak a be’ekben és a hasnyálmirigyben. 
Nyomok kimutathatók voltak a vérben, izmok
ban 'és az agyban is.

Hasonló kísérleteket végeztek az utóbbi idö- 
hen Rcid és Jones2r,lis, akik dl-tirozint szinte
tizáltak C,4-gvel a /J-helyzetl en. A szerzők ege
reken vizsgálták a rádióaktivitás megoszlá
sát intravénás d,l-tirozin injekció után. Rádió- 
aktivitás a test minőén szövetéten kimutatható 
volt.

Ugyancsak C14-et használtak azokhoz a vizs- 
gálatckhcz, melyekkel a karboxilban megjelölt 
glikokoll részvételét tanulmányozták a hemo
globin ticszinitézisében.2(!1 Megá lapították, luvgy 
a glikokoll karboxiljánuk szene nem a proto- 
porfirin b'cszintézisében használódik el, hanem 
a globinmolekulában dúsul fel.

Gurin és De'luva 262 munkájukban C14 
segítségével mutatták ki, hogy a fenilalanin az 
epinefrin előterméke az emlősök me Ukveséjé- 
ben lejátszódó sz'ntézisnél. A szerzők a karboxil
ban és a-he!yzetben C14-gyel megjelölt fenilala- 
nint készítettek s ezt házi nyulak szervezetébe 
juttatták. Három nap múlva a mellékveséből 
rádióaktív epinefrint választottak ki. Perjód- 
savas oxidációval k mutatták, hogy a C14 az 
epinefrin alifás láncának utolsó szénatoma.

A felemlített munkák minden kétséget kizá
rólag bizonyítják, milyen fontos szerepe van a 
megjelölt atomok módszerének a szervezetben 
lejátszódó anyagcsere folyamatá nak tanulmá
nyozásában. E módszer kifejlődésének nagy 
jövője van.
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Ultraibolya mikrofotometria.
D R , S Z A R V A S  P A L  

Bevezetés

Az ultraibolya abszorpciós színképmegha- 
tározás — mint ismeretes — egyike a fizikai 
kémia legeredményesebb és leggyakrabban 
alkalmazott módszereinek. Molekulaszerkezet- 
megállapítástól egészen a kvalitatív és kvanti
tatív analitikai problémákig, vagy akár gyári 
preparatív munkák segédeszközeként is ki
tűnő eredménnyel alkalmazzák az ultraibolya 
spektro-fotometriát.

A néhány köbcentiméternyi, 10~3 —10~5 
móios oldatból való abszorpciós színképmeglia- 
tározásra ma már jól kidolgozott módszerek és 
sokszor csaknem teljesen automatikusan mű
ködő spektro-fotométerek állnak rendelkezésre. 
A kutatás újabban jelentkező igényeit azonban 
még ezek sem tudták maradék nélkül kielégí
teni. Elsősorban a biológiai kutatás lépett fel 
rendkívüli igényekkel, amennyiben az élő sejt
ben szereplő anyagok minőségi és mennyiségi 
meghatározása, valamint a sejt életével kap
csolatos kémiai átalakulások tanulmányozása, 
továbbá a sejt morfológiájának kémiai ala
pokra való helyezése céljából a mikroszkópos 
méretekben való ultraibolya abszorpciómegha
tározás szükségét állapította meg.

A mikroszkópos méretekben való ultra
ibolya abszorpciómeghatározás első primitív, 
kvalitatív módszere voltaképpen elég régen,

már a század elején megszületett, amikor Kók
ler az ultraibolya mikroszkópia elméleti alap
jait kidolgozta, megalkotta az első ultraibolya 
mikroszkópot. Az ultraibolya mikroszkóppal ké
szített fényképfelvételek alapján már némi kö
vetkeztetés vonható mikroszkópos méretű tár
gyak ultraibolya abszorpciójára, különösen a 
látható fényben készült felvétellel való össze
hasonlítás révén.

Köhler ultraibolya mikroszkópját a mik
roszkóp feloldóképességének növelése céljából 
konstruálta meg. A feloldóképesség u. i. — mint 
ismeretes —6 a hullámhossza] fordítva arányos 
és kb. 2750 A-nél kereken kétszerese a látható
ban lévő feloldóképességnek. Köhler 1902 táján 
dolgozta ki módszerét s 1904-ben közölte az iro
dalomban. A feladat megoldásához akkoriban 
rendkívüli technikai nehézségek legyőzése volt 
szükséges. Rohr-rul együttműködve, azonban 
sikerült Köhlernek az optikai megvilágító
berendezés alkalmas konstrukciójával meg
oldani a kérdést és elérnie a kívánt feloldó
képességet.

Megvilágítási berendezése azonban meg
lehetősen kényes és bonyolult volt, úgyhogy a 
gyakorlatban csak igen ritkán alkalmazták 
1928-ig, amikor egy új monokromátorkonstruk-
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cióval a technikai nehézségek úgyszólván el
tűntek.

Az ultraibolya mikroszkóp elvileg alig kü
lönbözik a közönséges mikroíotograíáló beren
dezéstől. Az optikai részek természetesen ol
vasztott kvarcból készülnek. Az objektívek 
szférikus korrekciója különösen jó, kromatikus 
korrekciót azonban az egész ultraibolya hullám
hossztartományra nem tudtak készíteni, mert 
nem sikerült olyan, ultraibolyafényt elegendő 
mértékben áteresztő, másik anyagot találni a 
kvarcon kívül, amelynek diszperziója e célra 
alkalmas volna. így tehát a tisztán kvarclen
cséket egyetlen hullámhosszra, rendszerintO
2750 A-re korrigálják s ezek a „monokromátok“ 
monokromatikus fényben való használatnál a 
leképezés jósága tekintetében semmiben sem 
maradnak el a láthatóban használatos apo- 
kromátok mögött. Sőt, a korrekció még a lát
hatóhoz közelálló hullámhossznál is elég tűr
hető s így a legerősebb kivételével, tágabb hul
lámhossz közben is használhatók. Ilyen módon 
valóban sikerült elérni azonos numerikus aper- 
túrájú objektívoknél a láthatóban elérhető fel
oldóképességnek kb. kétszeresét.

Kókler ügyes „keresőt“ is konstruált ultra
ibolya mikroszkópjához, amelyet az okulár 
fölé lehet elhelyezni. A keresőben lévő fluo
reszkáló ernyőn közvetlen szemmel való meg
figyelés végezhető. Az itt megjelenő kép ugyan 
nem teljesen éles, de ha a finom részletektől 
eltekintünk, úgy ezzel a keresővel a mikroszkóp 
a közönséges fénymikroszkóphoz egészen hason
lóan használható.

A monokromatikus fényforrást tárcsa- 
szerűen kiképzett forgó elektródok közti elek
tromos szikra szolgáltatja. A szikra fényéből 
két kvarcablakos vízprizmából álló mono- 
kromátor izolálja azt a színképvonalat, amely 
a mikroszkópba kerül. Különböző meghatáro
zott hullámhosszak alkalmazása céljából, az 
elektródok anyaga kicserélhető. Forgó tárcsa
elektródok azért bizonyulták célszerűnek, 
mivel erős terhelést (4—5 kW) tesznek lehe
tővé, megolvadás veszélye nélkül s így nagy 
fényintenzitást szolgáltatnak. A nagy fény
intenzitásra pedig, különösen nagyobb réteg- 
vastagságnál, feltétlenül szüksége van.

Már Köhler legelső észleléseinél észrevette, 
hogy a sejtmagvak rendkívül erőteljesen ab
szorbeálnak az ultraibolyában. Ennek a feltűnő 
abszorpciónak magyarázatára különböző szer
zők a legkülönbözőbb vegyületek, sőt anorga
nikus ionok jelenlétét tételezték fel a sejtmag- 
vakban, de ezen találgatások közt dönteni csu
pán az abszorpciós színképmeghatározás alap
ján volt lehetséges. Azt a gondolatot, hogy 
meg lehetne kísérelni a mikroszkópos méretek
ben való kvantitatív abszorpciómeghatározást, 
először 1928-ban — ugyancsak Köhler vetette 
fel. A gondolat megvalósításához Torbjörn 
Caspersson fogott hozzá. Első fotografikus 
módszerét 1936-ban közölte.

Félreértések elkerülése végett megjegy
zendő. hogy Caspersson eljárásánál nem olyas
féle kísérletekről volt szó, mint amilyet végzett 
például Vlés és Gex 1934-ben, amikor egész 
tengerisünpeték abszorpcióját kísérelték meg 
felvenni az ultraibolyában spektrográfos mód
szerrel, vagy Swann és Rosario, amikor 1932- 
ben egész sejtek abszorpcióját mérték, hanem

lényegesen kisebb méreteknél: a sejtmagban 
az ultraibolya mikroszkóp feloldóképességének 
határáig megfigyelhető szerkezetek abszorpció
jának meghatározásáról.

A mikro-spektrofotometria elmélete.
Caspersson igen nagy alapossággal fogott 

a probléma megoldásához és elsősorban az 
ilyen rendkívül kicsiny méretekben való ab- 
szorpciómérés elméletét dolgozta ki. Megállapí
totta, hogy a mikroszkópban való abszorpció
méréshez két alapfeltétel teljesítése szükséges:

1. A tárgy síkjában az intenzitáseloszlás- 
nak meg kell felelnie a képsíkbani inten
zitáseloszlásnak, éspedig úgy, hogy a 
képsíkban lévő bármely két pont meg
világítás viszonyából a tárgysík meg
felelő pontjainak intenzitásviszonyát ki 
lehessen számolni. Másszóval a mikro
szkópos kép a tárgy legapróbb részletei
ben is hű képe legyen, azaz a leképezés 
pontosan az egyszerű geometriai optikai 
törvényszerűségek szerint kell, hogy tör
ténjék. A leképezés hűségének alsó ha
tára ebben az esetben az Abbe-iéle elmé
letből közelítőleg kiszámítható.

2. A képsík intenzitáseloszlásából a tárgy 
optikai sajátságainak kiszámolhatóknaJk 
kell lenniök.

Mindkét feltétel teljesül, ha olyan tárgyról 
van szó. amely végtelen nagy a fényhullám
hosszhoz képest. Ilyenkor a képsík intenzitás
eloszlásából pusztán a geometriai optika tör
vényei szerint kiszámítható a tárgysíkban az 
intenzitáseloszlás és a tárgy optikai állandói 
ugyanezen törvényekből levezethetők.

Ha azonban a tárgy átmérője nem végtelen 
nagy többé a fényhullámhosszhoz képest, úgy 
a geometriai sugármenettől való eltérést főleg 
három tényező szabja meg: a) a fényelhajlás 
miatt a tárgy optikai tulajdonságai nem vezet
hetők le egyszerűen; b) Abbé szerint a kép nem 
felel meg tökéletesen a tárgynak, tehát az inten
zitásviszonyok sem fognak a két síkban egy
másnak megfelelni; c) ha pedig a kép nem felel 
meg teljesen a tárgynak, úgy a tárgy alakja 
és méretei sem határozhatók meg kielégítő 
pontossággal, ami viszont az optikai állandók 
kiszámítását teszi lehetetlenné.

Emiatt az abszorpciómérés gyakorlatilag 
arra a tartományra szorítkozik, amelyen belül 
a geometriai optika törvényei érvényesek. 
A sejt egyes szerkezetei már az eltérések kez
detének határán és a mikroszkóp feloldóképes
ségének határán fekszenek. Ezért szükséges 
elméletileg megvizsgálni, hogy milyen mértékig 
érvényesek a geometriai optika számítás- 
módjai.

Abbé szerint a hű leképezéshez az szüksé
ges, hogy az elhajlási színképnek minél több 
maximuma kerüljön az objektívbe. Ha csak az 
elsőrendű maximumok esnek be: a hiba nagy
ságrendje intenzitásban mintegy 10%. Ha a 
másodrendű is beesik, úgy 4%, ha a harmad
rendű is, úgy csak 1—2%. Az alsó határ egy
0.65 num. Ap. objektívnál kb. 1 1.3-as objek
tívnál kb. 0.5—0.75 í*.

V égeredményben tehát megállapítható,
hogy technikailag akkor lehetséges jó leképe
zést nyerni, ha elegendő nagy nyílású optikai
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rendszert alkalmazunk és a tárgy nagysága el
éri a hullámhossznak legalább négyszeresét.

A mikroszkópos tárgyon való abszorpció- 
mérésnél tekintetbe veendő, hogy a megvilágító 
fénykúp apertúrája szerint változik a fénynek 
a tár ;yon keresztül megtett át’agos úthossza 
és ezáltal az abszorpció abszolút nagysága. 
Fontos továbbá az objektív apertúrája is kü
lönösen fénytörő tárgyaknál. A tárgy körüli 
intenzitáseloszlást ezenkívül a saját optikai 
tulajdonságok: a fénytörőképesség és az ab
szorpciós koefficiens határozzák meg. Ahhoz, 
hogy közvetlen abszorpciómérést végezhessünk, 
pontosan ismernünk kell e tényezőik hatását a 
mérés eredményére s ki kell számítanunk a 
hiba nagyságrendjét, az alkalmazandó korrek
ciókat. Caspersson néhány egyszerű esetben: 
a) planparal.el a beeső fény irányára merőle
ges lemez, továbbá b) gömbalakú tárgy eseté
ben, általánosságban vizsgálja az intenzitás
eloszlást. MegáLapítja, hogy a tárgyon való 
reflexió által okozott intenzitásveszteség a leg
több esetben gyakorlatilag elhanyagolható (1% 
alatt).

a) Planparallel lemez esetében, ha a beeső 
fény parallel sugárnyalábból áll, úgy az intenzi
tások viszonya természetesen:

ahol k — extinikciókoiefficiens, l a lemez vas
tagsága.

Ha a planparallel lemezre beeső fény nem 
parallel sugárnyaláb, hanem fénykúp, amely
nek nyílásszöge 2u, akkor pedig a fénymennyi
ségek a képsíkban így fejezhetők ki:

U

<P„ =  2*J f  sin u du 
o

illetve
u  _  k . I

(Pi =  2*./J sin u. e cos “ du 
o

A megfelelő pontok megvilágításai a kép- 
síkban úgy aránylanak egymáshoz, mint ezek 
a fénymennyiségek.

b) Gömb esetében, szűk kondenzorrekesz 
mellett parallel fénynyalábot alkalmazva, ha 
a gömb nem fénytörő, csupán nyelő anyagból 
áll, úgy:

Ji =  J0e-Ur-cos9
ahol ? a beesési szög, r a gömb sugara, k az 
extinkciókoefficiens. Az áteresztőké pes -:ég a 
fenti formula szerint különböző, a gömb át
mérőjén fekvő pontokra különböző r és k érté
kek mellett.

A

Ha egy gömböt <ilyen tulajdonságokkal) 
fényképezünk és utána a mikrofotometrms el
járással -y-t kiszámoljuk, ugyanezen görbéket 

, 0kapjuk. (így pl a 2kr =  1 jelzésű görbe elméle
tileg egy 3 t‘ sugarú kromoszóma keresztmetsze
tének felel meg, 5% thymonukleinsav-tartalom-O
nál. 2600 A-nél fényképezve. Ha az anyag 
fehérje—abszorpciót mutatna, úgy a 2kr — 0-2 
görbe értékei ugyanezen hullámhossznál 40% 
koncentrációnak felelnének meg. A 2kr =  1 
görbe ennél az anyagnál nem lenne elérhető, 
mivel ez 200% koncentrációt jelentene.)

Ha a gömb fénytörő-, de nem nyelő anyag
ból áll, úgy az intenzitásváltozást egyedül a 
részecske fénytörése szabja meg. A részecske 
körüli intenzitáseloszlási görbéből leolvasható 
(1.1 törésmutató mellett, amely gyakorlati ag 
nem is szokott előfordulni), hogy az energia 90 
százaléka esik be egy 2-szer 25u és 97%-a azaz 
gyakorlatilag az egész egy 2-szer 35° nyílású ob
jektívbe. Ez utóbbi nyílás volna tehát a mini
mális követelmény.

Ha a gömb fény törő- és egyúttal nyelő- 
anyagból áll, akkor a 2. ábrán látható sugár
meneteknek megfelelőleg, az intenzitások viszo
nya a következőképpen fejezhető ki:

„ . t f ,  s in 2?
. / ,  Z . C O S  t . d z  i k r V  1 })!
./o ~~ r2.cos?.sin 9-d9

ahol n a törésmutató, a többi jelölés értelme az 
ábrából közvetlenül leolvasható.

A legegyszerűbb a helyzet a szférikus test 
középpontja körül, ahol 0.3 r sugarú körön belül 
az intenzitáseloszlás független a fénytöréstől, 
egészen n =  1.5-ig. Már n =  1.1-nél ez a tar
tomány 0.5 r-ig terjeszkedik ki és ezután gyor
san nő csökkenő törésmutatóval, pl. n =  1.05-nél 
már 0.75 r.

Az abszorpciómérésre kedvező körülmény, 
hogy viszonylag nagy körben a középpont kö
rül (0.2—0.3 r), az abszorpció jelentősebb hiba 
nélkül azonos a planparallel lemezével. A mikro
szkópos preparátumban a törésmuitatökülönb- 
ségek rendszerint i?en kicsinyek, 1.1 csak egé
szen ritkán fordul elő.
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Caspersson fényképezési módszere.
A mikroszkóp képsíkjában fellépő intenzi

tások viszonyának meghatározására Caspersson 
legelőszór lénykepezési módszert alkalmazott. 
Ennek egyik fő előnye, hogy a tárgy a kémiai
lag erősen hatékony sugaraknak csupán rövid 
időre van kitéve. A lemezek feketedése nóhány- 
tized milliméter átmérőjű tartományban ké-

Fehérje  Krrm osom a Üres rész

nyelmesen kimérhető, miáltal lehetővé válik 
egészen közelfekvő szerkezetek intenzitás viszo
nyának mérése, anélkül, hogy a nagyítást vagy 
az intenzitást növelni kellene.

Az eljárás lényege abban áll, hogy a képet 
meghatározott expozíciós idővel olyan lemezre 
vették fel, amelynek tulajdonságai ismeretesek 
voltak, úgyhogy a lemez feketedésének fokából, 
a megfelelő intenzitásokat le lehetett vezetni. 
Az intenzitásértékeket egy vagy több, a prepa
rátum mellett fekvő pontra is meghatározták. 
Ezök az értékek feleltek meg a preparátumra 
beeső fényintenzitásoknak. A kép intenzitás érté
keinek és az előbb említett intenzitásoknak 
viszonya adta az áteresztőképességet.

A beeső fénymennyiség és a feketedés közti 
összefüggést egész sereg tényező befolyásolja s 
ez csak igen korlátozott feltételek mellett fejez
hető ki egyszerű formulával. Tokintettel arra, 
hogy a Schwartzschild, Kron, Kellner-féle tör
vényszerűségek csák kis hullámhossztartomá
nyon belül alkalmazhatók, nem volt más hátra, 
mint minden egyes hullámhosszra felvenni az 
egész expozíciós intervallumra a feketedési gör
béket.

Buisson és Fabry szerint, az előhívási fak
tor, mely a láthatóban a hullámhosszal csak igen 
keveset változik, a rövid hullámhosszaknál erő
sen csökken. Ezért lehetőleg ugyanazon emúlzió 
számú, a láthatóban igen keményen dolgozó 
Ilíord „Process“-lemezeket használtak, normál 
metol-hidroehinon-előhívóval (mindig csak egy
szer használva) 20° C-nál 1 és féd perc hívási 
idővel. Az előhívást savanyú rögzítővel szakí
tották meg. A lemezék egészen fátyolmentesek 
voltak s a rövid előhívási idők mellett, a leg- 
kevéshbó hullámhossz érzékeny az előhívási 
tényező.

Ezenkívül azonban még minden lemezre 
ráfényképezték a vonatkoztatási alapot, amely
nek segítségével a feketedést arra az értékre 
lehetett korrigálni, amelyet a féketedési görbé-

uék megfelelő felvételnél és ugyanazon elő
hívásnál mutatnia kellene. A vonatkoztatási 
alapot egy konstans, reprodukálható fényforrás
sal (6 V-os izzólámpa, 25 V feszültségnél, pre
cíziós Volt-mérővel ellenőrizve, változatlan 
lámpabeállítás medet) pontosan 10 mp expo
zíciós idővel megvilágított szürke ék szolgál
tatta, amelren néhány keresztvonal húzódott 
jelként. A feketedés erősségét, regisztráló mikro- 
t'ctométer, termo-elem és Moll-lé e mikrogalva- 
nométer segítségével mérték 02X0. 2 mm tar
tományon belül. A módszer ellenőrzésére és a 
hibaforrások megállapítására organikus festék
anyag (Scharlach R.) egyik komponensének 
színképét vették fel a következő módon: a fes
téket hidegen hexánnal extrahálták, amikoris 
egyik csekélv mennyiségben jelenlévő kompo
nens kioldódott. Ez hexánban többezrelék kon
centrációig oldódik, de vízben, vagy vizes glu
kóz olt a teán kicsapódva, emúlzió képződik 
belőle. Ezt vizsgálták mikroszkópban vizuálisan 
546 millimikron hullámhoosznál. A törésmuta
tók viszonyát a Becke-féle vonal alapján ál.apí- 
tották meg. A hibahatár maximálisan ± 10% 
volt, s az abszorpciókat 7 különböző hullám
hossznál felvéve, kiadódott a festékanyag ab
szorpciós görbéje. A cseppecskék átmérője 20 
mikron körüli érték volt, s nagyságrendileg 
10 5—10 l!y mennyiségű festékanyagnak felelt 
meg. Ezeket az abszorpciós színképeket tehát 
néhány milliárd molekulán vették fel. (1000-es 
molsúlyt feltételezve.)

Ezzel a módszerrel határozta meg Cas
persson a sejtmag ultraibolyában abszorbeáló 
anyagainak abszorpciós színképét. Egy kro
moszómáról különböző hullámhosszaknál fel
vett s regisztráló fotométerrel közvetlenül fel
rajzolt áteresztő képességeket láthatjuk fel
tüntetve a 3. ábrán.

A 4. ábra pedig az ezek alapján kiszámí
tott abszorpciós görbéket tartalmazza.

Az első görbe a kromoszóma, a második 
pedig az ezt körülvevő fehérjeréteg abszorpciós 
görbéje. A harmadik görbe nem más, mint az 
első és (a különböző rétegvastagságok miatt) a 
második görbe 0.7-szeresének (4. görbe) különb
sége alapján nyert abszorpciós görbe, amely 
tehát a kromoszóma saját abszorpciójának felel

meg. A szaggatott vonallal kihúzott 5-ös számú 
görbe egy neutrális 11%-os nukleinsav oldat, 
5 mikron vastag rétegének abszorpcióját tünteti 
fel. Mint látható, a 3-as és 5-ös görbe összeeső-
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séből, az abszorpciós maximum helye, a nuklein- 
sav abszorpciójának felel meg, tehát a kromoszó
mák abszorpciójának elsősorban a bennük lévő 
nukleinsavak okozzák. Az abszorpció nagysága 
egyébként egyenesen kizárja azt, hogy ezt az 
abszorpciót fehérje okozná, hiszen ehhez egy 
20%-os fehérje oldatnak legalább tízszer oly 
vastag rétege volna szükséges.

Caspersson első fotoelektromos módszere.
Az előbbiekben ismertetett fényképezési 

módszer — bár ezzel is szép eredményt ért el 
Caspersson —, még sem volt tökéletesnek mond

ható. Amellett, hogy rendkívüli gondosságot 
és fáradságot igényelt, pontossága sem volt 
kielégítő. Csakhamar, néhány év múltán sor 
került a módszer modernizálására. Az új 
módszerben a tárgy által áteresztett fény meny- 
nyiségének mérésére fotoelektromos berende
zést alkalmazott. A tárgy képét egy ultraibolya 
érzékeny fotocellára vetítette, s a fotoáramot 
húros elek t r ométerre 1 mérte.

A fotocella nyílásának e berendezésben a 
mag átmérőjéhez képest kicsinynek, a részecske
nagysághoz képest viszont nagynak kell lennie. 
Általában a magátmérő egyhuszadának megfe
lelő nyílást alkalmazott. Egy elfordítható 
prizma segítségével, a képet pl. egy sejt átmérő
jének hosszában végigvezette a fotocella nyí
lása előtt. A különböző kép-pontoknak megfe
lelő fotoáram-értókekből ezen az átmérőn fekvő 
mintegy 30 pont fény áteresztési értékei voltak 
kiszámíthatók. Az elrendezés vázlata az 5. ábrán 
látható. Az A  tárgyat monokromatikus, szűk 
ultraibolya fénynyalábbal világította meg. Az 
ultraibolya mikroszkóp B objektívje és C oku
lárja által szolgáltatott képet, az É fényreke
szen át vetítette az F fotocellára. A D prizma 
mozgatható volt, amelynek segítségével a képet 
a fotocella előtt végig lehetett vezetni. G egy 
nagy ohmikus ellenállás, H pedig a húros elek- 
trométer, amellyel a fotocella-rendszernek a 
fényintenzitástól függő feltöltődési feszültségét 
mérte. Egy tipikus mérési görbét láthatunk a
6. ábrán. Az 1 jelzésű görbe ordinátájára az 
elektrométerkitérésefe vannak feltüntetve, önké
nyes egységekben, amelyeket egy részecske 
átmérőjén való keresztülhaladás alkalmával 
nyertek. A 2-es számú egyenes az elektrométer 
kalibrációs göíbéje, amely a kitérések és a 
fényabszorpciók közötti összefüggést adja meg. 
Ennék segítségével számították át az első számú

görbét a 3. számú görbére, amely a különböző 
mérési pontokban fennálló abszorpciót százalé
kokban adja meg. A 4-es számú pontozottan 
kihúzott görbe nem más, mint egy abszorbeáló 
golyóra grafikusan interpolált görbe. Ezen gör
bének a 3-as számú görbével való összeesése 
biztosítékot szolgáltat a mért részecske homo
genitására. Ha ugyanis a sejtmagnak egyik 
oldalán, pl. nagyobb mennyiségű anyag volna 
felhalmozódva, úgy a mérési görbe ferde vagy 
eltolódott lenne, az ideális gömb görbéjéhez 
képest. Különböző sejtoszlási stádiumokban 
egyes kromoszómáknál ilyen eseteket is észlel
tek. A szabálytalan eltérések az ideális görbé
től érzékeny indikátorként mutatták ilyenkor a 
mérés lehetetlenségét.

Ha a két görbe nem mutat egymástól elté
rést, legfeljebb csak a mérési hibák határain 
belül, úgy a görbének centrális értékét vették s 
ebből, valamint a mag átmérőjéből határozták 
meg az alkalmazott hullámhosszaknál a teljes 
abszorpciót. Ez az eljárás egyúttal a következő 
fontos hibaforrás felderítésére, szolgál, nevezete
sen a szférikus mag-formától való eltérésnek jel
zésére, amely pl. a fedőlemez nyomása következ
tében előállhat. Ez a fotografikus felvételnél 
nem tűnik ugyan ki, de megmutatkozik azáltal, 
hogy a görbe alakja eltér az ideálistól: a görbe 
maximuma lelapul. O

Az össz-abszorpció mérése _ 2570 A-nél kitű
nően mutatja az össznuklein-sav tartalmat. 
A méréseket közvetlenül élő sejteken végezték, 
minden előkezelés nélkül. A fényintenzitások 
olyan nagyok, hogy a mérés folyamán a kromo
szómák — bár jelentéktelen mért ókbein, de 
mégis duzzadni kezdenek. Ez a körülmény azon
ban a mérési értékeket gyakorlatilag nem befo
lyásolja mivel bármely mérési pontban az 
extinkciót, a parciális extinkciók összegé szol
gáltatja. Ha az élő sejtet hosszabb ideig tesz- 
szük ki a sugárzásnak, úgy a mag szerkezetei 
tovább duzzadnak, elmosódnak, végül teljesen 
összefolynak. Az abszorbeáló nukleinsavak 
lényegesebb leépítése azonban csak jóval később-

következik be. A mérések sok alkalommal meg
mutatták, hogy még ugyanazon magon való 
mérés ismétlése esetén is azonos eredmények 
adódtak, tehát a túlzott megvilágítási intenzi
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tással kapcsolatos változások a méréseknél 
nem játszhattak szerepet.

E mérések alapján sikerült C asperssonníik 
meghatároznia ugyanazon élő sejt magjában a 
sejtoszlási folyamat alatt a nukleinsavak meny- 
nyiségét. Ha ugyanis d a sejtmag átmérőjeo
mikronokban, k az extinkciókoefficiens 2570 A- 
nél a grafikusan interpolált ideális gömb gör
béjének centrális tartományában, NS a sejtben 
lévő abszorbeáló anvag egész mennyisége, mint 
nukleinsav 10J  milligrammokban. * pedig 100 
mikronvastagságú egyszázalékos thymonuklein- 
sav oldat extinkciója, akkor

mivel * =  21, így
NS =  0'25 . k . d2 . 10‘!) mg nuklein sav,

Így állapította meg Caspersson a sejtmag
vakban az osztási folyamat alatt a nukleinsav 
mennyiségének lényeges növekedését,

Caspersson javított fotoelektromos módszere.
A fehérjék lényegesen alacsonyabb abszorp

ciót mutatnak a nukleinsavaknál. A sejtmag- 
szerkezetekben való fehérjeeloszlás meghatáro
zása céljából Caspersson ismét módosított beren
dezőién. A kromoszómarészletek ultraibolya 
abszorpciójának az aminosav analízis céljából 
való mérése a következő okokiból lép fel külön
leges igényekkel, az alkalmazandó mérési mód
szerrel szemben:

1. A fényregisztráló berendezésnek oly érzé
kenynek kell lennie, hogy az exponálási 
idő alatt a tárgy a szükségképpen inten
zív megvilágítás ellenére se szenvedjen 
sérülést.

2. A mérendő tárgy olyan rendkívül ki
csiny, hogy egy mérési pont mindössze 
egy néhány tizedmikron átmérőjű és 
ennek megfelelő exaktsággal beállítható- 
nak kell lennie.

3. Az abszorpció rendszerint kicsiny. Rész
ben a tárgy maga nagyon kicsiny, rész
ben pedig a fehérjék abszorpciói is ala
csonyak. Ha a fehérjék abszorpciós gör
béjét részletesen akarjuk analizálni, úgy 
a mérés pontossága, valamint az alkalma
zott fény valóban tisztán monokromati
kus volta iránti követelmények rendkívül 
nagyok .

4. Ahhoz, hogy a fehérje abszorpciós görbét 
kellő részletességgel vehessiik fel, egész 
sereg közel egymásmellett fekvő hullám
hossznál szükséges méréseket végezni, 
ami folytonos színképet szolgáltató fény
forrás használatát teszi szükségessé. Még 
a vonalakban dús higany-színkép sem 
felel meg e tekintetben a követelmények
nek, az alkalmazandó hullámhossztarto
mányban. Az intenzitással széniben rend
kívüli követelmények állnak fenn.

Természetes, hogy ilyen körülmények 
között csakis fotoelektromos berendezés .jöhet 
számításba. Fényforrásként pedig kizárólag 
egy magasnyomású higanylámpa alkalmazható. 
Ahhoz, hogy ez kellő mértékben folytonos sugár
zást szolgáltasson, igen magas nyomáson kell 
működtetni. Caspersson Philips-gyártmányú, 
vízzel hűtött „szuper-magasnyomású“ higany

gőz lámpát használt, amelynek fényintenzi
tása kielégítő volt a mérésekhez. A berendezés 
vázlata a 7. ábrán látható. A  a vízzel hűtött 
higanylámpa, amelyelt egy különleges tartó 
segítségével egészen közel hozott a monokromá- 
tor réséhez, a fölösleges fény veszteségek elkerü

lése céljából. C egy Zeiss-féle tükrös monokro- 
mátor. A D kilépő rés képét az E kvarc-folypát 
achromátlencse segítségével az F kvarc-prizmán 
át az olvasztott kvarcból készült H konden 
zorra, illetőleg az I tárgyasztalra vetíti. A 
mikroszkóp optikai berendezése Köhler—Rohr- 
féle ultraibolya objektív (K ), továbbá olvasz
tott kvarcból készült okulár. A képet itt is a 
Köhler-iéle „kereső“ (Y) segítségével lehet beál
lítani s egy kvarc-prizma M segítségével egy 
nátrium-nemes gáz fotocellára (R) lehet veti-, 
teni. Közben a fény útjában egy forgó szektor 
(N) is el van helyezve, amelyet forgásközben 
lehet beállítani és leolvasni egynegyedezrelék- 
nyi pontossággal.

Az F prizma megfelelő beállításával az 
összeállí tás nemcsak a higanygőz-lámpa segítsé
gével, hanem Köhler eredeti forgótárcsás szikra
köz berendezésével is használható, amelyet Cas
persson a legrövidebb hullámhosszak esetében 
alkalmazott. Fényképfelvétel készítésére szol
gál az X jelzésű kamara. Az optikai beállítást 
az 0  centrirozóberendezés könnyíti meg. S T és 
U a fotoáram mérésére szolgáló berendezés elvi 
vázlata.

A kromoszómák abszorpciójának mérésé
nél egyik legfontosabb része a készüléknek, a 
vázlaton nincsen feltüntetve, nevezetesen a 
tárgytartóJbereindezés. Maga a mérés olymódon 
történik, hogy a tárgyat a tartóban elhelyezve, 
a kimérendő részletet beállítják az optikai 
rendszer tengelyébe és a központosító berende
zés segítségével a képet a fotocellára vetítik. 
Ezután a tárgyat eltávolítják az optikai ten
gelyből s ehelyett a preparátumon a tárggyal 
szomszédos szabad területet visznek a fény 
útjába. A szektort működésbe hozva, ugyan
azon fotoáramra állítják he, mint amilyet a 
tárgy szolgáltatott. A tárgy áteresztőképessé
gét így közvetlenül a szektor osztályzatán le 
lehet olvasni.

Abból a célból, hogy a méréseket ugyanan
nál, valamint egyéb hullámhosszaknál meg 
lehessen ismételni, a tárgy eltolását oly precí
zen kell végezni, hogy mindig pontosan ugyan
azon pont kerüljön a berendezés optikai tenge
lyébe. A kromoszómáik mérésénél ez annyit 
jelent, hogy a tárgyeltolásnak 0.1 «ra ponto-
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stnx reprodukálhatónak kell lennie. Ezt olymó
don sikerült elérni, hogy a tárgyat hordozó 
kvarclemezt tartójával együtt, két kvarc-kris
tály lemez között rugalmasan erősítették meg s 
a kvarc-kristály lemezekre egy légszekrény 
segítségével nyomást lehetett gyakorolni. A lég- 
szekrényben uralkodó túlnyomást higanyos 
manométerrel rendkívül finoman lehetett vál
toztatni s így a kvarclemezeknek az eltolódását 
a lemezek ideális rugalmassága következtében 
a szükségesnek mutatkozott pontossággal lehe
tett reprodukálni, (0.1 /<).

Külön kísérletekben állapították meg az 
eltolások reprodukálhatóságát. Érdekes, hogy 
Caspersson szerint nem sikerült olyan acélrúgót 
találni, amely a tárgyeltolást hasonló pontos
sággal tette volna lehetővé.

Az alkalmazott színképsáv szélessége álta
lában 20 Á alatt volt, a 2700 A fölötti tarto
mányban, ahol a fehérje abszorpciós sávja fek
szik, pedig 5 A alatt. A szórt látható és hooszú- 
hullámú ultraibolya fénymaradékck tökéletes 
eltávolítása céljából az ábrán nem látható 
második kvarc-prizmát is alkalmaztak a tükrös 
monokromátor D rése után. Ez az E kvarc- 
folypát lencsével és a kondenzorlencse belépő 
résével együtt úgv működött, mint egy máso
dik, csekélyebb felbontóképességű monokrcmá- 
tor. Az idegen fény befolyását ilymódon telje
sen kiküszöbölték.

A megvilágító sugárnyaláb aperturája álta
lában alacsony érték volt (0.3—0.2), tehát a 
tárgyon keresztül való kónikus sugármenet 
miatt, nem volt szükséges külön korrekció 
alkalmazása.

Még egészen finom és pontos mérésekhez is 
elegendő volt egyszerű fotocella s a fényforrás 
intenzitásának változását a mérés ideje alatt 
nem volt szükséges külön tekintetbe venni. 
A higanylámpa ugyanis nem túlságosan érzé
keny a hálózat kisetb ingadozásai iránt s mivel 
a szektor olyan kivitelű, hogy az egyik mérési 
pontról a másikra való átváltás néhány mp-en 
Eclül megtörténhetik, ezen az időtartamon belül 
a fényerőingadozások teljesen elhanyagolhatók. 
A kétfotocellás kapcsolásoknak jelen célra u. i. 
hátránya a lényegesen hosszabb megvilágítási 
időtartam. A húros elektrométernek nagy elő
nye, hogy ige'n nagy sebességgel dolgozik s így 
az expozíciós idők igen rövidre vehetők, álta
lában 10 mp körüli értékre. Az elektronáram 
l—10 millió elektronnak felel meg mp-ként. 
Mivel a fotocella a lehető kicsiny expozíciós 
idők elérése céljából gázzal töltött nátriumcella 
volt, amely villófeszültsége közelében dolgozik, 
a kiváltott primer fotoelektronok számát kb. 
százszor alacsonyabbra lehet becsülni. A méré
sek 0,1 százalék pontosságot engednek meg, ami
ből kitűnik, hogy az érzékenység további jelen
tékeny növelését már a kiváltott elektronokban 
mutatkozó statisztikus ingadozások akadályoz
zák. Ezek szerint az érzékenységnek a tízszere
sére való növelése, azaz a megvilágítási időtar
tamnak egytizedére való leszállítása már a 
lehetőségek szélső határainak elérését jelenti.

Ezt Caspersson el is érte erősítő berendezés, 
valamint érzékenyebb elektrométer segítségével.

Az erősítő berendezésnek hátránya azon
ban abban nyilvánul meg, hogy nem lehetséges 
kielégítően leárnyékolni a Kőhler-ié\e megvilá
gítási berendezés szikraközének zavarai ellen. 
Ezzel kapcsolatban tehát az erősítő berendezés 
használhatatlan. A modern elektromáterekkel 
szemben (pl. Leybold-téle új Hoffman-elektro- 
méter) egyébként sincs az erősítőknek különö
sebb előnye s kezelésük is nehézkesebb.

A Hoffmann-iéle vákuum duáns-elektroiné- 
ter kényelmes kezelés mellett tízszer érzéke
nyebbnek bizonyult a Lutz—Edelmann-iéle 
húros elektrométernél. A hosszabb hullámhossz 
tartományban való munkánál ez nagy előnytO
jelent, 3000 A alatt azonban ez az előny illuzó- 
riussá válik, mivel maga a beállítás nem végez
hető el rövidebb idő alatt, mint kb. 10 mp. Ha 
pedig a fény erősségét egytizedére szállítjuk le, 
akkor ez a művelet megfelelően hosszabb időt 
igényel.

Caspersson ennek alapján úgy véli, hogy a 
jelenleg rendelkezésre álló fotocellákkal kap
csolatban a Lutz—Edelmann-féle szálas elek- 
írcméter gyakorlatilag az összes követelmé
nyeknek a legjobban megfelel. Az elek!ronáram 
statisztikus szabálytalanságai a szál elektromé- 
ter érzékenységi határa alatt maradnak, de ez 
a határ is elérhető egy Hoffman-féle elektromé- 
terrel, amely oly pontosságot és stabilitást 
mutit, hogy minden fajta erősítő berendezést 
felülmúl. A foto elektron árom statisztikus sza
bálytalanságai miatt az érzékenység további 
fokozása pl 'Számlálócsövek alkalmazásával, tel
jesen értelmetlen volna.

Az ultraibolya mikro-spektrofotometria
Caspersson által kidolgozott módszereit ismer
tettem, Caspersson dolgozatainak alapján.
A módszer segítségével — mint ismeretes — a 
biokémiai kutatásban igen nagy eredményeket 
értek el, amelyeknek csupán egy csekély töre
dékét említettem. Ezeknek részletes ismerte
tésé már túlnőne jelen cikk céljain és keretein.

Szeretném azonban felhívni a figyelmet 
arra, hogy lehetségesnek tartom e módszernek 
technikai célokra való alkalmazását is, ha 
másra nem, szubmikro-analitikai célokra. Ügy 
vélem, hogy a technika területén e módszer 
egyes speciális esetekben bizonyosan ugyan- 
olvan sikerrel lesz használható, mint a bioló 
giai kutatásban.

IRODALOM:
T . C a s p e r s s o n :  Naturwiss. 23. 527 (1935); 24 . 1US 

(1936.)
Skand. Arch. Physiol. 73. Suppl. Nr. 8. (1936); 77. 

(1937.)
Z. wiss. Mikroekopie u. imikr. Techn. 53. 103. (1937.)
Areh. exp. Ze.lforseh. 19. 217. (1937.)
Natúré 142. 294 (1938.)
Ch romosa 1. 147, 562. (1939.)
Zeiss-Nachrichten 3. 61. (1939.)
Naturwiss. 29. 33. (1941)
Symposia Soc. Exptl. Bioi. 1. 127. (1947.)
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Műszaki szemle

Új eljárást dolgoztak ki az ólomtetnaetil- 
gőzöknek levegőben való meghatározására. Az 
ásványolajiparban az oktánszám növelése miatt 
igen nagy mértékben használt vegyszer, amely 
az egészségre káros és ezért levegőben való je
lenléte már minimális koncentrációban is veszé
lyes. Az új meghatározás kolorimetriás mód
szer dithizon reagenst használ 11-es рн mellett. 
Az új módszernél újfajta levegőmintavevő- 
készüléket is használnak. (Petróleum Proces
sing, Vol. 4. 1949. No. 3.)

Az ásványolajok fokozottabb igénybevétele 
esetén_ erős oxidációs hatásnak vannak kitéve. 
Az oxidáció nagysága az ásványolaj minőségét 
erősen lerontja. Az ásványolaj oxidációs sebes
ségét különböző, úgynevezett adalékanyagokkal 
kívánják befolyásolni. Magának az oxidáció gör
bének a lefutása nem változik ilyenkor, csak az 
indukciós periódus változik. Az antioxidánsok 
közül leghatékonyabbak az aromás szubsztituált 
termékek. A szubsztituensek leginkább az 
amino, nitrozo, fenolos hidroxil és a merkaptan 
(ill. tio-éter-) csoportok. Izomereknél a szubszti
tuensek helyzete nagymértékben befolyásolja az 
aktivitást (szférikus faktor) Alfa-állású szub
sztituensek aktívabbak, mint béta-helyzetűek. 
Igen lényeges, hogy a molekula kompaktsága 
erős befolyással van az aktivitásra. Kondenzált 
gyűrűsrendszerek sokkal aktívabbak, mint a 
benzol, vagy dipheirl-származékok. (Erdöhl und 
Kohlé, 1949. Vei. 2.)

A kőszénkátrányból újabban az összes xile- 
nolokat, továbbá egyes tri- és tetrametilfenolo- 
kat, etil-, dietil- és meti 1-etil fenol okát sikerült 
elkülöníteni. Fenti benzolszármazékokon kívül 
a kumaron, hidrinden, difenil, difeniloxid, fluo
rén és fenantren oxiszármazékait tisztán elő
állították és kimutatták a tiofenolok jelenlétét 
is a kőszénkátrányban. A kereskedésbeli feno
lok előállítása a 2400-ig forró kátrány olaj ok nát
ronlúggal való extraikeiója és az extraktnak 
széndioxiddal való kicsapása által folytonos 
üzemben történik. A tiszta fenolok előállítása 
Raschig-kolonnák segítségével ma miár kizáró
lag desztillálóval is sikerül. (Erdöhl und Kohlé 
1949. Vol. 2. No. 8.)

A különböző nyersolajfrakciók további keze
lése kénsav és szolvent extrakció helyett, ad
szorpcióval történik. Adszorbenskónt penkoláló- 
toronyban sziligakél használható. Az ilyen 
üzem ellenáramú és folytonos. Az elhasznált 
adszorbens regenerálása és az adszorbátum ki
nyerése pentántól az alacsony petróleum frakció
kig terjedő aromás és olefinmentes oldószerrel 
történik. Az üzem négyfázisú: 1. finomítás, 2. 
extrakdúsítás, 3. meleg oldószeres regenerálás,
4. hűtés hideg oldószerrel. Ehhez járul az adszor- 
bátum és oldószer elválasztása desztilláció útján- 
Fenti módszerrel kenőolajok finomítása mellett 
a fehéráruk is földolgozhatok. íg y  pl. a krakk- 
benzinekből az olefinek és aromás anyagok 
(benzol, toluol, xilol, Ce aromásak) igen nagy 
tisztaságban kinyerhetők. A termelés és az el
választás élessége jobb, mint oldószeres raffi- 
nációval és desztillációval. (Petroleum Pro
cessing, 1949. aug.)

Két eljárás terjedt el utóbbi időben aldehi
deknek szénhidrogénekből való előállítására: 1.

Szénhidrogének parciális direkt oxidációjával 
fornaldelud és acetaldehid állítható elő metán
ból és ©tanból. 2. Az Oxoszintézis hosszabb 
láncú aldehidek előállítására alkalmas azáltal, 
hogy olefineket kobalt katalizátor jelenlétében 
vízgázzal reagáltatnak. így elvben propion-, 
butyr- és valéraldehid állítható elő, mindazon
által ezidőszerint ez a művelet csak izocíktil és 
ncnilalkohol szintézisének első lépéseként alkal
mazzák. (Petroleum Processing, 1949 július.)

Utóbbi időben számos közlemény jelent meg 
a Fischer—Tropsch szintézis gazdasági és mű
szaki eredményeinek kiértékelésére. Hogyha a 
szénen alapuló szilárd katalízises német eljá
rást tekintjük, akikor azt a következtetést kell 
levonni, hogy a Fischer—Tropsch szintézis nem 
alkalmas az ásványolaj termékekben fennálló 
hiány pótlására, azonban igen kiváló nyers
anyag szállítója az organikus nagyiparnak. 
A vegyipar számára előállítható termékek a 
következők: alkoholok Ci—Ce-ig, oldó és
extrakciós benzin, (motorüzemanyagnak alkal
matlan), zsírsavak, parafíimszulfosavak, zsír
alkoholok lágyítók, magasolvadású kemény
paraffinok, viaszalkoholok, viaszészterek stb.

Nem áll fenn az a megállapítás a földgáz 
alapanyagon felépülő Fischer—Tropsch szinté
zisre, amely folyékony, vagy lebegtetése? kata
lizátort basznál, a földgázból az eddigi ered- 
ménykiórtékelés alapján megvalósítható a 
benzin és kenőolajban fennálló hiány pótlása. 
(Erdöhl und Kohlé, 1949 Vol. 2. No. 6.)

Kénsavternvelés fokozódásában mindinkább 
előtérbe .jutnak a kén nyerésének újabb mód
szerei. Az amerikai bányászott kénnél is sokkal 
olcsóbban állítható elő a crak-gázokból és 
egyéb füst- és hulladékgáz kénhidrogénjéből és 
kénoxidjából kén. Kénhidrogént a gázokból 
dietanolaminnal nyerik ki és ebből kigőzölés
sel eltávolított kénhidrogént kéndioxiddá ége
tik el. A keletkezett kéndioxidot kénhidrogén- 
uel reagált at j ák és ilyenkor 99,8%-os kén nyer
hető. A dietanolamin veszteség nélkül úira fel
használható. (Petroleum Processing, 1949 aug.)

Új vizsgálatok kiderítették, hogy a Diesel
motorok kopásának >az oka lényegileg öt ténye
zőre vezethető vissza, ezek:

1. az olajfilm elszakadása, vagy elpárol
gása által létrejövő érintkezés által oko
zott kopás;

2. az érintkező felületek összehegesztődése 
az átfujások mentén fellépő magas hő
mérséklet következtében;

3. idegen szennyező anyagcík okozta kopás;
4. a hiányos elégés következtében fellépő 

korroziv (savanyú) vegyüle'tek képző
dése ;
5. Felületi repedések képződése a henger 
fémrészeinek kifáradása következtében. 
Fenti faktorok hatása megfelelő kenő
anyag és adalék megválasztásával csök
kenthető. (Lubrication Engineering, 1949 
aug.)

Üj típusú zsírok előállítását kísérlik meg 
lítium és kevert fém alapokon. Az ilyen lítium 
bázisú zsírok —49° S sem merevednek meg
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annyira, hogy kenési zavarokat okoznának. 
Ezenfelül egyesítik a mész és nátronzsírok jó 
tulajdonságait: vízállóak és cseppenéspontjuk 
150° C körül van. Plasztikusak és csaknem 
annyira transzparensek, mint az alumínium - 
zsírök. Törésállóak annyira, hogy törés előtti 
és utáni penetrációjuk gyakorlatilag azonos. 
'Az ólomzsírok tulajdonképpen olaj jellegűek és 
a differenciál és sebességváltóművek kenésében 
használhatók, különösen kénnel együtt. A cink- 
szappanok vízállóságot kölcsönöznek. Fentieken 
kívül sok értékes és értéktelen adalék szoká
sos a kenőzsírokban, pl.: organikus és anorga
nikus töltőanyagok, szilikonok, polialkiléngli- 
kolok, észterek, szintetikus szénhidrogének, 
fluorral szubsztituált szénhidrogének. Ez utób
biak tulajdonságaira nézve azonban még nem 
rendelkezünk üzemi tapasztalatokkal. (Petro
leum Refiner, 1949 júl.)

A finommechanikai kenésének fő követel
ményei a legújabb vizsgálatok szerint a követ
kezők: A kenőolajok kis állékonysága,, nagy 
viszkozitási indexe, nagy oxidációs stabilitása, 
rozsdagátlás, fizikai stabilitás és vízállóság. 
Egyes esetekben ezen felül stabilitás magas 
hőmérsékleteken (villanymotorok) hidraulikus 
mechanizmusoknál viszkozitási stabilitás, nagy 
nyíróerők esetén, drágakőcsapágyak esetén 
terjeszkedésmentesség stb. szükséges. Fenti 
célokra régebben erősen finomított olajokat, 
zsíros olajokat (pataolaj) és normális zsírokat 
használtak. Ezek helyett min litiumzsírok és 
szintetikus anyagok vannak forgalomban. Ilye
nek az étilhexil-szebacát és adipát, szilikonola
jok, alkilariléterek, és iaz úgynevezett Ucon ola
jok. (Lubrieation Engineering, Vol. 5. No. 4.)

A 3, 5-DIOX1TOLUOL SZINTÉZISÉRŐL
A 3, 5-dioxitoluol igen nagy jelentőséggel 

bír az analitikában, úgy a szervetlen, mint 
szerveskémiai körben. Előállítására az iroda
lomban több általános módszer ismeretes, de 
tiszta állapotban való Ikipreparálására elfogad
ható kitermeléssel irodalmi adat eddig nem 
volt.

Az említett okok miatt a szerzők új mód
szert dolgoztak ki a 3, 5-dioxitoluol szintézi
sére. A szintézis a következő lépéseikből tevő
dik össze:

cn, OH, CHS

A / NH‘ - \  n h 2 X  /NH.

4 /  HŐS
i

^  NaOjŜ Л в о л
CH3 CH2
1

—► ' ✓ N. h -*
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CHa
!

-
но х /ч он

Az o-tolu idin szulfurálása koncentrált
kónsayval, majd 30%-os oleummel történik. A 
toluidinszulfoinsavat nátriumsó alakjában vá
lasztják ki, amikoris kitermelésük 93—97%.

Az aminocsoport kicserélése hidrogénre 
diazotálassal történt. A kapott diazovegyületet 
jól átmosva, alkoholba viszik át és az elegy 
hez rézszulfátot adva, hosszabb ideig forral
ják. Forralás után szobahőmérsékletre hűtői
tek, mikoris kivált a toluol 3, 5-diszulfosav 
mononátriumsója. amit szűrtek és szárítottak. 
Az így kapott sót vízben feloldva meglúgosí- 
tották és a kiváló rézhidroxidot leszűrték. A 
szüredéket szárazra, párolták és szárították. 
Kitermelés: 75—80%.

A kapott toluol 3, 5-diszulfosav nátrium - 
sóját lúgos ömlesztósnek vetették a lá  amely
nek optimális hőfoka 300—310" C. Az ömlesz- 
téshez igen nagy lúgfelesleg alkalmazása cél
szerű, mégpedig kálium- és nátriumhidroxid 
1:3 keveréke. Az ömlesztés eredményét nagy
ban befolyásolja az ömlesztő edény anyaga, 
ligy pl vasedény alkalmazásánál igen nagy
mérvű gyantásodást tapasztaltak és legmeg
felelőbbnek a nikkel és ezüst ömlesztő edények 
bizonyultak. Ez természetesen nem akadá
lyozza meg teljesen a gyantásodást.-

Az ömledéket kihűtés után vízben oldot
ták fel >és sósavval savanyították meg. Utána 
az oldatot betömónyítettók, majd szűrték a ki
váló nátriumkloridtól. Szűrés ultán az oldatot 
lakmuszra meglúgosítva benzollal előbb ösz- 
szerázták, majd utána extraháltak butilalko- 
ihollal vagy izoamilalkohollal. Az extraktum- 
ról ledesztillálták az oldószert és a maradékot 
vákuumban átdesztillálták. Az így kapott ter
mék olvadáspontja 108,5—109° C. Kitermelés 
40—45%.

Tisztítása ismételt vákuuindesztillációvál 
és a desztillált termékek benzolban való át- 
kristál yositásával végezték. így  pro. anal. ter
méket. ínyertek.
M. Sz. Kisztyeiiova .és M. Sz. Kiozsgyesz/tvemezkij. Zmrr- 

nnl Prikládnaj Kimii. 1949 o'któher. 1108 old.

KÍNA ÁSVÁNYKINCSEI. Kínában min
den fontosabb ásványkincs megtalálható, gaz
dag szénben, vasban, rézben, antimonban, ólom
ban, aranyban. Szénkiincseinek mennyisége
400,000 millió t-ra tehető. Valószínű, hogy az 
anthracitnek osztályozott szenek között van 
magas bitumentartalmú szén, de így is a szén 
mennyisége felbecsülhetetlenül értékes.

A világ legtisztább vasa is Kínában talál
ható. Becslés szerint 49 millió tonna mennyi
ségű. Shansi tartományban limomitot és hema- 
ti'ot bányásznak, 1923. éveben 800.000 .tonna 
hematitet nyertek ki.

A világ antimon szükségletét is Kína látja 
el, 1937-ben 14.702 tonnát szállított. A világ 
egyik leggazdagabb völgye Chienehamg, a 
völgy minden folyójábán arany található. 
Ólombányászat elég primitív módon folyt. 
Ólomérc erősen kevert; ólom 33%-bán Zn 29,40 
és ezüst 21,2% -bán, fordul elő.

Más fajtájú ásványok is előfordulnak, 
azonban korlátoltabb mennyiségben.

The Chemical Age (1949, G09.).
K özlem ényeink k iv o n a to sa n  is  csak  la p u n k ra  v a ló  h iv a tk o z á ssa l vehetők  á t, E g y es c ik k ek  te lje s  egészében va ló  á tvéte léhez

a szerző  és a  szerkesztőség  külön engedélye  szükséges.
Tudományom F o ly ó ira tk ia d ó  N. Y . k iad ása . — Felelős k iad ó : T udom ányos F o ly ó ira tk ia d ó  N em zeti V á lla la t vezéT igazgatá ja . 
F ele lős szerkesztő : D r. M ag y ar K áro ly . — S zerkesz tősig , B udapest, V I. kér., Z ichy Je n ő  u tca  4. T elefon  313-326. K ia d ó h iv a ta l: 
V., »Szál y u tca  4. T elefon: 122—299. 1112—674, 0 2 —681. »12—545, 12S—986. — E gyszám laszám : 936.515. — K u ltú ra  N yom da N. V.

VlIIlI., C onti u tc a  4. — F ele lős vezető: I l e i t t e r  Im re .



Magyar
Kémikusok
Lapja

1950. V. ÉVFOLYAM



JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DES CHIMISTES HONGROIS 
JOURNAL OF THE HUNGÁRIÁN CHEMICAL SOCIETY 
ЖУРНАЛ ОБЩЕСТВА ВЕНГЕРСКИХ ХИМИКОВ 
ZEITSCHRIFT DES VEREINS UNGARISCHER CHEMIKER

Magyar Kémikusok Lapja

F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő : M a g y a r  K á r o l y  

S z e r k e s z t ő k  :

B e n e d e k  P á l ,  L e n g y e l  S á n d o r ,  M a r t o n  
J ó z s e f ,  X a g y  I r á n ,  P o l l n s z k y  K á r o l y ,
P r e i s t c k  M i k l ó s ,  S e i d l  O t t ó ,  S e l l ő  
I s t v á n n á ,  V a d a s  I m r e ,  V á n d o r  J ó z s e f

A M agyar Kémikusok E g y esü le te , m int a M űszaki és 
Term észettudom ányi E gyesü letek  S zövetsége tagjának lapja

T a r t a l o n  
Május elsej
Szigeth László: Automatizálás a vegyiparban ..................... 131
Hozzászólások Szigeth László előadásához Striker György,

Deutsch János, Gotléb István, Beczkóy József................. 146
Fodor Gábor: Neszmjejanov m unkássága.............................  152
Pászthory Imre: Azofestékek titán-trikloridos titrálása . . 15 >
Műszaki s z e m le ..........................................................................  158

С о з е р ж а н и е :
*

1. Мая .......................................................................   129
Л. Сигет : Автоматизация в химической промышленности . . . .  131
Отзывы к докляди Л. Сигета...................................................................  146
Г. фодор : Научная деягельность академика А. Н. Несмеянова . . 152
И. Паетори : Титрирование азокрасителей треххлористим титаном . 156
Технический обзор...............................................................................................158

C o n t e n t s :
Mav Ist .......................................................................................  129
L. Szigeth: Automatization in the Chemical Industry . . . 131
Reflexions to the paper of L. Szigeth by G. Striker,

J. Deutsch, St. Gotléb, J. Beczkoy .................................  146
G. Fodor: Scientific work of the Soviet Academician A!. Nik.

Nesmjejanov........................................    152
l. Pászthory: Titralion . of a/.o dyestuffs with titanium

trichloride..............................................................................  156
Technical r e v i e w .............................................     158

E lő fize tések  és h ird e té se k  fe lv é te le , v a la m in t rek lam ációk  : 
B u d a p est V, S za lay  11. 4. T e le fo n : 122-290, 112-674, 112-681, 312-545



V. évfolyam, 5. szám. 1950 május 1.

Magyar Kémikusok Lapja

Május elseje

a nemzetközi munkásmozgalom harcos seregszemléje. Ezen a napon >a munkásság 
visszatekint az elmúlt év harcaira és hatalmas erejét mutatva felkészül az előtte álló 
küzdelmekre. A Szovjetunióban és a népi demokráciákban a felszabadult munkás
ság, a termelés, a szocializmus és a kommunizmus építése terén elért győzelmekkel 
ünnepel, az imperialista országok munkássága pedig szembeszállva az osztályellen
ség rendőrkopóival, dacolva sortüzeivel, küzd jogos követeléseinek érvényesítéséért. 
A nemzetközi munkásosztály harcának, akár a szabadság lelkesítő, szárnyakat adó 
körülményei között, akár a fasiszta zsarnokság elnyomása alatt folyik, alapvetően 
közös célja: a béke harcos megvédése. Ezért sztrájkol a francia munkás, ezért harcol 
a kínai katona: ez a célja a népi demokráciák egymással versenyző, szabad dolgo
zóinak és mindnyájuk élén, mindnyájuk példaképeként, ezért küzd a Szovjetunió 
szocialista, öntudatos munkássága.

Mi büszkék vagyunk arra, hogy ebből a harcból a Magyar Dolgozók Pártja 
által vezetett egész dolgozó magyar nép, benne a magyar vegyészek és vegyész- 
mérnökök is kiveszik a maguk részét. A munkásosztály hatalma hozta meg az értel
miségi munka számára is a szabad alkotás lehetőségét és ma már tudja értelmisé
günk döntő nagy része, hogy ezt a szabadságot csak a Szovjetunió dicső felszaba
dító harca és a munkásosztály győztes küzdelme révén tudta elnyerni. Most az 
elnyert szabadság birtokában ott harcolnak a magyar vegyészek is a béke frontján, 
az üzemekben, a laborasztalok mellett és katedrákon.

Milyen feladatok elé állít ma minket, 1950 májusában ez a harci Hozzánk is 
szólnak Rákosi elvtárs szavai: „Fokozni kell a béke védelméért folyó küzdelmün
ket ... A régi rend hívei nálunk is változa tlanul egy harmadik világháborúban re
ménykednek és ezért szívósan és lankadatlanul támogatják a nyugati imperialistá
kat, terjesztik a háború s pánikkeltés álhíreit és mint kémek, szabotálok cselekvőén 
is résztvesznek ebben a küzdelemben. Ennélfogva itthon is szakadatlanul küzdeni 
kell ezek ellen az erők ellen és éberen kell tartani azt a szellemet, amely el van 
szánva minden eszközzel küzdeni a békéér t. Ez a terület, ahol egy emberként magunk 
mögött tudjuk az egész magyar dolgozó népet.“

Fokozni a béke védelméért folyó küzdelmet azt jelenti, hogy fokozzuk erő
feszítéseinket tervünk teljesítéséért és túlteljesítéséért, hogy teljes erővel kapcso
lódjunk be a munkásság újító-, verseny- és Sztahánov-mozgalmába, hogy segítsük 
elő beruházási programunk maradéktalan teljesítését, termeljünk több pétisót, szu
perfoszfátot, marónátront, benzint, festéket, gyógyszert és szappant. Használjuk ki 
jobban rendelkezésünkre álló reaktorainkat, kemencéinket, tornyainkat és celláinkat. 
Minden csepp megtakarított oldószer, minden egyes újabb százalék a kitermelés te
rén, minden egyes jobb hatásfokkal kihasznált kwiőra egy-egy veresége a háborúra 
uszító imperialistáknak. Fokozni a békéért folyó küzdelmet azt jelenti, hogy a terme
lés, a kutatás, a szakmai oktatás terén jelentkező nehézségek mögött találjuk meg
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és leplezzük le az ellenség kártevő kezét. Gyakorlatunkból meg kellett tanulnunk, 
hogy nem véletlen, ha egy hiányzó anyag beszerzése késik, nem véletlen az imperia
lista országok kutatási „eredményei“ előtti hajbókolás és adatainak kritikanélküli át
vétele, nem véletlen, ha valamilyen tankönyv nem készül el időre és akadályozza a 
dolgozó osztályok gyermekeinek tanulását. Az ellenség egyre elkeseredetebben har
col, egyre kevésbbé válogatós eszközeiben. Nekünk feladatunk pedig egyre éberebbé 
válni és kérlelhetetlenül, megalkuvás nélkül leleplezni a kártevőket és egy szer- 
smindenkorra megakadályozni további kártevő tevékenységüket.

Fokozni a béke védelméért folyó küzdelmet számunkra, vegyészek számára 
azt jelenti, hogy von juk még szorosabbra kapcsolatunkat a fizikai dolgozókkal, első
sorban a munkáosztállyal, mert csak a dolgozó magyar nép törhetetlen egysége biz
tosíthatja hathatósan a békéért folyó harc sikerét. A  vegyi műszaki értelmiség szá
mára a feladat: résztvenni a munkássággal együtt a munkaversenyben, komplex
brigádok alakításával, a munkások újító kezdeményezésének elősegítésével és támo
gatásával. Ahol vállvetve dolgoznak műszakiak és munkások, ott szárnyakat kap a 
termelés, csökken az önköltség, emelkedik a termelékenység. Példa erre a Richter, 
a Gázművek, a Chinoin komplex-brigádja, az újítóbrigádok által elért kimagasló 
eredmények. Példa erre a Magyar Ásvány óla j  és Földgázkísérleti Intézet vegyészei
nek patronázs munkája a péti gyárban és a Magyar Kémikusok Egyesületének ak
tívái által szerkesztett szakmai továbbképző rovat a „Vegyi Munkás“-bán.

Végül, de nem utolsó sorban fokozni a béke védelméért folyó küzdelmet azt 
jelenti számunkra, hogy minden erőnkkel fokozzuk szakmai hidasunkat, mert csak 
a technika legújabb eredményeinek ismeretében tudjuk hathatósan elősegíteni terv
céljaink teljesítését és túlteljesítését. Ebben a munkában elsősorban támaszkodha
tunk a hatalmas sikereket elért szovjet kémia eredményeire. Vorosilov marsall 
mondta felszabadulásunk ötéves fordulój ának ünnepén: „Az egész szovjet nép és a 
nagy Sztálin . . .  mindig készek segítséget nyújtani a magyar népnek nemes alkotó 
munkájának.“ Erre a segítségre a kémia terén is biztosan számíthatunk. Ha a szov
jet eredmények magasabb szintjéről indulunk ki, könnyebb lesz munkánk és maga
sabb színvonalúak lesznek eredményeink. Ez azonban még nem elég. Csak ha világo
san látjuk az előttünk álló perspektívát, ha tudjuk és ismerjük az odavezető utat, 
akkor lesz munkánk célratörő, ingadozás mentes, határozott. Mert a vegyészre is 
érvényes Sztálin elvtárs bölcs tanítása; a magyar népi demokrácia vegyésze sem 
„. . .  lehet csupán kedvelt tudományágának specialistája — hanem egyúttal poli
tikusnak és társadalmi embernek is kell lennie, élénken érdeklődnie kell országa 
sorsa iránt, ismernie kell a társadalmi fejlődés törvényeit, tudnia kell alkalmazni 
ezeket a törvényeket.“ A marxizmus—leninizmus ismerete feltétlenül szükséges 
mindannyiunk számára, mert ismerete nélkül munkánk csakhamar elsekélyesedik, 
mi magunk pedig megállva a fejlődésben, nem leszünk többé alkalmasak a terme
lés felelős posztjainak betöltésére.

Előre tehát, több és jobb termeléssel, fokozott éberséggel, szoros egységben 
és tudásunkat szakadatlanul növelve a békefront újabb győzelmei felé!

Előre május elseje megünneplésére, a munkásosztály oldalán, Pártunk és 
Rákosi elvtárs vezetése mellett ötéves népgazdasági tervünk időelőtti teljesí
téséért!

Éljen május elseje, mely szerte avilágon új, fokozott harcba lendíti a világ 
dolgozóit a szabadságért, a demokráciáért, a békéért, a szocializmusért!
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Automatizálás a vegyiparban*
S ZI GETH LÁSZLÓ

Az automatika fogalma első körvonalazás
ban azt fejezi ki, hogy valami önmagától, 
helyesebben közvetlen emberi beavatkozás nél
kül történik.

A gyáriparban és így a vegyiparban is, 
tágabb és szűkebb értelemben vett automatiká- 
ról beszélhetünk. A tágabb értelemben vett 
automatizálás magában foglalja a műveletek
nek gépesítését is, míg a szűkebb értelemben 
vett automatizálás azt jelenti, hogy a gyártás 
folyamán szükséges emberi beavatkozásokat 
megfelelő segédberendezésekkel, szabályzó- 
műszerekkel végeztetjük el.

A vegyiparban a vegyi folyamatok helyes 
lefolyása attól függ, hogy azoknak előfeltételeit 
miként tudjuk legjobban biztosítani. A vegyi 
reakciók lefolyásáról különböző kísérő jelensé
gek útján tudunk ismereteket szerezni, amilye
nek a hőmérséklet, a nyomás, a folyamatban 
résztvevő anyagmennyiségek, a készülékekben 
levő anyagok helyzete és azoknak kémiai össze
tétele. A vegyi folyamatok irányításába ezen 
tényezők ismeretében tudunk befolyni és a szük
séghez képest, általában emberi erővel elvégez
hető szabályozási műveleteket elvégezni.

Előadásomban az automatizálás kérdésének 
szűkebb köréiiel fogok foglalkozni, nevezetesen 
azzal, hogy miként lehet gépesített vegyi folya
matok irányítását emberek helyett megfelelő 
műszerekkel elvégeztetni, még hozzá lehetőleg 
nagyobb pontossággal és megbízhatósággal, mi
ként az emberi erővel és figyelemmel lehetséges.

Megjegyzem, hogy az automatizálás nem 
jelenti az ember szerepének, munkájának és 
intelligenciájának alábeesülését, hanem ellen
kezőleg: az automatikus szabályzóműszerek be
állítása a vegyiparban lehetővé teszi azt, hogy 
a fárasztó megfigyelő- és szabályzómunkát 
végző ember képességeit magasabb cél érdieké
ben állítsuk be, vagyis hogy a szabályzóberen
dezések ellenőrzésével, azoknak minél jobb be
állításával és ennek folytán a vegyi folyamat 
minél tökéletesebb vezetésével a munka terme
lékenységét hatékonyabban növeljük.

Előadásomat igyekeztem úgy összeállítani, 
hogy a gyártási kérdésekkel elfoglalt üzemi 
kartársak részére nem mindig hozzáférhető 
szabál yzóberendezések működési elvei meg
felelő csoportosításban szerepeljenek.

Szerény ismertetésem nem tart igényt sem 
a teljességre, sem pedig tudományos jelzőre, 
mert az ismertetésbe csak a számtalan sza
bályzórendszer közül azokat vettem fel, melyek 
világszerte leghasználatosabbak és amelyekről 
megbízhatóságuk tekintetében személyes tapasz
talatokkal rendelkezünk, másrészt az idő rövid
sége miatt kizárólag gyakorlati vonatkozású 
szabályozási kérdésekkel foglalkozom, azok 
tudományos alapjainak tárgyalása nélkül.

Előadásom akkor tudná ezen ankét célját 
tökéletesen szolgálni, ha hézagpótló munkát

* Bevezető előadás a Nehéz- és Könnyűipari Miinisz- 
tériiuni támogatáséival a Magyar Kémikusok Egyesülete 
által rendezett vegyipari automatizálási ankéten, 1950 
március 17-én.

tudnék végezni a szabályzóműszerismertetés 
területén, hogy ezzel hozzájáruljak az üzemek
ben dolgozó kartársaim munkájához, annak ér
dekében, hogy a saját üzemeikben automatizál
ható gyártási folyamatok műszerelésére minél 
előbb felettes hatóságainknak értékes javasla
tokat tehessenek.

A szabályzóműszerek felosztása.
Mint mondottuk, a, szabályzóműszer emberi 

munkát végez, tehát bizonyos üzemi viszonyo
kat megmér, a méréssel összefiiggéslien irányít 
és végül ezen irányítás útján a szaJbályzószer- 
vet megfelelően elállítja. A szabályzóműszerék 
ennélfogva három főrészből állanak: 

a tulajdonképpeni szabályozást, 
a vegyi folyamat jellemző adatait mérő-, 

esetleg mutató- és író- és 
a miért értékekkel összefüggésben a sza

bályzóelemek vezérlését végző részekből. 
A szabályzószervek között megkülönbözte

tünk közvetlenül működtetett és vezérlőberen
dezések által működtetett rendszeréket, tehát 
ezeket két csoportban fogom ismertetni; a mérő
műszereket és vezérlőberendezéseket pedig a 
mérőműszerek rendeltetése szerint csoportosítva 
mutatom be, miután az egyes szabályzóműszer - 
típusok mindig valamely mérőműszerre .vannak 
felépítve és így összefoglalásuk ilymódon a leg
világosabb.

SZABÁLYZÓSZERVEK.
A vegyiparban használatos szabályzószer

vek a vegyipari folyamatoknak megfelelően 
gázok és folyadékok nyomásának és mennyisé
gének szabályozására alkalmas csappantyúk, 
szelepek és tolózárak, továbbá elektromos fűté
sek esetén forgótranszformátorok, ellenállá
sok stb.

Közvetlenül működtetett szabályzószervek.
A szabályzószervek közül a csappantyúk, 

szelepek és tolózárak mechanikai áttételezés 
segítségével a szabályozott nyomás, nyomás
különbségek, vagy a közeg súlya által közvetle
nül is működtethetők. Ilyenek:

A harangos-úszós csappantyú (1. ábra) leg
feljebb néhány 100 mm v. o. nyomású gázok át- 
ömlő keresztmetszetének szabályozására hasz
nálható. A csappantyú átfordulókivitelű, ten
gelye kétoldalt csapágyazott és a kivezetett ol
dalon tömszelenoóvel van ellátva. A csappantyú 
tengelyére felszerelt keréken drótkötél, vagy 
acélszalag segítségével egyik oldalon vízbe- 
inerülő harang, másik oldalon súly van felfüg
gesztve. A harang alá bevezetett gáznyomás a 
harang súlyát legyőzve, addig emeli azt ki a 
vízből, míg a harang vashói készült köpenyé
nek vízből kiemelkedő részének súlytöbblete 
ezen nyomással egyensúlyba nem kerül. A ha
rang mozgását a drótkötél a kerékre, illetve 
csappantyúra viszi át és az az ábrán mutatott 
esetben a megnövekedőit P-nyomást a nagyobb 
nyitás következtében ismét csökkenti, minek
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folytán a harang a megfelelő helyzetibe ismét 
visszasüllyed. A P-érték beállítása azáltal tör
ténik, hogy a harang tetejére változó mennyi
ségű súlyokat helyezünk el. A szabályozás szem
pontjából rendelkezésre álló erő a harang vízbe- 
merülő köpenye által kiszorított víztérfogat sú

lyával egyenlő, tehát mindössze néhány kg erő 
szokott az elállításhoz rendelkezésre állam.

Az úszás nívószabály zószelep, vagy tolózár 
(2. ábra) 25 atm.-ig, esetleg magasabb nyomásra 
is használatos. Az ábrán bemutatott kapcsolás 
esetén valamely készülékben az állandó folya
dékszintet olymódon biztosítja, hogy a készü
lékbe állandóan hozzáfolyó folyadékmennyiséget 
a készülék alján levő csonkon folyamatosan ki
bocsátja. A szabályzó nem biztosít egy-ugyan- 
azon folyadékszintmagasságot, hanem azt a 
hozzáfolyó mennyiségtől függő mértékben 
tudja má.s és más magasságban beállítani. Na-

a szabályozott folyadékszint is. A szabályzó 
tehát csak az úszógolyó alsó- és felsőszintje 
között biztosítja a folyadékszint állandóságát. 
A szabályozás egyébként igen megbízható, a 
tolózár egymáson elcsúszó ülései edzett és kö
szörült. esetleg saválló acélfelületek, a szelepek 
kettős üléssel kiegyensúlyozottak, így a szabá
lyozáshoz szükséges erő kicsiny, a rudazatok 
súlya kiegyenlíthető és az érzékenység a sza
bályzókar hosszának változtatásával beállít
ható. A bemutatott berendezés elvben azonos a 
kondenzvízautomaták szerkezetével, mégis any-

nyiban előnyösebb, hogy méretek szempontjá
ból nem korlátozott és hogy a szabályozott nívó 
és az elvezető csonk helyzete között nincs szoros 
összefüggés, mert az a rudazat hosszának vál
toztatásával tetszés szerint beállítható.

A membrános nyomásszabályzószelepek kö
zül egy kisebb, pl 1000  mm v. o.-nyomásra alkal
mazott példát mutat a 3. ábra. A szelep a P-nyo- 
mást p-nyomásra redukálja és a p-nyomást a  
P-nyomás ingadozásai ellenére állandó értéken 
tar ti a. A szelep nyitását a membrán fölött el
helyezett és cserélhető súlyterhelés okozza, ami
nek következtében gáz, vagy folyadék áramlik a

4. áibra

gyobb mennyiségű folyadék elvezetéséhez a 
tolózár karjának nagyobb szögelfordulása szük
séges, tehát az úszó karjának is nagyobb szög- 
elfordulást kell végeznie, ami pedig csak úgy 
lehetséges, ha magasabb folyadékszint áll be- 
Minél kisebb az elvezetendő folyadékmennyi
ség, annál alacsonyabb lesz ennek megfelelően

kisnyomású térbe. Ez utóbbi összeköttetésben áll 
a szelepre szerelt membrán alatti térrel és a 
p-nyomás a membránra alulról nyomást fejt ki, 
melynek következtében záróerő hat a szelep 
orsójára. A p-nyomás által okozott erő és a fel
rakott súlyok egyensúlya esetén a redukáló 
szelep egyensúlyi helyzetbe kerül és annyi
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folyadékot fog átengedni a kisnyomású oldalra, 
amennyi a kívánt nyomás fenntartására szük
séges. A P-nyomás megváltozása esetén a p-nyo- 
más is egyértelműen változni fog, minek követ
keztében a szelep a megfelelő zárási, vagy nyi
tási műveletet automatikusan elvégzi. A P-nyo-

másnak a szelepre gyakorolt nyitóerejét egy 
külön kis membrán egyensúlyozza ki. Hasonló 
elv alapján működnek a gyakorlatból jól ismert 
egyéb membrános redukálószelepek, mint pl. a 
a 150 atm. nyomású oxigénpalackok redukáló- 
szelepei, vagy a fémmembrános gőznyomás
redukálószelepek.

A membrános, rúgóterheléses szelep (4. 
ábra) érdekessége az, hogy a kéttűs, tehermen
tesített szelep úgy felső, mint alsó zárás mel
lett heépíthető, illetve átcserélhető, n-esetben a 
rúgó nyitja a szelepet és a membránra felülről 
ható nyomás fogja azt zárni, ha a rúgóerőt 
leküzdötte, fresetben a rúgóerő zárja a szelepet, 
míg a nyomás nyitja. A szelep tehát egyaránt 
alkalmazható a szelep előtt uralkodó nagyobb 
nyomás, fű-eset), vagy pedig a szelep utáni ki

sebb nyomás szabályozására (a-eset). Ezen sze
leptípust használják a következőkben ismerte
tendő, segéderővel működtetett szabályzószele
pek között is. A rugót minden esetben iigy kell 
megválasztani, hogy annak max. összenyomá
sánál keletkező nígóerő a szabályozandó, kb. 
25 atm.-ig terjedő nyomással kb. egyenlő legyen.

A rúgófeszültséget kisebb határok között az 
alsó rúgótányér emelésével, vagy süllyesztésé
vel változtatni is lehet. A membrán anyaga szö
vetbetétes gumilemez.

Mérleg által mozgatott csappantyút mutat 
a íja  ábra, amely mennyiségszabályzóként mű
ködik. A csővezetékből kiömlő folyadék mennyi
ségét a csappantyú szabályozza, a cső alatt el

helyezett tartány súlyától függően. Ha a folya
dék fajsúlya nem változik, úgy az ellensúllyal 
beállítható a •tartányban levő folyadék szint
magassága és ennek állandóságát a mérleg biz
tosítja. Az edény alján körbeosztással ellátott 
tárcsa van, melyhez képest egy beállító kart el
mozdítva, a diafragma szerkezetű kiömlőnyílás 
nagyságát változtatni lehet- Ennek folytán a 
beállított nyíláson kifolyó folyadék mennyisége 
a kívánt állandó értéken tartható. A szabályzó 
egyszerűségénél és megbízhatóságánál fogva, 
minden helyen alkalmazható, ahol szabad ki- 
folyású folyadékok szabályozásáról van szó és 
elkészíthető pl saválló acélból, vagy alumínium
ból is, különféle savak részére.

Segéderővel működtetett szabályzószervek.
Míg a közvetlenül működő szabályzószer

veknél a szabályozási erő és a szabályozott kö

zeg nyomás-, sth. viszonyai között összefüggések 
vannak, melyek a szabályozásnak a szabályo
zott tényezőtől való függését jelentik és ezért 
bizonyos korlátozásokat jelentenek, addig a 
segéderővel működtetett szabályzószerviek ilyen 
szempontból teljesen függetlenek. Ahol, tehát 
kis értékváltozásokra nagy elállítással kell vá-
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7a. á b ra .

laszolni a szabályzónak, vagy pedig az elállítás 
nagyobb erőket kíván meg, végül pedig, ha a 
mérés és szabályozás helyei egymástól távol 
feküsznek, minden esetben segéderővel működ
tetett, szervomotoros szabályzószerveket hasz
nálunk.

Csappantyúk hidraulikus meghajtással (5. 
ábra) gázok mennyiségének, vagy nyomásának 
szabályozására használatosak. A csappantyú 
karja és az olajnyomással hajtott szervomotor 
karja között rudazat biztosítja a kapcsolatot. 
A motor hengerből, dugattyúból és forgattyúten- 
gelyből áll, mely utóbbi tömszelencén át kiveze
tett csonkján van a meghajtásra szolgáló kar- 
A dugattyú egyik, vagy másik oldalára olaj- 
nyomást adva, az a másik irányban elmozdul 
és a rudazat közvetítésével a csappantyút meg
felelően elállítja. A hidraulikus szervomotorban 
levegőnek nem szabad lenni, mert ez összenyom- 
hatóságánál fogva a nyomásváltozás és a du
gattyú mozgása közötti összefüggést torzítja. 
A hidraulikus szervomotort tehát mindig mé
lyebben kell elhelyezni, mint az olajnyomást 
szolgáltató vezérlőszervet.

A csappantyúkat két-, vagy többrészes kivi
telben (6. ábra) is használják, aminek előnye 
különösen nagyobb átmérőjű csövek esetén 
mutatkozik, ahol a csappantyúnyitási erőszük
séglet növekszik. A csapantyúnak több részre 
való osztásával az erőszükséglet csökkenthető. 
Az ábrán bemutatott esetben a meghajtás pneu
matikus szervomotorral történik. A szabályo
zást vezérlő levegőnyomás a membránt alulról 
emeli és ezzel a csappantyúkat zárja, míg a nyi
tást a szervomotor karjára szerelt súly végzi el.

Szervomotorral és kézzel egyaránt állítható 
szelepeket (7. ábra) is használnak. A rudazat 
mozgatása hidraulikus, vagy pneumatikus 
szervomotorral, vagy elektromotorral (7/a ábra) 
is történhet, a rudazatnak a szelepbakhoz való 
rögzítése esetén pedig a szelep kéziforgatással 
is állítható, vagy elzárható.

Ide tartozik a 4. ábrán már hemutatott 
rúgóterheléses, membrános szelep is, amely 
pneumatikus vezérlőberendezésekkel a leggyak
rabban kapcsolatos. A pneumatikus szabályzó- 
rendszerek legtöbbjénél a maximális vezérlő- 
nyomás 1.1 atm., a szelepnek ilyen célra való 
felhasználása esetén tehát a riigót úgy választ
ják, hogy a maximális vezérlőnyomásnál a sze- 
lepelmózdulás maximális legyen, míg a köz

benső nyomásoknál a szelephelyzetek a vezérlő
nyomással arányosan változnak.

Elektromos fűtések fűtőárammennyiségé- 
nek szabályozásához használják a forgótransz
formátorokat, autotranszformátorokat, kisebb 
áramerősségek esetén csúsztató-ellenállásokat, 
melyeknek elállítása elektromos úton történik, 
bár alkalmazható ezen célra akár a hidraulikus, 
akár a pneumatikus szervomotor is-

MÉRŐ- ÉS YEZÉRLÖSZERYEK.
Az előbbiekben ismertetett szervomotoros 

szabályzószervek valamely szábályzóműszerrel 
lesznek kapcsolva és azoknak vezérlése alatt 
működnek. A szabályzóműszerek egy-egy mérő
műszer továbbfejlesztéséből keletkeztek és ennek 
folytán csoportosításuk legegyszerűbben a mérő
műszerek feladata és rendszere szerint tör
ténik.

Hőmér séklet szabályzók.
A hőmérsékletszabályzókat a hőmérséklet 

mérésére szolgáló mérőszervek (hőmérők) sze
rint csoportosítjuk:

Folyadékhőmérős szabályzók.
Ide tartozik a higanyos, maximum-mini

mum érintkezőkkel felszerelt hőmérő, amelyek
kel a higanyszál kis intenzitású segéd-áramkört 
zár. A segéd-áramkör relét működtet, amely 
nagyobb teljesítményű kapcsolást is végezhet. 
Ez a szabályzó csengőjelzésre, továbbá elektro
mos fűtéseknek be- és kikapcsolására használa
tos, a beállított határok között.

Rúdhőmérős szabályzók.
Egy nagy tágulási együtthatóval bíró 

anyagból készült cső és abban elhelyezett kis 
tágulási együtthatójú rúd hőkiterjedésének 
különbsége arányos a mért, ill- szabályozott 
helyen uralkodó hőmérséklettel. Az elmozdu
lást (8. ábra) egy pont körül mozgó sugárcsőre 
visszük át, amely kb. 5 atm. nyomású olajat 
fecskendez a vele szemben levő falba készített 
két furat mindegyikébe. Ilymódon a két furat
hoz csatlakozó csővezetékekben az olaj kinetikai 
energiája nyomásenergiává változik át, ami 
alkalmas szervomotor működtetésére. Egyen
súlyi helyzetben a két nyomás azonos. A hőmér
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séklet megváltozásakor a sugárcső az egyik, 
vagy másik furat irányába eltolódik és abban 
magasabb nyomást idéz elő, mint a másikban, 
minek következtében a szervomotor dugattyúja 
elmozdul mindaddig, amíg a sugárcső a közép- 
helyzetbe vissza nem tér. Miután a hidrauliku
san működtetett szervomotor a szabályzószer
vet elmozdította és az megfelelően több, ill.

kevesebb melegítőközeget bocsát a fűtendő tér
be, a hőérzékelő szerv kiterjedése ellenkező 
értelemben fog változni és a sugárcsövet ily- 
módon ismét a középhelyzetbe fogja hozni.

A valóságban ezek a folyamatok az idő 
függvényében játszódnak le és könnyen belát
ható, hogy a szervomotor mozgatásához sokkal 
kevesebb idő szükséges, mint a fűtendő tér hő
mérsékletének és ezzel együtt, a hőérzékelő rúd 
hosszának megváltoztatásához, tehát a sza
bályzó ezen esetben túlszabályozna, ha nem gon
doskodnánk megfelelő csillapításról, az ú. n. 
visszavezetésről.

A visszavezetés az ábrán látható módon, 
vékony acélsodronnyal, mechanikus úton tör
ténhet olymódon, hogy a szelepkar elmozdulása 
a sodrony útján egy kart mozdít el, a sugárcső 
házán: ez a sugárcső és rúdhőmérő között olyan 
értelmű elállítást végez, hogy a sugárcső már 
előbb közeledjék középhelyzetéhez, mielőtt a 
hőérzékelő rúd hosszváltozása bekövetkezett 
volna.

A rúdnak ezután következő hosszváltozása 
viszont ellenkező irányban fogja a sugárcsövet 
eltolni, de már kisebb mértékben és a szervo- 
motornak erre következő, ellenkező irányú moz
gását ismét a visszavezetés fogja lelassítani. 
Így a szabályozó szelep minden új helyzetében 
közelebb kerül nyugalmi állapotához.

A következő (9. ábra) mutatja a visszaveze
tés nélküli (a) és a visszavezetéssel ellátott (b) 
szabályzórendszerek lengéseit. Csillapítás ese
tén a rendszer új helyzetében rövid, csillapított 
lengés után nyugalomba kerül.

A szóbanforgó hőérzékelő szervekben alkal
mazott kis hőkiterjedésű rúd anyaga invar, 
indilaJtan, grafit stb., melyek valamely nagy hő- 
kiterjedésű fémcsőbe vannak beépítve, (pl 
sárgaréz).

A sugárcső helyzete a fent leírt csavaros el
mozdítószerkezet segítségével a kívánt szabá
lyozási hőmérsékletnek megfelelően előre be
állítható. A berendezést kiegészíti az olaj- 
szivattyú, a hozzátartozó olajtartányokkal.

Folyadéknyomás hőmérők és szabályzók.
A szabályozás alapjául szolgáló mérés elve 

a folyadékok hőtágulásán alapszik. A hőérzé
kelő szervbe — egy csőbe — higanyt, vizet> alko
holt, petróleumot, aethylétert, vagy gázt töl
tünk, amely a hőmérséklet hatására kiterjed és 
az érzékelő csőhöz kapcsolódó és ugyancsak 
megtöltött kapillárcső közvetítésével, az annak 
végéhez kapcsolódó Bourdon-csőben nyomást 
idéz elő, minek folytán az elmozdul (10. ábra). 
A Bourdon-cső mozgása megfelelő áttételek se
gítségével mutatót állít el és iilymódon a hőmér
séklettel arányos hőkiterjedésből származó el
mozdulás a hőmérséklet mutatására és írására 
is alkalmas. Befolyásolja a mérést és ezért 
korrekcióra szorul a kapilláris cső hőmérsék
lete- A higanytöltés ugvanis a kapilláris csőben 
olyan térfogattal helyezkedik el, amilyen a ka
pillárist körülvevő környezeti hőmérsékletnek 
megfelel. Ebből következik, hogy a környezet 
hőmérsékletingadozásai a kapillárisban levő 
folyadék térfogatváltozását okozzák, ami a 
mérni kívánt hőmérséklettől függetlenül inga
dozásokat dkoz a mérésben. Ennek a jelenségnek 
kiküszöbölése céljából egv második, ellenkező 
irányban hajlított Baurdon-csövet is beszerel
nek a mérőműszerbe, amelyhez egy második 
kapilláris cső csatlakozik, mely az elsővel 
együtt vezettetik. A második Bourdon-cső tehát 
csak a kapilláriscső nyomásingadozásait fogja 
mutatni, melyek az első Bourdon-cső elmozdu
lásából megfelelő mechanikus áttétel segítségé
vel levonásba hozhatók. Ezen kompenzáció da
cára is a folyadéknyomásos hőérzők távolsága 
a műszertől az 50 métert nem haladhatja meg, 
továbbá az érzékelő szerv magassági helyzete

10. áibra

ugyancsak befolyásolja a Bourdon-cső kezdeti 
helyzetét és ezzel a mutatott hőfokot. A Bour
don-cső kezdeti helyzete és ezzel összefüggésben 
a szabályozandó hőfok értéke beállítható.

A hőfokmutató berendezéshez kapcsolódik 
egy szabályzó szerkezet, amelyet a következő 
példák során fogok részletesen ismertetni.
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Tenzióshőmérők és szabályzók.
A folyadéknyomás-hőmérőktől a tenziós

hőmérők (11. ábra) abban különböznek, hogy a 
nyomás mérésére szolgáló manóméiért és a 
thermostatot összekötő kapilláris vezeték a 
thermostat,ba benyúló búvárcsőben végződik és 
a thermostat nincs teljesen megtöltve folyadék
kal, hanem a telítet gőz részére megfelelő tér 
marad. Ennek következtében a gőztér kivételé
vel az egész hőmérőrendszert kitöltő folyadék 
állandóan a folyadék gőznyomásának hatása 
alatt áll és m iután telített gőzről van szó, a 
külső hőmérséklet ingadozásai nem befolyásol
ják a rendszer nyomását, így külün kompenzá
ciós vezetékről és kettős Bourdon-csőről gondos
kodni nem kell. A therm ostatra ható 'hőmérsék
letváltozások a kis térfogatú folyadék hőmér
sékletét igen gyorsan befolyásolják, aminek kö
vetkeztében a folyadék fölött levő telített gőz 
nyomása is gyorsan változik és ez a kapilláris 
vezeték segítségévéi átadódik a manometerre. 
Ezeknek a  műszereknek az érzékenysége igen 
nagy, miután a gőznyomás változása a hőmér
sékletváltozásokat gyorsan követi.

Az ezen célra használatos folyadékok leg
gyakrabban: etilklorid, etiléter, víz, anilin és 
higany, melyeknek forrpontjai 10 abszolút atm. 
nyomásnál 83—512° C között fekíisznek és így a 
különböző hőfokhatárokra megfelelő tenziójú 
töltőfolyadék választható, amely a kívánt ho- 
mérsékiethatárok között, megfelelő telítési nyo
mással bír.

Ezen műszereknél is figyelembe kell venni 
az első hitelesítésnél, liogy a thermostat milyen 
magassági viszonyban van a  műszerben levő 
manometerrel, m iután a kapillárisban jcyo 
folyadékoszlop súlya ezen mérési rendszernél is 
a manometer 0 helyzetét befolyásolja.

A manometer elmozdulásai arányosak, 
tehát a thermostatban uralkodó gőznyomással, 
illetve az azt befolyásoló hőmérséklettel és ezt

megfelelő írószerkezetre mechanikusan átvive, 
hőfokmutató- és íróműszert kapunk, amely 
egyszerűen kapcsolható megfelelő szabályozó 
berendezéssel.

Ilyen szabályzóberendezést m utat a 10. 
ábra. mely a bemutatott esetekben levegőnyo
mással működik.

A szabályzóberendezés vezérlőszerve egy 
körtolattyú által fojtott levegőfúvókából áll, 
amely a szabályozást végző szervhez — pl mem
brános szelephez — vezető vékony csővezeték
ben uralkodó levegőnyomást befolyásolja. A to- 
lattyú köralakú kontúrral bír, de excentriku
sán van ágyazva, ennek folytán szögelfordulása 
következtében közelebb, illetve távolabb kerül 
a levegőfúvóka szájnyílásától és a kiömlés ke
resztmetszetét többé, vagy kevésbé fojtja. 
Miután a rendszerhez állandó nyomású levegő 
áramlik, a fúvóka által kibocsátott levegő 
mennyisége fogja megszabni, hogy a membrá
nos szelephez vezető vezetékben milyen levegő- 
nyomás lesz. A változó levegőnyomás hatására 
a membrános fojtószelep membránja változó 
helyzetet fog elfoglalni és ennek megfelelően a 
rugót összenyomni. Miután a rúgóerő az össze
nyomással arányos, így a szelep elmozdulása is 
a levegőnyomás változásával arányos lesz, 
vagyis minden levegőnyomásnak egy bizonyos 
szelepállás fog megfelelni.

Lényeges része a szabályzóműszernek a 
pneumatikus visszavezetés, vagy csillapítás, 
amely megakadályozza azt, hogy a szabályozott 
rendszer lengésbe jöjjön. Ha u- i. a szabályzó 
levegőnyomásnak növekedésével a szelep elmoz
dul, a rendszer hőmérséklete nem fog azonnal 
megváltozni, a minden esetben fennálló tehetet
lenség következtében. így a szabályzó impulzus 
tartósan fennmarad és a szelep ennek megfele
lően teljesen zár, vagy teljesen nyit mindaddig, 
amíg a rendszer hőmérséklete nem változik 
meg. Ekkor pedig a szabályzó hatására — a 
szelep az ellenkező végletbe fog átállni. A csil
lapítás és a műszer érzékenysége a 11. ábrán 
látható berendezés segítségével igen szelleme
sen van megoldva: az ábra jobboldalán állandó 
nyomással érkező levegő a  fúvókához esy fojtá
son keresztül áramlik és a fúvóka felé vezető 
csőben és az azzal kapcsolt dobozmembránban 
egy m ár alacsonyabb levegőnyomás áll be. 
A csappantyúnak a fúvókához való közeledésé
vel ezen csőben mégnől a nyomás, minek követ
keztében a dobozmembrán egy kettős szelepet 
mozdít el, amelyek közül az egyik friss levegő 
közvetlen beáramlását engedi a szabályzó-sze
lep membránjához, míg a másik ezen levegő 
egy részét a szabadba engedi. A fúvókának h ir
telen nagymértékű fojtása esetén a doboz
membrán annyira tágul, hogy a beömlő szelep 
teljesen kinyílik és a kiömlő szelep teljesen le
zár. így a szabályzószelep membránja a teljes 
prímái- nyomást megkapja és teljesen zár, vagy 
teljesen nyit- Az eddig elmondott berendezés 
tehát egy relé, amely a szelepmozgás gyorsítá
sát, vagyis a. szabályozás érzékenységét szol
gálja.

A visszavezetés egy kettős membrándoboz
ból áll, melynék egyik oldala közvetlenül, a má
sik oldala pedig egy ellenálláson át kapcsolódik 
a vezérlő vezetékhez. Hirtelen légnyomásemel
kedés esetén a doboz alsó része nagyobb nyo
mást kap, mint a felső része, mert a közbeikta
tott ellenállás a levegőt oda lassabban engedi 
át. Ennek folytán az elválasztó lemez felfelé 
mozog és a kapcsoló rudazat segítségével a 
fúvókát a fojtó csappantyútól ismét eltávolítja, 
minek közvetlen következménye a relének az 
előbb leírttal ellenkező működése lesz és így a 
vezérlő nyomás ismét csökkeni fog. Időközben a 
kettős dobozmembrán felső része is azonos nyo
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mású lesz az alsóval, tehát az elválasztó lemez 
ismét lefelé mozog a középső helyzet felé és a 
fúvókát ismét közelíti a csappantyúhoz.

A fent leírt játék az ellenállások megfelelő 
szabályozása esetén olymódon folyik le. hogy a 
szabályzószerkezet gyorsan indulva, de lassú 
megközelítéssel éri el új helyzetét és így len
gés vagy egyáltalán nem, vagy pedig erősen 
csillapított formában fog csak fellépni.

Ezen műszereken a szabályozni kívánt 
érték előre beállítható.

Elektromos hőmérséklet szabályzók.
Az elektromos hőmérőket két formában 

használjuk:
Az ellenállás-hőmérők elve a fémeknek 

azon tulajdonságán alapszik, hogy azoknak 
elektromos ellenállása a hőmérséklet emelkedé
sével növekedik. Ha tehát egy megfelelő fém
ből, pl platinából, nikkelből, vagy vasból — egy 
ellenállást készítünk és azt hőmérőtokban el
helyezve, a mérendő hőmérsékletű térbe épít
jük be és ezen ellenálláson keresztül áramot 
bocsátunk, úgy az állandó feszültség mellett 
ezen fémvezetőn át áramló áram mennyisége 
arányos lesz a fémvezető hőmérsékletével. Ezt 
a mérést Wheatston-híd kapcsolásban végezzük, 
galvanometer segítségével. Az ellenállás-hő
mérőként használt fémek közül a nikkel 300°-ig, 
a platina 500"-ig használható, míg az alsó hő
mérséklethatár — az ellenállás-pirometerek 
szempontjából------  200° C-

A thermo elektromos hőelemek a higanyos 
hőmérőktől eltekintve, a legnagyobb elterjedt
ségnek örvendenek az ipari mérések területén 
és elvük az, hogy két különböző fém forrasztási 
helyét melegítve, a forrasztási helyen elektro
motoros erő keletkezik. Ilyenek pl a vas és 
konstantán, a réz és konstantán, a nikkel és 
króm-nikkel a platina és platina-rhodium öt
vözet stb. A thermoelem úgy keletkezik, hogy 
ezen fémpárokból készült drótok végét össze
forrasztva, a mérendő helyre építjük be meg
felelő burkoló csőbe és megfelelő elektromos 
szigeteléssel és ugyanezen anyagból készült 
ú. n. kompenzációs vezetékkel összekötjük a 
mérőműszer kapcsaival, melvek a hideg for
rasztási helyet képviselik. Természetesen a hi
deg forrasztási helyen is feszültség keletkezik 
és így a műszer a meleg és a hideg forrasztási 
hely feszültségeinek különbségét fogja mutatni-

Mind az ellenállás-hőmérők, mind a hőele
mek igen nagy előnye abban rejlik, hogy a 
mérőhelytől távolabb, normális hőmérsékletű 
és tiszta helyen felállított leolvasó-, ill. sza
bályzó-műszerre kapcsolhatók és így az üzem
menet központi ellenőrzését elősegítik. Az ellen
állás-hőmérőket általában 500° C alatt, a 
thermo-elektromos hőelemeket pedig ezen hőfok 
fölött használják, de utóbbiakat, miután a for
rasztási hely, mint hőérzékelő szerv pont
mérésre alkalmas, továbbá az egyöntetűség 
kedvéért — alacsonyabb hőmérsékleteknél is 
használják.

A mérés és szabályozás módjára két meg
oldást mutatok be: Az elsőnek (12. ábra) elve az, 
hogy a hőelemet a Wheatston-híd egyik átlójá
ban, a galvanométerrel soros kapcsolásban he
lyezzük el és a kívánt hőmérsékletet egy kézzel 
állítható és hőfokra kalibrált potenciometerrel 
.állítjuk be. Ezzel a híd oldalainak ellenállás

viszonyait megszabtuk. Az áramforrás feszült
ségét kézi szabályzóval állítjuk be és a. beállí
tás helyességét egy külön műszerrel ellenőriz
zük. Ha a hőelem hőmérséklete azonos a beállí
tott értékkel, akkor a galvanométer 0 -helyzet- 
ben van, vagyis a híd oldalai ezen beállítás
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12. á'bra

mellett egyensúlyban vannak. Ha a hőelem hő
mérséklete megváltozik, úgy a thermoáram- 
változás a Wheatston-híd egyensúlyát meg
bontja, s a galvanometer 0 -helyzetéből kileng, 
eközben mechanikus érzékelő szervek a meg
felelő elektromos kontaktusokat (pl higanykap
csolók) zárják. Ennek következtében az ábra 
jobboldalán levő elektromotor eey irányban el 
kezd forogni és az általa meghajtott szabályzó
szervet zárja, ill. nyitja, hogy a hőmérséklet 
ismét helyreálljon (pl gázfűtés vagy hűtővíz
mennyiség). Amilyen mértékben a hőmérséklet 
visszaáll a kívánt értékre, úgy a galvanometer 
ismét visszatér eredeti Ó-helyzetébe. Ennél a 
rendszernél is bekövetkezhet a lengés és ezért 
ennek megakadályozására elektromos csillapí
tást használnák. Erre egy higannyal félig töl
tött „U“ csövet használnak, melyben mindkét 
száron végigmenő ellenállásdrót van elhelyezve. 
Ez az ellenállás a Wheatston-híd két egymás 
melletti szárába van bekapcsolva. Nyugalmi 
helyzetében a higany a két ellenállást egyfor
mán zárja rövidre, így azok a híd egyensúlyi 
állapotát nem zavarják. A szabályzó-áram be
kapcsolásakor azonban egy kis fűtő-transzfor
mátor az ,,U“ cső felső részén elhelyezett és a 
megfelelő oldalon levő ellenállást felhevíti, 
amely az .,U“ cső felső részében levő gáztöltést 
melegíti fel, melynek nyomása megnő és a 
higany az ,,U“ csőben megfelelő mértékben át
nyomul a másik, nem melegített szárba- Ily- 
módon a Wheatston-híd ellenállás-viszonyai 
megváltoznak, még pedig ellenkezőleg, mint 
ahogyan azt a thermo-áram tette és a galvano
meter ismét közeledik a 0 -ponthoz, bár a rend
szer hőmérséklete a kívánt értéket még nem 
érte el. Ennek célja az, hogy a szabályzó
szervet mozgató motor kikapcsolódjék — leg
alább is egy időre —, amíg a szabályozás ha
tása- a meleg rendszer tehetetlensége folytán, 
érezhetővé válik. Az áram kikapcsolásával 
megszűnik az „U“ csőben levő gáz fűtése is, 
ennek hőmérséklete lassan csökken, mire a 
higany fokozatosan közeledik nyugalmi álla
potához. Ha eddig a rendszer hőmérséklete 
nem érte el a kívánt értéket, úgy a galvano
meter ismét kileng, de most már kisebb mér
tékben és az előbbi játék megismétlődik.



138 M a ig' y  a r K ó ni oi ik u s o ;k L> a p j a

A hőfokmérés és szabályozás szempontjá
ból legtökéletesebb és leguniverzálisabb rend
szernek tekinthető az automatikus kompenzá
ciós O-feszültségmérő műszer (13. ábra), amely 
mint szabályzó is kiképezhető. Az ábrán lát
ható kapcsolás szerint, a pirometerben kelet
kező feszültséget egy, a műszerből kiinduló és 
ellenkező értelmű, egyenlő nagyságú feszült-
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hiszen a mérés pillanatában az áram a veze
téken nem folyik és így az ellenállás követ
keztében feszültségesés sem lehetséges. További 
előnyei ezen műszernek, hogy a potenciometer 
méreteinek, vagy ál-tételezésének megválasz
tása útján úgyszólván tetszőleges nagyságú 
hőfokskálát lehet rájuk alkalmazni, ami a le
olvasás pontosságát a mérési pontosság hatá
ráig növeli.

Ezen műszerek akár elektromos, akár 
pneumatikus szabályozással kapcsolhatók, me
lyeknek ismertetésére nem térek ki, mert azok 
az előbbiekben már ismertetett, ilyen rend
szerű szabályzókkal teljesen azonosan működ
nek, ha azokat megfelelő értelemben alkal
mazzuk.

Sugárzási pirometerek és szabályzók.
Az 1000° C fölötti hőmérsékleték mérésére 

optikai pirometereket használnak. Ezeknek 
működési elve a Stefan—Bolzmarin-'tÖT-vényen 
alapszik, amely szerint valamely test által ki
sugárzott összes sugárzási energia az abszo
lút hőmérséklet 4- hatványával arányosan nő. 
Ezen törvény alapján működik az Ardometer- 
nek nevezett optikai pirometer (14. ábra), 
melyben megfelelő optikai lencserendszer se
gítségével a sugárzó testekről — pl kemencé
ből — érkező összsugárzóst egy befeketített 
platinalemezkére koncentráljuk, amely a sugár
zásnak megfelelő mértékben felmelegszik. A 
platinalemezkéhez iterrnoelektromos pirometert 
hegesztőnk hozzá, mellyel a platinalemez hő
mérsékletét mérjük. Ha a pirometert az előb
biekben ismertetett, valamely elektromos 
mérő- és szabályzóműszerbe kapcsoljuk, úgy 
a hőmérsékletváltozásokat a kemence fűtésé
nek megfelelő szabályzásával egyenlíthetjük ki.

14. á b ra

Mindenesetre meg kell jegyezni, hogy ilyen 
esetekben különös gondot kell fordítani a sza
bályozás csillapítására, ami a legtöbb kemence 
fűtésénél, a kemence nagy hőkapacitása foly
tán, igen hosszú csillapítási idők beállítását 
teszi szükségessé.

séggel kompenzáljuk olymódon, hogy a hőfok
mérés pillanatában a mérőlkörben áram nem 
folyik, s a galvanometer 0 -helyzetben van. 
A műszerből kiinduló feszültség beállítása 
egy potenciometer segítségével történik, me
lyen érintkező csúszik el. A potenciometer kar
jának elállítása arányos a mért hőmérséklet
tel és így ez megfelelő mutatószerkeze'ttel és 
hőfokskálával szerelhető fel, melyen a hőmér
séklet leolvasható.

A műszer automatikusan végzi a potencio
meter elállítását, amihez az impulzust a gal
vanometer legkisebb kilengése adja meg és 
automatikusan állítja a potenciometert addig, 
amíg a feszültség teljesen nincs kiegyenlítve, 
vagyis a galvanometer (^helyzetbe nem kerül. 
Szükséges természetesen, hogy a thermoelem 
kiegyensúlyozására szolgáló és a Wheatston- 
hidat tápláló áramforrás felszültsége állandó 
legyen, amit egy szabályzó ellenállás segítsé
gével lehet biztosítani és a feszültség helyes 
beállítását egy normálelemmel való összehason
lítás útján végzi el a műszer, ugyancsak auto
matikusan, amennyiben időnként a piro
metert lekapcsolja és helyette a normálelemet 
bekapcsolja és az üzemi battériának az ellen
állását addig állítja, amíg a galvanometer 
0-állásba nem kerül, vagyis amíg a két feszült
ség pontosan nem egyezik.

AO-feszültség mérési rendszer óriási előnye, 
hogy a mutatott értékek pontosságát nem be
folyásolja a pirometer és a műszer között levő 
vezeték ellenállása, vagyis annak hossza, mert
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Nyomás- és mennyiségszabályzók.
A 'nyomások és mennyiségek szabályozá

sára alkalmas műszerek lényegileg teljesen azo
nosak, amennyiben mindkét esetben a műszerek 
mér ékszer vei nyomáskülönbséget határoznak
meg: tiszta nyomásmérés, ill. szabályozás ese
tében a rendszerben uralkodó nyomás és az 
atm. nyomás közötti különbséget mérik, míg 
mennyiségmérés, ill. szabályozás esetén, beépí
tett fojtóelemek által mesterségesen előállított 
nyomáskülönbségek mérését és szabályozását 
kell elvégezni.

A folyadékok és gázok mennyiségmérésé
nél alkalmazott fojtóelemek a 15. ábrán láthatók: 
a) élesfalú átömlőnyílás, b) gömbölyű nyílás 
és c) Venturi-cső. Ezen szűkítőelemek által 
okozott nyomáskülönbség összefüggésben van a 
nyíláson átáramló folyadék, vagy gáz mennyi
ségével, amennyiben az átáramló mennyiség —

állandó fajsiíly és hőmérséklet, valamint nyo
más esetén — Q z=z A Vh, ahol h a mérőperem 
által okozott nyomáskülönbség, A  pedig a 
mérőperem formájától és méreteitől, valamint 
a folyadék fizikai tulajdonságaitól függő ál
landó. A mérőperem előtt és után a vezetéket 
megcsapolva, a nyomáskülönbséget a követke
zőkben ismertetendő mérőrendszerekkel tudjuk 
meghatározni és megfelelő kapcsolat mellett a 
nyomáskülönbséget és ezzel együtt az átáramló 
mennyiséget szabályozni.

Ezen mérőműszereket is a mérőrendszerek 
szerint csoportosítva ismertetem.

Membrános szabályzók.
A membrános nyomásszabályzóknál (16. 

ábra) a vezetékben uralkodó nyomást zárt

3(>. á b ra .

házba szerelt bőrmembrán és beállítható elő- 
feszültségű rúgó méri. A membránrúgó-rend- 
szer a rudas hőmérsékletszabályzóknál már 
ismertetett olajsugárcsővel kapcsolható és ha 
a membránra ható nyomás a beállott rúgóerő
höz képest megváltozik, úgy a sugár cső a ve
zérlő vezetékek egyikében túlnyomást okoz,

minek következtében a hidraulikus szervomotor 
a csappantyút elállítja. Szükség esetén a sza
bályzó működése csillapítható. A szabályo
zandó mennyiség a rúgó feszültségváltoztatá
sával előre beállítható és üzem közben módo
sítható.

A membrános mennyiségszabályzó helyett 
kettős mennyiségszabályzót: mennyiségi arány- 
szabályzót (17. ábra) mutatok be. A két külön
böző gáz egy-egy mérőperemen halad át, me
lyek mindegyikénél nyomáskülönbségek kelet
keznek az átáramló mennyiségek nagyságától 
függően. Ezen nyomáskülönbségeket olymódon 
vezetjük két membránrendszer mindkét olda-
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Iára, hogy azok a gázmennyiségek beállítása 
esetén egyensúlyban legyenek. Ha az egyik gáz 
mennyisége megváltozik,, úgy a hozzátartozó 
membránra ható erő is megváltozik, minek 
következtében a sugárcső nyugalmi helyzetéből 
kimozdul és a szervomotort megfelelő irányban 
indítja, hogy a szükséges csáppántyúszabály o- 
zást végrehajtsa.

Az arány beállítására szolgál egy kis ké
szülék, amely a két membrán erőviszonyait az 
erők karjainak változtatása útján elállítja és 
ennek segítségével a kívánt arány beállítható.

Mennyiségi szabályozás esetén mindig aján
latos a mérőperem előtt nyomásszabályzót is 
alkalmazni, hogy ezáltal az üzemviszonyokat a 
nnérőperemben állandóan tarthassuk. Egyszerű 
mennyiségszabályzó esetén az egyik mem
brán helyett rugót alkalmazunk.

Az előbb ismertetett két műszerhez tartozó 
hidraulikus csillapítóberendezést mutat a 18. 
ábra. A szabályozott csővezeték nyomása a 
mérőmembránra, ill. rúgóra hat, amely utóbbi 
egy fémmembránon van rögzítve. A membránra 
ható nyomásnövekedés esetén a sugárcső balra 
fog elmozdulni, minek következtében a szervo
motor felső hengertere kapja a nagyobb nyo
mást és ennek következtében lefelé haladva, a 
vezetékbe épített szelepet fojtani kezdi. A toló- 
zárrudazathoz kapcsolt vízszintes emelőrúd egy 
membrándobozra hat, azt összenyomja és a benne 
lévő olaj az eközben keletkezett nyomást az 
alsó membrándobozra adja át, amely a fúvókát 
támasztó rúgóra hat és a fúvókát ellenkező 
irányban mozgatja, tehát a szabályozó tévé-
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kenységet fékezi. A membrános mérőszervvel 
rendelkező nyomás- és mennyiségszabályzók 
bőrmembránnal kb. 0,1 atm., fémmembránnal 
néhány atm. nyomásig alkalmazhatók.

Bourdon-csöves nyomásszabályzók.
Univerzális, kis- és nagynyomású rendsze

rek nyomásának mérésére és szabályozására 
alkalmasak a Bourdon-csővel, mint nyomás

mérő szervvel és pneumatikus vezérléssel ellá
tott mérő- és szabályzóműszerek.

Ezen műszerek működése teljesen azonos 
pl. a tenziós mérési elv alapján működő hőfok- 
szabályzó műszerekével, azzal a különbséggel, 
hogy a műszer Bourdon-csövében nem a tenziós 
bőm érő telített gőznyomása, hanem a szabá
lyozandó tér nyomása működik.

Az U-cső manometer elve alapján működő 
nyomás- és mennyiségszabályzók.

A laboratóriumban és üzemben egyaránt 
ismert U-cső manometerék mechanizált és kü
lönböző nyomásfokozatokra használható kiviteli 
formái a körmérleges és U-cső úszás nyomás
mérő műszerek.

A körmérleges nyomásmérő, vagy kör- 
manometer működési elve a következő (19- 
ábra):

A baloldali felső térbe bevezetett nyomás 
következtében az előzőleg nyugalmi állapotban 
lévő folyadék a jobboldalra tolódik el addig, 
amíg a bevezetett nyomásnak és a folyadék 
súlyának megfelelő h folyadékoszlopkülönbség 
be nem áll. Ezen folyadékéi tolódás következté
ben a körmanometer jobboldalán Q súlytöbb
let áll elő, ami az egyébként kiegyensúlyozott, 
de a G súllyal terhelt fcörmanométert addig 
fordítja el, míg a Q és G súlyoknak a forgás-

pontra számított nyomatókai ki nem egyenlí
tődnek. Minél nagyobb nyomást vezetünk be a 
körmanoiméterhe, annál nagyobb lesz fenti el
fordulás, tehát az elfordulás a nyomás méré
séül szolgál. Kisebb, « =  20°-ig terjedő elfordu
lások esetén az elfordulás kb. arányos a nyomás- 
változással, így a nyomásmutató a körmano- 
méterre követlenül is rászerelhető, nagyobb 
elfordulások esetén azonban az arányosságok 
fokozatosan csökkennek, ill. mennyiségmérós 
esetén négyzetgyökös összefüggés van, ezért a 
körmanométeres mérők mutató- és írószerkeze
teit megfelelő mechanikus áttétele zéssel moz
gatják és ilymódon lehetséges a skála arányos 
kivitele is.

I

19. á b ra .

A körmanométer nyomáskülönbséget mér, 
tehát nyomásmérés esetén a mérő vezetéket a 
+  oldalra kapcsoljuk, míg mennyiségmérós 
esetén a két nyomás közül a nagyobbikat kap
csoljuk a +  oldalra.

A körmanométerek általában 1 atm. nyo
másig és 0,15 atm. nyomáskülönbségig haszná
latosak. Töltésük —- a mérendő nyomáskülönb
ségtől függően — lehet víz, glicerin, alkohol, 
higany stb.

A körmanomóter elfordulásából származó 
mozgást megfelelő áttétel segítségével a már 
ismertetett pneumatikus vezérlőberendezésre is 
át lehet vinni, ami a nyomás vagy mennyiség 
bállítására szolgáló szabályzószervet a köz
ismert módon állítja el.

Ugyancsak az U-manométeir elve alapján 
működik az úszós U-osövés mérőműszer (20. 
ábra), melynél az U-cső egyik oldalán ható nyo
más következtében a higanytöltés leszáll és vele 
együtt süllyed a rajta elhelyezett, fémből ké
szült úszó is. Az úszó fogasrúddal kapcsolatos, 
ami fogaskerék útján tengelyt forgat. A ten
gely tömszelencén keresztül kivezetve, meg
felelő fogaskerék- és rudazatát tételezés útján, 
mutató- és írószerkezetet mozgat és ugyanide 
kapcsolható az ismertetett pneumatikus vezérlő- 
szerkezet. A műszer 300 atm. nyomásra is készít
hető, a maximális nyomáskülönbség 3000 mm 
v. o.

Megjegyzendő, hogy a modernebb készülé
kek mellőzik a tengelynek tömszelencén való 
kivezetését; ehelyett mágneses kapcsolót hasz-
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nálnaik, m iáltal a műszer surlödá sméntessógót 
és a tömsz,elencán 'esetleg kiáramló gáz, vagy 
folyadék káros hatását, kiküszöbölik.

Ezen műszerek is használatosak mennyi- 
ségmérésre, amikor az U-cső két végére kell a 
mérőperem által okozott nyomáskülönbséget 
kapcsolni. Mennyiségmérés esetén a körmérleg 
elfordulása, ill. a higanyszint változása 'és a 
m ért mennyiség változása között négyzetgyökös 
összefüggés van, am it megfelelő áttételezések 
útján  küszöbölnek ki.

20. á b ra .

Nívószabályzók.
Az U-manometer elve alapján működő 

nívószabályzó (20,la ábra) teljesen azonos az 
előbb ism ertetett U-manometeres nyomás-, 
illetve mennyiségmérő és szabályzóműszerrel. 
Az E7-cső +  oldalára a  folyadékot tartalmazó 
edény, pl kazán, legalsó pontját, — oldalára 
pedig annak legfelső pontját kapcsoljuk veze

tékek útján. Ilymódon az U-cső -j- oldalán a 
inért folyadékoszlop súlyával nagyobb nyomás 
fog érvényesülni, m int a — oldalon és a m ű
szer ennek megfelelően kitér. A műszerrel 
vezérlőszerv kapcsolható, mely pl. kazán eseté
ben a betáplálás mértékét szabályozza, az 
állandó nívó fenntartása érdekében.

Az úszás pneumatikus vezérlésű nívó
szabályzó a 21. ábrán látható. Az úszó elmoz
dulását az úszóházból kivezetett tengely köz
vetíti résziben mutatószerkezetre, részben a már

ism ertetett pneumatikus vezérlőszerkezetre, 
melynek segítségével membrános szelep, vagy 
csappantyú állítható. A szabály zószelep akár a 
szabályozandó készülék kifolyóesonkján, akár 
beömlőcsonkján, akár pedig a folyadék szállítá
sára szolgáló szivattyú gőzszelepén is elhelyez
hető.

Különleges szabályzóberendezések.
Folyadékok vezetőképességének mérésével 

kapcsolatban szabályozhatjuk valamely oldat 
kémiai összetételét. Az elektromos vezetőképes
ség mérésére a hőfokmérő műszerek között is
m ertetett potenciometeres O-galvanometer hasz
nálható, amikor á  vezetőképesség meghatáro
zására szolgáló normál elektród-pár és a mérő
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elektród-pár a Wheatston-lüd szemben lévő 
oldalaiba vannak kapcsolva. Az automatikus 
mérőműszerrel kombinálható vezérlőszerv az 
oldat összetételét befolyásoló vezetékben lévő 
szabályzószervet állíthat el.

pH szabályozás, (22. ábra) az ismert antimon- 
kalomel elektródákkal az ábrán bemutatott kap
csolás szerint való mérés mellett ugyancsak a 
pontenciometeres O-árammérő műszerrel kom
binált vezérlőszerv útján lehetséges. A kap
csolás hasonló a thermoelektromos hőelemek 
kapcsolási elvéhez; a műszer működése teljesen 
azonos. A mutatóműszer közvetlenül pH-értékre 
kalibrálható, míg a szabályzószerv a p//Art ék
nek kívánt mértékű betartását biztosítja.

Gázkeverékek állandó fűtőértékének sza
bályozására az automatikus kalorimeter (23. 
ábra) használható fel mérőszervként, amikor a 
higanymérők helyett thermoelektromos piro- 
metereket alkalmazunk a készülékben.

28. á b ra .

Ha két különböző fűtőértékű gáz keveréké
ből meghatározott fűtőértékű gázkeverék állí
tandó elő és az összetevők egyikének fűtőértéke 
ingadozik, akkor a szabályozás mérőszerve az 
automatikus gázkalorimeter, melynél a be- és 
kilépő vízhőmérsékletek' különbsége közvetlenül 
arányos a vizsgált gáz fűtőértékével. A két hő
mérsékletmérő hőelemet sorba kapcsolva és ily- 
módon a thermofeszíiltség különbségét egy 
előbb említett O-galvanometer műszerrel mérve 
és a műszerrel pneumatikus szabályzót kap
csolva, az egyik gáz vezetékébe épített csap
pantyút vezéreljük és ezzel az esetleg változó 
gázfűtőértéket egyenletessé tesszük. Ennek a 
rendszernek lényeges műszaki előfeltétele, hogy 
több percen át tartó csillapítás legyen beállít
ható, ellenkező esetben a szabályzó-rendszer 
lengésbe kerül.

Nem szabályzóműszerek, de mégis em
beri tevékenységet pótló, tehát automatikus 
műszerek a különféle gázvizsgáló készülékek, 
amilyenek a vizsgált gázban levő COa, CO +  H2, 
H2, NH3, stb- mennyiségének automatikus és

állandó vizsgálatára szolgáló készülékek, me-. 
lyek a mérés eredményét fel is jegyzik.

Programszabályzók, használhatóik egyes 
gyártási folyamatok szabályozására, melyeknél 
a hőmérséklet, vagy nyomás, esetleg egyéb, a 
folyamatra jellemző érték, az idő függvényében 
előre meghatározott módon változtatandó. 
A szabályozást ebben az esetben is az előzőek
ben ismertetett szabályzóműszerek végzik, me

24. á b ra .

lyeknek beállítását a programszabályzó eseté
ben már nem emberi erővel végezzük, hanem 
óraszerkezettel. Az óraszerkezet ebben az eset
ben a szabályzóműszer beállítószerkezetét moz
dítja el és pedig gyakran változó tendenciájú 
értelemben is. Az ábrán (24. ábra) bemutatok 
egy vezérlőtárcsát, amely óraszerkezetre sze
relve, a középponttól különböző távolságban 
lévő görbületek mentén vezeti a szabályzómű
szer elállító karját és ezáltal igen változatos 
szabályozásra képes-

PÉLDÁK VEGYI FOLYAMATOK 
AUTOMATIKUS SZABÁLYOZÁSÁNAK  

MEGOLDÁSÁRA.
A  25. ábra egy kokszolókemence fűtését és 

a keletkezett lepárlási gázok elszívását mutatja 
be, automatikus vezérlőberendezéssel felszerelt 
kapcsolás mellett, az oda tartozó gázfejlesztő
telep szabályozásával együtt.

A gázgenerátor aláfúvásához szükséges le
vegőt egy ventilátor szállítja, melynek nyomá
sát a levegő mennyiségének változtatásával 
olymódon kell szabályozni, hogy a generátorból 
kilépő gáz nyomása állandóan 120  mm vízosz
lop legyen. A szabályozást membrános mérő
szervvel bíró, hidraulikusan vezérelt csappantyú, 
vagy tolózár végzi és így a generátorgáz- 
gyüjtővezeltéhben a szénoszlop ellenállásának



M a g y a r  K  é  m i Ik n  s o k L  ai p j  a 1 4 3

változása, vagy a különböző terhelésből adódó 
ellenállásváltozások: érezhetők nem lesznek. A le
vegőhöz adagolt gőz mennyiségét egy rudas liő- 
mérsékletszabályzó állítja  be olymódon, hogy a 
generátorba való belépés előtt a levegő állan
dóan egy bizonyos telítési hőfokkal bírjon, 
vagyis a levegő-gőzarány állandó legyen. Ezzel 
a gáz összetétele és fültőértéke állandó értéken 
tartható.

Feltételezzük továbbá, hogy rendelkezésre 
áll egy kis fűtőértékű hulladékgáz, amely egye
dül nem, de generátorgázzal keverve, jó hatás
fokkal eltüzelhető. A kis fűtőértékű gázt — 
amely ingadozó nyomással érkezik —, állan
dóan olymódon kell a generátorgázhoz kever
nünk, hogy annak sem nyomása, sem fűtő- 
értéke ne változzék. A hulladékgázba min-

25. á b ra .

denekelőtt egy nyomásszabályzót iktatunk, 
amely valamivel nagyobb nyomást biztosít a 
hulladékgázvezetókben, mint ' amilyen a gene
rátorgázvezetékben van. A kevert gázt automa
tikus kalirometerben folyamatosan égetjük és 
az itt mutatkozó vízhőmérsékletkülönbséget a 
már ismertetett módon felhasználjuk arra, hogy 
egy potenciométeres O-galvanometer segítségé
vel a fűtőértéket a műszerrel írassuk, egyidejű
leg pedig pneumatikus vezérlés ú tján  a be
kevert hulladékgáz mennyiségét szükség szerint 
változtassuk. A pneumatikusan vezérelt tolózár 
a gáz fűtőértékének változása esetén megfele
lően növeli, vagy csökkenti a keverendő hulla
dékgáz mennyiségét. A műszer vezérlése kb- öt 
perces késleltetéssel látandó el, ami szükséges 
ahhoz, hogy a kalorimeter a gáz fűtőértékének 
változását érzékelje.

A kevertgáz a kemence fűtésére szolgál, 
melynek mennyiségét egy Ardometerrel kap
csolt elektromos-, vagy pneumatikus vezérlésű 
csappantyú szabályozza. A tüzeléshez szükséges 
levegő nyomását kb. a gáz nyomására kell redu
kálni, erre szolgál a levegőventilátorból leágazó 
vezetékbe heépített membrános nyomássza
bályzó, amely a kemence levegővezetékében

levő csappantyút a kívánt értéknek megfelelően 
állítja.

Fenti fűtési rendszer mellett a kemence hő
mérsékletének emelkedése esetén a szabályzó- 
berendezések a következőképpen fognak mű
ködni:

Ha a kemence hőmérséklete emelkedik, a 
kevertgáz vezetékben levő csapantyú a kereszt
metszetet kissé fojtja, mire a csappantyú előtti 
vezetékrészben a nyomás egy pillanatra fel
emelkedik- Ennek következtében a generátor 
nyomászabályzója csökkenti az aláfúvási levegő 
mennyiségét és a hőmérsékletszabályzó ennek 
megfelelően a gőz mennyiségét. A gázkeverék
ben ennek következtében kevesebb generátorgáz 
lesz, mint előzőleg, mire a kalorimeterrel kap
csolt szabályzó fog működésbe lépni, s a hulla
dékgáz vezetékbe épített csappantyút fojtja. 
Ennek következménye a kevertgáz vezetékben a 
nyomás csökkenése lesz, mire a levegő mennyi
ségszabályzó ezt korrigálja és így a generátor
gázmennyiség lesz most valamivel több, m intáz 
a kívánt arány szerint szükséges lenne. A játék 
a kalorimeterrel ismétlődik, azonban csillapí
tott mértékben és a gáz előállító- és keverő 
rendszere a fűtést szabályozó tolózár új helyze
téhez képest isméit nyugalomba jut.

A kokszoló kemencében keletkezett lepár
lási gázok elszívását forgódugattyús kompresz- 
szor végzi, melynek teljesítménye állandó; így 
kerülővezetéket kell rá  alkalmazni.

A kerülővezetékbe épített szabályzószelep 
és a szívóvezetékkel kapcsolt membrános nyo- 
mászabályzó vezérlés gondoskodik a kerülő
szelep megnyitásáról, hogy a beállított szívás 
állandó legyen.

A 26. ábra folyamatos működésű kátrány- 
desztillálló berendezés automatikus szabályozá
sát m utatja.

26. á b ra .

A megfelelő hőfokra felhevített kátrány a 
frakcionálóoszlop közepén lép he és a ledesztil
lálandó rész elpárolog, míg cseppfolyós része, a 
szurok, a  torony alján gyűlik össze. Folyama
tos kátránybetáplálás esetén a szurok állandó 
elvezetéséről kell gondoskodni, miközben a szu-
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rök nívóját egyenletesen kell szabályozni. Ezt 
egy közvetlen működésű úszás nívószabályzó 
végzi el, amennyiben a nívó emelkedése esetén 
a fölös szurkot a szelep nyitásával elengedi és 
viszont.

A frakcionálóoszlop oldalán a középolaj 
megesapolóoszlop helyezkedik el, melynél a to
ronyból elvett olajmennyiséget egy kézi be
állítószeleppel állítjuk be és a középolaj hozzá- 
folyását olymódon tesszük egyenletessé, hogy a 
megcsapolóoszlop alján állandó olaj nívót sza
bályozunk, ugyancsak mechanikus szabályzó 
segítségével, melynek működése azonban a szu
rok szabályozásával ellentétes. Ezzel a mód
szerrel biztosítható, hogy a megcsapoló oszlop 
nem telik fel olajjal, illetve, hogy ennek alsó 
részén mindig olajzár van.

A frakcionálóoszlop felső részén, a fejnél, 
távoznak a könnyű olajpárlatok, melyek kon- 
denzálás után a folyadékelválasztóba kerülnek 
és onnan túlfolyás útján a tárolótartányba, 
A túlfolyóedény aljából egy gőzhajtású szi
vattyú könnyűolajat szállít vissza a torony 
fejéhez azon célból, hogy annak hőmérsékletét a 
írakcionálás élessége által megkívánt mérté
ken tartsa. A hőmérsékletet tenziós hőérzékélő 
szerv méri és az azzal kapcsolt Bourdon-csöves 
és pneumatikus vezérlőiszervvel ellátott műszer 
gondoskodik arról, hogy a hőmérséklet a to
ronyfejben állandó legyen, amennyiben a gőz
szivattyú vezetékébe szerelt szelepet jobban, 
vagy kevésbbé nyitja és ezáltal a szivattyú 
több, vagy kevesebb olajat szállít a torony 
fejéhez.

A 27. ábra egy katalitikus gázreakció hő
mérsékletszabályozásának példáját mutatja.

A vegyi folyamatnak egy bizonyos meg
határozott hőmérsékleten kell végbemennie a jó 
hatásfok biztosítása céljából és ezért a reakció
ban résztvevő gázokat megfelelő hőmérsékletre 
előmelegítve kell a reakciós térbe vezetni, ahol 
a katalizátor hatására a reakció lefolyik.

A gázt a kívánt belépési hőmérsékletre elő 
kell melegíteni, ami melegtermelő folyamat 
esetén hőkicserélővei, tehát a reakció termékei
nek melegfelhasználásával, melegelvonó folya
mat esetén pedig idegen hőenergia felhasználá
sával történik meg. Az ábrán bemutatott példa

melegtermelő folyamatot ábrázol, ahol a katali- 
záitortérben mért hőmérsékletet a mérő- és sza
bályozóműszer olymódon tartja állandó érté
ken, hogy a hőkicserélő megkerülő vezetékébe 
beépített szelep nyitását vezérli és ezáltal a 
katalizátor hőmérsékletemelkedése esetén a ke- 
rülővezeitéken hideg gázt bocsát be a térbe, míg 
hőfokcsökkenés esetén a kerülővezetéket fojtja.

A 28. ábra savas szennyvíznek automatikus 
neutralizálását mutatja he.

Valamely gyártelepről 600 m3/h mennyi
ségű hűtővíz folyik el, amely állandóan, vagy 
időszakosan savat tartalmaz és ennélfogva a 
víz neutralizálás nélkül a csatornába, vagy a 
folyóba nem bocsátható be. A közömbösítést 
mésztejjel szokták végezni és azt olyan mennyi
ségben adagolják a vízhez, hogy annak savas
ságát megszüntessék. A víz kémhatásának kö
zönséges eszközökkel való állandó ellenőrzése 
sok munkával jár és az eredmény késedelme
sen mutatkozik, így szükséges, hogy a bizton
ság okából a mésztejadagolást állandóan túl
méretezzék, hogy a változó savasság mellett is 
mindig inkább lúgos szennyvíz follyék el. A víz 
savtartalmának ingadozásától függ, hogy az ál
landó mésztejtúladagolás milyen veszteséggel 
jár nemzetgazdasági szempontból.

A bemutatott elrendezés fenti folyamat 
felügyeletét és a neutralizálást automatikusan 
végzi a következő módon:

A kifolyó víz mindenekelőtt egy kisebb ke
verőmedencébe kerül, ahol változó savtartalma 
egyenletesebbé válik. Továbbifolyva keveredik a 
neutralizálás céljából bebocsátott mésztejjel, 
amely neutralizálja és ennek eredményét egy 
pH-mérő és szabályzóberendezés veszi fel. 
A szabályzóműszer a mésztejbebocsátó szelepet
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olyan mértékben fogja nyitni, illetve fojtani, 
hogy a víz pH értéke kívánt nagyságú — pl. 
7 — legyen.

Ezután a víz egy ülepítőmedencén át folyik 
tovább és kényesebb esetekben a pH-ellenőrzés 
megismételhető. A neutralizált víz elfolyóveze
tékében alkalmazhatunk azonban pH-mérő és 
jelző, vagy pedig vészlezáró berendezést is, 
amely a víz meg nem engedett savasságát jelzi, 
vagy esetleg a csatornába épített tolózárat el
zárja.

A 29. ábra egy különleges gázfejlesztő gene
rátor szabályozását mutatja be. A generátor 
aláfúvása oxigénben dúsított levegővel törté
nik és a termelt gáz vegyipari felhasználásra

kerül, tehát összetételét állandósítani kell- 
A gáz összetételét megszabja az aláfúvásra ke
rült N2, O2 és vízgőz arány, tehát ezeknek rneny- 
nyiségét kell állandó viszonyban tartani. Az 
aláfúvó levegő mennyiségét a generátorgáz ve
zetékhez kapcsolt nyomásszabályzó állítja be, a 
mindenkori elvételtől, függően. A levegőhöz ke- 
'vert gőz arányát a rudas hőmérsékletszabá
lyozó tantja állandó értékben, amennyiben a 
telítési hőfokot változó levegőmennyiség eseté
ben is, állandó értéken tartja.

A levegőhöz bekevert oxigén mennyiségét 
egy CO2 mérővel kapcsolt szabályzó állítja be a 
kívánt értékre, még pedig, ha a CO2 a gázban 
emelkedik, úgy az O2 adagolást űöveli, ha csök
ken, az oxigén-hozzávezetést fojtja.

Az előadott összeállítással igyekeztem kar
társaim részére a leghasználatosabb szabályzó- 
műszerekről és azoknak az automatizálás érde
kében való felhasználásáról összefoglaló képet 
nyújtani. Sajnos, a rendelkezésre álló idő nem 
elegendő ahhoz, hogy ezt a különös elmerülést 
igénylő témát érdeméhez képest lehetett volna 
tárgyalni és ezért kénytelen voltam az automa
tikus mérő- és szabályzóműszerek egyes típu
sait és alkalmazási területeit, különös érdekes
ségük ellenére is, figyelmen kívül hagyni.

Meg kell mégis említenem, hogy a mérési 
és szabályozási technika legújabb vívmánya
ként az ú. n. elektronikus mérést és szabályo
zást alkalmazzák, amelynek fejlődése, különö
sen a Szovjetunióban, nagy lépésekkel halad 
előre és ezen témakörre vonatkozólag igen érté
kes, részben szovjet, részben amerikai szakiro
dalom áll már rendelkezésre. Miután azonban 
ezen berendezésekkel még nem volt alkalmam 
gyakorlati téren foglalkozni, liivatottabb szak
értőknek kívánom átengedni az ismertetés sze
repét, amire remélhetőleg rövidesen lesz al
kalom.

Kérem kartársaimat, hogy igyekezzenek 
ezen ismertető alapján, saját üzemükben fel
kutatni azon folyamatokat, melyeknek automa
tikus szabályozása megtakarítást jelent: nyers
anyagban, energiában és munkaerőben, vagy 
pedig a termelés minőségi javítását teszi lehe
tővé és tegyenek javaslatokat ezen gyártási fo
lyamatoknak megfelelő automatizálására. A ja
vaslatok célja elsősorban annak megállapítása, 
hogy a vegyipar részére milyen típusú és hány 
darab szabályzóműszer beszerzése szükséges, 
bogy ennek alapján az illetékes hatóságok meg
tehessék a szükséges lépéseket, akár azoknak 
importálása, akár hazai legyártása érdekében.

Az ismertetett műszerek csaknem kivétel 
nélkül beszerezhetők külföldön, amire vonatko
zólag egyrészt az Elektroimpex-től kaptam egé
szen frisskeletű felvilágosítást, másrészt éppen 
tegnap volt alkalmam résztvenni egy rend
kívül érdekes bemutatón, ahol megismerked
tem a Szovjetunió által gyártott legmodernebb 
pneumatikus vezérlésű műszerekkel. Az ismer
tetett műszertípus tulajdonképpen egység-mű
szerként is tekinthető, amennyiben ugyanazon 
műszerkombináció felhasználható hőmérsékle
tek, nyomások és mennyiségek mérésére és sza
bályozására is-

A külföldi beszerzés tehát lehetséges és a 
szükséglet felderítésle után illetékes hatósá
gaink bizonyára lehetővé fogják tenni azoknak 
importálását.

A hazai műszergyártás tekintetében, saj
nos, ma még nem adható megnyugtató nyilat
kozat, mert bár vannak egyes mérőműszer- 
típusok, melyeknek gyártására berendezkedett 
a magyar műszeripar, szabályzóműszereket 
azonban — csekély kivétellel — nem állít elő. 
Fontos lenne tehát, hogy a külföldi beszerzés 
lehetőségeinek kimunkálása mellett, a hazai 
gyártásra alkalmas műszertípusokat is kivá
lasszuk. Ez is a műszerszükséglet felderítése 
után lesz lehetséges.

A legjobb szabályzóműszer sem lesz azon
ban megbízhatóan felhasználható akkor, ha azt 
nem jól alkalmazzák, nem jól szerelik fel és a 
szükséges karbantartásról nem lehet gondos
kodni, mert ezen a téren szakembereink nin
csenek kellőképpen megszervezve.

Rendelkezünk ugyan szakemberekkel, ezek 
azonban az egyes üzemekben rejtőzködnek, 
ahonnan olymódon kellene őket a műszerépítő 
munkába bekapcsolni, hogy ezáltal jelenlegi 
munkájuk hátrányt ne szenvedjen.

Ezzel kapcsolatban továbbá szükségesnek 
látom.a szakemberképzés erélyes megindítását, 
mert fokozatos automatizálás esetén a karban
tartandó műszerek száma olymódon fog meg
nőni, hogy azoknak karbantartásával és javítá
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sával már az eddig kiképzett szakemberek nem 
fognak megbirkózni.

Szeretném továbbá felhívni a figyelmet 
egy olyan szervezet, vagy vállalat felállításá
nak kérdésére, amely automatikus műszerek 
alkalmazhatóságának, kiválasztásának, felsze
relésének, karbantartásának sokrétű kérdései
ben az üzemi kartársaknak rendelkezésére 
állana és emellett fokozatosan a további szak
emberek kiképzését is sikerrel vehetné kézbe.

Ügy hiszem, csak támogatni fogja kartár
saim ezen igyekezetét a Központi Automatizá
lási Bizottság által hirdetett pályázat, továbbá 
a sok újítási lehetőség, melyek mindenképpen 
a termelés jóbbá és gazdaságosabbá tételét fog
ják szolgálni.

Végeredményben munkánk célja az ország 
termelésének gazdasági és minőségi javítása, 
'ami minden haladó szellemű műszaki szak
embernek elsőrendű kötelessége.

Hozzászólás
Striker György (Orion Mérőkészülékgyár):

Mint a MTESZ Automatizálási Központi 
Bizottságának elnöke, elismeréssel köszöntőm a 
Magyar Kémikusok Egyesületének vezetőségét 
és szakmai Automatizálási Munkabizottságát 
a kiválóan sikerült ankét megrendezése alkal
mából, kiemelve mind a bevezető előadás, mind 
a hozzászólások érltékes anyagát.

A Központi Bizottság az automatizálás 
ügyét hazánkban megfelelő szakirodalom bizto
sításával, a fellelhető szakemberek beállításá
val és megfelelő műszaki propaganda révén új 
munkaerők felszínreliozásával a megvalósított 
automatizmusok ismertőtésével és megvalósí
tandó automatizálási témák kiértékelésével, 
végül az egész tárgykörnek kormányzati és 
tudományos vezető szerveink felé való műszaki, 
tudományos és gazdaságossági adatszolgáltatás
sal kívánja előmozdítani. Ezen feladatok csak 
az egyes egyesületében belül működő munka
bizottságok összmunkája révén oldhatók meg és 
ezért különösen fontos a M. K. E. által össze
hívott ankét.

Az ismeretterjesztés feladatát igen komoly 
módon, a szovjet szakirodalomnak megismeré
sével, lefordításával és terjesztésével kívánjuk 
elérni. A Központi Automatizálási Bizottság
nak alkalma volt egynéhány szovjet szakkönyv
nek tanulmányozására, megismerésére, amely
ből azt tapasztaltuk, hogy minden várakozásun
kat túlszárnyalja az a mérték, az a műszaki 
fejlettség, ami éppen az automatizálás terén a 
Szovjetunióban tapasztalható.

A szovjet műszaki irodalom azt mutatja, 
hogy az automatizálás terén ia Szovjetunió 
messze túlszárnyalja az európai országokat és 
túlszárnyalja a tengerentúli nyugati országo
kat is, főleg az automatizálás fejlesztésének és 
ismereti érj esztésének fokában.

Beszereztünk a Szovjetunióból táblázato
kat, amelyek magas műszaki színvonalon ki
dolgozva tárják elénk az automatizálást és 
óriási lehetőséget nyújtanak n'ekünk az auto
matizálás- és méréstechnikánál és buzdítják 
dolgozóinkat, újítóinkat.

Itt is elsőrendű feladata a M. K. E.-nek, 
hogy a vegyipar automatizálásáról megjelent 
szovjetunióbeli cikkeket és könyveket tanulmá
nyozva, azok legközvetlenebbül felhasználható 
szemelvényeit fordításban közölve hozzájárul
janak szakmájuk műszaki színvonalának emelé
séhez a folyamatosan szabályozott és ellenőrzött 
gyártás bevezetése terén.

Igen fontos feladat a Magyarországon már 
meglévő automatikus berendezések összeírása, 
tanulmányozása és ismertetése, hiszen éppen a 
hozzászólásokból észlelhettük, hogy számos 
gyárban külföldi származású, vagy saját rezsi
ben megépített önműködő berendezések vannak 
alkalmazásban. E téren a Minisztériumok ille
tékes szervei révén értékes adatokat nyerhetünk 
egyes már ismert szabályzó elemeknek vagy 
rendszereknek más üzemben vagy iparágban 
való bevezetéséhez.

Minthogy a múlt bűnei folytán iparunk mű
szaki fejlettsége a műszer- és készülékgyártás 
terén távolról sem kielégítő, erősen le kell szű
kítenünk a megvalósításra javaslandó automa- 
tika-elemek számát, 'azok gazdaságossági vagy 
egyéb fontossága szerint. Ismét a szakmai auto
matizálási munkabizottságra hárul a feladat, 
ezen siílypontozást gondosan elvégezni, és az 
Automatizálási Központi Bizottságnak a többi 
iparági súlypontokkal való összevetés végett 
beadni. A végső döntés után, mely természete
sen az Iparügyi Minisztériumok és a Tervhiva
tal vonalán történik meg, a súlypontilag legfon
tosabb automatizálási rendszerek behozatal, 
vagy belföldi gyártás útján kerülnek majd az 
iparhoz. Mindenesetre szükséges a kivitelezés
hez, beállításhoz és karbantartáshoz értő szak
embereknek a legmesszebbmenő mobilizálása.

A felszólalások nyomán újból tapasztalhat
tuk, hogy vannak szakembereink, akik üzemek
ben, sőt néhol karbantartási műhelyekben van
nak eldugva, és nagyfontosságú, hogy ezen szak
értők, legyenek azok karbantartó technikusok, 
mérnökök vagy újítók a fizikai dolgozók köré
ből, ismeretessé váljanak és a kivitelezések 
egyes kérdéseihez országos vonatkozásban is 
hozzá tudjanak szólni. A tapasztalatcserének, 
az iparágon belüli munkabizottsági munkának 
éppen az a feladata, hogy ezen szakembereket 
az automatizálási mozgalom köré gyűjtse, isme
reteiket — esetleg újításaikat —- hozzáférhetővé 
tegye annak érdekében, hogy a műszaki fejlesz
tés szocialista módszereinek felhasználásával az 
automatizálási elemek gyártását, az iparba való 
bevezetését gyors ütemben valósíthassuk meg.

Szigeth kartárs rámutatott arra, hogy a 
vegyiparban számos folyamat automatizálás 
nélkül el -sem képzelhető ■— másoknál előfel
tételét képezi a szakaszos gyártásról folyamatos 
gyártásra való áttérésre. A jelen ankét — társ- 
egyesületeink hasontárgyú megmozdulásaival 
'együtt — döntő lépést jelent ezen fontos kérdé
sek tudatosításában. A Kémikusok Egyesületé
nek további feladata, hogy felismerje az anké
ten megmutatkozott széleskörű érdeklődést,
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mobilizálja a műszakiakat az Egyesületben és 
az üzemekben, felhasználja a közeljövőben ki
írandó Automatizálási Pályázat lehetőségeit és 
ezúton is hozzájáruljon műszaki színvonalunk 
állandó emelkedéséhez, a Szovjetunió élenjáró 
technikájának megközelítéséhez.

Dr Deutsch János hozzászólása:
Legyen szabad egy-két olyan műszerre fel

hívnom a figyelmet, amelyeket előadó kartár- 
suink csak igen röviden vagy egyáltalán nem 
érintett.

A vezérlőszelepeknél a (hidraulikus vagy 
pneumatikus úton vezérelt szelepeken kívül 
igen jól alkalmazhatók a szdlenoid vezérlésű 
szelepek. Ezen berendezések teljes nyitásra 
vagy zárásra alkalmazhatók. így tűzbiztonsági 
berendezéseknél, ahol a gyors zárás vagy nyi
tás egy igen lényeges momentum, igen nagy 
szerepet játszanak. A íszolenoid vezérlésű sze
lepek egy további kiképzése* á  háromágú ve
zérlőszelep. amely folyadékok vagy gázok kü
lönböző irányba való vezetését oldja meg.

A különböző szelepvezérlési módok gyakor
lati használatbavétéle szempontjából meg kell 
említeni, hogy oly helyeken, ahol csupán kis
számú szelepek kerülnek alkalmazásra, a mo
torikus meghajtású szelepek jönnek számí
tásba, míg nagyobb számú szelepek alkalma
zásánál a pneumatikus úton vezéreltek alkal
mazása előnyösebb. Ez utóbbiak ugyanis egy 
központi kompresszorállomás felállítását teszik 
szükségessé, amely berendezés külön beruhá
zási összeget igényel.

A különböző vezérlőműszerek során még 
fel kell említeni az elektroncsövekkel működő 
mérő- és szabályozó berendezéseket is, amelyek 
igen tág téren alkalmazhatók, így például 
pH-mérésnól, pH-beállításnál, vezetőklépeisség- 
ós ellenáliásimérésnél, továbbá a dielektromos 
á 1 lan dó m egbaitár ozásán ál.

Az automatikus szabályozó berendezések 
alkalmazásával kapcsolatosan az egyik ábra 
(27.) egy katalitikus folyamat automatikus 
berendezését mutatja, mely a kénsavgyártás- 
nál alkalmazható. Ezen szabályozáshoz kiegé
szítésképpen hozzáfűzhető, hogy a fkovand 
lebegőpörkölésénél és a pörköl esi gázok hő
energiájának kihasználásánál egy további sza
bályozó rendszer építhető be. A kontakt- 
kemencék kontakt anyaga ugyanis egy bizonyos 
hőfokon dolgozik a legjobb kihasználással, 
szükséges tehát, hogy a hőkieseréflőkazán után 
az eltávozó kéndioxidgázok állandó hőfoka biz
tosítva legyen. Ez azáltal érhető el, hogy a hő
kicserélőkazánnal párhuzamosan egy meg
kerülővezeték fut, amelyben egy szabályozó- 
csappantyú nyer elhelyezést. Ezen csappantyú 
vezérlését a kontaktkemence, illetve a kontakt- 
kemence hőkicserélője elé beépített szabályozó 
hőmérő végzi. A kénsavgyártásnál még további 
automatizálási lehetőségekre is nyílik alkalom. 
A konktaktkomenőéből kilépő kéntrioxidgáz, 
mint ismeretes, egy gázhütőn keresztül az első 
abszorpciós toronyiba jut, ahol a feladagolt 98 
százalékos kén savat 105%-os kénsavra erősítik 
fel. A toronyból lefolyó oleum vezetőképességé
nek mérésével, illetve vezérlésével lehet szabá
lyozni a toronyra feladagolt kénsav mennyi
ségét, úgyhogy az elfolyó oleum koncentrációja 
állandó legyen.

A nehéziparban egy teljesen automatizál
ható folyamat példája lehet a szintetikus sósav- 
gyartás, ahol a klór- és liidrogéngáz mennyisé
gének, illetve arányának beállítása egy auto
matikus szabályozóműszer segélyével köny- 
nyen elérhető. A termelt sósavgáz abszorpció
jánál pedig a lefolyó sósav töménységét egy 
állandó értékre szintén automatikusan állít
juk be, ha a sósav koncentrációjának mérésé
vel a rendszerre adagolt, az abszorpcióhoz 
szükséges víz mennyiségét szabályozzuk.

Nemcsak a nehéziparban, hanem a vegy
ipar jóformán minden ágában rendkívül sok 
alkalom nyílik az automatizálásra. A teljes 
automatizáláson kívül az egyes részfolyamatok 
automatizálása minden egyes üzemben meg
valósítható.

Ha megnézzük azt, hogy iparunkban hol 
találunk automatikus berendezést, akkor azt 
látjuk, hogy azoknak száma igen csekély és 
csak esetleg egyes nagyvállalatoknáll alkalmaz
zák a többé-kevésbé automatikus, de inkább 
félautomatikus szabályozó berendezéseket. Ha 
iparunkkal a minőség és önköltség szempont
jából nem akarunk lemaradni, úgy ezen a té
nyen különösen változtatnunk kell és szüksé
ges, hogy üzemeink műszaki dolgozói az auto
matizálás kérdésével behatóan foglalkozzanak 
és saját üzemüket megvizsgálják abból a szem
pontból, hogy hol nyílik alkalom automatizá
lásra és az ilyirányú javaslatokat megfelelő 
helyre eljuttassák.

Gotléb István hozzászólása
Hozzászólásomat azzal a bejelentéssel kell 

kezdenem, hogy egy különleges kémiai ipar
nak, a gumiiparnak a mai előadás tárgyterü
letén felmerülő problémáit szeretném röviden 
vázolni. Ez a különlegesség a gumiipar jelle
gének következménye. A gumicikkek előállítá
sánál az anyag, amellyel dolgozunk és amelyet 
megmunkálunk, úgyszólván állandóan szilárd 
állapotban van, miközben darabolásnak, réte- 
gezésnek, képlékeny formázásnak, más textil,

1. á b ra

vagy fémes alkatrészekkel összeépítésnek, vul- 
kanizálás után tisztításnak, kivágásnak, egy
szóval sorozatosan mechanikai megmunkálá
soknak lesz alávetve. Ezek a sokféle szerszám
mal, géppel, készülékkel végzett megmunkálá
sok e gyártó iparnak az egyéb kémiai ipartól 
elütő képet és jelleget adnak.
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Az előzőkben vázolt kép már rámutat 
arra, hogy a gumiiparban olyan meehanizáló 
berendezések lehetőségének, amelyek az egyes 
gyártási fázisok levezetését emberi beavatko
zás nélkül eszközük, se szeri, se száma. Ennek 
következtében az automatizálás ügyében a

gumiiparban a főhangsúly áttolódik a műszer 
kérdésről — egyébként fontosságuk fenntar
tása mellett — a mechanizálás oldalára.

Elkezdve a nyersgumi előkészítésén, vala
mint a töltőanyagok bekeverésén, a régebben 
emberi munkával kiszolgált és vezérelt hen
gerszékek munkáját mindjobban gyúróművek, 
zárt keverőgépek váltják'fel, amelyek időzítve 
dolgoznak. Ezekben az anyagok bevezetése egy
másután időzített sorrendben történik és az 
anyagban föllépő hőmérsékleteteket potencio- 
meteres hőmérőműszerek ellenőrzik.

Az anyag az előpuhító hengerszékekről 
megfelelő beállítás mellett közvetlenül auto
matikusan kerül a kalanderre, a kinyomó- 
gépekre, ami teljesen egyenletes előkészítéssel 
biztosítja az állandóan egyforma hőmérsékle
tet és képléikenységet, valamint ezáltal az áru 
egyenletes minőségét.

A kalandereken húzott anyag vastagságát 
a kalanderhenger közepén kell mérni. Erre a 
célra egy kétkerekes szerkezet szolgál, melyet 
mint érzékelőt a hengeren lévő gumira helye
zünk. (1 . ábra.) Ebbe a szerkezetbe egy szóró- 
transzformátor van beépítve. A térerősség a 
vastagsággal (azaz a szerkezetnek a kalander- 
hengertől való eltávolodásával) változik). 
A mérőműszerbe is egy szórótranszformátor van 
beépítve, melynek mozdítható zárólapját a vas
tagsági skála szerint elmozdíthatjuk. Az el
mozdítást — amint az előadáson a potenciomé- 
teres méréseknél hallottuk — úgy hajtjuk 
végre, hogy a voltmérő 0  helyzetbe kerüljön és 
a skálán a. vastagság leolvasható legyen.

Az alapanyagokelkészítését követő további 
feldolgozásnál a mechanizálásra sok lehetőség 
nyílik. Csak néhány példát említek meg, ha 
utalok a gumitömlőgyártás réteges felépítés- 
módjára, a drótbetét elhelyezésére, az ólom- 
köpenyes gyártás módszerére, a sarokgyártó 
anyag folyamatos takarékos előkészítésére, a 
szállítóheveder összeállítására, a kerékpár

köpeny automatikus előkészítésére, a pneumati- 
kok komplikált vázánák összeállítására, amely 
műveletek gépeknek és készülékeknek egész 
sorát igénylik. Ezek legnagyobb része be sem 
szerezhető. A készülékéket a gyár műszaki és- 
fizikai dolgozói kollektív munkával tervezték 
és kivitelezték.

A vulkanizálás automatizálása körül még 
rengeteg teendő van. Elsősorban itt kell fel
használni azokat a hőmérsékletellenőrző és be
állító műszereket, amelyöket az előadó ismerte
tett. A gyakorlatban az elektromos mérőmű
szerek váltak be, melyeket időzített vezérlő 
műszerekkel kiegészítve, mint automatákat 
használnak.

A vulkanizálás automatikussá tétele vona
lán a gyakorlatban már kitűnően bevált a 
folytonos lemezvuikanizálógép, melynél egy 
folyamatosan forgó fűtött hengerre a lemezt 
egy egyiittmozgó végtelen acélszalag szorítja, 
miközben az anyag kivulkanizálódik. Mivel 
ilyen módon a hevedergyártáshoz szükséges 
nyomás el nem érhető, a berendezést még tö
kéletesítették, kiegészítve a gépet a henger elé 
helyezett erős hengerrel, amely a kezdeti for
mázáshoz szükséges nyomást szolgáltatja.

A folytonos automatikus vulkanizálásnak 
igen szép példája a gumifonalgyártó gép. 
Ezen a gépen a megfelelő módon előkészített 
gumitej — latex — kerek formázócsövön át
folyva koaguláló fürdőbe kerül, abban összeáll 
és megszilárdul, majd igen hosszú hevedereken 
szárító, majd vulkanizáló tereken halad át és 
mint kész fonal kerül ki emberi beavatkozás
tól mentesen a gépből.

A szárító levegőjének, valamint a vulka
nizáló túlhevített gőzének hőmérsékletét auto
matikus hőszabályozók szabályozzák. (2 . ábra.) 
A hőmérséklet érzékelése hődilatációs szervvel 
történik és az abban előálló alakváltozás a 
lutőgáz szelepet nyitó és záró motorját kap
csolja és indítja előre, vagy hátra. A szabályo
zás megengedhető kilengésű hullámvonal sze
rint megy végbe. Csillapításról külön gondos
kodás nincsem. A szabályozás finomságát _ az
által érjük el, hogy a felhasznált gázmennyiség

Prés Feszméro Moaosnuomós

nagyobb része egy megkerülő vezetéken állan
dóan szabályozás nélkül kerül az égési kam
rába és csak a kisebbik csúcsrész képezi a sza
bályozás tárgyát.

Az autóipar akkumulátorcelláit modern 
berendezéseken szintén teljesen automatikusan 
gyártják. Az időzített berendezés vezérmüvei
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dirigálása mellett sorrendben — az anyag be- 
tevése után — a prés zárul, az anyag formázó- 
dik, a vulkanizálás végeztével kinyílik a prés, 
szétválnak a komplikált formarészek, a kész 
cella letolódiík a magról és a berendezés a pro
cesszus újrakezdéséhez beáll.

PRÉSEK
4. álbra

A pneumatikgyártás vulkanizálási része 
igényli a legkomolyabb hőmérsékletszabályozó 
készülékeket, valamint ellenőrző műszereket.

A jól kidolgozott berendezéseken időzítve 
folyik le egymás után a gép zárása, a belső és 
külső nyomás, ill. fűtés bekapcsolása. A fűtés 
levezetése is helyesen előírt időgörbének máso
lása útján történik-

A fentiek szerint néhány példában igen 
rövidre fogva utaltunk közvetlenül a gyártás 
céljait szolgáló automatikus készülék és gép 
igényekre. Ezen felül azonban biztosítani kell, 
hogy a központi szolgáltatások elsősorban a for
mázáshoz szükséges hidraulikus nyomás és a 
vulkanizáláshoz szükséges fűtőhőmérséklet ren
delkezésére álljon.

A hidraulikus nyomás, mely a vulkanizá- 
lásnál a présekben a formázó nyomás fenntar
tását biztosítja, a sok helyen történő alkalma
zása miatt sok kellemetlenséget okozhat. Egy 
helyen fellépő hiba könnyen a nyomás elvesz
tésére, ezáltal az egész gyárban munkakiesésre 
és selejtes árutermelésre vezet. Gazdasági okok
ból alacsony és magas nyomást kell alkal
mazni és egy harmadik vezérlő elemnek a 
nyomóvíz leeresztéséről kell gondoskodnia. Ez 
a  háromkaros berendezés annyira komplikált 
kezelésre vezet, hogy hibás szelepállítás lépten- 
nyomon fellép. Ennek kiküszöbölésére kidol
goztunk egy hidraulikus szelepvezérlő fejet, 
melynél a kezelő csak egy kart kezel (3. ábra.) 
A kar egy magasmenetemelkedésű orsót moz
gat. Ez az orsó az alsó végállásban a szelep
ülésre szorítja az alacsony nyomás egyébként 
szabad visszacsapószelepét, s ugyanakkor ki
nyitja a kiömlést; a másik végállásban be
zárja a kiömlést és szabaddá teszi az alacsony 
nyomás visszacsapószelepét, amelyet az ala
csony nyomás felemel és az alacsony nyomású 
víz szállítása megindul. A magasnyomás be
kapcsolódását az vezérli automatikusan, hogy 
a szeleptérben a présasztal emelkedése alatt 
igen kis nyomás uralkodik, mert a nyomás 
nagy része sebességgé alakul és a vízszállítás
sal járó súrlódás legyőzésére szolgál, amikor

azonban a prés bezárul, a vízszállítás megszű
nik, a szeleptéri nyomás a teljes alacsony nyo
más értékére felugrik. Ekkor egy differenciál
dugattyú működtetésével a magasnyomású 
szelepet megnyitja. A föllépő magasnyomás az 
alacsony nyomás visszacsapó szelepét most 
már lezárja.

A hidraulikus nyomás szabályozására súly
akkumulátorokat használtak régebben. Újab
ban mindinkább előtérbe lépett a szivattyúkat 
és berendezést kímélő pneumatikus alkkumulá- 
torrendszer, melyek a közönséges pneumatikus 
vízszolgáltató hidrofor-rendszerekhez hasonlóan 
működnek. Ezeknek vezérlése, vagy két határ 
között a tartáiny nyomásszabályozása, vagy a 
vízállásnak két határ között való szabályozása 
útján történik.

Lényegesen fontosabb a hőmérséklet sza
bályozásának kérdése a vulkanizálásnál. Az 
erre a célra szolgáló berendezések és készülé
kek ismertetése az előadás keretében megtör
tént. Ki kell azonban térnem egy körülményre, 
mely a présvulkanizálásoknál egy külön fűtő
módszer bevezetését tette szükségessé. A prés- 
fűtőlapok furatainak fenekén óvatlanul víz 
gyűlik össze. Ez a víz a melegátadás egyenle
tességét akadályozza, ezért ezt a vizet állan
dóan — mégpedig gőzáramlással — el kell tá
volítani. Kondenzedényeket tehát préseknél 
nem lehet használni, a gőzfűtés gőzpocsékolás- 
sal jár.

Ezen a bajon segít a gőz helyett a túlnyo
mott víz alkalmazása. Túlnyomott víz — a túl
hevített gőz elnevezés mintájára — az a víz- 
állapot, melynél a víz magasabb nyomás alatt 
áll, mint ami hőmérsékletének megfelel. Egy 
kazánban pl 8 at gőznyomást tartunk fenn 
(4. ábra), a kazán vizét egy keverőbe vezetjük, 
ahol elhasznált hidegebb vízzel keverjük és 
így a 175°-os vizet pl 150°-ra lehűtjük' és ezt a 
vizet szivattyúval a használati helyre, a prés
osztályba nyomjuk. Ennek a fűtővíznek a nyo
mása 8 at +  a keringető szivattyú által veszte
ségeinek pótlására szükséges nyomás többlete. 
Az elhasznált víz kis része visszakerül a ka
zánba,, míg a többi a szivattyú mögött a kazán 
vizével az előbb említett módon az előírt hő
mérsékletre keveredik. Ilyen módon egy ke
verőszelep automatizálásával az egész üzem
rész számára állandó hőmérsékletű fűtővizet 
biztosíthatunk1. A rendszernek olyan nagy me
legkapacitása van, hogy a legtöbb esetben 
automatára szükség sincsen, elegendő időnként 
a hőmérőt ellenőrizni. A rendszer egyéb elő
nye, hogy kondenzátumvesztesége nincs, ösz- 
szes vesztesége a vezetékveszteségre és a cirku- 
láltatás energiaveszteségeire redukálódik, 
úgyhogy alkalmazása mindenütt előtérbe lép, 
ahol nagy kondenzveszteségek lépnek fel.

Fentiek előrebocsátása után röviden foglal
juk össze, hogy az automatizálás terén a gumi
ipar milyen igényeket támaszt.

Elsősorban jó mérőműszerekre van szük
ség. Jó, megbízható, gyorsan beálló hőmérőkre, 
főként elektromos hőmérőkre, továbbá hőmér
séklet és gőznyomásszabályozókra. Az automa
tizálás kérdésével nem függ közvetlenül össze, 
de komoly gazdasági okoknál fogva itt a mű
szerek kérdésénél meg kell említenem, hogy 
a gumiiparnak sok fogyasztásmérőre van szűk-
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sége ellenőrzés céljaira, a gőzfogyasztások, víz- 
fogyasztások, túlnyomott vízfogyasztások s 
természetesen elektromos áramfogyasztás ellen
őrzésére. Számítani kell arra is, hogy az 
automatizálás fejlesztésével kapcsolatban idő
zített program vezérművek alkalmazására 
mindig nagyobb mértékben fog sor kerülni.

Végül itt kell megemlékeznem azokról a 
műszerekről, melyekre a kazánházban van 
szükség. Hőmérők, terhelésmérők és füstgáz- 
elemző készülékek jönnek tekintetbe, de külön 
fel kell hívnom a figyelmet az automatikus 
tüzelésszabályozókra, amelyeket belföldön eddig 
nem lehetett kapni. A változó terheléshez a 
szén és levegő, esetleg a tápvízszállítás szabá
lyozása pillanatnyi alkalmazkodó képességgel 
olyan előnyöket biztosít, amelyet a kémiai ipar 
gőztermelő üzemei mindig örömmel fognak 
hasznosítani.

A fenti példák egy iparág automatizálási 
problémáival foglalkoztak, de a kémiai ipar 
egyéb területei számára is tanulsággal szolgál
hatnák.

Beczkóy József:
Szigeth kartárs előadásához néhány kiegé

szítő megjegyzést kívánok fűzni.
Mindenekelőtt Schay professzor úr szavai

hoz csatlakozva, amelyben felhívta a figyelmet, 
hogy ne csak a nagyüzemi 'berendezések, hanem 
a kiskésziillókek automatikájával is foglalkoz
zunk, azt kívánom megjegyezni, hogy ennek 
Magyarországon nagyobb nehézségei nincsenek, 
minthogy ilyenek gyártásával a magyar ipar 
már foglalkozott. Gyártottunk például szilárd 
hőkiterjedési testtel bíró hőérzőszervet, amelybe 
nem grafitrudat, hanem nagyszilárdságú és 
állandóságú invarfómből készült kis hőkiterje
désű rudat helyeztünk, míg nagyobb hőhiterje- 
dósű test gyanánt sárgarézcső szolgált. Ezek a 
hőérzőszervek kb. 0— 120 liter óránkénti gáz- 
mennyiséget tudnak szabályozni. Az invar hő- 
kiterjedése kb. a kvarcéval egyenlő, tehát igen 
közel áll a 0-lioz. Ha ezt a hőérzőszervet mem
brános szervószeleppel, az úgynevezett bojtárral 
kapcsolatban alkalmazzuk, akkor tetszésszerinti 
nagyságú, akár óránként 50—100 ms nagyságú 
gázáramét is szabályozhatunk. Ezeknél egy bőr- 
membrán alsó részén a gázmennyiséget nyitó-, 
vagy zárószelep függ, felső zárt tere pedig a 
11őérzőszervvel van összekötve. A membrán alsó 
terét a felső térrel egy szűk1, szivárgó nyílás 
köti össze. Ha már most a hőérzőszerv lezár, a 
membrán feletti térben összegyűlő gáz a fő- 
szelepet lezárja. Ha a hőérzőszerven áthaladó 
gázáramot a szabadba vezetjük, ami rendesen 
egy kis lángon át történik, akkor integrálszalwá- 
lyozással van dolgunk, vagyis a zárószelep 
mindaddig mozog a másik szelep felé, amíg a 
kívánt és a tényleges hőmérséklet között kü
lönbség van. Ha pedig ezt a gázmennyiséget a 
főszelep utáni gázáramba visszavezetjük, akkor 
arányos szabályozással van dolgunk, amelynél 
a főszelep útja, habár útjában megsokszoro
zódva, pontosan követi a hőérzőszerv szelepé
nek útját.

Gyártottunk Magyorországon membrános 
uyomószabályozókat, mennyiségszabályozókat 
és gázhiánybiztosítókat, azonkívül több más 
kisebb készüléket. Ezek tervei is megtalálhatók,
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úgy, hogy az újra való gyártás nem fog na
gyobb nehézségeket okozni.

A szintszabályozókra megemlítem, hogy a 
folyadékszint magasságban felállítandó úszó
golyós szabályozókon kívül igen gyakran alkal
mazzák szintszabályozásra azt a higanyúszós 
mérleget, amilt Szigeth kartársam előadásában 
bemutatott. Ennek az az előnye, hogy folyadék- 
szint alatt is elhelyezhető, ami pl. kazántápvíz 
szintszabályozásánál igen gyakran előnyöket 
jelent. Természetesen ez esetben az alkalmazás 
mindig pneumatikus-, vagy elektromos-bojtár- 
készülékekkel kapcsolatban történik.

A következő készülék, amely a kémiai ipar
ban igen sokszor fontos szerepet tölt be, az 
arányszabályozó. Ilyet használunk például egy 
készülékbe beáramló két, vagy többféle gáz ará
nyának állandóan tartására, mi mellett maga a  
mennyiség ingadozó lehet. Egyszerű példa erre 
egy gázkemence, amelynél nagyobb égők esetén 
gáz- és levegőmennyiségnek a teoretikus arány
ban tartásáról ilyen arányszabályozóval gondos
kodunk, mi mellett az összes mennyiség kézzel, 
vagy egy hőfokszabályzó automaiikáival tetszés 
szerint beállítható. Minden szabályzóval együtt
működő műszernek két mutatója szokott lenni. 
Az egyik mutató mutatja a tényleges mért 
mennyiséget, míg a másik mutatót kézzel állít
juk be arra az értékre, amelyre a készüléknek 
szabályoznia kell (vagy programszabályzó ese
tén egy óramű által mozgatott görbe tárcsával), 
állítunk be. A szabályzókószülék funkciója már 
most az, hogy a műszermutatót a beállítómuta- 
tóval fedésbe hozza. Az arányszabályozóknál 
már most, ha elképzelünk két gyűrűmérleget, 
amelyek közül az egyik a gáz-, a másik a 'levegő- 
mennyiséget méri, mégpedig a vezetékibe beépí
tett és Szigeth kartársam által ismertetett 
tiyornáskiilönbségképező szerv, pl. élesfalu át- 
ömlőperem, legömbölyített fuvóka, vagy ven- 
turicső útján, akkor ezek közül az egyik műszer 
— pl. az égő gázmennyiségét mérő — függet
len és egy bojtárkészülék segélyével a másik 
műszer, jelen esetben a levegő beállító mutató
ját állítja el. Ha tehát a gázmennyiség növek
szik, a mutató elállítása folytán a második mű
szer a levegőmennyiséget is arányosan meg
növeli.

Említést tett Szigeth kartárs az elektronikus 
szabályozókról is. Azokon a szabályozókon kí
vül, amelyek a műszer által gyenge elektromos 
áram alakjában szolgáltatott impulzusokat 
elektroncsöves erősítők segélyével annyira meg
erősítik, hogy azokkal szabályzószerveket lehet 
működtetni, megemlítem még az elektronikus 
gyorspotenciómétert, amelyet pl. hőfokszabályo
zásra alkalmaznak pneumatikus vezérléssel kap
csolatban. Minthogy a váltakozó áramnak elek
troncsövekkel erősítése könnyebb, igyekeznek 
váltakozó árammal dolgozni. Ellenállásds hőmé
rők esetén ez nem nehéz, egyszerűen váltó
áramú Wlieatstone-hidat kell alkalmazni és a 
hídban fellépő áramot elektroncsövekkel meg
erősítve egy jobbra-balraforgó elektromotorba 
vezetni, mely a Szigeth kartársam által ismerte
tett potencióméter szánját mozgatja. A váltó
árammal való ellenállásmérés ismeretes a kar
társak előtt, hiszen az elektrolitikus vezetőképes
séget váltakozó árammal mérjük. Ha azonban 
a hőmérsékletet thermoelemmel mérjük, ez min
dig egyenáramot szolgáltat, úgy, hogy először
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ezt az egyenáramot valamely szaggatóval 
egyenáramú lökésekre kell feldarabolni és egy 
transzformátoron átvezetni, így készítünk 
belőle váltóáramot. Minthogy null-módszerről 
van szó, nem fontos az, -hogy a kapott "váltó
áram eltér a szinuszgörbótö-l, mert kiegyenlített 
híd esetén az áram is 0 lesz.

Most pedig engedjék meg, hogy sorrendben 
is összefoglaljam azokat a szabályozási mód
szereket, amelyek legnagyobb részét Szigeth 
ka rtársunk -is ismertetett.

Legegyszerűbb a, be- és kikapcsoló -szabá
lyozás, amelynél a szabályozóber-endezés -az 
energiahozzávezetóst teljesen be- vagy teljesen 
kikapcsolja. Ennek két -elifinomítás-a van. Egyik 
a többfokozatú szabályozó, amelynél pl. teljes 
nyitott és teljes zárt álláson kívül még -egy fél 
állás is lehetséges, vagy akár 3—4 fokozat is. 
A másik a be- és kikapcsolószabályzónak egy 
időkapcsolóval való összekötése, mely a szabá
lyozó működését időnként megszakítja, időt 
engedve a műszernek arra, hogy közben tovább 
haladjon. Az ilyen időkapcsolóval megszakított 
be- és kik-apcsolószabályozás sokkal kevésbé haj
landó önlengésbe lépni, mint az egyszerű be- és 
kikapcsoló.

Következő fokozat az állandó sebességű 
lebegtetett szabályozó. Ennél szabályozási el
térés -esetén a szabályzószerv megindul és mind
addig halad a nyitási, vagy zárási helyzet felé, 
amíg csak az eltérés fennáll.

Következő fokozat a tiszta integrálszabá
lyozó. Ennél a szabályozószerv pl. szelep moz
gási sebessége az eltérés nagyságával arányos, 
tehát minél nagyobb a különbség a beállított és 
a tényleges érték között, annál gyorsabban 
mozog.

A következő fokozat a proporcionális, vagy 
arányossz-abályozó, amely a Szigeth kartársam 
által részletesen ismertetett visszavezetési elv 
felhasználásával dolgozik. Ennél a szabályozó- 
szerv mozgása, habár megnagyítva, pontosan 
követi a műszer mozgását, úgy, mintha a sza
bályozószerv pl. egy óriási mértékben kiképzett 
műszer mutatójára volna közvetlenül rákötve. 
Ennek a -szabályozási rendszernek a hátránya 
az, hogy a változó energiaszükséglethez nem 
tud alkalmazkodni. Ha pl. kemenceajtónyitóis, 
endothermfolyamat, vagy mások következtében 
ugyanazon hőfok mellett nagyobb energia hozzá- 
vezetósér-e lenne szükség, -ezt a -nagyobb en-ergia- 
bozzávezetést csak úgy tudja beállítani, hogy 
ha valamivel kisebb hőfokra szabályoz, ahol 
nagyobb -a szelepnyitás. Ezért sokszor -az előbb 
említett integrálszabályozással -együttesen al
kalmazzák, ami a visszavezetés késleltetésével 
történik. A műszereken rendesen -az érzékeny
ség, vagyis hogy egy bizonyos eltérésnek mek
kora szabályzószervnyitás, vagy zárás feleljen 
meg, beállítható, beállítható továbbá a szabá
lyozó a tiszta integrál -és tiszta proporcionális 
szabályozás között bármely fokozatra.

Megemlítem -még ezen szabályozási mód
szereken kívül az úgynevezett differenciál

szabályozást, amelynél a szabályozási szerv nyi
tási útja az eltérés változási sebességével ará
nyos. Ha tehát pl. egy hőfokszabályozó a hő
mérséklet. gyors süllyedését észleli, már az ele
jén nagyobb nyitást ad a szabályozószervnek a 
bekövetkező változást tehát előre figyelembe 
veszi, anticipálja. Ezért ezt anticipálószabályo- 
zásnak i-s nevezik. Ez a szabályozási mód magá
ban nem alkalmazható, csak az arányos-, vagy 
i ntegrá lszabályozássa-1 együtt.

Végül legyen szabad megemlékeznem a ké
sés fogalmáról. Az automataszabályzók maguk 
ugyan igen gyorsak, de a szabályozandó beren
dezésben lehetnek bizonyos, néha igen tekinté
lyes késések, mint pl. a Szigeth kartársam által 
említett nyolcórás kemencebeállítás. Ha sza
bályzót akarunk akár vásárolni, akár szerkesz- 
tetni, ezeknek a késedelmeknek a felvétele és 
megadása igen fontos, mert ahhoz, hogy egy 
jól működő automatika legyen felszerelhető, 
ezeknek legalább nagyjában való ismerete szük
séges.

Vegyük tehát mo-st rendszeresen -sorjába -a 
késések leggyakrabban előforduló fajtáját, -ezek 
a következők:

]. Az érzéklés késedelme, pl. thermoelemek, 
melyeket ma már kivétel nélkül védő- 
tokban alkalmazunk, nem veszik fel 
azonnal -a környezet hőmérsékletét.

2. Műszer késedelme. Pl. gyűrűmérlegnél 
egy bizonyos időbe telik, amíg változás 
esetén az új egyensúlyi helyzetbe beáll.

3. A rendszer kapacitív késedelme pl.: egy 
nagy üstben melegített anyag lassan 
melegszik fel, -egy nagy tartány lassan 
telik meg, terjedelme miatt.

4. Reakciós késés. A szabályozandó tér
fogatban lejátszódhat valamely en
dotherm-, vagy exothermreakció, amely 
a hőmérséklet emelkedését vagy süllye
dését gátolja.

5. Az energiaközlés késedelme. Pl. egy heví
tett mennyiségnél a hevítő és hevített 
szervek közötti hőátadási tényező foly
tán előálló késedelem.

6 . A szállítási, -vagy sebességi késedelem. 
Az az idő, amely -szükséges ahhoz, hogy 
a szabályozószerv által megindított ener
gia, vagy anyagbozzávezetés a szabályo
zandó helyet elérje. Pl.: egy melegvíz- 
fűtés megnyitása esetén az -az idő, amely 
alatt a melegvíz a szabályzószervtől a 
hevítőcsőkagylóig eljut, vagy egy neutra- 
lizálóberendezésnél az az idő, amíg a 
közömbösítőfolyadék a szabályzószervtől 
a tartányig eljut.

Ez-ek közül az első kettőnek a megadására 
nincs szükség, a többit azonban amennyire csak 
a folyamat engedi, lezárásokkal, nyitásokkal és 
az ezekkel kapcsolatos időmérésekkel nekünk 
kell meghatározni, hogy a szabályzókészülék 
készítőjével vagy tervezőjével közöljük.
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Alexander Nikolájevics Neszmjejánov szovjet akadémikus
tudományos munkássága

FÖDÖK GÁBOR

Alexander Nikolájevics Neszmjejánov a 
szovjet szerves kémiai tudomány ma élő egyik 
legnagyobb alakja. Alexander Nikolájevics 
Neszmjejánov a moszkvai állami egyetem rek
tora, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájá
nak tagja. Azok közé a kutatók közé tartozik, 
akik viszonylag fiaital koruk ellenére a szerves 
kémia hatalmas birodalmának sok átfogó, nagy 
összefüggését ismerték fel, aki emellett nagyot 
alkotott egy bizonyos meghatározott területien, 
a fémtartalmú szerves vegyületek felépítése és 
szerkezetének megismerése terén és aki ezen
felül egyike a ma élő legkiválóbb szovjet peda
gógusoknak is. Neszmjejánov most 50 éves, tudo
mányos munkásságát 27 esztendővel ezelőtt 
kezdte el a moszkvai egyetem szerves kémiai 
tanszékén. Akkor már ismeretesek Aniták Grig- 
nardnak, a szerves magnóziumvegyületékre vo
natkozó úttörő kutatásai és hatalmas eredmé
nyei, jól ismerte a tudományos világ Zajcevnek 
és Franklandnek a szerves cinkvegyületekre 
vonatkozó vizsgálatait, ismerték Hoffmann és 
munkatársainak bizonyos szerves biganyvegyü- 
letekre vonatkozó kutatásait, azonban a mag- 
nézium vegyületek rendszerétől eltekintve, nem 
volt ismeretes egyetlen egy átfogó mű sem a 
szerves fémvegyületek területéről és ami ezzel 
szorosan összefügg, nem voltak olyan általános, 
átfogó módszerek sem, amelyek a periódusos 
rendszer különböző elemeinek a szénvegyületek 
molekuláiba való beépítését lehetővé tették 
volna. Neszmjejánov tudományos munkásságá
nak egy hatalmas része éppen a szerves fém- 
vegyületek előállításával és rendszerezésével 
íogía1 kozik.Idevonatkozó kutatásait könyvalak
ban is leírta „Szintetikus módszerek a fémek 
szerves vegyületei terén“ címmel.

Ha visszapillantunk arra a hosszú útra. 
amelyet Neszmjejánov kutatásai során megtett, 
az első komolyabb állomást 1929 jelenti. Neszm
jejánov elekor találta meg azt az érdekes át
alakulást, amelyet a kettős diazoniumsók át
alakítása jelent. Az arildiazoniuinsók ugyanis, 
amint már régebben ismeretes volt, kettős sókat 
tudnak képezni, pl merkurikloriddal és más 
fémsókkal.

ArNlCI . HgCl £. +  2Cu -* ArHgCl +  N2 +  2CuCl.
Azonban Neszmjejánov előtt nem volt az isme
retes. hogy ezeknek az úgynevezett kettős sók
nak különböző fémekkel végzett redukciója köz
vetlenül a higany atomjának az aromás gyű
rűbe való beépítését eredményezi. Ennek a 
módszernek az alkalmazása egészen általános 
érvényű eljárást szült; jóformán valamennyi 
aromás aminovegyületből tiszta, izomerektől 
mentes aromás higanyszármazékokat lehetett 
elkészíteni, többek között olyan vegyületeket, 
amelyek az addig használt merkurálási módszer 
során egyáltalában nem bizonyultak hozzáfér
hetőknek a kutatás számára. Az egyszerű aril- 
diazoniumsók átalakítását, azután később ki
terjesztették az arilazokarbonsavsók átalakítá

sára, az alifás diazovegyületek körében pedig a 
diazoecetesztert is ihiganyvegyületté
4CH2.N2.COOC2H5 +  3HgCl2 -  2CH2CI.COOC2H5 +  

+  4N2 +  Hg [C.C1 (HgCl) CÖOC2H5] 2

tudták átalakítani. Neszmjejánov és munka
társai évtizedes kutatásaik során módszeresen 
megvizsgálták a cink, lítium, magnézium, kad- 
miiim, ón, ólom, antimón, arzén, bizmut, molib- 
dén és wolíram atomjának szerves vegyületek 
molekulájába való beépítésének lehetőségét. A 
módszer annyira kifinomult, hogy a segítségé
vel egy sereg addig teljesen ismeretlen szerves 
fémvegyületet lehetett előállítani, pl az aril- 
diazoniumkloridok óntetraklorid kettős sói cink, 
illetőleg ón hatására különböző mértékben he
lyettesített organikus sztanmikloridszármazé- 
kokhoz vezettek. Hasonlóképpen az ólomklorid 
aril-diazoniumklorid kettős sók réz hatására 
difenil-ólomkloridot, óink hatására trifenil- 
ólomkloridot adnak. Ugyancsak Neszmjejánov 
felismerése az is, hogy az á ri 1 -di azon i u in bor o- 
fluorid ólomporral kezelve, tetraarilólomvegyü- 
leteket szolgáltat. Az antimon triklorid külön
böző arányú benzoldiazonium kettős sói külön
böző mennyiségű cinkkel redukálva a fenil- 
antimondikloridot, difenil-antimonmonoklori- 
dot, trifenilantimont, Angid trifenilantimondi- 
kloridot adnak.

A. bizmutatom beépítése a szénvegyületek 
molekulájába, pl aromás vegyületek gyűrűjébe, 
ugyancsak a Neszmjejánov-féle diazonium ket
tőssó módszer eredménye.
(RN2Cl)2.SnCl4+2Zn -> R2SnCI2+2N2+2ZnCl2 
(RN2Cl)2.SnCl4+2Sn R2SnCh+2N2+2SnCl2 
(RN2C1 )2 • Sn Cl4+Sn -  RSnCl3+RCl+SnCI2+ 2N2 
C6H5N2C1. PbCl2+Cu -  (C6H5)2PbCl2 
(C6H5N2Cl)2PbCl4+Zn-> (C6H5)2PbCl 
4C6H5N2. B F4+3Pb -  (C6H5) 4Pb+4N2+3Pb (BF42)
C„H5N2C1 SbCb+Zn -»C6H5SbCl2-(-N24ZnCl2 
2C6H5N2Cl.SbCl3+2Zn-»(C6H5)2SbCl+2N2+2ZnCl2+

+SbCl3
3C6H5N2C1. SbCI3+3Zn-> (C6H5)3Sb+3N2+3ZnCl2 +

+2SbCl3
3C8H5N2C1 • SbCl34 2Zn- (C6H5)SbCl2+3N2+2ZnCl2 +

+2SbCl3
3 (xC6H4N2Cl)2BiCla+4Bi 2 (xC6H4) £Bi+6N2+5BiCl3

Érdekes és újszerű megállapítás volt az, 
hogy az említett higany, ón, ólom, vagy bizmut- 
Amgyületeket N2O3 hatására aril-diazaniumnit- 
rátokká tudta visszaalakítani, miközben termé
szetesen a szer\res kötésben lévő fém kiszakadt 
és a megfelelő nitráttá alakult.
(C6H5)2Hg +4N20 3 -  2C6H5Ni:N03+Hg (N03) 2 
(C6H5)3SnCl+6N20 3-  3C6H5N2N03 
(C6H5) 4Pb +4N20 3 -> (C6H5) 2Pb (N03) 2+2C6H5N2N 03 
(C6H5)£Bi -f 6N20 3 3CflH5N2N03+Bi (N03) 3

A továbbiak során, mint eddig is, munkás
ságából csak a legfontosabb fejezeteket fogom 
kiragadni, amelyek leginkább elméleti érdeklő-
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désre tarthatnak számot, vagy pedig, amelyek 
a szerves kémia alapvető nagy kérdései szem
pontjából jelentenek lényeges eredményt.

A diazoniumvegyületekkel kapcsolatos ku
tatások során Neszmjejánov előtt Waters ki
mutatta, hogy pl a benzoldinzoniumklorid oldat
ban homolitikus bomláson megy keresztül, sza
bad f enilgyök, klóratom és elemi nitrogén kelet
kezése közben. Neszmjejánov olyan diazonium- 
sók bomlását vizsgálta, amelynek során hoimoli- 
tikus bomlás nem valószínű, vagy kizárt. Pl a 
fenildiazonium borofluorid hevítésekor homolí- 
zis esetén atomos fluornak kellene képződnie s 
ez felettébb valószínűtlen. Ezzel szemben nitro- 
benzolban végzett hevítés során a benzoldiazo- 
niumborofluorid metanitrodifenillé alakult át 
hidrogén borofluorid mellett. Nyilvánvaló, hogy 
itt heterolitikus
C6H5 : N

III
N

BF / " v N0 »

C6H5- ^ - N O : +H + f B F r+  N2

bomlásról van szó, amelyben a nitroibenzol biz
tosítja a keletkező fenilkation megkötését. 
Hasonló kísérlet, amelyet Neszmjejánov a dife- 
niljodoniumborofluoridmáll hajtott végre, egy 
másik heterolitikus bontási reakció. A folyamat 
során képződő fenilkationt ebben az esetben 
piridin segítségével kötötte meg és valóban sike
rült jódbenzol mellett N-fenilpiridiniuoiboro- 
fluoridot

+ / :  \
C„H5: J : C#H5 +  BF; +  N >-*

+ b f ; +  c6h 5j

kapnia jódbenzol mellett. Neszmjejánov aril- 
anion keletkezését is ki tudta mutatni meg
felelő modellvegyület termikus bontásával és 
ezáltal fényt derített a folyamat mechanizmu
sára. Szerinte számos 'esetben párhuzamosan 
folynak le homolitikus és heterolitikus bomlá
sok, miközben az arilanionok képződését is ki 
lehet mutatni.

Elméleti szerves kémiai kutatásai közé tar
tozik a triklórecetsav bomlásának vizsgálata 
nafitalinban, amikor is kloroform mellett «-na-f- 
tolsavat kapott. A folyamat finomabb mecha
nizmusát a CC13 anionnak CCb gyökké történt 
oxidációja határozza meg.

Neszmjejánov állította először tisztán elő a 
difenilkadmiumot fenillithiumból kadmiumbro- 
raid hatására. A diazomódszeren kívül új eljá
rást ismert fel szerves higanyvegyületek szin
tézisére, amelynek lényege a jodobenzol és 
higanyoxid egymásraihatása. Ilyenkor aril- 
rnerkurivegyiiletek mellett jodatanion keletke
zik. Minthogy a jodovegyületeket általában nem 
nehéz elkészíteni az aromás jódszármazékokból, 

RJO2 +  HgO -  RHg+ +  JOi 
Neszmjejánovnak ez a felismerése új utat nyi
tott meg az aromás higanyvegyületek, sőt bizo
nyos alifás higanyvegyületek elkészítésére is. 
Mindazok a jódvegyületek, amelyek diklórjód- 
származékokká alakíthatók, hidrolízis során 
jódozóvegyületéket. majd utóbbiak oxidációja 
jodóvegyületek eredménveznek.

Neszmjejánov döntötte el a Grignard isko

lája és Hess, Meiseniheimer, Pfeiffer közötti 
tudományos vitát a karbonilvegyületek R-Mg-X 
adduktjainak szerkezetére vonatkozólag. A 
Grignard-iskola ugyanis halogénmiagnézium- 
k a r b i n ol á t sz érkézét e t tulajdonított a szóban- 
forgó vegyületeknek, míg Pfeiffer és mások 
molekula-, illetve komplexvegyületeknek tekin
tették a szóbanforgó vegyületeket. Neszmjejánov 
és munkatársai kristályoptikai és kémiai vizs- 
gálaitók során kétséget kizáróan kimutatták a 
szóbanforgó vegyületek karbinolátszerkezetét.

Neszmjejánov kutatása során az utóbbi 15 
évben különös gondot fordított bizonyos fém
háló idők és telítetlen szénvegyületek között 
létrejött vegyületek szerkezetének felderítésére. 
Már régen ismeretes az. hogy pl az acetilén 
merkurikloriddal vegyületet képez, amely bizo
nyos reakciók során lígy viselkedik, mintha 
komplex vegyidet volna, más átalakulásában 
pedig mint klórvinilmerkuriklorid lép fel. Éppen 
ezért egyesek e vegyületeket szerves fémvegyü- 
leteknek tekintették, mások pedig komplex- 
vegyületeknek.Neszmjejánov és kiváló tanítvá
nyai hatalmas kísérleti anyagot gyűjtöttek 
össze a szóbanforgó vegyületek szerkezeti kér
désének eldöntésére. Azt tapasztalták, hogy ezek 
a vegyületek egy egészen sajátságos szerves 
vegyületcsoportot alkotnak és ezért kvázikom- 
plexvegyületeknek nevezték el. A legfrappán
sabb döntést a szerkezet kérdésében a szublimát 
és acetilén addiciós vegyületei esetében hozta 
Neszmjejánov, t. i- az addig ismeretes transz- 
ki órvinilmerkuriklorid mellett sikerült a cisz- 
klórvinilmerkurikloridot is felfedeznie. A transz- 
vegyületet ugyanis xilolos oldatban szerves 
hiperoxidok jelenlétében 100°-on izomeriziálták. 
Ezt az ríj módszert általános érvényű eljárássá 
dolgozta ki Neszmjejánov. A klórvinilszerkeze- 
tet a régebben föltételezett komplexszerkezettel 
szemben Neszmjejánov úgy tudta igazolni, hogy 
egy sereg kémiai reakciót hajtott végre, ame
lyekben a klórvinilgyök mindig változatlanul 
megmaradt, miközben a higanyatom kilépett a 
molekulából. így pl- bróm hatására klórbróm- 
etilént. jód hatására klórjódetilónt

Br2
Cl—CH=CH-HgCl — * Cl—CH=CH—Br+HgClBr

J2
-------‘Cl-CH^CH-J+HgClJ

c=c
/  t \

H | HgCl

készített az előbb említett vitás szerkezetű 
vegyületből. A klórvinilmerkurikloridból az 
ionviszonyban kötött klóratom helyébe külön
böző anionokat építettek be s e reakciók szintén 
bebizonyították a két klóratom kötésbeli különb
ségét. E kvázikomplexvegyületek szerkezetét 
Neszmjejánov a molekulában lévő elektron 
áramlási törekvések megjelölésével fejezte ki, 
ezáltal világos, hogy a C—HgCl és a C—Cl kötés 
pl a klórvinilmerkuriklorid'ban polárisjellegű 
és a kloromerkurigyök feltétlenül elektropozitív, 
a szénihez fűződő klóratom pedig elektronegatív 
kell, hogy legyen. Ebből az elméleti elképzelés
ből világos, miért tud e vegyületekből könnyen 
kihasadni termikus behatásra pl merkuriklorid. 
másrészt az is érhető, miért történik olyan
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könnyen elektrofilhelyettesítés a HgCl csopor
ton, illetőleg mi ki eof i 1 lielye ttesítés a szénhez 
fűződő klóratomon. Egészen hasonló meggondo
lásokkal magyarázta Neszmjiej ánov a klórszén- 
savetileszternek az elromlását dimetilcink hatá
sára, amikor is sósav, széndioxid és etilén kép
ződik. Neszmjejánov véleménye e vegyületek 
elektronáramlási törekvésével kapcsolatosan 
újabban az, hogy az alapvető hatás egy dina
mikus elektromer hatás, amely az ütközésre kö
vetkezik be és nem egy állandó mezomér hatás, 
amint azt régebben feltételezték. Neszm jejánov 
szerint tehát nem egyensúlyokról van szó, ame
lyék az ütközés során egyik, vagv másik irány
ban eltolódnak, hanem a kvázikomplexvegyü- 
letek és sok más szerves vegyület esetében is a 
messzemenő elektromér eltolódás az ütközés, 
tehát a kémiai reakció pillanatában következik 
he. Érdekes vizsgálatsorozat eredményeként 
megállapították, hogy a klórvinilgyök átvitele 
egyik vegyületből a másikba, a konfiguráció tel
jes megóvása mellett következik be, amiből jog
gal arra lehet következtetni, hogy ezekben a 
kvázikomplexvegyületékhen a nukleofillielyet- 
tesítéskor nem történik a kettőskötésű 
szénatompárt összetartó »-elektronrendszer hely
zetében semmiféle változás, a molekula tehát 
nem polarizálódik eközben. Ennek a felismerés
nek köszönhető az. hogy az addig ismeretlen 
cisz-w-klórstirolokat el lehetett készíteni, 
ugyanis arildiazokarbonsavas kálium és klór- 
vinilmerkuriklorid hatására nitrogén, szén
dioxid. sósav és higany mellett a fő termék a 
cisz-<°ddórstirol. Neszmjejánov az itt röviden 
ismertetett kísérleti anyag alapján azt az általá
nos szabályt állítja fel, hogy az elektrofil és a 
gyökszubsztitució a kettőskötésű szénatompá- 
rok esetén nem befolyásolja az eredetileg a 
molekulában helyet foglalt csoportok viszony
lagos térbeli helyzetét.

I | 1 I
Cl—C -0 -C H 2—CH2 H ->■ HC1 +  CO2 +  CH2 =  CH2

q
ü

° H\
H
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0K CIHg'^

\
Cl

H H
\  X

-  C =  C +  N2 +  CO2 +  KC1 +  Hg
/  \

Ar Cl
Az oxovegyületek higanytartalmú szárma

zékai vezették el Neszinjejánovot a szerves ké
mia nagy elvi kérdésének tanulmányozásához, a 
iémenolátok szerkezetének kutatásához. Neszm
jejánov azt tapasztalta, hogy az enoléterek és 
az enoleszterek higanyáéetát vizes oldatának a 
hatására klórmerkuriaideliidékké alakulnak át, 
illetőleg klórmerkuriketonokat képeznék. Pl a 
vinilaoetát és higanyacetát cserébomlás során 
acetoximerkuriacetaldehid képződik, amelyet 
könnyű klórmerkuriacetaldehiddé alakítani. 
Hasonlóképpen az aceton enolacetatját merkuri- 
a cetáttal aoetoxiimerkuriacetonná alakította, 
majd klórion hatására eljutott a klórmerkuri- 
aeetonhoz. A szóhanforgó vegyületekben a szén- 
higany, tehát a szénfémkötós jelenlétét azzal 
tudta igazolni és ezáltal az enolatszerkezet lehe
tőségét kiküszöbölni, hogy pl a kloromerkuri-

acetálidehidet alumíniumizopropilát segítségével 
kloromerkurietilalkohollá redukálta. A kloro- 
merkuriacetáldehid kettős reakciókészséget mu
tatott. íg y  trifenilklőrmetánnal trifenilmetil- 
aoetáldehidet szolgáltatott, tehát normális, vár
ható folyamat révén a szénen helyettesített 
a cetá l deli i d szárrn azékok keletkeztek. Ezzel szem
ben savklóridok, pl acetil, vagy benzoilklorid 
következetesen vinilesztereket képeztek merkuri- 
klorid kiválása közben. A kloromerkuriacetál- 
dehid viselkedése tehát nagyon hasonló a keto- 
enol tautomériához. Kimutatni azonban egy 
cnolformájií higanyvegyületet itt sem lehetett. 
A higanyt pl lúggal nem lehet kihasítani ebből 
a vegyületből, holott az enolátok lúgra érzéke
nyek. Aktív hidrogént sem _ tartalmazott a 
vegyület, így nem volt valószínű az, hogy az 
enolizáció akár a higanyatom vándorlása nélkül 
is bekövetkezhetnék. N eszm jejánov úgy véli, 
hogy ennek a sajátos reakciókészségnek a meg
magyarázásához nem szükséges feltétlenül 
tautomériát feltételeznünk, hanem valószínűleg 
arról van szó, mint a kvázikomplexvegyületek- 
nél láttuk, hogy a klórmerkuricsoportot a szén
hez kötő elektron hajlamos a szén-szén és azután 
tovább a szénoxigén felé áramlani és ezáltal a 
molekula aktív centruma az oxocsoport oxigén
atomjára tevődik át. Így érthető, hogy az előbb 
említett példákban nukleofilszubsztituensek az 
oxigénatomhoz tudtak kapcsolódni. Neszmje- 
jánovnak ez az elképzelése meg tudja világítani 
ezt a különös reakciókészséget, amely lényegileg 
fordítottja annak a folyamatnak, amikor az 
alkálienolátok kétségtelenül oxigénhez fűződő 
fématomját alkilgyöfeökkel cseréljük ki és a 
szubsztituens mégis a szénatomhoz fűződik.

CH2=CH-OR +  (CH3COO)2Hg-+
M  Cl' . 0

-  C8H3COOHg-CH2—C< —  ClHgCH2- C f
XH XH

AcCl /OAc
------ CH2=C< +  HgCl2

XH
CH2=C— CH3+  (CH3COO)2Hg->

IOCOCH3 cr
-» CH3COOHgCH2—COCH3---- ClHgCH2—CO-CH3

r ( r  j o  
ClHg-CH2- C f  

XH
Neszmjejánov véleménye szerint a ketoenol- 
rendszerek nátriumszármazókainak kettős visel
kedését megérthetjük anélkül, hogy az Arndt- 
és Eiistert-féle felfogásnak megfelelően egy 
mezomeranion feltételezésével magyarázzuk 
meg az eltérő folyamatokat. Neszmjejánov 
tagadta azt, hogy az alkálienolátok ionkötésű 
fémeket tartalmaznak és szellemes kísérlettel 
bebizonyította egyes esetekben, hogy az enolá
tok valóban az oxigénatomhoz kovalens kötés
ben kötik a fématomot. Kísérleti bizonyítékát 
a 2 .2 -diíenilpropio-mezitilén-bróm-magnézium 
származéka szolgáltatta. Ennél a vegyilletnél 
ugyanis két sztereoizoméralakot tudtak elkészí
teni, amelyek savkloridokkal két különböző 
enolésztert adtak. Minthogy a szóhanforgó 
vegyület cisz- és transzalakban létezik, tehát 
cisz-transzizomória lép fel, nyilván enolátszer- 
kezetű. Hidrolízisük során ugyanahhoz a
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ketonhoz vezetnek. A következő kísérletben 
Neszmjejánov kicserélte a szóbamfargó enolát- 
ban a bróm-magnóziumgylököt a tetramjetil- 
ammóniumgyökkel. Ez a gyök nyilvánvalóan 
nem tud kovalens kötést létesíteni az enolvegyü- 
lettel, tehát itt már ionviszonyba kerül az enolát 
és a tetrametiiammónium ion. Minthogy az eno- 
látion már valóban mezomér lehet egy karbino- 
látanionnal, ebből következik, hogy itt külön 
cisz- és transzmódosulat keletkezése már nem 
lehetséges. A kísérletek tökéletesen alátámasz
tották ezt a feltételezést, ezzel szemben a lit- 
hiumenolátok ugyancsak mint enolátok és nem 
mint a velük tautomér karbeniátsók léteznek.

CH3—C=CH—COOC£H5
s i — >

0
I

—Me
CH2-C H  (Ph) 2
I

Ar—C= 0
H—C—CH (Ph) 2 

II
Ar—C—OMgBr 
H—C—CH (Ph) 2

(Ph)2 C H -C -H
II

Ar-C-OMgBr 
(Ph' 2 CH—C—H

Ar—C—0 —CO—C6H5 Ar—C-O-CO—C6H5

Nagyon sok helyet venne igénybe, ha 
Neszmjejánov hatalmas munkásságának vala
mennyi fontos állomásáról beszámolnék, bár 
ezzel a rövidítéssel olyan fontos fejezeteket kell 
elhagynom, mint a nitrosóvegyü letek és a dién- 
szénhidrogének egymással való reakciói, a kar
bonsavak fluoridjainak új előállítási módszere 
stb., stb.. mégis kénytelen vagyok ezt meg
tenni.

Azt hiszem nem volna helyes, ha Neszmje
jánov mint szerves kémikusnak a bemutatása 
után nem említeném meg jelentős szerepét, 
amelyet a Szovjetunió tudományos életében ját
szik. 1922-ben a moszkvai egyetem szerves ké
miai intézetének az asszisztense, 1935-ben már 
megszervezi a szerves fémvegyületek kémiai 
laboratóriumát a moszkvai állami egyetemen, 
ugyanebben az esztendőben a kémiai tudomá
nyok doktora és professzor. A Szovjet Tudomá
nyos Akadémia ugyanebben az évben választja 
levelezőtagjává és 1943-ban lesz rendes tag. Köz
ben 1939-ben a Szovjet Tudományos Akadémia 
szerves kémiai intézetének igazgatójává választ
ják. Ezóta az intézetet kifejlesztette, nagyképes
ségű kádereket nevelt és vezetőihelyre emelte az 
intézetet. Két ízben kapott Lenin-rendet, egy 
ízben, éppen, most, a Vörös Zászló-renddel tün
tették ki. Kitűnő pedagógus, elsőrendű előadó, 
előadásait magas tudományos színvonalon tartja

( - )
H -C -C H  (Ph) 2

Ar—C=o)>
^  \

^  \r H -C -C H  (Ph)2i + r(Ph£) CH—C—H
II

-Ar-C-O (-) J
N (CH8)4 II

Ar—0 —Ot->-
N (CH3) 4

meg, korszerűen ismerteti a szerves kémia mai 
helyzetét és talán mi sem domborítja ki jobban 
az oktatás iránti olthatatlan szeretetét, mint 
hogy 1944-ben elfogadja a moszkvai egyetemen 
a szerves kémiai tanszéket. Neszmjejánov törhe
tetlen híve az óktató- és kutatómunka össze
kapcsolásának. A második Lenin-rendet éppen, 
ezért a nevelő, szervező munkájáért kapta. 
Neszmjejánov tagja a Szovjet Tanácsköztársa
ság Legfelsőbb Tanácsának és tagja a Szovjet
unió Kommunista (bolsevik) Pártja moszkvai 
pártbizottságának. 1948-ban rektorrá választják

a moszkvai egyetemen. 28 éves munkája során 
így lett az intézet kezdő asszisztenséből az inté
zet professzora és a Szovjetunió egyik legkivá
lóbb szerves kémikusa.

Alexander Nikolajevics Neszmjejánov 28 
éves tudományos munkássága, hatalmas oktatói 
érdemei egyaránt biztosíték arra, hogy a most 
épülő új moszkvai egyetemen a kommunista 
társadalom építőinek újabb és újabb ezreit fog
ják felnevelni és biztosíték arra is, hogy a 
Szovjetunióban a szerves kémia tudománya 
valóban a legkorszerűbb eredményeket éri el.

MEGKEZDŐDÖTT A TUDOMÁNYOS KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK 
BEHOZATALÁNAK RENDEZÉSE.

A Magyar Tudományos Akadémia keretén belül létrejött bizottság megkezdte a 
tudományos könyvek és folyóiratok rendelésének szabályozását és egyszerűsítését. 
Már az első lépések jelentős egyszerűsítéseket eredményeztek: A rendelők ezentúl 
nem az IBUSZ-hoz, hanem közvetlenül az Országos Könyvtári Központhoz juttatják 
rendeléseiket, az eddig is érvényben lévő szelvényeken. A Könyvtári Központ a 
Magyar Tudományos Akadémia szakvéleményére támaszkodva dönt a rendelés 
kérdésében, a mindenkori valutáris keretnek megfelelően. Az elbírálás 15 napnál 
hosszabb időt nem vehet igénybe. A rendelés ezután kerül az IBUSZ-hoz. Az 
IBUSZ 48 órán belül postára adja a jóváhagyott megrendeléseket. Ha a megren
delő 21 napon belül nem kap értesítést, úgy a megrendelést már továbbították a 
kiadó felé. Ha a Magyar Tudományos Akadémia elutasítja a rendelést, erről a 
megrendelőt értesítik.
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Azofestékek titántrikloridos titrálása*
D r  P Á S Z T H O R Y  I M R E

A gyártott festékek összehasonlítása kifes
tés útján történhetik, de csak akkor, ha egy 
pontosan ismert festéktartalmú festékkel, mint 
standarddal összehasonlítjuk. A módszer pon
tossága a megfigyelőtől nagyon függ. Pontosan 
ismert festéktartalmú készítmények nem min
den gyártmányból szerezhetők he, sötét kifesté
seknél pedig az összehasonlítás nagyon nehéz. 
Szükségesnek látszott egy, a megfigyelőtől füg
getlen olyan módszer kidolgozása, amelyik ab
szolút festéktartalmat ad meg, habár koloriszti- 
kai szempontból egyedül mértékadó mégis csak 
a kifestési erősség. Irodalmi adatok (1) szerint 
kisebb festékgyárak, különösen a Szovjetunió
ban és Angliában a titantrikéloridos meghatá
rozást alkalmazzák. '
A meghatározás elve:

A TiCla savas oldatban erősen redukál, 
úgyhogy a festékek azo-csoportjait aminná re
dukálja. Az oldat az azo-csoportok redukálása 
után színtelen lesz, az oldat tehát maga magát 
indikálja. A festékek ilyenmódon történő meg
határozásával Edmund Knecht foglalkozott 
(2, 3). Nemcsak azo-festékeket, hanem bázikus 
festékeket is meghatározott ilymódon, miközben 
azok leuko-formába alakultak át. Lehetséges az 
indigónak a meghatározása is ilymódon. Ter
mészetesen vízben nem oldható festékeket előbb 
szulfonálással vízoldhatóvá kell tenni (2). Min
den nitro, nitrozócsoport is meghatározható 
így, ha vízben nem oldódik, akkor alkoholos ol
datában (4, 5, 6 , 7).

A meghatározás nehézségei és pontossága:
Edmund Knecht a módszert analitikai tisz

taságú festékekre és vegyületekre dolgozta ki. 
Minden olyan szennyezés, amelyik maga is fo
gyaszt mérőoldatot, természetesen hibát okoz, 
de meghatározásaim szerint, az eredmények 
kellő kiértékelésével, a hiba í  2 %-ot nem halad 
meg. A meghatározásnak ez a pontossága a 
gyakorlatban rendszerint elegendő. Munkám 
abban állott, hogy az irodalomban található 
néhány példát az általunk gyártott festékek és 
közbenső termékek mennyiségi meghatározá
sára feldolgozzam és minden egyes festékre 
külön-külön alkalmazzam, mert Edmund 
Knecht erről szóló munkája, továbbá az ezen a 
téren a szovjet kutatók által végzett igen szé
leskörű kutatások eredményei Magyarországon 
nem voltak beszerezhetők.

Szükséges reagenciák:
15%-os TiCL,
20%-os Seignette-sóoldat,
Na-citrat vagy citromsav,
1 0 %-os szódaoldat, 
n/1 0  KMnCh,
Móhr-só,
Conc. HCl-pur.
* K észü lt a H a n il k ft. k u ta tó la b o ra tó riu m á b a n , 1948. év b en ’

TiCh oldat készítése.
A meghatározásokat kb. 1 %-os TiCL oldat

tal végezzük. A szilárd TiCL kristályos, levegőn 
füstölgő és elfolyó anyag, vízben és alkoholban 
könnyen oldódik. Ibolyás-piros vizes oldata 
oxidálódva Ti(OH)4 titánsav lesz. A kereske
delemben kb. 15%-os vizes oldatban kerül for
galomba, ami TiCL elektrolitikus redukciójával 
készül. Laboratóriumi előállítása a TiCh- 
ből történik S11 vagy Zn-el redukálva savas kö
zegben (2 , 8). Ha a redukciót Sn-el végezzük, 
akkor az oldódott ónklórürt HoS-el előbb lecsap 
juk az oldatból.

Mi a kereskedelemben kapható Merck 
15%-os oldattal dolgoztunk. 100 cm3 15%-os ol
datot 100 cm3 pur cc HCl-el felforraljuk és ki
forralt desztillált vízzel 1 literre töltünk fel. A 
TiCla oldatot a levegő oxigénje is oxidálja, ezért 
a mérőoldatot zárt készülékben kell tartani. Az 
irodalomban (9, 10) található készülékeknél 
praktikusabbnak találtam egy másik összeállt 
tást, amelyben a TiCL oldat faktora 2—3 hétig 
változatlan marad.

A készülék összeállítása titráláshoz.
A TiCL oldatot Letöltjük az automata bü- 

rettába, a készülékből a levegőt TiCL-al mosott 
széndioxiddal, vagy jobb, ha hidrogénnel ki
hajtjuk. A TiCL oldat faktora másnapra beáll, 
mert ez alatt az idő alatt az oldat a levegőből 
elnyert oxigént felhasználja. Az N-nívóedényt 
leeresztve a B-automata biiretta terét szívás 
alá helyezve, az SCSI szorítócsapot kinyitjuk, 
a 3 furatú csapot az 1-es felé kinyitva, a büret- 
tát feltöltjük gáznyomással. Feltöltés után a 
nívóedényt felemelve, a 3 furatú csapon a túl
nyomást csökkentjük, majd az SCS csapot el
zárjuk. Szükséges, hogy a készülék mindig nyo
más alatt legyen, hogy az esetleges tömítetlen- 
ségeken ne szivároghasson be levegő.
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A  TiCl3 faktorának beállítása.

A meghatározás elve az, hogy pontosan is
mert mennyiségű ferro-sót ferrisóvá oxidálunk, 
majd ezt visszatitráljuk TiClg-al KSCN indiká
tor jelenlétében (9). Kh. 14 g Móhr-sót 200 cm3 
10%-os kénsavval feloldunk mérőlombikhan,
1 literre feltöltjük, 500 cm3-t kivéve n/1‘0 
KMnCh-el gyenge rózsaszín színeződésig titrál- 
juk. Az oldatot felforraljuk, majd 3 cm3 conc. 
sósavat adunk hozzá és TiClg-al visszatitráljuk,
2 cm3 10%-os KCNS-oldat indikátor jelenlété
ben. A barnásfekete oldat 1 csepp TiCL hatá
sára elszíntelenedik, a végpont meghatározása 
tehát teljesen pontos. Ezt a módszert egyébként 
a ferri-vas meghatározására az analitikában 
használják is.

Kiszámítjuk, hogy ha
392.14 g Móhr-sóban van 55.84 g vas, akkor 
a bemért mennyiségben (tehát kh. 14 g-han) 
van x g vas, tehát az oldat x g vasat tartal
maz (1).
50 cm3-ben van tehát x/20 g vas, a TiCL-ból 
fogyott y cm3, tehát 1 cm3 TiCL oldat megfelel 
x/20/y g vasnak.

Konkrét esetben bemérés volt 9.9671 g 
Mohr-só, fogyott 9.8 cm3 TÍCI3 titrálás közép
értéke, ahol az eltérés nem volt nagyobb a 3 
titrálás között, mint 0.05 ccm, tehát TÍCI3 olda
tom 0.0071 g vassal equivalens/cm3.

Példák az azo-csoport meghatározására.

Az optimális koncentráció kb. 1 g/1. festék
oldat, amelyből 25 cm3-t kivéve titrálunk úgy, 
hogy 25 cm3 20%-os S e i g n e 11 e -só o 1 d at ot, 0.5 g 
Na-citrátot vagy citromsavat és 1—2 cm3 10%-os 
sóoldatot hozzáadva felforraljuk, majd 5 cm3 
sósavat óvatosan hozzáadva, forrón eseppen- 
ként titráljuk. A végpontot 0.2 cm3 pontosság
gal minden esetben tudjuk észlelni, az anyagra 
visszaszámítva általánosságban 1.5%-nak felel 
meg.

Általában erősen savas vizes közegben tit
rálunk. A Seignette-sóoldat a redukciónál ke
letkező vegyületek kicsapódását akadályozza 
meg, a citromsavnak katalizátor hatása van 
(11). A szódából felszabaduló széndioxid a leve
gőt hajtja ki az oldatból.

A TiCb klórozó hatása az eredményt maxi
mum 0.2%-ban befolyásolja (9). Az ii’odalmi 
adatok szerint (9, 10) széndioxid-áramban tit- 
rálnak. Mi, tekintve, hogy gyakorlati módszert 
kerestünk, enél'kül dolgozunk, de meghatáro
zásaink szerint ez nem jelent nagyobb eltérést, 
mint ami az előbb említett ±  2% hibahatárba 
bele nem férne. A titrálást forró oldatban csep- 
penként végezzük, mert hideg oldatban a reduk
ció lassabban megy végbe és így az oldatot 
minden esetben túltitráljük. Hasonló az eset 
akkor is, ha a mérőoldat hozzáengedése gyor
sabb ütemben történik. Ezek a szempontok 
azok, amelyek minden egyes esetben mérvadók, 
konoentrációbeli eltérések az egyes példáknál 
külön meg vannak említve. Lehetséges a titrá
lást úgy végezni, hogy az oldatot túltitráljük és 
utána a fölös TiCls-at visszatitráljuk. Ez külö
nösen nehezten redukálódó benzidin-származé- 
koknál célravezető.

Ponceau B extra titrálása.
Bemérünk kb. 1—2.2 g festéket (1). Mindig 

Na-sót oldunk, mert ez vízben jobban oldódik. 
25 cm3-t kivéve, 2 cm3 10% szódaoldatot

25cm3 20%-os Seignette-sóoldatot
0.5 g Na-citrátot v. citromsavat 

hozzáadva felforraljuk és
3 cm3 conc. HCl-lel óvatosan 

megsavanyítva titráljuk. Az oldat színe vörös
ből majdnem színtelenbe megy át, az oldatnak 
zöldessárga árnyalata van. Az egyes titrálások 
egymással 0.1 om3-ekre egyeztek, például a 
Papkeszin gyártott egyes gyártmányok festék
tartalmai a következők voltak:
Gyártási szám P p l Pp 2 Pp3 Pp 4
Bemérések 1.0116 1.025 1.221 1.074
Fogyott átlagban 

cm 3 TÍCI3 1.4 1.15 1.15 1.4
Ez megfelel: 47%-nak 38%-nak 32%-nak 43%- 
nak abszolút festéktartalom.

Az eredmények a kifestési próbákkal 3%-ra 
egyeztek.

Para-aminoazobenzolbázis titrálása: x
Kétszer átkristályosított p-amiázobenzol 

bázist titrálunk, hogy a módszer pontosságát 
kipróbálhassuk.

Bemérés:
1.5—1.6 g/1 80%-os alkohollal oldjuk. Ebből 

25 cm3-t kivéve, 50 cm3 20%-os Siegnette-sóolda- 
tot adunk hozzá, azért többet, mint az első 
esetben, hogy az alkoholos vizes oldat forrás
pontját emelve, a titrálás gyorsabban menjen. 
Az első példához hasonlóan eljárva titrálunk. 
Konkrét esetben a bemérés 0.4461 g volt, ehhez 
fogyott 7.55 cm3/3 titrálás középértéke, ahol az 
egyes értékek a középértéktől maximum 0.2 cm3 
eltérést mutattak, ami maximum 1.5 %-hibának 
felel meg.

A TiCL faktorát vasegyenértéksúlyhan ad
tuk meg, mert ezzel a számolás gyorsabban 
megy. A jelen esetben pl:

1 cm3 Ti Cl» =  0.00710 X  197/243.5 =  0.00575 g 
festék.

A 0.00710 megfelel az előbbiek szerint a 
TiCls oldat faktorának, azaz hogy 1 cm3 TiCls 
oldat mennyi vassal 'equivalens.

A 197 a p-amiazobenzol bázis mólsúlya. A 
képletbe tehát abban az esetben, ha más festé
ket titrálunk, a megfelelő molekulasúlyt be
helyettesítjük.

A 243.5 megfelel 4 vasatom súlyának. A 
p-aminoazobenzol 1 azo-csoportot tartalmaz, 
ennek a redukciójára 4 atom hidrogén szüksé
ges, azaz 4 molekula TiCls fogy el, az egyen
értékű 4 atom vassal. Ha nitrocsoportot határo
zunk meg, akkor a számítást úgy végezzük, 
hogy 1 nitrocsoport redukciójához 6 atom hid
rogén, tehát 6 atom vassal egyenértékű TiCL 
kell. A ténylegesen fogyott TiCls cm3-einek a 
számát elosztva az elméletileg így kiszámított 
szükséges TiCL mennyiségével, közvetlenül 
megkapjuk az anyag azobenzoltartalmát, ame
lyik a jelen esetben 97.5 ±2%-osnak adódott.
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Eriochrom sötétkék titrálása:
Mólsúly: 394. Bemérés kb. 1.6—1.8 g festék.

1. Vigyázzunk arra, hogy a festék maradékta
lanul oldatba menjen, amit 1— 2 cm3 1 0 %-os 
szódaoldat hozzáadásával elősegítünk. 25 cm3-t 
kivéve

2  cm3 1 0 %-os szódaoldatot 
25 cm3 2 0 %-os Seignettersóoldatot
0.5 g Na-citrátot vagy citromsavat 

hozzáadva felforraljuk
és óvatosan megsavanyítjuk 4 cm3 ec. sósavval.

Az ibolyapiros oldat színe a titrálás végén 
majdnem teljesen színtelenbe csap át, az oldat
nak zöldessárga árnyalata van.

A módszert ezenkívül Tátraaljai Ákos ve
gyészmérnök kartársam alkalmazta a króm

fekete meghatározására is- Az erre vonatkozó 
vizsgálatok egy következő közlemény tárgyát 
fogják képezni.

Felhasznált irodalom:
1. Fierz—Diaivid: Grundlegende Operationen der Faa'- 

foenchem i 0 *
2. Berichte d. D. Che-m. Ges. 36, 1554, 166. (1903).
3. Berichte d. D. Chem. Ges. 38. 3318. (1905).
4. Mayer: Analise u. Konstutitionsermittluing Org. Ver

bindungen.
5. Berichte d. D. Ghem. Ges. 42. 2696. (1909).
6. Soe. London 125, 1337 (1924).
7. Berichte d. D. Chem. Ges. 54, 3183. (1921).
8. E. Knecht: New Methods Bedluction in Volumetrie 

Analysis.
8. Kolthol'f: Massanalyse.

10. Erdey László: Mennyiségi analízis.
11. Berichte d. D. Chem. Ges. 47, 1501, 1505. (1914).

Műszaki

VILLAMOS FOLYADÉKMENNYISÉG- 
MÉRÖ.

Hővillamos élven működő új műszert szer
kesztettek átfolyó folyadékmennyiségek méré
sére és szabályozására. A imutaitóműszer villa
mos teljesítménymérő, az integrálöműszer pe
dig villamos fogyasztásmérő.

A műszer működési elve azon alapul, hogy 
ha egy csővezetékben áramló folyadékba hőt 
vezetünk és a folyadékhőfokát a hőközlés előtt 
és után megmérjük, akkor a hőfokkülönbség 
arányos lesz az időegységben átáramló folya
dékmennyiséggel.

Q — c . M . z i t
ahol M az átáramló folyadék-mennyiség g/mp, 

c a folyadék fajhője ca'l/g és 
4 1 ia hőfdkkiilönb-ség.

Villamos teljesítményre átszámítva 
W = Q . k .

Ez az összefüggés akkor 'használható, ha a 
hőveszteségek elhanyagolhatók a folyadéknak 
átadott hőmennyiség mellett.

Fentiek alapján az átáramló mennyiség

Ebből iaz egyenletből kitűnik, hogy vagy a 
teljesítmény, vagy a hőfokkülönbség állandó 
értéken tartásával a másik változó mérése 
megadja a folyadékmennyiséget. Méréstechnikai 
okokból célszerű a fűtő teljesítményt mérni (W), 
elekor a mérce arányos lesz. A hőlfokkülönb- 
ség állandó értéken tartását Wheatsfone-liíddal 
érik el, önműködő kiegyenlítéssel. A wattmérő 
mércéjét -a mérendő folyadék átáramló -meny- 
nyiségé-re -hitelesítik. A T idő alatt összesen át- • 
áramlott folyadékmennyiséget wattóra fo
gyasztásmérővel mérik, ugyanis

J U i ,= k7hnJW it
T T

szemle

Nagy folyadékmennyiségeknél kisebb át
mérőjű megkerülő vezetéken mérnek, hogy el
kerüljék túlságosan nagy teljesítmények beve
zetését. A mérőberendezés szabályozása is alkal
mazható. Előnye, hogy a mérőberendezés a 
folyadékkal csák a csőfalon át érintkezik.

(Elektrotechnika. 1950. 61. old.)
N. I.

HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGOK GYÁR
TÁSA ÉS A VEGYIPAR EGYÉB TERÜ

LETEIVEL VALÓ KAPCSOLATAI.
A cementgyártás bizonyos kapcsolatban 

van a kohászattal, amennyiben a kohósalakokat 
nyersanyagul használja fel. Ettől eltekintve 
azonban meglehetősen elkülönül a vegyiipar 
egyéb területeitől és önállóan fejlődött ki. A  
kemencékben fejlődő -széndioxid tisztítása és 
felhasználása, valamint a finomabb porban fel
gyülemlő káliumjkarbonát 'értékesítése az egyet
len eddig ismert összefüggés a cementgyártás 
és a vegyiipar között, de ez sem- történik meg 
mindenütt. Az igazi kapcsolatot az jelentené, 
ha -a cementtel egyidőben és vele összefüggés
ben másféle, de vele rokonságban lévő termékek 
előállítására is berendezkednének a gyárak. Az 
első ilyen ötletet 1890-ben vetette fel Kayser, 
amikor az agyagból gyártott alumínium mellék
termékeiként visszamaradó anyagokat cement 
gyártására használták fel. Később, 1910-ben 
Bas-set azt javasolta, hogy a cementgyártást 
kössék ö-s-sze kénsav előállításával és ecélból a 
cementgyártásban alkalmazott mészkő helyett 
gipszet használjanak fel. Ugyancsak Basset 
1930-ban azzal a gondolattal foglalkozott, hogy 
a cementgyártással összefüggésben a fémkohá
szat részére salakképzőanyagokat gyártsanak 
és ezzel -ezt a két ágazatot hozzák közelebbi 
vonatkozásba. Az ilyen egyidőben való terme
lésnek nagy hátránya azonban, hogy a kétféle 
tennék előállításának körülményeit nehéz 
összeegyeztetni. Ez a nehézség elkerülhető, ha 
a kapcsolatot nem egyidőben való termelésben, 
hanem különféle üze-mág-ak egymásmellett való
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lefolytatásában igyekszünk megtalálni. Ilyen
módon kettős és hármas termelésről lehet szó. 
Kettős termelésben állítható elő a cement és a 
timsó, a cement és a kénsav, a cement és a 
salakképzőanyag, a cement és a foszfor vagy 
ennék származékai. Hármas termelésben kap
csolhatók össze a cement, a timsó és a kénsav, 
a cement, a timsó és a salakképzőanyag, a 
cement, a timsó és a foszfor vagy ennek szár
mazékai. Mindhárom esetben az elsődleges ter
mék a cement, a másodlagos a timsó és a többi 
csak ezeket követi jelentőségben. A cement és 
timsó kettős termelésének lefolyása a követ
kező lépésekből tevődik össze. Alumíniumszili- 
kát ásványok és meszes anyagok keverékének 
hevítésével olyan anyagot kapnak, amely kal- 
ciumaluminátokat és bikalciumszili kát ókat tar
talmaz, Ebből híg lúgos szódaoldattal kivonják 
az aluminátokat anélkül, hogy a szipkátok ol
datba mennének. Az oldatból a kalciumot kar
bonát alakjában kicsapják, majd ezt követően 
kiválasztják a timsót. A kioldás után meg
maradt szilárd anyagot újból kihevítik és 
cementté dolgozzák fel. A kiindulási anyagokat 
finoman meg kell őrölni és ez nagy előnyt je
lent a hőgazdálkodás szempontjából, mert így 
alacsonyabb hőmérsékleten lehet dolgozni. 
Viszont a cement szempontjából is előnyös., 
hogy nagyon finom szemcséjű anyagot nyer
nek, amelyben a vegyi változások bensőén men
nek végbe. Végül nagyon hasznos, hogy a ce
ment összetételét tetszés szerint lehet változ
tatni és különösen a nagy igénybevételeknek 
szánt speciális fajták, mint gátak, vízalatti 
építkezések részére szolgáló cementek igényeit 
lehet kielégíteni. A hármas termelés jó példája 
lehet a cement, timsó és kénsav együttes elő
állítása. A gipszet tartalmazó kiindulási anya
gokat elsőízben csak annyira hevítik, hogy az 
előbbinek felbomlását biztosítsák. A keletkező 
kéndioxidot felfogják és a kontakteljárás alkal
mazásával kénsavra dolgozzák fel. A vissza
maradó anyag további kezelése most már a 
kettős eljárás szerint folyik a timsó és a cement 
kinyerése céljából. Hasonlóképpen történhetik 
a foszfor és származékainak előállítása a hár
mas termelés első lépcsőiéként. Ez utóbbi gyár
tási eljárás foszfortartalmú cementeket állít 
elő. Ezeket eddig csak kis mennyiségben alkal
mazták a fogászatban, azonban nagyobb meny- 
nyiségben való előállításuk bizonyára hasznos 
alkalmazási területeket nyitna meg előttük. (H. 
Lafurna. Chimie et Industrie. 1949. 62. 3. 249.)

L. A.

ACÉL REPED EZÉSE A RRISTÁLYKÖZI 
KORRÓZIÓ KÖVETKEZTÉBEN.

Különféle előkészítésű acélokat 40 száza
lékos ammoniumnitrát oldatban melegítették 
és azután megállapították ennek a kezelésnek 
hatását az illető acél szakítási és hajlítási szi
lárdságára. A mérések azt eredményezték, 
hogy a kristályközi korróziót okozó tényezők 
annyira bonyolult módion függnek egymással 
össze, hogy hatásuk nem különíthető el egy
mástól. Szénacélból készült lemezek és drótok 
ilyen kezelés után jóval kisebb igénybevétel 
után repedezték, mint amekkora az illető acél 
szakítási szilárdsága, Egy-egy minta repedésé
nek előidézéséhez szükséges idő a darab ke

resztmetszetének a kerületéhez viszonyított 
arányával nő. Ha 0.1 százalék diammonium- 
hidrofoszifátot, vagy 2 százalék ólomnitrátot 
tesznek az ammoniumnitrátoldathoz. ezek je
lenléte csökkenti a kristályközi korrózió sebes
ségét, míg ezüst vagy réz ion sietteti. Az ammo- 
niumnitrátnak az acélra gyakorolt hatását nit
rogén fejlődés kiséri. A nitrogénbuborékok ke
letkezése gyorsabb, amikor a korrózió okozta 
repedés megjelenik. Hengerlés irányában vá
gott hidegen hengerelt darabok nem hajlanak 
a kristály közi korrózióra, míg a hengerlés irá
nyára merőlegesen vágott darabok hajlamo
sabbak a korrózióra. Alumíniumfölösleggel 
dezoxidált acél erős ellenállást tanúsít a kris
tályközi korrózióval szemben, ha 850 fokra me
legítik és gyorsan lehűtik. Hétszáz fokon alul 
edzett acélok is kedvezően viselkednek a kor
rózióval szemben, a 700 fokon felül hevített 
acél, ha a hevítés levegőben, hidrogénben vagy 
nitrogénben történik, és a lehűlés lassú, na
gyon hajlamossá válik a kristályközi korró
zióra. A felületi réteg dekarbonizálása és a 
szemnagyság csökkentése szintén elősegíti a 
korróziót. (M. Smialovszki, B. Kopecs és J. 
Mihalik. Hutnicské Liszty. 4.70.) L. A.

VIASSZAL BEVONT CSÖVEK.
A háború alatt az acél- és vashiány követ

keztében sok üzem áttért a vasból való víz
csövek helyett aszbesztcementből készült csö
vek használatára. A csövek a szükség idején jó 
szolgálatokat tettek és mivel könnyűeknek, 
erőseknek bizonyultak, használatuk a háború 
befejezése után is sok helyen megmaradt. 
Egyetlen nagy nehézséget okoztak, amennyiben 
a bennük szállított víz nem volt élég tiszta, 
mivel a cső anyagából kovaisavtartalmú és 
egyéb kazánkövet okozó ionizált sókat vont ki. 
Ennék a nehézségnek megoldására merült fel 
az a gondolat, hogy a csövek belső felületét 
viasszal vonják be. Ennek viszont az a hát
ránya, hogy az összeillesztések helyein a csö
vek nagyon csúszósakká váltak és nem jól tar
tottak. A kérdést úgy oldották meg, hogy a 
viaszba való bemártás előtt az összeillesztések 
helyeit feketére festett vinilműanyaggal vonták 
be és erre kemény papírt ragasztottak. Ilyen- 
módon az összeillesztések helyén a csövek nem 
kaptak viaszréteget. Az így előkészített csövek 
immár két éve vannak föld alatt és teljesen ki
elégítően szolgálják céljukat. Előnyük, hogy a 
viaszbevonat nemcsak a vizet védi meg a cső 
anyagából való kioldással szemben, hanem a 
csövet is óvja a víz hatása ellen. (J. F. Wilkes. 
Chemical Industrieis. 1949. 10 . 495.)

L. A.

A PROTO-KLOROPILL FOTOKÉMIA 
SAJÁTSÁGAI.

(A. A. Krásznovszkij és K. K. Vojnov- 
szkaja.)

A proto-klorofil magasabb rendű növé
nyek rügyeiben képződik, melyek megvilágí
táskor a klorofill felhalmozódása következté
ben megzöldülnek. A proto-klorofill fiziológiai 
szerepét illetőleg két alapvető feltevés ismere
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tes: az egyik szerint ez a pigment közvetlen 
elődje a klorofillnak, a másik értelmében ez a 
klorofill szintézisének mellékterméke. Külön
böző hullámhosszúságú fénnyel megvilágított 
rügyekben megmérve a képződő klorofill 
mennyiségét azt találjuk, hogy a zöldülés reak
ciójának „hatás-spekti*uma“ igen közel áll a 
proto-klorofill abszorbciós spektrumához, ami 
az első feltevés helyességét teszi valószínűbbé.

A sejtekből kiválasztott proto-klorofill 
fotokémiai vizsgálatai érdekes megvilágítást 
adnak a klorofill képződésének lehetséges út
jaira a rügyek zöldülésekor:

1. Lehetséges, hogy a proto-klorofill köz
vetlenül redukálódik klorofillá a rügyekben 
jelenlevő redukáló anyagok: aszkorbinsav 
(AH2), szulfhidril vegyületek stb. hatására. Az 
oldatban történő redukció először egy leuko- 
vegyülethez vezet. Ez utóbbi izolált kettős kö
tésének redukciója oldatban nehezen játszódik 
le. Amennyiben a növényi sejtekben ehhez ha
sonlóan folyik a reakció, fel kell tételeznünk, 
hogy a proto-klorofill reakcióját specifikus 
fehérjék katalizálják, melyek a redukciót egé
szen a klorofillig vezetik s nem a reverzibili
sen reagáló leuko-vegyületig.

2. Fény kizárása esetén a proto-klorofill 
(p) fermentativ redukciója is elképzelhető a 
pigment aktiv „leuko-formájából“ (pH), mely 
a fotokémiai folyamatban keletkezett. A fer
mentativ reakció, mely valószínűleg dehidráz- 
rendszer részvételével játszódik le, a redukciót 
a klorofill (k) képződése felé irányítja, mely 
maga is részt vesz a fotokémiai reakcióban. E 
folyamatok valószínűségét a proto-klorofill 
hidrogén-átvivő képessége igazolja. A feltevés 
szerint a reakció két lépése a következő sémá
val írható fel:

p +  AHa kv pH2 A (fotokémiai reakció)
pHa +  p ---—»p +  k (fermentativ rekació)
Fel lehet viszont tételezni azt is, hogy a 

klorofill a fotoszenzibilis proto-klorofill hatá
sára más átmeneti (a proto-klorofilltől eltérő) 
termékekből redukálódik. (Dokládi Akagyémiji 
Nauk CCCP. LXVI. No 4. 1949 június, 663. old.)

D.

PENTAMETILÉN SZÉNHIDROGÉNEK 
KATALITIKUS ÁTALAKULÁSA 
HIDROGÉNNYOMÁS ALATT.

(I. A. Muszáj ev.)
A pentametilén-szénhidrogének Ni +  AI2O3 

katalizátor felett magas hőmérsékleten, hidro
génnyomás alatt különféle átalakulásokat 
szenvednek: gyűrű felhasadás közben reduká
lódnak paraffin-szénhidrogénekké, részben 
krakkolódnak s részben polimerizál ódnak, úgy
hogy a végtermékek között az aromás szén- 
hidrogének is megtalálhatók. A reakciók meg
lehetősen bonyolultak és végtermékként kom
plikált gáznemű és folyékony elegyeket adnak.

A katalízis pontos kivizsgálása céljából meg
állapították a nyomás és a hőmérséklet hatását 
a metil-ciklopentán ötös gyűrűjének átalakulá
sára Ш+АІ2О3 katalizátor jelenlétében.

A metil-ciklopentán ötös gyűrűjének fel
hasítása nikkel-aluminiumoxid katalizátorral 
csak 400 foknál magasabb hőmérsékleten kö
vetkezik be, ha a hidrogén kezdeti nyomása 
120 atm (az üzemi nyomás 340 atm). A nyomás 
további emelése ugyanilyen hőmérséklet mel
lett a metil-ciklopentán-molekula nagyobb 
mérvű széthasogatását eredményezi. A metil- 
ciklopentán gyűrűhasadásának főtermékei 
(azonos számú szénatommal) a 2 -metil-pentán 
és a 3-metil-pentán; a destrukció főtermékei 
pedig: az n-heptán és a metán. A 70—71 fokon, 
vagy ennél magasabban desztilláló frakciókban 
bizonyos mennyiségű aromás szénhidrogén is 
megtalálható. A metil-ciklopentán átalakítása 
hasonló szénatom számú paraffin-szénhidrogé
nekké alacsonyabb hidrogénnyomások mellett 
is simán bekövetkezhet 400—405°-on, ha a 
redukciót hosszabb időn át vezetjük (80—100 
atm kezdeti nyomás és 250—300 atm üzemi 
nyomás mellett). Viszont 400 foknál alacso
nyabb hőmérsékleten az ötös gyűrű felhasa
dása nem történik meg. (Dokládi Akagyémiji 
Nauk СССР. LXVI. No 3. 1949 május, 397. 
oldal.)

D.

KÉNHIDROGÉN ÉS BENZOL 
ADSZORPCIÓJA OXIDÁLT SZÉNEN.
Sz. A. Toropov és А. V. Plajev különböző 

körülmények között előállított oxidált szén 
adszorpciós tulajdonságait vizsgálták kén
hidrogén és benzollal szemben. Megállapítot
ták, hogy a szénnek három oxidációs fokozata 
van. Normál hőmérsékleten az „A“ és „B“ 
fázis keletkezik, ami az adszorpció szempont
jából nem nagyon érdekes, ellenben igen fon
tos a 300—400° C-on keletkező „C“ fázis ami
nek a szerkezetére az alábbi csoportok jellem
zők:

—C= 0
\

О
/

—C= 0

Ebben a szerkezetben az О molekulák igen 
mozgékonyak, ezért könnyen kicserólhetők 
S-re, miáltal a „C“ fázisig oxidált szén jól 
adszorbeálja a kénhidrogént. A szén oxidalá- 
sát különböző koncentrációjú salétromsavval 
végezték. Legjobb „C“ fázisig oxidált szén 
akkor keletkezik, ha a nyers szenet 1—3 órán 
keresztül 10%-os HNGj-al forraljuk.

Ha az oxidált szénen előzőleg ILS-t 
adszoirbeáltunk, a benzol sokkal jobban adszor- 
beálódik.

(Zsurnál prikladnoj Ohimii, XXII. kötet, 
1949. 6 . szám, 568. old.)

J. A.
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Pályázati felhívás

Az ötéves népgazdasági tervünknek többek 
között a következő főfeladatokat kell meg
oldania :

„Magyarország iparosításának meggyorsí
tását, elsősorban a nehéz- és gépipar fejleszté
sét, mert ez a könnyűipar fejlesztésének, a me
zőgazdaság gépesítésének és szocialista átszer
vezésének, a közlekedés korszerűsítésének fel
tétele. Ez a döntő belső feltétele népünk további 
gazdasági és kulturális felemelkedésének is, 
népi államunk és nemzeti függetlenségünk 
megszilárdításának és biztosításának, a szocia
lizmus építésének hazánkban.4’ (Az ötéves terv 
törvényéből.)

Ezzel kapcsolatosan előírja az ötéves terv 
a termelőberendezések műszaki fejlesztését, 
ezen belül pedig automatikus munkagépek és 
berendezések létesítését.

Ennek elősegítésére, valamint az automati
zálás tudományának művelése, helyzetének 
tisztázása és szakemberek felkutatása érdeké
ben:
a Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége közösen az Országos Tervhivatallal, 
a Nehézipari Minisztériummal és a Könnyű
ipari Minisztériummal

16.000 Ft-os automatizálási pályázatot ír ki.
A pályázat egy elméleti és egy gyakorlati 

pályatételből áll. Mindkét pályatétel díjazása 
egyenként a következő:

I. díj 4.000.— Pt
II. „ 2.500.— Ft

III. „ 1.500.— Ft

Pályatételek.

I. Elmélet vagy tervezés.
A pályázó dolgozzon ki egyet az alább fel

sorolt, kis betűkkel megjelölt altételek közül.
1. Készítendő tudományos értekezés, az 

esetleg szükséges matematikai apparátussal
együtt az alábbi témákról:
a) Valamely automatizálási folyamat, vagy je

lenség, vagy berendezés elmélete. Pl.: méret
ellenőrzés, szabályozók lengései, szervome- 
chanizmusok elmélete.

b) Monográfia az automatizálás valamely feje
zetéből, lehetőleg a szovjet tudomány ered
ményeinek felhasználásával és a különféle 
ismert megoldások kiértékelésével; pl. vegy

A Z  A U T O M A T I Z Á L Á S  T Á R G Y K Ö R É B Ő L

ipari automatizálás, pneumatikus szabályo
zási rendszerek, automatikus munkagép- 
.sorok stb.

2. Automatikus gépelemek:
a) Valamely már ismert gépelem automatikus 

berendezésekben felhasználható változatának 
kidolgozása (pl. hidraulikus szervomotor- 
típus, tachométer dinamó, időrelé kidolgo
zása) ;

b) már megoldott feladatra új elvek alapján 
új szerkezet részletes megtervezése (pl. új
fajta hőmérsékletszabályozó, tehermentesí
tett szelep tökéletesített kivitelben, újtípusú 
keverőszelep);

c) valamely fennálló feladat megoldására szol
gáló, eddig -meg nem valósított szerkezet 
részletes megtervezése (pl. tapintóeleim, 
tengelyérzékelő elem (vasútbiztosításhoz);

d) javaslat valamely automatizálási gépelem 
vagy műszer tipizálására (pl. szervamotorok, 
szabályozószelepek, hőfokszábályozók tipizá
lása).

3. Automatikus berendezés tervezése, pl.:
a) Valamely automatizálási feladat megoldá

sára szolgáló teljes berendezés megtervezése 
(pl. másoló esztergapad tervezése, automa
tikus mérleg tervezése, automatikus szál- 
szakadásbiztosító tervezése, folyamatos se
bességszabályozással dolgozó esztergapad, 
termosztát stb. tervezése).
E berendezéshez bármely ismert vagy a 
szerző által kidolgozott új elem felhasznál
ható, a lényeg ezek együttműködésének he
lyes megtervezésében van.

b) Az iparban vagy valamely üzemben fel
merült automatizálási feladat megoldására 
szolgáló berendezés megtervezése, ismert 
vagy a szerző által kidolgozott elemek fel- 
használásával (pl. valamely kazánüzem hő
fokszabályozásának megtervezése, valamely 
ívkemence szabályozásának megtervezése, 
valamely vegyipari üzem folyamatos gyár
tásának megtervezése, valamely üzem bal
esetelhárító biztosító berendezésének meg
tervezése) ;

c) valamely ismert automatikai berendezésnek 
a hazai különleges viszonyokra alkalmazott 
változatának vagy kiviteli módjának meg
tervezése (pl. üvegolvasztókádak szintszabá
lyozása, úszódaruk automatizálása).



II. Automatizálás és termelékenység.
A pályázó válasszon ki egy iparágat vagy 

üzemet és ezzel kapcsolatban dolgozza ki az 
alanti pontok mindegyikét:
a) Tárja fel, hogy a jelenlegi gyártási módsze

rek mellett, vagy az esetleg szükséges kor
szerűsítés utón milyen automatikus berende
zések és milyen célra alkalmazhatók a kér
déses iparágon, üzemen belül;

b) Tárja fel a pályázó, hogy hol vannak azok 
már esetleg megvalósítva, milyen eredetű 
(gyártmányú) berendezések használatosak 
és lehetőleg ismertesse a működésük körül 
szerzett tapasztalatokat;

c) Dolgozza fel a pályázó számszerűen, hogy 
az általa az a) pontban javasolt berendezé
sek bevezetése után milyen megtakarítás 
vagy egyéb gazdasági előny származik (ön
költségcsökkentés, minőségjavítás, gépki
használás);

d) Tárja fel a pályázó, hogy az a) pontban 
említett berendezések honnan szerezhetők 
be, valamint bevezetésüknek milyen felté
tele van (szervezési, személyi, stb.)

Elméleti tájékoztató.
A gépek az ember fizikai erejének pótlá

sára szolgálnak, irányításuk és ellenőrzésük 
emberi feladat. Egy részük az irányítással 
kapcsolatos, egyes gépiesen ismétlődő vagy 
állandó sorrendben végzendő műveleteket is 
elvégzi, de a gép működését nem ellenőrzi.

A műszerek érzékszerveink érzékelési terü
letének kiterjesztésére szolgálnak s így a gépek 
ellenőrzésében vannak segítségünkre. A tőlük 
kapott jelek alapján módunkban van a gépe
ket célunknak megfelelően irányítani.

Ez utóbbi tevékenységet az ember helyett 
elvégző berendezéseket nevezzük automaták
nak.

Minden automata lényeges része tehát:
1 . az érzőszerv, mely valamely műszernek 

olyan változata, mely észleletét a vezérlő be
rendezés működtetésére alkalmas formában 
továbbítja;

2 . a vezérlőszerv, mely az érzőszervtől ka
pott információ alapján a működőszervet ve
zérli;

3. a működőszerv, mely a gép befolyásolá
sát közvetlenül végzi.

Működésüket tekintve az automaták lehet
nek:
a) biztosító;
b) szabályozó;
c) önműködő válogató berendezések és
d) önmagukat ellenőrző gépsorok.

Az érdeklődőknek készséggel rendelkezésre 
bocsátjuk az automatizálás eddig feltárt iro
dalmának jegyzékét. További felvilágosításo
kat a Központi Automatizálási Bizottság tagjai 
adnak.

Általános feltételek.
1. Pályázhat mindenki akár egyénileg, 

akár munkacsoportok keretében.
2. Pályázni lehet a fenti pályát ételek 

mindegyikére is, illetve az I. pályatételen belül 
az alpontok bármelyikére.

3. A pályázatok jeligések, tehát a kidolgo
zott pályázatok első oldalán a pályázóknak 
a választott jeligét kell feltűntetni, míg a pá
lyázat mellett lezárt és jeligével ellátott borí
tékban fel kell tüntetni a pályázó, a pályázó 
munkacsoport tagjainak nevét és lakcímét.

4. Pályázatok külalakja: A pályázatokat 
szabványos méretű gépírópapíron, a papír 
egyik oldalára ritkított sorokban írva kell be
nyújtani. A lapok folytatólagosan számozan- 
dók. Az összes rajzok ugyanilyen méretű paus- 
papíron tussal, vagy kemény ceruzával tisztán 
rajzolva melléklendők. Az ábrák számozására 
a szövegben hivatkozni kell.

5. A pályamű elbírálásánál nem hátrá
nyos, ha a mű nem eredeti, ebben az esetben 
azonban a forrásmunkák részletesen megjelö- 
lendők. Előnyös, ha a pályázó bibliográfiát is 
csatol.

6 . A pályázatok beküldésének határideje: 
1950 augusztus 20.

7. A pályázatokat a Műszaki és Természet- 
tudományi Egyesületek Szövetségéhez, Buda
pest, V., Szalay utca 4. sz. alá kell fenti idő
pontig beküldeni. A külső borítékon feltűnő 
módon alkalmazandó az .,Automatizálási pá
lyázat“ jelzés.

8 . A pályázatok elbírálására a pályázato
kat kiíró szervek: a Műszaki és Természet- 
tudományi Egyesületek Szövetsége, az Orszá
gos Tervhivatal, a Nehézipari Minisztérium, 
a Könnyűipari Minisztérium, valamint a Ma
gyar Tudományos Akadémia megfelelő számú 
tagot jelöl ki a bírálóbizottságba.

9. A bírálóbizottságnak jogában áll a 
pályadíjakat annak szükségszerűsége esetén 
megosztva, kiadni, avagy meg nem felelő pályá
zatok esetén új pályázatok kiírását javasolni.

10. A bírálóbizottság döntése végleges és 
megfellebbezhetetlen.

11. Az eredmény kihirdetésének határ
napja: 1950 november 7.

12. A pályázatot kiíró -MTESZ-nek jogá
ban áll a díjnyertes, valamint a nem díjazott 
pályázatokat a magyar iparban hasznosítani, 
teljes egészében, vagy részleteiben, esetleg ki
vonatosan nyomtatásban közölni. A nyomta
tásban való közlésért szerzői tiszteletdíj jár.

Ha a pályázatra beküldött anyag újítás, 
vagy találmány tárgyát képezi, a szerző ezirá- 
nyú jogai csorbítatlanok maradnak, sőt jelen
tőségéhez mérten az MTESz az újítás kidolgo
zását, díjaztatását és bevezetését támogatja.

13. A pályázatok kidolgozásánál esetleg 
felmerülő kérdésekre mindennemű választ és 
tanácsadást írásbeli megkeresésre a Műszaki 
és Természettudományi Egyesületek Szövet
sége Automatizálási Központi Bizottsága ad, 
Budapest, V.. Szalay utca 4. (telefon: 120-972, 
124-998, 311-785, Vincéné).

14. A pályázati kiírás különlenyonuitban
1.— Ft nyomtatványköltség térítése ellenében 
kapható, ugyancsak V., Szalay utca 4. IV. em. 
33. szobában.

Budapest, 1950 május.
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Magyar Kémikusok Lapja
Vegyészeink tudományos és ipari vonatkozású munkájának ered

ményét és megbecsülését mutatja, hogy ebben az évben egyesületünk
nek hét tagja részesült a Kossuth-díjban: Erdey-Grúz Tibor, Fodor 
Gábor, Freund Mihály, Gerecs Árpád, Kollonitsch János, Szabó Zol
tán és Varga József• Am kor örömmel üdvözöljük kitüntet élteinket, 
felkérjük őket, hogy tájékoztassák olvasóinkat saját és intézetük mun
kásságáról-

A Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Intézetének tudományos kutató munkássága

D E  S Z A B Ó  Z O L T Á N

A Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Intézete 1947-ben szervez
hetett újjá. Az Intézet kutatómunkájának fő
iránya a kémiai reakciók mechanizmusának 
vizsgálata. A probléma igen nagy elméleti és 
gyakorlati jelentőségű. Az elméleti fontossága 
abban áll, (hogy a kémiai változások elemi 
reakciókból tevődnek össze és egy-egy ilyen 
elemi reakció mint egy építőkő fogható fel, 
amelyeknek az ismerete a teljes reakció leírá
sát teszi lehetővé. A kémiai reakciókinetika 
feladata elméleti síkon tehát az, hogy mennél 
több elemi reakció jellemző adatait (sebességi 
állandó, temperatúrakoefficiens, aktiválási 
energia stb.) határozza meg. A témakör gya
korlati jelentősége pedig az, hogy az ipari 
folyamatok mechanizmusának ismerete lehető
séget ad az egyes elemi reakciók elősegíté
sére, vagy visszaszorítására, tehát az egész fo
lyamatnak a gyakorlat érdekei szerint való 
kormányzására.

Természetes, hogy a szegedi intézetemben 
ezen nagyarányú kutatási probléma csak egyes 
szektoraiban kerülhetett és kerülhet kimunká
lásra, Ilyen szektorok: az oxidációs reakciók 
(az O2 molekula rárakódásának folyamata), a 
katalitikus reakciók mechanizmusa úgy gáz, 
mint folyékony fázisban.

Nem kell bővebben fejtegetni, hogy az oxi
gén molekula reakcióinak ismerete milyen fon
tossággal bír. Sajnos, ezek exakt vizsgálatát 
nagyon megnehezíti az a körülmény, hogy 
reprodukálható eredményeket csak rendkívül 
tiszta, pontosan megszabott körülmények között 
lehet elérni. Sokszor még legjobb csapkenő- 
flfiök _ alig—szántbayehető—tenziója i s képes a 
reakció irányát -megváltoztatni. Ezért kellett a 
hangyasavnak Faredin Imre és Fülöp Klára 
munkatársaimmal elkezdett oxidációját a zsír
mentes Bodenstein üvegszelepek beérkezéséig 
félbeszakítani. Még inkább szükséges a teljesen 
üvegből épített készülék azoknak a reakcióknak 
a tanulmányozásánál, ahol halogén elemek is 
szerepelnek. Eddig az arzéngőz (Kálmán László) 
(15) és a nátriumgőz (Balogh Ilona) (16) oxidá
ciójához sikerült adatokat gyűjteni. Érdekes 
eredmény volt az, hogy az oxidáció egy bizo

nyos oxigén koncentráció alatt megszűnt- Ennek 
a maradékgáznak a problémája még folyamat
ban levő kísérleteink tárgyát képezi. Ugyan
csak modellszerű folyamatnak lenne gondol
ható az -ammónia homogén oxidációja, amely
nek vizsgálata szintén folyamatban van 
Ördögh Mária munkatársammal. A reakció a 
jelek szerint mégis bonyolultabb, mert az oxi
dáció mellett az ammónia bomlása és a bom
lási termékeinek az oxidációja is szerepet ját
szik. Az oxidációs reakciók egy különleges faj
tája a szenzibilizált oxidációk. Több külföldi 
szerző vizsgálta már a szénmonoxid klór által 
szenzibilizált oxidációját. Magyar Miklós mun
katársammal az eddigi vizsgálati eredmények
ben mutatkozó eltérések kiderítésén dolgozunk. 
Ez a téma kapcsolatban van azzal a megállapí
tással, amelyet a CIO gyök és klórh-exoxid 
közötti viszonyra vonatkozólag sikerült kiderí
tenem (13). Eszerint -a CIO -+- O2 C I O 3  ^  
V* Cb06 reakció csaknem mindenütt termő- 
neutrális lévén, a CIO gyök az O2 molekulával 
mintegy állandósítható. Valószínű, hogy ez a 
felismerés imég sok más mechanizmusnál mu
tatkozó szabálytalanság kiküszöböléséhez is el 
fog vezetni-

A gyorsan lefolyó oxidációk problémája 
szükségkép vezetett el bennünket a robbanás 
sok kutatásához. Itt egyrészt a klórmonoxid 
bomlásában, másrészt néhány nehéz-fémsó ter
mikus szétesésénél sikerült olyan modelleket 
találnunk, amelyek az elágazó lánemechaniz- 
muson át lefolyó reakciók sebességének eddig 
még megoldatlan problémájához vezettek köze
lebb bennünket. Abból kiindulva, hogy egy 
robbanás elemi reakcióinak szükcesszív soro
zatánál a leglassúbb, a szimultán sorozatánál 
pedig a leggyorsabb reakció lesz a sebesség- 
meghatározó folyamat, sikerült egy általános 
robbanási mechanizmust felállítni és ebből egy 
matematikailag kezelhető sebességi egyenletet 
levezetni. A klórmonoxidra vonatkozó első szá
molási eredményekről a Magyar Kémikusok 
Egyesületének Szegedi Vándorgyűlésén számol
tam be (8), további még finomabb közelítésű 
számolások Huhn Péter munkatársammal most 
vannak folyamatban. Az ő vezetésével a sze
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gedi egyetem vegyészhallgatóiból egy munka
közösség alakult a robbanási modell-kísérletek 
elvégzésére, mivel ezeknek a száma a rendkí
vüli sok változó paraméter kimérése miatt 
előreláthatólag néhány ezret fog kitenni. A 
nagyszámú kísérletek lehető gyors lefolytatását 
csak egy végsőkig kielemzett munkamódszerrel 
lehet elvégezni és ennek kidolgozásához Nagy 
József vegyészlhallgató járult sokban hozzá.

A közönséges vagy alacsonyabb hőmérsék
leten lassú folyamatok, különösen pedig az 
endoterm reakciók mechanizmusának kutatása 
a magas hőmérsékletek tartományába terjesz
tette ki vizsgálataink körét. Itt a metán-aceti
lén átalakulásnak, a szén-hidrogén, a szén-nitro- 
gén reakciójának vizsgálata képezi kísérleteink 
tárgyát (Kálmán László, Orsós Sándor).

Még a kolozsvári intézetemben Hajdú Imre 
munkatársammal lefolytatott kísérletek egy 
csak a stacionárius és nem pedig az egyensúlyi 
állapothoz vezető módszer kidolgozását tették 
lehetővé- A stacionárius állapot különböző 
beállása pedig a mechanizmusra engedett kö
vetkeztetni, isőt ebből az egye® részreakciók fon
tosabb adatai is kiszámíthatók voltak. Az erre 
vonatkozó közlemény a Journal of the Ameri
can Chemical Soeiety májusi vagy júniusi szá
mában fog megjelenni (6).

Reakciómechanizmus kutatásaink, mint azt 
a bevezetésben is említettem, nem szorítkoznak 
csak a gázfázisra. A folyadékokban lejátszódó, 
katalizált folyamatok részreakcióinak a felde
rítése ugyancsak nagy részét teszi ki az inté
zet kutató munkájának. Ezen problémakör 
elméleti taglalása a kísérleti körülmények 
bonyolultsága folytán lényegesen hátrább van, 
mint a gázreakciók esetében. Az egész világ- 
irodalom még alig jutott túl az adatgyűjtés 
stádiumán. Az eddigi vizsgálataink néhány 
érdekes eredményhez vezettek a fcromát-arzenit 
közötti reakciónál, amelyeket aztán Csányi 
László munkatársammal a kromát analitikai 
meghatározásánál értékesítettünk. Külön kata
lízis játszik szerepet ezen meghatározás 
indikálásánál is, ahol a kromát-difenilamin- 
difenilbenzidin-difenilbenzidinibolya-arzenit re
akciót a jodid ión katalizálja (5). Az ezüst kata
litikus szerepének tisztázásához igen értékes 
adatokat szolgáltattak Bartha Lajos munkatár
sammal végzett nitrátredukciós kísérleteink is- 
A Cotte és Káhane által felfedezett katalízis 
következetes kimunkálása egy rendkívül pon
tos, de mégis a legegyszerűbb nitrátmeghatáro
zás kidolgozását tette lehetővé. (10, 14). Ugyan
ennek a reakciónak — a nitrát ferroszulfátós 
redukciójának — a réz által katalizált esetét 
Bartha Lajos munkatársammal imost tanulmá
nyozzuk és remény van egy még általánosab
ban alkalmazható, de az előbbieknél valamivel 
kisebb pontosságú nitrátmegbatározási módszer 
közeli közzétételére. A perszulfát-jodid közötti 
reakció itthon is, külföldön is számos kutató 
kísérleteinek tárgyát képezte. Az eddigi ered
mények mégis alig jutottak túl formális meg
állapításokon. Csányi László munkatársammal 
a katalizált folyamatot egyes részleteiben vizs
gáljuk és így remény van az elektronátvitel 
mechanizmusának felderítésére is.

A folyadékfázisban végzett katalitikus vizs
gálataink, mint említettem, újabb analitikai

eljárások kidolgozását tették lehetővé. Az inté
zet analitikai kémiai feladatának megfelelően, 
ettől függetlenül is foglalkozott a kvantitatív 
analízis kérdéseivel, így a bromidión bromáton 
keresztül történő meghatározásával (Csányi 
László (11), az organikus kén nedves elégetésé
vel (Orsós Sándor) (12), amely eljárások a sze
gedi kongresszuson kerültek először bemutatásra, 
továbbá a háromértékű vasnak a stannoklori- 
dos meghatározásával- Ez utóbbi eljárás, ame
lyet Sugár Edit munkatársammal az Analyti- 
cal Ohemistry februári számában közöltünk le 
(7), a végpont jelzésére kettős indikációt hasz
nál. Előjelzőül a ferrirodanid vörös színének 
eltűnése szolgál, a végpontot pedig a molibdén- 
kék megjelenése mutatja. Ez utóbbi indikáció 
teszi valóban kényelmessé és pontossá ezt az 
eddig analitikailag nem értékesített reakciót.

Érdekes eredményekhez vezettek a csapadé
kok térfogatának mérésén alapuló analitikai 
vizsgálataink is (Lakatos Béla). A lecsapás 
körülményei (közeg, hőmérséklet, rázogatás, 
lecsapószer hozzáadásának sebessége) több mint 
százszázalékos eltérésekhez vezethetnek a csa
padék eloszlásában, térfogatában. Ezen vizsgá
latok lezárása valószínűleg igen jól használ
ható módszert fog a gyakorlati élet számára 
eredményezni.

Az eddigiektől lényegében eltér az intézet
nek egy témaköre. Ez az egyes elemek oxidá
ciós állapotának vizsgálata- Az uránnak és társ
elemeinek úrj besorolása a periódusos rend
szerbe, felvetette egyes ritka-földfémek oxidá 
ciós állapotainak újabb vizsgálatát is (4). Bíró 
András és Sugár Edit munkatársaim eddig 
arra az eredményre jutottak, hogy bár az urán 
és társelemeinek az új besorolása a periódusos 
rendszerbe, minden jel szerint jogos és helyt
álló, mégis a ritka-földfémek azonos elektron
eloszlása nem jelenti a relatív elektronenergia- 
nívók azonosságát is. Ennek a kísérleteink 
során mindjobban kirajzolódó tények a magya
rázata a kvantummechanika feladatát fogja 
képezni. A módszer, amellyel ezeket a vizsgá
latokat végeztük, a rendelkezésre álló anyag 
csekély mennyisége folytán olyan kifinomítást 
ért el, hogy néhány milligrammnyi mennyiség 
már elegendő volt egy-egy mérés lefolytatásá
hoz.

Az intézet jövendő kutatási terve nagyrészt 
az előbb vázoltakból folyik. Bizakodással né
zünk a jövőbe, mivel a Magyar Tudományos 
Akadémia minden lehetőt megad ezek keresz
tülvitelére.

Az intézet szervezése éta megjelent közlemények:
1. Reiactioin Meehanism of the Oxidat-iiom ©f Hydrogen 

B remiidé. (Journ. Chem. Soc. 173 , 803—06, 1949.)
2. Meehanism of the Copper -and Halogén lom Oatalyeis 

of Dissolution iotf Copper. (Jio-urm. Am. Clhem. Soc. 
71, 1511, 1949.)

3. On tlhe Swelling of IQhareoal. (Jorarn. Pfoys. Coll. 
Chem. 53, 1949, 966—72.)

4|/1a) The Actimide Series and the Periodic Table. (Phys. 
Rév. 76, 147—48, 1949.)

4/b) Az urán -és t-árselemeimak besorolása a periódusos 
rendszerbe. (Magyar Kémiai Folyóirat 1950. I.)

5. Determin-atiom of Ohromate-ion with Arsenite and 
Hiphenyliamine as Indioator. (A-nal. Ohem. 21 ,  1144, 
1949.)

6. The Examin-ati-on of -a System Carbon -and Hydrogen 
on the Tempe-rature Rangé 1100—2600° C. (Journ. Ami. 
Chem. Soc.) (Sajtó -alatt.)

7. Direct Titratiom of írón in Ferric -St-ate by St-ann-ous 
Chloride. (An-a-1. Chem. 22, 361, 1950.)
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8. A klórmonoxid bomlása, mint a robbanások modell- 
folyamata. (Magyar Kémiai Folyóirat. 19.,0. III.)

9. Soane Remarks on the Decomposition of Ozone 
Catalyzed by Chlorine. (Aeta IDhemioa et Physioa. 
Szeged.)

10. Uj tóifogatos nitrátmeghatározás. (Magyar Kémiai 
Folyóirat, 1950. II.)

11. A bromidion jodoxnetriás meghatározása. (Magyar
Kémiai Folyóirat 1950. III.) ■

12. Az organikus kén meghatározása. (Magyar Kémiai 
Folyóirat, 1950. III.)

13. The Relation between Chlorine Oxide (CIO) and Diohlo- 
rino Hexoxide (CLOc) (Journ. Chem. Soc. 1950. 1356.)

Közlésre elküldve:
14. A New Titrimetric Method for the Determination of 

Nitrate Ion. (Nature.)
15,1a) Untersuchungen über die Oxidation des Arsen- 

damfes. (Hungarioa Chimioa Acta. Budapest.)
15/lb. Vizsgálatok az arzéngóz oxidációjáról. (Magyar 

Kémiai Folyóirat.)
16. A nátrium gőz oxidációja. (Disszertáció Szeged, 1949.)

Dr Freund Mihály
Gyakorlati és tudományos működést 1913 

óta folytatok az ásványolaj-, kátrány- és szén- 
feldolgozóipar terén. Több mint 120 önálló tudo
mányos munkám jelent meg a bel- és külföldi 
szaklapokban.

Munkásságom főbb eredményei a követke
zők:

1. A szénfeldolgozás terén először én mutat
tam rá, hogy a magyar eocénikorú 'barnaszenek 
és a kinyert kátrány a régi szász barnaszénipar 
módszereivel dolgozható fel, ami vonatkozó 
ipartelepek létesítésére vezetett, melyeknek 
szerkesztésében részem volt. (1920—1925.)

2 . Kimutattam, hogy a terpóneknek is sze
repük lehetett az ásványolaj keletkezésénél, ami 
a nyersolajok optikai aktivitására vet világos
ságot.

3. Foglalkoztam a paraffinok és paraffinola
jok fénytörési együtthatójának a vizsgálatával 
és ezen alapon egyszerű paraffinmeghatározási 
módszert dolgoztam ki, amely az ipari folyama
tok ellenőrzésénél fontos.

4. Az ibolyántúli sugarak behatását tanul
mányoztam a benzin telítetlen szénhidrogénéi
vel szemben, a gyantásodási hajlam meghatáro
zására, ami viszont a raktározhatóság mértéke.

5. Foglalkoztam az ásványolajok oxidáció
jával, elsőnek mutattam ki, hogy a szénhidro
génekből ilyen módon olefinek is képződnek. 
(1927.) Az olefinek gyártásának ez jelenleg a 
legkorszerűbb ipari gyártási módszere, amely 
csak most van kialakulóban.

6 . Számos munkatárs együttműködésével 
tanulmányoztam az ásványolajok fizikai tulaj
donságai és kémiai összetétele közti összefüg
gést. Kimutattam, hogy azonos viszkozitású 
kenőolajok fajsúlyával, a fizikai és kémiai tu
lajdonságok egész csoportját lehet jellemezni. 
Ez a munka külföldön is visszhangot keltett, 
több ország ipari szabványai átvették ezt az 
alapelvet. (1932—1940.)

7. Tanulmányoztam a növényi kenőolajok 
használhatóságát kenési és motorhajtási cé
lokra, aminek a tropikus vidékeken jelentő
sége van-

8 . Az ásványolajpárlatök felületi feszültsé
gét és molekuláris felületi energiáját tanulmá
nyoztam és kimutattam, hogy az Eötvös-féle tör
vény nagyobb molekulájú szénhidrogénekre 
nem érvényes. Üj összefüggést állapítottam meg 
e téren. (1938—1941.)

9. A motorkenőolajok állékonyságát vizs
gáltam laboratóriumi ős üzemi kísérletekkel, új 
ellenőrzési laboratóriumi módszereket dolgoz
tam ki fáradt motorkenőolajok számára, vala
mint tanulmányoztam az inhibitorok hatfisát 
e téren. (1943—1946.)

10. Az ásványi 'kenőolajok paraffinmente
sítésére új, iparilag felhasználható megoldást 
találtam, a szelektív paraffinelválasztást.

11. Az utóbbi módszer alapján munkatár
saimmal petrolátum féltermékből ásványolaj - 
cerezint állítottam elő, melynek gyártása ipari 
méretekben folyik. (1947—1948.)

12. Egyéb munkáim folyamán számos labo
ratóriumi eszközt és módszert ismertettem a 
közleményeimben.

13. 1949 óta a vezetésem alatt álló Magyar 
Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézetben fő
leg a kenőolajok gyártása, ásványolaj és föld
gázból gyártható vegyianyagok, valamint paraf
fin-, cerezinviaisz-készítmények előállítása fog
lalkoztatott.

Meg kell jegyeznem, hogy mint műszaki 
egyetemi magántanár előadásokat tartok az 
..Ásványolajipar és termékei“ tárgyból. A Ma
gyar Tudományos Akadémia levelező tagja va
gyok, 1949-ben a Magyar Munka-érdemrend 
ezüst fokozatával, 1950-ben a Kossuth-díjjal 
tüntettek ki-

Dr Gerecs Árpád
Negyedik éves hallgató koromban 1926-ban 

kerültem a Műegyetem szerves-kémiai tanszé
kére, mint gyakornok. A tanszék vezetője, dr 
Zemplén Géza műegyetemi tanár bekapcsolt az 
intézetben folyó eukorkémiai kutatásokba. 12 
esztendőt töltöttem ott és ezalatt kutatómunkám 
főtémája a szénhidrát és glükozid-kémia volt. 
Főképpen szintétikus problémáikba kapcsolód
tam bele. Ilyen volt a higanyecetátos glukozid-

és oligószaharidszintézis kifejlesztése és bizo
nyos törvényszerűségek felderítése. Ez a téma 
több olyan vegyiilet előállítását foglalta ma
gába, melyek akkor még nem, vagy csak nehe
zen voltak előállíthatok. Szintétikus jellegű 
kutatások mellett sor került egyes glükozidok 
vagy oligorszaharidok szerkezetének megállapí
tására is. Ezek között említem meg a Rutint, 
melynek szerkezetét részben hidrolizissel, rész
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ben szintétikus úton akkoriban állapítottuk 
meg- Cukorkémiai kutatómunka mellett ipari 
problémák is foglalkoztattak bennünket időkö
zönként. Ilyen volt pl., ia Papaverin is, mellyel a 
Chinoin megbízásából foglalkozott a tanszék. A 
munkának bizonyos részei kerültek kidolgo
zásra, párhuzamosan a Ghinoinban folyó kutató
munkával. Hasonló volt a helyzet a Rubrophén 
esetében is. Meg kell említenem még a Sal- 
varsan-típusú vegyület szintézisének kidolgozá
sát, melyből egyes kiindulási anyagok, illetőleg 
közbeeső termékek előállítására szolgáló eljá
rásokat dolgoztam ki.

1931-ben műszaki doktorrá avattak a Mű
egyetemen szerves-kémia főtárgyból.

1938— 1939-ig a Wander-gyár kutatólabora
tóriumában dolgoztam és ott kidolgoztam egy 
eljárást az akkor ismertté vált Stilbösztról elő
állítására-

1939— 1950-ig a Chinoin-gyárban dolgoz
tam. 1940-ben a Műegyetemen magántanári 
habilitációt kaptam „Szénhidrátok és Glükozi- 
dok“ tárgykörből. A Ghinoinban töltött éveimet 
az Ultraseptil előállítására szolgáló egyik eljá
rás kidolgozásával kezdtem, ami a gyár szaba
dalmi helyzetét jelentős mértékben megszilár
dította az Ultraseptil vonatkozásában. Ezután 
együttműködve a vállalat több kutatójával, a 
Bi vitamin előállításának problémájával foglal
koztam. Az eredmény néhány szabadalom volt 
a. vitamin előállítására és néhány olyan rész
letkérdés megoldása, amely a gyártást lehetővé 
tette. Majd a Testosteron szintézisét dolgoz
tam ki. Független szabadalmat biztosító eljá

Fodor

A Magyar Kémikusok Lapja szerkesztősé
gének felkérésére az alábbiakban szeretnék 
képet adni az eddig elvégzett munkáról.

Azok közé tartozom, akiket a kémia közép
iskolai tanításának rossz módszere sem tudott 
visszariasztani az elhatározásától, hogy vegyész 
legyen. A tudományos kutatást akkor válasz
tottam életpályámnak, amikor 1935-ben a sze
gedi egyetemen Bruckner Győző akkori magán
tanár mellé kerültem mint fizetéstelen alkal
mazott. Nagy tudásával ő vezetett be először a 
kémiai kutatás módszertanába és ő szerettette 
meg velem a szerves kémiai problémákat. A 
másik nagy formáló befolyást, amely munka- 
módszeremre hatott, Földi Zoltán magántanár
tól kaptam, aki mellett hét esztendeig dolgoz
tam mint munkatárs. A kutatásban tőle tanul
tam a témák és kísérletek szigorú kritikáját, 
az egyetlen problémára irányuló, koncentrált 
munkakifejtést, a rendszeres munkastílust és a 
problémák gyakorlati szempontból történő vizs
gálatát.

Azt hiszem, a kémikus kartársakat inkább 
érdekli munkásságomnak az a része, amely a 
legutóbbi időkben komoly elismerést hozott raj
tam keresztül az intézetnek (II.). Ezért a felsza
badulásig végzett tudományos munkásságomat 
(I-) csak röviden érintem.

I. Mint Bruckner Győző munkatársa, részt- 
vettem izokinolin szintézisének kidolgozásában

rás és járható út a gyártásra voltak eredmé
nyei a munkának. A felszabadulás után chinoin- 
beli munkatársaimmal együtt a kátrányvíz 
bepárlásával és a brenzkateinnek abból történő 
előállításával foglalkoztunk oly értelemben, hogy 
bizonyos új mozzanatokat kellett a gyártásba 
belevinnünk ahhoz, hogy az gazdaságos legyen. 
Ennek az eredményes munkának következmé
nye volt az, hogy a Papaverin-gyártást hazai 
brenzkateinnel tudtuk és tudjuk ellátni. Egy 
további téma volt a Rutinnak a hajdinából tör
ténő előállítása, amit a Chinoin üzembe is vett 
és ma is gyárt. Végül a paraaminosalicilsavat 
kell megemlítenem, amit a Chinoin üzemszerűen 
gyárt.

A fenti nagyobb jelentőségű témák mellett 
egyéb munkákban is részt vettem, fiatalabb 
munkatársaim munkáját irányítottam, mint pl 
a Kemitál esetében is.

A Ghinoinban töltött utolsó esztendőm 
folyamán résztvettem a penicillin-kutatás kez
deti munkálataiban is. Jelenleg penicillinnel és 
sztreptomicinnel kapcsolatos egyes kémiai rész- 
problémákkal foglalkozom a Központi Ipari 
Biokémiai Kutatólaboratóriumban.

Mint meghívott előadó, a Műegyetemen elő
adom a „Természetes szerves anyagok“ című 
tárgyat, Szegeden pedig az egyetemen egyelőre 
ugyancsak mint meghívott előadó, a szerves 
technológiát és a „Kémiai ipar gépei“ című tár
gyat adom elő. A szegedi egyetem természet- 
tudományi kara a közelmúltban meghívott a 
szervezés alatt álló alkalmazott kémiai tan
székre.

Gábor

és gyógyszertanilag hatásos vegyületek előállí
tásában. Ezeknek a tanulmányoknak a célja 
részben izokimotlinok racionális szintézise volt, 
részben pedig azt a célt szolgálta, hogy a gyógy
szertani hatás és a kémiai szerkezet közti össze
függést tisztázzuk. Ezen a munkaterületen 
nevezettel együttműködtem egészen 1948-ig 
(1, 2, 3, 4, 5). Ugyanezzel az izokinolin szintézis
sel kapcsolatosan merült fel a gyűrűzáródás 
irányának tisztázása. Ezen a téren szembe ke
rültünk Pfeifferrel és munkatársaival, akik a 
brazilinből és a hematoxilinból bonyolult úton 
készített vegyületeik szerkezetéből arra követ
keztettek, hogy a mi szintézis-módszerünknél a 
gyűrűzáródás nem az általunk feltételezett 
irányban zajlott le. Ezt a kérdést alapos tanul
mány tárgyává tettük és 1948—49-;ben döntően 
megcáfoltuk Pfeiffer feltételezéseit exakt szin
tézis-kísérletekkel és lebontási tanulmányokkal 
(6 , 7).

Ugyanezen témakörrel állottak kapcsolat
ban első önálló dolgozataim is, amelyek az izo
kinolin gyűrű záródásának finomabb mechaniz
musát (8 , 9), a nitronok régen vitatott szerke
zeti problémáját, majd később általánosan a 
kromofórok kölcsönhatását tisztázták (10 , 11 , 1 2 ) 
az abszorpciós spektroszkópiai módszer segítsé
gével. Ezekben a munkákban feleségeim, Geren
dás Mihály és Csókán Pál voltak a segítsé
gemre-
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A Ohinoin-gyár kutatólaboratóriumában 
1938-tól 1945-ig végzett munkám során Földi 
Zoltánnal a 'hexösztrol és a Bi-vitamin szinté
zisén dolgoztunk, tudományos eredménnyel (13, 
14). Ezenkívül néhány szabadalom tevékeny 
részese is voltam. Ugyancsak Földi Zoltánnal 
együtt tisztáztuk a koleszteril benzoát dibromid 
évtizedeken át félreismert kémiai [Szerkezetét (15). 
Ez a felismerés inspirált arra, hogy a szterin 
dibrcmiidíok sztereokémiájával foglalkozni kezd
jek. Kiderült, hogy a szterinek dibromidjai 
mutarotáció útján egymássá kölcsösen átalakul- 
kulhatnak hőnek a hatására. Tehát a termikus 
mutarotáció jelenségét isimertem fel olyan ese
tekben is, amikor, mint pl. a kolesztén dibromid- 
nál, az irodalom csak az egyik irányban futó 
reakciót ismerte, nem volt tisztában a folyamat 
megfordíthatóságával (16). E felismerés gyakor
lati következménye volt a dehidroandroszteron 
eddiginél lényegesen jobb előállítása, az ú. n- 
jobbra forgató koleszterinacetát dibromidból. 
Földivel és Demjénnel közösen szintézis-tanul
mányokat végeztünk a patulin előállítására (17). 
Ugyanebből az időből származik bizonyos azo- 
vegyiiletek és hidrazonok sztreokémiájára vo
natkozó eredményes vizsgálat, amelyet Szarvas 
Pállal közösen végeztünk (18).

Ugyancsak a felszabadulás előtt dolgoztam 
ki egy egyszerű módszert ortodifenolok gyors 
titrimetriás meghatározására (40).

Az egyetemmel és Bruckner Győzővel való 
kapcsolataim 1943-ban, az ú. n. korbazil nevű 
vérnyomásnövelő gyógyszer új szintézisében 
jutottak kifejezésre.

II- Amikor a felszabadulás után mint ma
gántanár visszatértem a szegedi egyetemre, 
Bruckner professzor a legteljesebb szabadságot 
biztosította önálló kutatásaim számára. Munka
társaimat az éppen akkor végzett Kiss József 
egyetemi gyakornok, s az akkor még egyetemi 
hallgató Kovács Ödön és Wein János személyé
ben választottam. Ettől az időtől fogva különös 
súllyal foglalkoztam az aminoalkoholok kémiá
jával. Az intézetben (már régebben kidolgozott 
aminoalkohol szintézis során (19, 20) kapott ter
mékek térbeli szerkezetét az addig ismert mód
szerek segítségével nem lehetett még tisztázni. 
Ekkor ismertem fel az acilezett aminoalkoho
lok gyökvándorlásának a sztereosplecificitását, 
tehát azt, hogy a gyökvándorlási reakció függ
vénye az illető aminoalkohol térbeli szerkezeté
nek. Ez a megállapítás szöges ellentétben állott 
az addigi klasszikus felfogással, amely Freuden- 
berg alapvető fontosságú munkájában szerepel 
(21). Freudenberg szerint u. i. nem lehet olyan 
reakciót elképzelni, amelynek a segítségével 
különbséget tudnánk tenni a diasztereoizomer 
aminoalkoholok konfigurációja között- Kiss 
Józseffel közösen szerzett kísérleti észleleteink 
ezzel szemben éppen azt mutatták, hogy az acil
vándorlási reakció bekövetkezése, vagy elmara
dása a térbeli szerkezetnek az egyenes követ
kezménye (22). E felismerésünk lehetősésret 
nyújtott arra, hogy az N 0  acilvándorlási 
reakció sebességében mutatkozó különbsé
gek alapján az aralkilamino alkoholok konfigu
rációjára következtetéseket vonhassunk le. 
Megállapítottuk, hogy az intézetben addig szin
tetizált valamennyi aminoalkohol pszeudoefed- 
rin-származék. Megállapítottuk továbbá azt is, 
hogy az acilvándorlási reakcióban megmutat

kozó sebességkülönbség lehetőséget nyújt végre 
a diasztereoizomér aminolalkoholok elválasztá
sára (23). Ezt az új módszert azóta is számos 
esetben sikerrel alkalmaztuk (24, 25a, 25b). Ez 
az elválasztás azért jelentős, mert az élettani 
hatás ebben a vegyületcsoportbán a térbeli 
finom szerkezettől fajlagosan függ. Éppen most 
vannak folyamatban olyan kutatásaink, ame
lyek valamennyi fiziológiásán jelentős amino
alkohol (efedrin, norefedrin, paraoxiefedrin, 
korbazil, klóramfenikol) közötti azonos térszer
kezetet hivatottak beigazolni.

Még exaktabb következtetést tudunk le
vonni az amino- és hidroxil-csoport viszonyla
gos térbeli helyzetére akkor, amikor az alicik- 
lusos aminoalkoholok terén dolgoztunk. így a 
cis- és trans benzamido-ciklohexanol N -> 0  
acilvándorlása között szobahőmérsékleten nagy 
különbség van, s ez lehetőséget nyújtott a finom 
szerkezet bebizonyítására (26)- Nagyobb hőmér
sékleten végzett kísérletekben ez a különbség 
eltűnik, amiből viszont a ciklohexán gyűrű akti
válási energiáit ki tudjuk majd számítani.

A sztereospecificitás felismerése meglehetős 
visszhangra talált a tudományos irodalomban 
(27, 28, 29), beunem pedig felvetette a problémát, 
hogyan történik egyáltalában az említett gyök- 
vándorlási folyamat. Elméleti szerves kémiai 
meggondolások alapján közöltem egy elképzelé
semet (30). Az amino ciklohexanol kémiájában 
végzett újabb kutatásaink során sikerült ennek 
a reakciómechanizmus elképzelésnek a helyes
ségét kísérleti úton is bebizonyítani, u. i. a reak
ció intermedier termékét egy labilis, lúgban 
oldódó ortosav származékot, labilis benzil-tiu- 
rónium sója alakjában le tudtunk választani 
(31a és b). Az így bizonyított reakciómechaniz
mus érvényességét még más esetekben is meg 
fogjuk vizsgálni-

Az itt ismertetett sztereokémiái felismerések 
aktuálisan hozzájárultak egy új, ;a tífuszbacil- 
lusok növekedését gátló hatású kemoterápiás 
anyag irányított szintéziséhez. Ugyanis ennek a 
vegyületnek a hatása is sztereospeeifikus.

Az aminoalkohol kémiához tartozik, kissé 
más vonatkozásban, az a szintézistanulmány, 
amelyet Kovács Ödönnel dolgoztunk ki. A keton 
aldehidek reduktív laminálása u. i. azelőtt 
megoldhatalan feladatnak látszott, noha ilyen 
módon az adrenalinhoz és vele rokon más érté
kes gyógyszerhatású vegyiiletekkez lehetne el
jutni. Felismertük, hogy az aril ketonaldehidek 
reduktív kondenzációja csak szabad fenol'hidro- 
xil-csoportot tartalmazó vegyületek esetében 
megy egyirányúan végbe és különösen akikor, ha 
bizonyos különleges kísérleti elrendezést alkal
mazunk- Ennek a munkának a tudományos 
értéke az adrenalin és valamennyi rokon szár
mazéknak (aleudrin, szimpatol, metasinefrin, 
adrianol, butilszimpatol stb.) általános érvényű 
új szintézise (32). Minthogy pedig ez a szintézis- 
módszer némi módosítással (33, 34, 35) gyakorla
tilag használható, a fentemlített gyógyszerek 
magyarországi gyártására -nyújtott lehetőséget.

Az ismertetett témák mellett ugyancsak 
gyógyszeriparunkkal kapcsolatosak a B ̂ vita
min pirimidin-részének új szintézisére irányult 
kísérleteink, amelyekben Cselincev enoleszte- 
rekre kidolgozott módszerét bizonyos enoléte- 
rekre vittük át, elméleti meggondolások alap
ján (36).
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Az adrenalin, ill. noradrenalin bioszintézi
sével kapcsolatos vizsgálatainkban ismét a szte- 
reospeciiicitás gondolata vezetett, amikor is a 
noradrenalinkarbonsav eddig ismeretlen módo
sulatát előálítottuk (37) és enzimes dekarboxi- 
lezési kísérletek útján igyekszünk azt a kérdést 
eldönteni, hogy vájjon ez a vegyidet előanyaga 
lehet-e az adrenalinnak az élő szervezetben.

Több kisebb-nagyobb, részben gyakorlati, 
részben elméleti érdekességű kérdéssel is foglal
koztunk, így egyes hidrazin-származékok ter
mikus bomlásának a kérdésével, másrészt orvosi 
intézetek munkájával kapcsolatos kutatásokat 
is végzünk- Az ösztrogén és antimitótikus hatás 
közti összefüggés vizsgálatára irányultak Wein 
Jánossal végzett szintézis-kísérleteink (38, 39a 
és 39b.).

. Az említett elméleti, ill. gyakorlati hatást, 
amelyek tudományos pályámat döntő módon 
befolyásolták, igyekeztem munkásságomban 
szintetikusan összekapcsolni s az elméleti szer
ves kémiai problémák mellett a gyakorlati szer
ves kémiával is kapcsolatba állítani.
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Kollonitsch János

A Magyar Kémikusok Lapja megtisztelő 
felszólítására az alábbiakban ismertetem ed
digi munkásságomat.

1939-ben a budapesti Felső Ipariskola ve
gyészeti szakosztályának elvégzése után a Ohi- 
noin gyógyszergyár alkalmazásába kerültem, 
ahol a kutató-laboratóriumban működtem 1949 
végéig. Azóta ia Gyógyszeripari Kutató Intézet
nél dolgozom.

1939—1942 között dr. Gerees Árpád mellett 
mint beosztott kutatóvegyész működtem. Ebben 
az időszakban közreműködtem a dr. Gerees 
Árpád által kidolgozott új szintézisek kivitele
zésében és megvalósításában. Ezek az új eljárá
sok a szulfatiazolok, a Bi-vitamin és sexuál- 
hormonok és bizonyos gyógyszer intermedierek 
előállítására vonatkoztak. Szükségesnek tartom 
itt megemlíteni, hogy akkori főnökeimtől dr. 
Gerees Árpádtól és dr. Földi Zoltántól sajátí
tottam el azt a kutatási munkastílust, melynek 
későbbi eredményeim elérésében jelentős része 
volt.

1943-tól kezdve önálló kutatásokat végez
tem. Résztvettem a dr. Földi Zoltán által veze

tett munkálatokban, melyek a Patulin nevű 
antibiotikum szintetikus előállítására irányul
tak; ezek a munkák a Patulinnak egy szerkezeti 
isomerje előállításához vezettek.

1945—1947 között dr. Földi Zoltánnal együtt 
a penicillin szintézisével kapcsolatban végez
tem kísérleteket- E munkálatok nagyobb része 
a dimethyl-cystein és származékainak előállítá
sára 'irányult. Eredményeink egy részét 1948-ban 
a Journal of the Chemical Society of London
ban közöltük. Foglalkoztam ezenkívül egy a Bi 
vitamin gyártásához szükséges pyrimidiin-szár- 
mazék racionális előállításával a Cselincev ál
tal kidolgozott új irányelvek alapján. Ezekről 
a munkálatokról, melyéket dr. Fodor Gáborral 
és munkatársaival szoros együttműködésben 
végeztünk, orosz folyóiratban megjelenő közle
ményünk fog beszámolni.

1948—1949 között végzett munkálataimban 
módosítottam Ultraseptyl gyártási eljárásunkat 
és új eljárásokat dolgoztam ki egyéb fontos 
gyógyszerek gyártására. Ezeknek az eljárások
nak a segítségével jelentős önköltségcsökkentést 
ért el gyógyszeriparunk.

(Folytatása a következő számban.)

Néhány fontosabb szervesvegyipari intermedier előállításáról
DR MARTON JÓZSEF

Első ötéves népgazdasági tervünk felada
tul tűzte ki a magyar szerves nehézvegyipar 
megteremtését. 1954-re műanyag- és anilin- 
festékgyárak fognak épülni és ezzel kapcsola
tosan számos iij féltermék, oldó- és lágyítószer 
hazai gyártása is megindul. Az alapanyagok 
biztosítására földgáz- és kátrányfeldolgozó üze
meket építünk.

Az új iparág életrehívása számos kutatási 
problémát vet fel. Ezen problémáik egy kis cso
portjával szeretnék cikkemben foglalkozni.

Cikkem nagyjából két részre osztható: egy 
általánosabb bevezető rész után röviden ismer
tetni fogom a kátránybázison kiépülő szerves 
féltermékipar azon súlyponti kérdéseit, kuta
tási és műszaki .szempontból, melyeket eddig 
még nem tárgyaltunk, illetve amelyek nem köz
tudomásúak. A kérdések tárgyalása közben 
igyekszem rámutatni arra, hogy a kutató
vegyészék feladata nemcsak az egyes eljárá
sok kidolgozása, hanem az előtervezési munkát 
lényegesen hamarább kell megkezdeni, ha sok 
költségtől és hiábavaló fáradságtól meg akar
juk kímélni magunkat: műszaki és gazdasági 
szempontok gondos mérlegelésével kell az egyes 
esetekben a legmegfelelőbbnek látszó utat ki
keresni, esetleg a kísérleteket több irányban 
párhuzamosan kell folytatni, míg a kapott 
kísérleti eredmények mérlegelésével és az ipari 
megvalósítás lehetőségeinek szemmeltartálsával 
egy-egy problémakört le lehet zárni és a

további munkát a kiválasztott helyes irányban 
tudjuk folytatni.

A Magyar Dolgozók Pártja kitűzte a vegyi 
ipar fejlődésének irányvonal aiit. Népgazda
ságunk ötéves törvénye az egyes ipar
ágak felfejlesztésére csak keretszámokat ad 
meg. A keretet kitölteni, a végtermékeket helye
sen kiválasztani — lehetőségeink és szükségle
teink figyelembevételével — gazdasági és ipari 
irányító szerveink feladata. Ebbe az alapvető 
munkába bevonják a kutatás, a termelés és a 
felhasználó iparágak szakembereit. Nem mond
hatjuk azt, hogy ezen a vonalon minden rend
ben lenne, ezekkel a kérdésekkel nem lehet ele
get foglalkozni. Vonatkozik ez elsősorban a 
szerves vegyiiparra, amelynek területe igen 
sokágú és az áttekintést igen nehézzé teszi.

A földgáz és szesz kémiai feldolgozásának 
lehetőségeit több előadás és közlemény tár
gyalta a múlt év során. (1) A koszénkátrámy- 
alapú termékek kérdéseivel még nem igen fog
lalkoztunk. (1/a.) Kátrányfinomító iparunk kapa
citása jelenleg igen kicsi, a feldolgozás néhány 
kiválasztott termékre szorítkozik, a felszerelés 
hiányos, a jelenleg rendelkezésre álló nyers
anyag az ország szükségletét nem biztosítja. Az 
ötéves terv során felfejlődő szükséglet olyan 
nagymérvű, hogy sürgetően írja elő a növe-

1. B e n e d e k  P á l : :  M. 'Kémikusok Lapja. 1950. 1. sz.
15; M a r s c h i k  J á n o s :  M. K. L., 1949. 5. sz. 268.

1/a. M a r t o n  J ó z s e f :  M. Kémikusok Lapja, 1949. 2. 
sz. 81.
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kedő kátránymennyiiség finomítását. Kőszén
kátrány termelésünk az új kombinát üzembe
állításával többszörösére ugrik fel. Ez a meny
nyi séíg lehetővé teszi megfelelő kapacitású 
finomítók megépítését és reményt nyújt arra, 
hogy egy bizonyos mértékben nyersanyagbázist 
teremtsen a továbbdolgozó iparágak részére. A 
legfontosabb alaptermékek, ú. m. a benzol, naf-

I-eslóbla
BENZOL FElHASZNÁlÁi FŐBB IRÁNYAI /BECSLÉS'/

üzemi megvalósításának lehetőségeit. Mindezen 
termékeknél több más mellett lehetőség van 
szakaszos éis folyamatos eljárások kiválasztá
sára. A lehetséges eljárásoknak az egyes ese
teknél vannak előnyös és hátrányos oldalai. A 
szakaszos és folyamatos rendszerek közötti kü
lönbségek elvi vizsgálatára (például az invesztí
ciós költségek, önköltség, munkaerőszükséglet, 
minimális kapacitás automatizálás stb.) részle
teiben nem térünk ki, hanem az egyes téma
köröket részben saját kísérleteink, részben iro
dalmi adatok alapján próbáljuk megvilágítani.

0  0 9

Anilinw!) festék ml. Dinekt

Oldó serkent

Poll síiről

talin és antracén várható mennyisége azonban 
nem olyan nagy, hogy komolyan meg ne néz
zük, mire kell ezeket elsősorban fordítani.

Az I., II., III. táblán feltüntetett gvártási 
irányvonalak megmutatják az említett három 
aromás szénhidrogén becsült felhasználásának 
súlypontjait. Ha ezeken a vonalakon végig
megy tinik, láthatjuk, hogy egyes termékek elő
állításának problémája a legtöbb esetben gya
korlatból vagy irodalomból eléggé jól ismeretes.

I. Anilinolaj előállításáról.
Anilinolajat nagyiparilag három úton állí

tanak elő:
a) nitrcbenzolból vasport® redukcióval sza

kaszos üzemben;
b) nitrobenzolból katalitikus redukcióval 

folyadék-, vagy gőzfázisban;
c) klórbenzolból nagynyomású ammonoli- 

zissel.
Mindhárom előállítási út elve a tanköny

vekből ismeretes. Magyarországon a felszaba
dulás előtt működött egy Béchamps-redukciós 
üzem, napi 1 t kapacitással. Az eljárás kiterme
lése 87—90 százalék volt. A háború folyamán 
ez az üzem teljesen elpusztult. Az új gyár fel
építésénél a hazai lehetőségek szemmeltartásá- 
val csak az első két eljárásmód kerülhet szóba. 
A katalitikus eljárások közül legegyszerűbbnek 
látszik az atmoszférikus nyomáson dolgozó gőz- 
fázisú folyamatos hidrogénezés. A szakaszos 
(vasporos) és folyamatos (katalitikus) eljárások 
előnyeit és hátrányait összegezve, megállapít
hatjuk, hogy:

1 . A Magyarországon számbaj ovő termelési 
volumennél a két eljárás beruházása és gyár
tási költsége kb. azonos. 600 tonna/év volumen

• II. tábla.

NAFTALÍN FELFIAhZNÁLAS FŐBBÍRíÁnYAÍ /'becsi«/

III. tábla. Antracén felhasználási irányai.

o

Egyes kérdésekről külön közlemények is jelen
tek már mieg. Ez alkalommal részletesebben 
csak négy, még nem tárgyalt problémával fog
lalkozunk azon célból, hogy egy-egy példán be
mutassuk azt a kérdéskomplexumot, mely az 
egyes termékeik megválasztandó üzemi eljárásai
nál tekintetbe veendő.

Részletesebben fogjuk megvizsgálni:
1 . nitrobenzol-------- * amiin
2 . benzol-------- * etilbenzol
3. b-naftol-------- * b-naftilamin
4. antraoón-------- . amtrachinon

felett a folyamatos eljárás beruházása kevesebb 
és önköltsége kisebb.

2. A vasporos eljárás ismert, tehát a terve
zés egyszerűbb. Előnyös még, hogy a savas 
nitrobenzol moisás nélkül továbbdolgozható és 
a vasiiszap külön kezelés után részben mint vas- 
oxid pigmeus értékesíthető.

3. A folyamatos eljárás 97—98 százalékos 
hozammal és konverzióval dolgozik, az üzem 
ellenőrzése egyszerűbb, elkerülhető, hogy a mun
kások a mérgező amilinnel érintkezzenek. Hid- 
rogiéngáz aránylag olcsón előállítható, sőt hul
ladékgázra is megvan a lehetőség, míg a vas-
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1. ábra. Labörialtoriumi folytonos hidrogénező béréndeziés.

forgács aránylag drága és nagy mennyiségek 
megszerzése nehézségeiket jelent. A folyamatos 
eljárás újszerűbb, a Szovjetunióban, Német
országban és az USA-ban használják. Mint típus
reakció más termékek gyártásánál értékes 
tapasztalatokat j elenthet.

Mivel a katalitikus eljárás kevésbé ismert, a 
következőben röviden ismertetem a legíonto-

Átha ladási idá sec-bon

3. ábra.

működésének elve a 2 . sz. ábrán van feltün
tetve.

A kísérleti eredíményeket további közlemé
nyekben fogjuk részletesen ismertetni, ez alka
lommal az üzemi szempontokat tárgyaljuk. A
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4. ábra.

sabb szempontokat munkatársaimmal, dr Pász- 
tbory Imrével és Kertész, Istvánnal lefolytatott 
kísérletek eredményeinek alapján. (2)

A redukciós kísérletekhez az 1. sz. ábrán 
látható berendezés használható fel. A készülék

2. P á s z t h o r y  I m r e :  Műszaki Dotktari Értekezés, 
Bpest, 1950.

3. sz. ábrán látható a konverzió változása a 
gázsebessóg éis hőfok függvényében a 4. sz. 
ábrán a konverzió változása a nitrobenzolada- 
golás és hőfok függvényében. A grafikonok vilá
gosan mutatják, hogy beállítható kísérleti körül
mények között mindig van egy optimum, mely 
a legalacsonyabb hőfokon dolgozva, a legjobb
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H1DPO6EN ELÖÁLllTÁS CO-kONVERZIÓVAL

eredményeket adja. A reaktorkemence hőfoka 
180—450 fokig változik a beadott nitrobenzol 
mennyiségétől függően.

A katalitikus hidrogénezés alapvető kérdése 
megfelelő 'minőségű és áru H-'-gáz előállítása. 
Megvizsgálva a gázban lehetséges szennyezése
ket, megállapítottuk, hogy:

1 . N2, NH3, C02 iners szennyezések, a katali
zátor aktivitását csak annyival csökkentik, 
amenyivel a H? parciális nyomása is csökken. 
Ha a Hs-gáz koncentrációja 75—80 százalék alá 
csökken, a reakció erősen meglassul.

2 . 0 2 a katalizátor felületén aktiválódott 
hidrogénatomokkal reakcióba lép és ezzel a 
reakciósebességeit csökkenti. Bizonyos mennyi
ségen felül az amint is oxidálja,, a termék színe 
erősen sötétedik.

3. CO a katalizátor felületén a H 2-nél jobban, 
reverzibilisen adszorbeálódik. Redukáló hatásá
val résztvesz a reakcióban, de a reakció sebes
ségét lényegesen csökkenti. Ezért azök a sza
badalmi és tudományos előiratok, melyek réz- 
katalizátoron vízgáz vagy CO +  H'O elegy ét 
ajánlják redukáló gáznak, atmoszférikus nyo-

7. ábra. Az etilátum összetételének változása az etiTén- 
benzol molarány szerint.

máson gőzfázisú hidrogénezéshez nem használ
hatók.

4. H 2S katalizátorméreg. A kísérleti hőfo
kon a katalizátorral kémiai reakcióba is lép és 
annak aktivitását erősen csökkenti.

E vizsgálatok alapján látnivaló, hogy a fel
használásra kerülő hidrogén kellő tisztítása 
igen fontos az ipari kivitelezés szempontjából. 
Kísérleti üzemi mennyiségek előállítására egy

NlTBOBENZOL KATALITIKUS

hulladék CO-gáz konvertáló berendezés építését 
vettük tervbe, melynek folyamatábrája az 5. sz. 
ábrán látható.
C6H5. NO2 + 3 H2 =  C6H5. NH< +  2 H20  +  148 Kai.
exotherm reakció. A hőegyensúly kiszámítása 
és a kísérleti eredmények összevetése után a 
kísérleti üzemi berendezés megtervezhető, mely
nek vázlata a 6 . sz, ábrán látható.

A folyamatos eljárás gazdaságosságáról 
végső ítéletet csak a kísérleti üzem adatainak 
kiértékelése után lehet mondani.

II. Etilbenzol előállításáról.

Etilbenzol a stirolgyártás kiinduló anyaga. 
A polistirolnak, m int elektromos iparunk ré
szére jelentős műanyagnak előállítása szerepel 
ötéves tervünk gyártási programjában. Az etil
benzol nyersanyagszükséglete (benzol és etilén) 
biztosítottnak látszik- Az etilén remélhető for
rása az etán krakkolása. A háborús évek folya
m án nálunk is építettek egy napi 1 tonnás etil
benzol üzemet, mely szakaszos eljárással dolgo
zott, nem a legjobb kihasználással. A benzol

etilálásának pontosabb tanulmányozása (3) 
hozzásegít bennünket célszerűbb eljárási mód 
kiválasztásához. A lehetőségek:

1. Szakaszos etilezés nyomás nélkül (4) 
vagy nyomás alatt (5);

3. F r a n e i s ,  K e i d :  I. E. Oh. 38, 1194 (1946).
4. Vegyiművek gyártási eljárása: 1943—1944. évben.
5. B u l a v s z k i j :  Prom. Organicseszkoj Ohimii, 6, 434 

(1939).
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9. ábra. Laboratóriumi folyamatos efflező'berendezés.

2 . Folyamatos etilezés folyadékfázisban 
A1C13 katalizátorral (6);

3. Folyamatos etilezés gőzfázisban SiO-,— 
Al2C)3-katalizátorral (7);

4. Folyamatos előállítás benzolból és alko
holból gőzífázisban (8);
közül a gondos mérlegelés a 2 . sz. eljárásmódot 
helyezi előtérbe. Az alapreakció a jólismert 
Friedel-Crafts szintézisnél 

A1C1C6H6 +  C2H4 -------L  C6H5. C2H5 +  27  Kai-
Mellékreakciók fellépése folytán a benzol 

tovább etileződik. Mivel részünkre a monoetil
benzol az egyetlen értékes termék, a reakciós

«0&

m wc iSc
10. ábra. Etilén megoszlása folyamatos reaktorban hőfok 
szerint az alkilál t termékekre (benzol-diektilbenzol 

keveréknél).

6. M i t c h e l l ,  J .  E . :  Trans. Am. Inst. Ohem. Eng. 42.  
293 (1946), BIOS Report N 0 . 1781., OIOS Report XXII-21, 
XXII-7.

7. O. K e l l y ,  J .  K e l l e t t ,  J .  P l u c k e r :  I. E. Ch. 39, 154 
(1947).

8. L. E r i c h s e n :  Angew. Chem. 61, 322 (1949).

körülményeket úgy kell megválasztani, hogy 
maximális monoetilhozamot érjünk el- Adott 
körülmények között egy magas benzol: etilén 
arány növeli a monoetilképződést, de a recirku- 
lálandó benzol desztillációs költsége megszabja 
a praktikus határt, mely 1:0.5—0.6 molarány 
között van. (7. ábra.)

A magasan etilált termékek (képződése te
kintélyes veszteséget jelentene, de mód van 
arra, hogy kihasználva az AICI3 dezalkiláló 
hatását, megfelelő aránynál a dezalkilálás 
együtt játszódjék le az alkilezési reakcióval. 
Mivel a dezalkilálás endotherm, az alkilezés 
viszont exotherm reakció — ebből a szempont
ból is meg kell határozni az optimumot, hogy 
az összreakció külső fűtés nélkül játszódjék le. 
Praktikusan a mono elválasztás után kapott 
összes magasabban etilált termék visszakerül 
az alkiláló reaktorba. Ilyen körülmények között 
a teljes alkilálási reakció még exotherm, a pá
rolgási hő és esetleges hűtés segítségével ké
nyelmesen kézben tartható.

A desztilláló berendezés több oszlopból áll: 
a  cél a monoetilbenzol lehető dietilmentes elő
állítása, mivel a divinilbenzol komoly zavart 
okoz a stirol polimerizáló,sánál. A 8 . sz. 
ábra vázlatosan bemutatja egy folyamatos 
etilbenzol üzem menetét.

Munkatársaim, dr. Zöllner Gyula és Bálint 
György laboratóriumi folyamatos készülékben 
(9. sz. ábra) eddig kapott kísérleti eredmé
nyeit kiértékelve megállapítható, hogy ezen el
járásmódnál lehetőség van arra, hogy a felhasz
nált benzolt és etilént kb. 90%-ban monoetilben- 
zolra konvertáljuk. A kísérleti eredményeket 
és egyes irodalmi adatokat összevetve megálla
pítható, hogy

1 . alacsonyabb hőmérséklet magasabb poli- 
etilképződés felé tolja el a rendszert (1 0 . sz. 
ábra);

2. Ha az etiláláshoz nem tiszta etilbenzolt 
viszünk be, hanem a reakció folyamán minden- 
képen képződő polietilbenzolokat is visszatáp
láljuk, akkor ezen polietil termékek is részt-

11. ábra. Etilbenzol redisztribuciója A'löls hatására 
'különböző hőfokon.

vesznek a végső egyensúly kialakításában és 
etilénünk csaknem teljesen monoetilbenzol kép
ződésére használódik fel. (11—1 2 . sz. ábra.)

3. A helyes egyensúly és jó hozam elérésé
hez ismerni kell a benzol: polietilbenzol arány 
változtatásának, a hőmérséklet változtatása-
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nak, az alkilálási idő, etilén: benzol molarány 
megváltozásának stb. összefüggéseit, mert hely
telen reakciókörülmények között a kívánt ho
zam nem érhető el.

A reakció üzemszerű kivitelezése korróziós 
és műszaki szempontból számos problémát vet 
fel. A jelek szerint megfelelő üzem megszer
kesztése nem lesz egyszerű feladat-

A kísérleti eredmények részletesebb elem
zése és a speciális műszaki kérdések felvetése

12. ábra. Dietilbenzol dezalkilálódása AlCls hatására.

még korai. Ezen problémák megtárgyalására 
csak a kísérletek lezárása után kerülhet sor.

III. b-naftilamin előállításáról.
A legfontosabb naftilamin szulfosavak ú. m. 

a H-sav, J-sav, gammasav előállításának kér
déseiről munkatársaim, Matolcsy Kálmán és 
Tátraaljai Ákos nemrégiben beszámoltak szov
jet kutatók munkái nyomán (9). Különösebb je
lentőséget kap a J-sav és gammasav előállí
tása, mivel legjobb direktfestókeink ezen az 
alapon építhetők fel (10). Ezen két szulfosav 
alapterméke b-naftilamin. Míg az anilin és 
etilbenzol előállításánál az aránylag nagy 
mennyiségek a folyamatos eljárásmód kiválasz
tását már előtérbe helyezik; a b-naftilamin 
számbaj övő szükséglete aránylag nem nagy, 
így a szakaszos és folyamatos eljárásmód kö
zötti választásnál ez a szempont lesz döntő fon
tosságú annak ellenére* hogy a folyamatos el
járás egyéb szempontokból kedvezőbb.

Gyakorlatilag két út választható a b-naftol 
amidálására (11):

1 . Buciherer-reakció szakaszos üzemben SO2 
katalizátorral 15—20 atm. nyomáson;

2. Gőzfázisú amidálás folyamatos üzem
ben A12 O3- k a tál i zá t orr al.

A két eljárás összehasonlított anyagszük
séglete és jellemző adatai a IV. táblán láthatók-

A katalitikus eljárás előnye, hogy folyama
tosan nyomás nélkül dolgozik, b-naftol és 
NH3-on kívül más nyersanyagot nem igényel, a 
nyers naftilamint vízmentesen lehet leválasz-

9. M a t o l c s y  K á l m á n  és T á t r a a l j a i  Á k o s  a M. Kém. 
Egyesületében 1950 március 27-én tartott előadása.

10. O f f i c z e r o v :  Anilinokraszocsnuja Prom. 1934. VIII. 
491.; Prom. Org. Chlimii, 193G. 557.

11. FIAT Keport No. 1313.

IV . táb la

100 kg  b -n a ftila m in  e lő á llítá sa  

szakaszos j fo ly am ato s

110 kg b -n a fto l 
21 k g  NHs 

8 kg  S 0 8 
8 kg  N aOH 

H ozam - 91«/o
E d én y : 250 1. vas a u to k lá v
H őfok: 180»
N yom ás: 15—20 a tm .
Id ő : 18—20 h a m id á lá s
K ülö n leg es b eren d .:

N H j ab so rb e r  
és reg e n e rá ló

105 kg  b -n a fto l 
19 kg N H j 

H ozam : 95%
E d én y : 100 1. r e a k to r  
H őfok: 340—370»
N yom ás: 1 a tm .
A dag .: 4.4 kg /h  n a íto l

27 m 8/h  N H j k ö rá ra m  
K a ta liz á to r : a k t ív  Al.Os

tani, míg a szakaszosnál a nyersterméket víz
teleníteni, majd desztillálni kell. Egy műfogás
sal a katalitikus eljárásnál a nyers naftilamin 
lehűtés nélkül közvetlenül elpárolható. Bár a 
folyamatos eljárás az említett előnyökkel ren
delkezik, alaposan meg kell gondolni mégis, ha 
ezt az utat választanók, mivel a számbajövő 
termelésnél egy folyamatos üzem beruházási 
költsége előnytelenebb a szakaszos gyártással 
szemben.

IV. Antrachinon előállításáról.
Az antrachinon (A/Q) tervbevett osávafesték- 

iparunk egyik legjelentősebb alapanyaga. 
Mennyiségileg legfontosabb feldolgozási iránya 
a 2-amino-A/Q- Ha ezen termék előállításának 
lehetőségeit megvizsgáljuk' az V. táblán vissza
felé haladva, a következő megállapításokra ju
tunk:

V. tábla. 2-amlno A/Q előállításnak módjai.

1. Az A/Q-szulfosav amidálása előnyösebb, 
a hőfok és nyomás alacsonyabb, a közeg homo
gén, a termék tisztább.

2. Az A/Q-szulfpisav közvetlen szulfurálással 
kb. 40%-os konverzió és 80—85%-os kitermelés
sel állítható elő.

3. Munkatársam, dr Lévai Gyula, folya
matban lévő kísérletei alapján az árelemzés azt 
mutatja, hogy a 2-klórA/Q lesz nyersanyagár
ban a legolcsóbb alaptermék.

4. A 2-klór-A/Q amidálása apparative nehe
zebb, mint. a szulfosavé. Megvan a lehetőség a 
klór-BB-sav szulfosavvá való alakítására is 
96%-os konverzióval, de ez az út a nyersanyag- 
árait megnöveli.

5. A 2-klór-A/Q Friedel—Crafts szintézissel 
állítható elő. Ha ezt az utat választjuk, az ant- 
racén, mint alapanyag, kiesik a számításból,
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mivel a többi célra igényelt A/Q-t célszerűen 
ugyanabban az üzemben AlCla-s kondenzáció
val ugyancsak elő tudjuk állítani.

6 . Térvárakon számolva 1 kg 2-amino-A/Q 
nyersanyagára szulfovegyületekből kb. 76 Ft; 
klórvegyülétekből kb. 67 Ft. Az AlCly kond. 
úton előállított A/Q nyersanyagára kb. 50 Ft., 
mely kb. 80 Ft-os késztermékárat eredményez. 
(USA-ára 1.88 dollár per kg.) A várható hazai 
árak ezen a vonalon tehált olyan magasak, hogy 
lényeges költségcsökkentés csak az antracén 
oxidálása útján várható, bár a ftálsav és a ben
zol vonalán is remény van jelentős árcsökken
tésre.

7. Az antracén-oxidálás útját csak akkor 
szabad választani, ha a nyers antracén és az 
antracén-tiszítítás költsége alacsonyabb A/Q- 
árat eredményez, mint az AICI3 kondenzációé.

8 . Az egyik út a naftalin-ftálsav és benzol, 
a másik út az antracén továbbfeldolgozási irá
nyában halad. A kiválasztandó út mérlegelésé
nél nyersanyag- és termelési lehetőségeinket és 
a várható fogyasztás egyenlegét is tekintetbe 
kell venni.

A megelőző szempontok alapján meg kell 
tehát vizsgálnunk az antracén oxidálásánák 
lehetőségeit. Könnyen lehetséges, hogy ezt az 
utat fogjuk választani osávaf esték-iparunk
egészséges alapjainak megteremtéséhez.

Antraohinon előállítása antracénből két 
úton történhet:

a) szakaszos üzemben krómsavas oxidálás-
sal;

b) folyamatos üzemben, gőzfázisban, levegő- 
oxidálással katalizátoron.

a) Szakaszos eljárás (12):
A tisztított száraz antraeént (94—95%-os) 

híg kénsavval szuszpendáljuk egy saválló kő
vel bélelt keverős, fűthető reaktorban, felmele
gítjük és 100°-on Na^C^Cb oldattal oxidáljuk. 
Az oxidálás befejeztével saválló nutschon szűr
jük, mossuk és szárítjuk. A szűredéket alkáli
val semlegesítjük és a kromi-vegyületet bá- 
zisos só formájában kicsapjuk. Mint ilyen bőr
cserzés céljaira szárítás után felhasználható, ez 
a króm alkalmazását rentábilissá teszi. Az elek- 
trolitikus reoxidálás a költségeket jelentősen 
megnövelné. A szűrőn visszamaradó nyers A/Q-t 
nitrobenzolból átkristályosítjuk, Venuleth-szá- 
rítóban vákuumban szárazra pároljuk és az 
oldószert regenerálás után a ciklusba vissza
adjuk. 100 kg A/Q nyersanyag-fogyasztását a
VI. táblán láthatjuk.

12. FIAT Report No. 1313.

b) Folyamatos eljárás. (13):
Antracéngőz, levegő és vízgőz feihevített 

elegyét vanádium-vas katalizátoron vezetik 
keresztül. A vízgőz megnehezíti a túloxidációt 
és a reakció enyhe lefutását biztosítja. Az 
ACNA milánói üzeme, mely az I. G. leverku- 
seni üzeménél ötszörte kisebb, havi 30 tonnás 
kapacitással működik. Óránként 45 kg antra
cén, 30 kg vízgőz és 8 m3 levegő kerül be a kon- 
taktkemeneébe, melynek hőfoka 325—390° C. 
A speciálisan épített kemence 30 m3-es, 9 tálcán 
1.4 un3 katalizátor van elhelyezve, a kemencét 
a tálcák alatt elhelyezett csőkígyókban magas- 
nyomású melegvízzel fűtik, a túlmelegedés elke
rülésére hűtőkígyók is vannak beépítve- Az 
eljárás lényegében a ftálsavanhidrid-gyártáshoz 
hasonlít.

V I. tá b la

100 kg  a n tra c h in o n  e lő á llítá sa

szakaszos fo ly am ato s

96 k g  a n tlira e é n  (100%) 102 kg  a n th ra c é n  (100o/o)
200 k g fH 2S0 4  konc. 36 m 8 víz
10 k g  Na2Cr20 7 (5<>/o veszt.) 95 m 8 gáz  (4000 -K al./m 3)

120 k g  CaO 140 kg  gőz
30 kg  N a2C 0 8 28 m 8 levegő
15 k g  n itro b e n zo l 52 kw h á ra m

(5% veszt.) 4.5 h m u n k a ó ra  (hav i 30 to
H ozam : 88—90% üzem)
E d én y : 1.2 m* ox idáló H ozam : 82%
Id ő : 18 h  ox id á lás

Amint a VI. tábla adatai mutatják, a kata
litikus eljárás gyártási költsége kisebb, az eljá- 
rás 'elegánsabb és nem 'igényel import krómot. 
A számításba jövő gyártási mennyiségek azon
ban alapos meggondolást igényelnek, mivel egy 
szakaszos üzem megépítése lényegesen egysze
rűbb. Amennyiben a jelenleg működő ftálsav- 
üzemünlc helyett egy nagyobb kapacitású üzem 
építését tűznék napirendre, érdemes lesz meg
vizsgálni az ottani készülékek fenti célra tör
ténő részbeni felhasználásának lehetőségét.

A fentiekben igyekeztem bemutatni néhány 
fontosabb problémát a szerves féltermélkek kuta
tási területéről. Nem tartozott a tárgyhoz és 
nem is szóltam részletesen a kátrányfínomítás 
kérdéseiről. Ezen a területen sok még a tisztá
zandó kérdés, melyekkel a 'szakköröknek foglal
kozniuk kell. A komlói szén kokszosításánál 
adódó kátránymennyiség célszerű kihasználása 
nélkül egészséges szerves vegyiipar nehezen 
képzelhető el.

(Szerves Vegyipari Kutató Intézet 1. sz. közleménye.)

13. BIOS Repotrt No. 1148.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára május 1-én megnyitotta újonnan 
épített folyóirat-olvasótermét. A tudósok, kutatók és művelődni vágyó dolgozók itt kéz
hez kaphatnak minden magyar nyelven megjelent tudományos folyóiratot, első évfolya
mától kezdve.

A külföldi folyóiratok között legnagyobb számmal a Szovjet Tudományos Aka
démia kiadványai szerepelnek, de igen sok folyóirat jár a népi demokráciák orszá
gaiból is.

A folyóirat-olvasóterem hétfőtől péntekig 9 órától 20 óráig, szombaton 9 tői 16 
óráig van nyitva. j .
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Kaucsuk és műkaucsuk a Szovjetunióban
D K  B R U C K N E R  Z O L T Á N

M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a

A természet adta nyersanyagok közül — 
amint tudjuk — a kaucsuk ma már nélkülözhe
tetlen. Egyetlen nyersanyagot sem ismerünk 
az iparban, amelynek fizikai tulajdonságait 
olyan tág határok között lehetne változtatni, 
mint a kanosukét. Gyakran helytelenül gumi
nak is hívjuk. Tegyünk különbséget a kaucsuk 
és a gumi között, hívjuk a vulkíánozatlan termé
ket kaucsuknak, a vulkánozott terméket pedig 
guminak.

A kaucsuk megismerése már Amerika fel
fedezésével kapcsolatos, de az 1800-as évekig 
csak mint ritkaságot mutogatták/. 1839-ig 
gumiiparról nem is beszélhetünk. Ekkor fe
dezte fel GOODYEAR Amerikában a karmsuk
nak azt a tulajdonságát, hogy kénnel össze
gyúrva és melegítve elveszti képlókenységét 
és rugalmassá válik.

Ezt az eljárást, mivel az átalakításhoz 
hőre van szükség, „VULKÁN“ isten nevéről 
vulkánozásnak! nevezzük. Miután kizárólag a 
földkerekség forróövi zónájában teremtek azok 
a növények, amelyekből a kaucsuk kivonható 
volt, ezért az első világháború utáni Európá
ban Németország és a Szovjetirnió hatalmas erő
feszítéseket tett, hogy a kaucsukbehozataltól 
függetlenítse magát. A második világháború 
kitöréséig ez azonban csak a Szovjetuniónak 
sikerült majdnem teljes mértékben.

Az a haladás, amelyet a kaucsuk vulkáno
zásának a felfedezése óta a feldolgozásban tet
tek, szinte elképzelhetetlen. Lényegében azon
ban mégsem sikerült a gumi alapvető tulajdon
ságait megváltoztatni és nem valószínű az sem, 
hogy a jövőben most már sikerülni fog a jó 
tulajdonságait lényegesen fokozni.

A gyors léptekkel haladó ipar azonban 
újabb és újabb követelményeket állít a kau
csuk, illetve a gumi elé (pl. hőállás, olaj és oldó
szer bírás) mégpedig annyira, hogy azoknak a 
természetes kaucsufk már nem tud eleget tenni.

A kaucsukbehozataitól való függetlenít é- 
sen kívül mai kémiai tudásunk birtokában ez 
is erősen hozzájárult azokhoz a törekvésekhez, 
amelyeknek célja a természetes kaucsuk pótlá
sára „mesterséges líton“ műkaucsukot előállí
tani.

A kaucsuk-vegyészt a szintetikus, nagy 
molekulasúlyú termékek közül, különösen a 
képlékeny és nyújtható anyagok érdeklik. Eze
ket a termékeket két nagy csoportba: vulká- 
nozhatók és a nem vulkánozhatók csoportjába 
osztjuk.

I. Vulkánozhatók:
a) Ide tartoznak a „kaucsuk“-szénhidrogé- 

nek, vagyis diének és homológjaik, illetve ana
lógjaik polimerizációs termékei, vagyis szűkebb 
értelemben véve a szintetikus kauesukok.

b) Alifás dihalogének és alkáli-poliszulfidok 
reakciós termékei. (Thioplasztok.)

II. Nem vulkánozhatók. (Thermoplasztok.)
a) Lágyító szerek nélkül is kaucsukszerű

tulajdonságú polimerizációs termékek.

1. Nagy molekulasúlyú szénhidrogének 
(Oppanol B).

2. Poliakrilsav-észterek (Akronal, Plexi- 
gum).

b) Lágyítószerekkel kaucsukszerű tulaj
donságéi polimerizációs termékek (Igelit, Mipo- 
lám, Koroseál).

Alábbiakban ismertetni fogom elsősorban 
a legrégibb szovjet műkaucsukot, a szovprént, 
másodsorban a LEBEDEV eljárása szerint al
koholból előállított butadien polimerizátumot, 
az SK-t. Beszélni fogok azután a Szovjetunió 
területén termelt KOK-SAGHYS kaucsiűcról 
és végül az 1948 vége óta gyártott BUNA S tí
pusú műkaucsukról.

I. A' szovprén acetilénből és sósavból, illetve 
a belőlük előállítható kloroprénből készül, telje
sen az amerikai neoprénnek megfelelően.

A kloroprén 2-klórbutadien az alábbi szer
kezettel

CH2=C—CH=CH2
I

Cl
Előállításánál acetilént ammoniumklorid- 

dal, vagy sósavas aminnal készült rézkloriir ol
datba vezetünk. Rövid idei állás után a rend
kívüli robbanékony trimer divinyl-acetilén

CH2=CH—C=C-CH=CH2

képződése mellett dimer monovinyl-acetilén 
képződik

CH2 =  C H - C  =  CH

Utóbbi forráspontja +5° C és egy molekula 
sósavval ammoniás rézkloriir hatására nyomás 
alatt átalakul 30"-on előbb 4 klór 1,2-butadiénné, 
majd izomér átalakulás következtében 2 klór 
1,3 butadiénné. másnéven kloroprénné. A kloro
prén színtelen éterikus szagéi folyadék, forrás
pontja +59.4 C°. Polimerizációja vezet a szov- 
prénhez.

A polimerizáeión, illetve sokszorozódáson 
szűkebb értelemben két vagy több azonos mole
kulának ugyanolyan százalékos összetételű ve- 
gyületté való egyesülését értjük, többszörös 
molekula séillyal. Tágabb értelemben véve 
azonban a sokszorozódásnál a molekulák fel
építésében különnemű alap-molékulák is sze
repelhetnek.

A szovprén kopási ellenállása, szakítási 
szilárdsága és rugalmassága csekély. Olaj és 
napállása elsőrendű, különösen jó a gázáthat- 
lansága.

Fajsúlya 1.21. Szaga kellemetlen és így a 
feldolgozáskor hathatós szellőztetésről kell gon
doskodni.

Szerkezeti képete azonos elvű az izoprén 
polimerizatuméval

-C H 2-C =C H -C H 2—CH2-C =C H -C H 2
I I

Cl Cl
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Vulkánozásához nincsen kénre szükség. 
A jól sokszorozódó kloroprént ugyanis előállí
tása alatt csak részben engedik sokszorozódni. 
így jutunk az termékhez. Ez teljesen a vul- 
kánozatlan kaucsukra hasonlít és fenil-/?-naftil- 
aminnal van stabilizálva. Az állandósító hatása 
azonban 100 C°-on felüli hőmérsékleten meg
szűnik, a sokszorozódás tovább megy és a 
termékhez jutunk. Ez egy a vulkánozott kau- 
esukhoz hasonló, átlátszó, kemény, elasztikus 
anyag. 7

Cinkoxid (ZnO) elősegíti ezt a folyamatot, 
de a savanyú gyanták is hasonló hatásúak. 
Utóbbiak úgyszólván minden „szovprén"' keve
rékben előfordulnak, miután ezenkívül még ki
tűnő lágyító hatásuk is van. MgO a megégés 
ellen véd és megköti az esetleg képződő sósavat.

Egy tipikus szovprén keverék a következő:
100 szovprén,
10 MgO,
5 ZnO,
5 gyanta,
5 gyapotmagolaj.

A keverék elkészítése nem könnyű, hide
gen ugyanis nem lehet vele dolgozni, miután 
a polimerizátum túl kemény, meleg hengerek 
esetén pedig nagyon ragad.

A legnagyobb hátránya, hogy kaucsukban 
nem oldódik. Abroncsok gyártására nem alkal
mas.

A Lebedev eljárásánál nyert éter, kellő tis&- 
títás után. fedezi a Szovjetunió egész éter- 
szükségletét.

Az eljáráshoz szükséges etilalkoholt ré- 
gente tisztán burgonyából nyerték. Egy hektáron 
10—20 tonna burgonyát termelnek  ̂ ebből pedig 
1—2 ezer kg abszolút alkohol lesz. Egy hektár 
burgonya termése tehát 200—100 kg butadien 
kaucsukot ad.

A nyert butadien kaucsuk éppúgy vulkánoz- 
ható kénnel, mint a természetes kaucsuk. ZnO 
és akcelerátorok jelenléte előnyösen befolyá
solja a folyamatot. Feldolgozása azonban nehe
zebb a természetes kaucsukénál és a vulkáno
zott termékek mechanikai tulajdonságai nem 
érik el a természetes kavicsukból előállított ter
mékekét.

III. Rátérek ezekután a Szovjetunió terü
letén termelt KOK-SAGHYS kaucsukra.

Hogy milyen nagy fontossága volt annak, 
hogy a trópusi kaucsukot pótolni lehessen hazai 
kaucsukkaJ, annak dokumentálására rövi
den visszamegyek egészen 1925-ig. Ebben az 
időben ugyanis a világ gépkocsi állományának 
85%-a az Egyesült Államokban futott, ők 
használták a világ kaucsuiktermelésének 80%-át, 
ugyanakkor pedig a világtermés 77%-a angol el
lenőrzés alatt állott. 1924-ben az Angliából be
hozott kaucsukért 185, 1925-ben pedig 400 mil
lió dollárt fizettek. Egyedül ennek tiszta nye
reségéből fizették ki az angolok az 1925-ben 
esedékes 150 millió dollár háborús adósság-rész
letet. Ennek egyik fejleménye volt az, hogy 
EDISON 1925-ben, 79 éves korában, egy társa
ságot alapított és azt tűzte ki ennek céljául, 
hogy hazai növényekből a trópusival egyen
értékű kaucsukot nyerjen ki. A társaság labo
ratóriumában körülbelül 2000 növényt vizsgál
tak meg. teljesen megfelelőt nem találtak.

1928-ban tűzte ki ennek az — amint láthat
juk nem kis problémának a megoldását a Szov
jetunió. Számos expedíció indult vítnak, nagy 
apparátussal fogtaki neki a munkának, amely 
azután már 3 év múlva eredménnyel járt.

1931-ben RODINIJ orosz kutató fedezte fel 
Ázsiában a Tiensan hegységben, ahol 1800—2000 
m magas völgyekben honos, a mi gyermeklánc
fűnkkel rokon TARAXACUM KOK-SAGHYS 
nevű növényt. Ennek kaucsuktartalma olyan 
nagy, hogy termesztése a kaucsuk nyerése 
szempontjából gazdaságos. Innen telepítették 
szét a szovjet számos helyére.

A legelterjedtebb KOK-SAGHYS kultúra 
Ukrajnában, Fehéroroszországban, a baskír 
köztársaságban, továbbá Őrei, Voronyezs, Kú
ráin és Tambow vidékén van.

A KOK-SAGHYS az enyhe, párás kiimát 
szereti, de a hideggel és szárazsággal szemben 
is ellenálló. A talajra nem igényes. Virágzása 
középoroszországi viszonyok szerint május vé
gétől június végéig tart. Magról és gyökérről 
szaporítható. A magot inkább tavasszal vetik, 
mégpedig korán. A mag igen könnyű, 1 kg 2.5— 
3 m illió  szemet tartalmaz. A vetőmag szükség
lete 1 hektárra 2.5 kg.

Szednek egyéves és kétéves gyökeret. Az 
egyévest októberben, a kétévest júliusban. Egy 
gyökér súlya 30—50 gramm. Ukrajnában 40.000 
hektárt ültetnek be. Egy hektáron 6—7000 kg 
gyökér terem. A gyökér összetétele egyéves 
korban:

II. A butadien típusú inűkaucsukot az SK-t 
alkoholból állítják elő.

L eb ed ev  e ljá rá sa  szerint az alkoholgőzét 
450 C° körüli hőmérsékleten, dehidratáló (AI2O3) 
és dehidrogénező (ZnO) katalizátorokon vezet
jük át. (L. Magyar Kémikusok Lapja 1950. 34 o.)

2 C2H5OH -* CH2=CH—CH=CH2 +  2 H2O +  H2

A reakció azonban nem ilyen símán játszó
dik le, amennyiben a melléktermékek egész 
sora képződik.

5100 kg alkoholból:
1250 kg butadient,
204 kg butilént,
460 kg aldehidet,
306 kg étert,
204 kg etilént,
51 kg propilént,
96 kg hidrogént,
36 kg metánt,
51 kg CO-t,

102 kg C02-t,
510 kg egyéb szénhidrogént,
153 kg alkoholt kapn ak .

Az 1250 kg butadienből nátriumos polime- 
rizációval 1000 kg SK kaucsukot kapnak. Lebe
dev eljárását többen tökéletesítették. Elsősorban 
SZMIRNOV, majd OSZTROMISZLENSZKIJ. 
Ennek eredménye azután az, hogy ma egy 22— 
24% butadien koncentrációjú gázt kapnak. 
A termékek frakcionálással választhatók el. 
A butadient azonban nem tisztítják meg telje
sen és a vele együtt képződött telítetlen szén- 
hidrogének egy részével együtt vetik azután a 
polimerizációnak alá. Ilyen módon a kiindulási 
ipari szeszre számítva egy körülbelül 35—38 
százalékos kihasználás érhető el.

Az aldehid és a visszanyert szesz vissza
kerül a reakciós térbe. Aldehid jelenléte a ki
használást előnyösen befolyásolja.
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N edvesen Szárazon

70.00% VÍZ — %
2.220/0 kaucsuk 7 .4 %
0.78% hamu 2 .6 %

12.60% inulin 42.0%
14.40% egyéb org. és anorg. 48.0%

100.00% 100.00%
Az inulin egy CeHioOö összetételű szénhid

rát. hidrolizálva frúktózt ad. Kétéves száraz 
gyökérben a haucsuktartalom 16—18% is lehet.

Cukorgyárakban dolgozzák fel, mégpedig az 
egyéves gyökeret a cukorgyári idény után, a 
kétévest pedig előtte, A cukorgyárak kis átala
kítással, illetve gépi kiegészítéssel kitűnően 
alkalmasak a gyökér feldolgozására.

1 tonna nedves gyökérből:
3—6 kg 55—60%-os latexet,

19—29 kg kaucsukot és
50—70 kg alkoholt kaptak.
Ez utóbbit a gyökérben lévő inulinból ál

lítják elő és viszik tovább a butadien-kaucsuk 
szintéziséhez. így csökkennek a kaucsuk ter
melési költségei és így lesz olcsóbb a butadien- 
kaucsuk is.

Miután 1 hektáron átlagban 6.5 tonna gyö
keret termelnek, hektáronként átlagban

30 kg 60%-os latexet,
156 kg kaucsukot és
400 kg alkoholt

kapnak. Egyedül Ukrajnában tehát a beülte
tett 40.000 hektáron

1.200 tonna latexet,
6.240 tonna kaucsukot és

16.0000 tonna alkoholt állítottak elő.
Az egész Szovjetunióban ennek ötszörösét 

vehetjük, tehát
6.000 tonna latex,

31.200 tonna kaucsuk és
80.000 tonna alkohol

az évi termelés, ennyi alkohol pedig Lebedev 
eljárása szerint dolgozva, kereken 15.000 tonna 
butadien kanosukhoz elegendő.

A KOK-SAGHYS kaucsuk termelésével 
nyert alkohol tehát átkerül a Lebedev eljárása 
szerint előállított szintetikus butadien kaucsuk 
előállításához. Ez teszi gazdaságossá az eljárást.

A KOK-SAGHYS kaucsuk és a HEVEA- 
félékből nyert kaucsuk összetétele azonos C5H8. 
Tisztasága ugyan még nem éri el mindig a tró
pusi ikaucsukét, amennyiben az előállítási mó
doktól függően 85—90% a kaucsuktartalma. 
Sikerült azonban a legutóbbi években már egé
szen 94%-ig tiszta kaucsukot kitermelniük.

Miután a KOK-SAGHYS inulinjából nyert 
alkohol nem fedezi a Lebedev eljárása szerint 
előállított butadien kaucsuk előállításához 
szükséges alkohol mennyiségét és a burgonyát, 
ezt a fontos népi táplálékot, amelyből — mint 
azt már mondottam — erre a célra alkoholt 
állítanák elő, fel akarták szabadítani, meg
kísérelték az alkoholnak szintetikus úton való 
előállítását.

Erről a Szovjetunióban már bevezetett 
szintétikus etilalkohol előállításáról akarok itt 
még megemlékezni.

Kiindulási anyaga az etilén, amelyet a föld
gázból vagy krakkgázokból nyernek. A Lebe- 
dev eljárásnál, mint melléktermék képződő eti
lén, szintén felhasználható itt.

Két eljárás szerint dolgoznak. Éspedig vagy 
kénsavval etilkénsavon át, vagy direkt vízgőz
zel.
1 . CH2=CH2 +  H2SO4 -  CH3—CH2—O—SO2—OH 

2 CH2=CH2 +  H2SO4 -»
-  CH3—CH2—O—S0 2—O—CH2—CH3 

CH3-C H 2- 0 - S 0 20 H +  H20  U C2H50 H+H 2S0 4  
(CH3CH20 )2S0 2  +  H20  u

U CJLOil +  C2H— 0 —SO2—OH
2. CH2=CH8 +  H20  U C2H5OH.

Ez utóbbi katalitikus reakció. A használ
ható katalizátorok 4 csoportba oszthatók.

1. Organikus (Piridin, chinolin és org. 
S8,V&ik)

2 . Ásványi savak (HC1, H2S04, H3PO4).
3. Ásványi savak sói (főleg foszfor és 

molibdén-savas sók).
4. Al, Or és Cu oxidok.
A' kénsavas eljárásnál 95—98%-os kénsav

val, 80 C°-on aluli hőmérsékleten játszódik le a 
reakció. 80 C°-on felüli hőfokon zavarna az 
etilén polimerizációja.

ORGANDZSANOV kiszámította, hogy egy 
tonna szintétikus alkohol a kénsavas eljárás 
szerint 600 rúbelbe, a katalitikus szerint elő
állított 400 rúbelbe kerül. Középértékben kere
ken háromszor olcsóbb tehát a szintétikus alko
hol, mint a mezőgazdasági.

Hogy a két eljárás közül melyik fog be
válni jobban, arra néhány óv múlva fog válasz 
adódni.

IV. 1948- év végén megjelent a Szovjetunió 
bán egy Buna S típusú műkaucsuk is. Ez telje
sen olyan, mint a német Buna S és éppen úgy is 
kell vele dolgozni. Előállítása butadienből és 
szt íróiból történik. A butadient a petróleum 
krakkolási termékeiből nyerik ki. Krakkoláskor 
a négyszénatomú telítetlen szénhidrogéneknél 
40% izobutilén, 40% butilén és 20% butadien 
keletkezik.

A sztirolt benzolból és etilénből az etilben
zolon keresztül állítják elő. Utóbbi 650° C körüli 
hőmérsékleten vascsőben dehidrálható.

A Szovjetunióban mindent megtettek a tró
pusi kaucsuk pótlására és ez, amint az az el
mondottakból látható, eredménnyel is járt-

Az ott előállított három műkaucsukféleség- 
ből

1 . a szovprónből,
2 . a Lebedev kaucsukból és
3. a Buna S-ből, a termelt KOK-SAGHYS 

kauesukkal minden megoldható.
Minden a gumiiparban használatos és szük

séges töltőanyagot, kormot, lágyítót és az akce- 
lerátorokat maguk állítanak elő és így behoza
talra nem szorulnák.

A fentiekben ismertettem azon kaucsuk 
és műkaucsuk termékeket, amelyekkel a Szov
jetunióban, ottlétem alatt dolgoztam.

Kedves kötelességemnek teszek eleget ak
kor, amikor innen köszönetét mondok azon 
kinti hivatalos köröknek, valamint kinti bará
taimnak, akik előzékenységükkel és segítségük
kel lehetővé tették, hogy szakmai vonalon dol
gozva, tanulhassak és továbbfejlődhessek.
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A szilikonok kémiája II.
D R  N Y Ú L  G Y U L A *

A mono-, di- és trifunkciós vegyületekből 
nyerhető kondenzációs egységeket újabban 
egyszerűsített formában jelölik. A monofunk
ciós klórszilán hidrolízise és kondenzációja 
során pl (egy molekulára vonatkoztatva) a 
következő egység keletkezik:

melyek a isziloxán kötéstől eltérő módon poli
merizálhatok. Az irodaiam számos adatot tar
talmaz pl a Si—Si kötésre vonatkozóan. Meg
állapították, 'hogy az ilyen láncok hosszúsága 
és ellenállóképessége sokkal korlátozottabb, 
mint az analóg iC—C vegyületeké. A hidridek

R R R
I —VíH.O

R—Si—Cl -  R— Si—OH-------->R----Si—O % =R*SiOo,5=M
R R R

A difunkciósokból:
R R

Cl—Si—C l-  HO—Si-OH
-H,0

R I
R

A trifunkciósokból:
R

R
■I• O'/*— Si—Ofc=R,SiO=D 
R

RR
I | - ‘/iE .0

Cl—Si—Cl -  H O -Si-O H ------ -O '/í— S i-0% =R .S i01„=T
Cl OH 0'/2

Fenti jelöléseket alkalmazva, a ciklikus 
sziloxánok képlete: Dn a nyíltláncú poliszi- 
loxánoké (szilikon olajoké) pedig:

M—D—D—.. .—D—M=M2D„_ 8

ahol „n“ a molekulában levő Si-atomok száma.
A szilán-triolok kondenzációs terméke (2. 

ábra) egyszerűsített formában a következőkép
pen írható fel:

í I
—T—T—T—T—

I I
—T—T—T—T—

I I
A szilikon-gyanták kondenzálódása (8. ábra) 

pedig az alábbi képlettel jellemezhető:
D—T—D—D—T—...
I I ID—T—D -T —T—...

I
illetve, ha a két láncot monofunkciós csopor
tokkal fejezzük he:

M —D—T—D—D—T—...
I IM—D—T—D—T —T—...

I
EGYÉB POLIMERIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

Az előzőekben ismertetett eljárások vala
mennyien á Si—0 —Si kötés erősségére alapo
zott, nagy molekulájú műanyagok előállítását 
célozták. A Si azonban nemcsak O-el, hanem 
egyéb atomokkal is alkothat láncszerű vegyié 
leteket és kombinálható olyan gyökökkel is,

* Első közlemény Magyar Kémikusok Lapja 1950. 
85.

sorában eddig előállított legnagyobb molekula 
a hexaszilán (SieHu) {33). A halói dók közül a 
S Í 4 C I 1 0  ia  legnagyobb ismert molekula, Alkile- 
zéssel csak 2 Si-atomot tartalmazó molekulát 
sikerült előállítani (34):

Si£Cls +  10C,H5MgBr —
-(C 6H5)4Si + (C»H5)s=Si-S isi(C 6H5)3

A legtöbb (4) Si-atomot tartalmazó szerves- 
Si vegyületetl fém Na-nak difenil-, ditolil- vagy 
dibenzil-diklórszilánnal való reakciója útján 
állították elő (35):

(C«H5)2Si—Si(C6H4)«
I I(C6H5)2Si-Si(C,H 5)6 

C„H5 C6H6 C«H5 CeH5

4(C„H5)2SiCl2 +  8Na - 8NaCl +  
vagy

—Si—  Si Si—  Si-
I l i i
C6H5 C6H6 C6H5 C6H5

Az ilyen vegyületeknek gyakorlati jelentő
ségük nincs, mert könnyen bomlanak (hő, oxi
dáció stb. hatására). A Si—Si-'kötés már híg 
lúgokkal is hidrolizál, H2 fejlődés közben.

A Si—C-kötés az előbbinél sokkal állan
dóbbnak bizonyult hőre, oxidációra vagy hid- 
rolizisre egyaránt. Ezért lehetségesnek látszik 
oly polimerek felépítése, melyekben Si-atomok 
és szerves gyökök váltakoznak. A —Si—C— 
Si—C típusú láncban a kétféle atomhoz kap
csolt megfelelő gyökökkel a szerves-Si polime
rek igen nagy változatosságban volnának élő- 
állíthatók.

Ilyen vegyület előállítása csak a legújabb 
időkben sikerült olymódon, hogy meti lénk lóri- 
dót elemi Si-mal reagáltattak katalizátor jelen-
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létében, mikor is olyan vegyület keletkezett, 
melyben a — CHa — SiCh — csoport ismétlő
dött. Grignard reagenssel ez a vegyület a 
— CHa — SiRa— megismétlődő csoportot tartal
mazó polimerré alakítható (36).

A — CHz-nél nagyobb gyököket is lehet 
kőt Si-atom közé iktatni. Pl a p. dibrómbenzol— 
diMg vegyülete (Grignard) reagálhat SiCL-dal 
a következőképpen (37):

2SiCl4 +  2BrMg — CeH4—MgBr -*
SiCh—C»H4—SiCla—C6Hi- +  4MgBrCl

A reakcióképes klóratomok újabb Grignard 
vegyülettel cserélhetők ki:

(SiCla—C6H4—)x +  2xCH3HgBr-> 
->-[S í(CH8)2- C 6H4- ] k+  2xMgClBr

A Mg sókat vízzel kioldva s az oldószerként 
használt étert lelűzve, a fenti vegyület szívós, 
gyantás polimerként maradt vissza.

Alifás dihalogénnel már régebben is elő
állítottak hasonló vegyiiletteket. Az 1,5 dibróm- 
pentán diMg vegyülete 2 mól SiCL-dal rea
gálva — Si —(CH2)5 — Si — típusú, nyílt láncú 
molekulát, 1 mól SiCL-dal pedig heterociklust 
eredményezett (38):

CH2-C H ,-C H 2
I I
CH.-CH.-SiCh

A realkció főterméke, a nyiltláncú vegyü
let olyan polimert alkot, melyben 2—2 Si atom 
között egy pentametilén csoport van. Előállít
ható oly polimer is. melyben pentametilén és 
fenilén gyökök váltakozva helyezkednek el a 
Si-atomok között.

Az ilyen polimerek aránylag rövid lán
cúnk. Molekulájuk növelhető úgy, hogy 2—2 
molekulát sziloxán csoportokkal (illetve —0 — 
híddal) kötünk össze. Erre alkalmas módszer 
az, hogy néhány Si—Cl csoportot hagynak a 
molekulában, ezt hidrolízissel Si—OH cso
porttá alakítják, amely hevítéssel, intermole- 
kuláris kondenzáció útján sziloxán-hidat képez 
a két molekula között:

—Si (CHS) 2- C 6H4—Si (CH3 )—
0
1

-Si(C H 3)-C eH4—Si(CH3)2-
Ugyanez a cél trifunkeiós csoportok beépítésé
vel is elérhető.

Telítetlen és polimerizálható szerves gyö
köknek a Si-atomhoz kapcsolása szintén igen 
változatos lehetőségeket nyújt azáltal, hogy a 
sziloxán kondenzáción kívül a szerves gyökök 
polimerizációja is növelheti a molekulát. Szov
jet kutatók behatóan foglalkoztak ezzel a téma
körrel is. Polimerizációs kísérletek tetra-allil-, 
irietil-vinil-, fenil-etinil-etoxi-, allil-trietoxi- 
szilánnal és hexa-etinil-disziloxánnal: (HC=C)3 
Si—0 —Si(C=CH)s, azt mutatták, hogy bizo
nyos feltételek mellett megvan a lehetősége 
annak, hogy a telítetlen csoportok polimerizál
janak (39).

Diallil-, metlilallil-, divinil- és metilvinil- 
diklórszilánok hidrolízisével a megfelelő 
sziloxánok' állíthatók élő. Ezek a telítetlen cso
portokon át polimerizálhatok azáltal, hogy 
a terméket levegőn, vagy benzoilperoxid katali

zátorral hevítjük. Ilymódon Si—0  és Si—C, 
valamint C—C kötések vegyesen szerepelnek 
a végtermékben (40).

Kopolimerek is előállíthatok azáltal, hogy 
olefin kötéseket tartalmazó szíerves-Si vegyü- 
leteket vegyileg hasonló szerve® vegyületekkel 
együtt polimerizálnak. Pl metil-allil-diklór- 
szilánt; hídrólizálnak a megfelelő diollá s ezt 
monomer metil-metakriláttal elegyítve, ben
zoilperoxid katalizátor jelenlétében hevítve 
polimerizálják, miáltal homogén, szilárd anya
got nyernek.

A Si—N—Si-kötés szintén előállítható poli
mer láncok formájában. Az ií. n. szilazinokban 
ni —Si—NH—Si—NH-típusú lánc van (41). Vár
ható. hoírv egyéb negatív elemek (pl. /a kén) 
szintén alkalmasak lesznek hasonló láncok kép
zésére.

TIT. A SZILTKONIPAR KIALAKULÁSA.
A szerves gyököket tartalmazó szilícium 

vegyületek előnyös gyakorlati tulajdonságait 
csak a közelmúltban fedezték fel s ennek kö
vetkeztében szilikon iparról csak alig 4—5 éve 
beszélhetünk. Tekintettel azonban arra. hogy ez 
az eredmény sok évtizedes, meddőnek látszó, 
elméleti jelentőségű kutatásokat koronázott 
mén, érdekesnek látszik röviden áttekinteni 
azokat a fontosabb eredményeket, melyek az 
ipari fejlődést megelőzték és előidézték.

1823-ban fedezte fel Berzelius a szilikon 
vegyületek legfontosabb alapanyagát, a szili- 
cium-tetrakloridot (42).

1846-ban Ebelman állította elő az első szer
ves gyököt tartalmazó Si-vegviiletet, a ková
szává® etilésztert (mai nevén tetra-etoxiszilánt) 
s ezzel létrehozta az első Si—0 —C kapcsola
tot (4).

1863-ban Friedel és Crafts a Si—C kötés 
létrehozásáról számoltak be, a tetra-alkil szilá- 
nok előállítása útján (5).

1868-ban Friedel és Ladenburg a hexa-etil- 
disziloxánban az első Si—0 —Si kötést tartal
mazó vegyiiletet állították elő (43).

1873-ban Ladenburg a Si—C kötést aromás 
gyökkel is létrehozta (fenibtriklórsziIán) (6).

1885-ben állította elő Polis az első kristá
lyos Si—C vegyiiletet (a tetrafenil szilánt), 
mely már akikor feltűnt rendkívüli hőállásával 
(vörös izzásom bomlás nélkül desztillál) (1(1).

1899-ben jelent meg Kipping első cikkle 
a szerves-Si vegyületekről s ezzel egy 45 évig 
tartó szívós kutatómunka kezdődött meg, 
melynek során, munkatársaival együtt 57 cikk
ben számolt be munkásságáról (44).

1904-ben Kipping alkalmazta először az 
akkoriban feltalált Grignard vegyületeket 
a szerves-Si vegyületek szintézisére (7).

1916-tól Stock és munkatársai alapvető 
munkát végeztek a Si-hidridek és haloidok kuta
tásával (1,45).

Az 1930-as évek óta szovjet kutatóknak szá
mos cikke jelent meg erről a területről. Mun
kásságuk kezdetben főként a telítetlen szén- 
hidrogének kapcsolásával létrehozható szer
ves-Si vegyiiletekre terjedt ki. Dolgov, Shtetter, 
Andrianov, Ushakov, Koton és munkatársaik 
1932 és 1939 közt több közleményben számoltak 
be munkásságukról (18,39).
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Ugyancsak 1930 óta lendült fel Ameriká
ban is a szilikon-kutatás. Itt az üveg- és elek- 
trcmosipar vette kezébe a kutatás dk irányítá
sát. A Corning Glasis Co. és a General Electric 
Co. kutató gárdája alapos munkát végzett 
a szilikon-kémia minden ágában.

A második világháború alatt a kutatásoknak 
újabb lendületet adott az a tapasztalat, hogy 
számos szí 1 i kon-vegyületet kitűnően lehetett 
használni a hadviselés technikájában. Magas
sági repülőgépeken, tengeralattjárókban, harci
kocsikon és számos más helyen sok ilyen anya
got alkalmaztak. Az irodalom, természetesen, 
azidőben minderről vajmi keveset említett.

1945 óta egyre szaporodó irodalom számol 
be a háború alatt elért eredményekről és az 
újabb kutatásokról, de a technikai megoldások 
számos fontos részletét (hidrolízis és kondenzá- 
zió) ma is meglehetős homály fedi.

A szovjet kutatók munkásságáról újabb 
cikkek jelentek meg. Jakubovits és Ginszburg 
1946-ban új eljárást jelentettek be (diazo eljárás) 
a szerves gyök és Si kapcsolására (21).

Amerikában cikkek és szabadalmak egész 
sora foglalkozik szilikonkérdésekkel. (Gilman, 
Schumb, Hurd, Peppard, Hyde, Gilliam stb.). 
Kiemelkedő munkát végez a General Electric 
kutató laboratóriumának két vezetője: Patnode 
és Rochoto. Utóbbi inkább az alapvegyületek 
előállításával foglalkozik, az ő nevéhez fűző
dik az elemi Si-ból kiinduló, ú. n. direkt-szinté- 
zis felfedezése. Patnode főként a hidrolízis és 
kondenzáció szakembere.

*
A (szilikonipar kialakulása elsősorban a 

háborús szükségleteknek tulajdonítható. Az 
alapvegyületek (alkilhaloid-szilánok) előállítá
sára kiét módszer nyert ipari alkalmazást: 
a Grignard-vegyiiletes szintézis és a Roohow- 
féle közvetlen eljárás. A továbbiakban (hidroli- 
zis, kondenzáció) a két eljárás elvileg azonos 
úton jár.

I. A Grignard-vegyületeket az 1943-ban ala
kult Dow-Corning Co. midland-i (Michigan 
állam) üzemében alkalmazták először ipari mé
retekben szilikon alapvegyületek előállítására 
(46). A 3 millió dollár költséggel épült telep 
(kezdetben havi 40—50 t. termeléssel) 1944 óta 
működik. A metil-szilikonok előállítására alkal
mazott legfontosabb vegyfolyamait:

2CH3MgCl +  SiCl4 -  (CHshSiCb +  2MgCls,
illetve a főtermékként nyert dimetil-diklór- 
szilán hidrolízise:

(CH.J.SiCl, +  H20 -v (CHabSiO +  2HC1

A reakcióban résztvevő Grign'ard-vegyiilet ere
deti kiindulási anyagaiból (metanol vagy me
tán, MgCb vagy MgO és klór vagy sósavgáz) 
a következő egyenletek szerint építhető fel:

vagy

vagy

CHsOH +  HC1 -+ CHsCl +  H*0 
C H /+ C1,-CH,C1-|-HC1

elektrolízis MgCl,------------- - M g+Cl,
/-v i „redukció, , MgO +  R--------- .Mg +  RO

CHSC1 +Mg^CHaMgCl
A SiOb kvarchomokból, kokszból és klórgázból 
készül:

SiO* +  2C-*Si +  2CO és Si +  2Ch -  SiCh 
vagy SiOs +  2Cf +  2C12 -+ SiCh +  2CO
Ezek a folyamatok a következő egyenletben 
összegezhetők (a képletek alatt a molekula- 
súlyok vannak feltüntetve):

Si02 +  2C +  2CH4 -f 4C1, +  2Mg +  H20  -
fiO 24 32 284 48,fi 18

(CH8)*SiO +  2MgCl2 +  4HC1 +  2CO
74 190,6 146 53

(Amennyiben a metilkloridot metán helyett 
metanolból állítják elő, a fenti egyenlet is ér
telemszerűen változik.) Az egyenletből kitűnik,, 
hogy a klór és magnézium csak segédanyagok, 
melyek a végtermékben nem jelentkeznek. Sú
lyuk 4,5-szerese a  keletkezett metil-szilikoné- 
nak, tehát aránytalanul nagy a főtermékéhez 
képest.

Fenti- szilikonok előállításakor a bruttó 
egyenlet a következő:

SiOa +  2C +  2C6H5 +  4CI2+  2Mg +  H20->
60 24 156 284 48,6 19

-  (CeRUSiO +  2MgCl2 +  4HC1 +  2CO
198 190,6 146 56

A Cl +  Mg súlya csak 1,7-szerese a fenil- 
szilikonénak. A MgCb és HC1 felhasználása 
(értékesítés Vagy regenerálás formájában) fon
tos része az eljárásnak. A keletkezett sósav pl 
felhasználható metilklorid gyártására (CH3OH +  
HC1 +  katalizátor), mely esetben a szükséges 
klór mennyisége a felére csökken (47).

A reakció nyersterméke mind az öt lehetsé
ges vegyületet tartalmazza (SiCh, RSiCh, 
R2SÍCI2, RaSiCl, RiSi), aránylagos mennyisé
gük a Grignard-reagens és a SiCh kiindulási 
arányától függ. Ha pl. RaSiCb a kívánt főtér - 
mék, akkor 1 mól SiCU-ra 2 mól RMgCl alkal
mazandó. Ilyenkor az elméletileg nyerhető 
diklór-szilánnak csak mintegy 50%-a keletke
zik, a többi 50% ennél nagyobb vagy kisebb 
mértékben alkilezett termékekből áll (48).

Ezek közül a SiCh-et és RSiCh-t visszaveze
tik újabb alkileziésre a körfolyamatba, hogy 
ezáltal is növeljék az R2SÍCI2 kitermelést. Az 
IviSiCl és R«Si (szintén elkíilönítendők: közülük 
az R3SÍCI a későbbiek során felhasználható, pl 
a metílszilikon olajok láncainak befejezésére. 
Oldószerk/ént metilklorid esetén etilétert hasz
nálnak, fenilezé'skor pedig maga a klórbenzol- 
fölösleg az oldószer (49). Brómmal jobban megy 
a reakció, de ennek használatát drágasága aka
dályozza.

A Grignard-reagen-it felhasználó eljárás 
előnye a rendkívüli sokoldalúsága. A legkülön
bözőbb vegyületeket lehet vele előállítani, a cél
nak megfelelő összetételben és kitermelésiben. 
Közismert hátránya az instabil és erősen 
relaikcióképes alkil-magn'éziumibaloidok haszná
lata, a drága és veszélyes oldószer (éter) és 
a termékek körülményes elválasztása. (3. ábra).

II. Az ú. n. „direkt“ eljárást a General 
Electric Co. waterfordi (New-York állam) tele
pén valósították meg ipari méreteikben. A telep 
3 évig épült, 5 millió dollár költséggel és 1947 
májusában került üzembe. Az alkalmazott 
eljárás egyszerűbb, mint a Grignard-os mód
szer, kevesebb vegyfolyamatból áll és főként 
a körülményes és költséges visszanyerési folya
matokra (oldószer, MgCb) nincs szükség (50).
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A változatlan klórbenzolt lepárolják a nagy 
forrpointú termékről és visszavezetik a reakció
csőbe. Az eljárás egyenletei a következők:

SiO» +  2C—Sí +  2CO 
CeH6 +  Cl2=CeH6Cl +  HCl 
2C6H5C1 +  Si=(CeHs)2SiCb 

(C.H5hSiCl2 +  HL0=(Cep 5)£SiO +  2HC1 
összesítve:

Si02 +  2C +  2C„He +  2C12 +  HlO -
60 24 156 142 18

-  (C6H5bSiO + 4HC1 +  2CO
198 146 56

A metil-szilikonok gyártásánál ez a gyár
tási ág annyiban előnyösebb, hogy a Si-ra szá
mítva több szilikont termel s a klórbenzol sok
kal olcsóbb, mint a metilklorid. Viszonylagos 
hátrány az ezüst katalizátor visszanyerése és 
a keletkezett sósav, amit nem lehet a folyamat
ban használni. (A metil-szilikonok gyártásánál 
keletkezett HCl-t CH3C1 gyártásra quanititative 
felhasználják.) (5. ábra.)

Etil-klórszilánokat is előállítanak közvet
len eljárással, a metilezéshez hasonló módon 
(gőzalakú etilklorid, 30% Cu katalizátor, 300° C). 
Más alkibhaloidokhoz külön kell megválasz
tani a legjobb kitermeléshez szükséges hőfokot, 
kontaktidőt s a katalizátor minőségét vagy 
formáját.

Az alkil- vagy ariHriklórszilánok a direkt 
eljárásnak nem kívánatos melléktermékei,

3. áb ra
Szilikonok vázlatos gyantásonenete (Giri-gnard v együ lő  bes 

e ljá rá s  szerin t).

A metil-szilikonok előállítására alkalma
zott reakció egyenletei a következők:

Si02 +  2C=Si +  2CO 
CH3OH +  HC1=CH3C1 +  H20  

2CH3CI +  Si=(CH3)2SiCl2 
(CH3)2SiCl2 +  H20=(CH3)2Si0 +  2HC1 

A részletakciók egyenleteinek összegezése:
Si02 +  2C +  2CH3OH -  (CH3)2SiO +  H20  +  2CO
60 24 64 74 18 56

A nyerstermék itt som olyan egységes, mint 
ahogy azt a reakcióegyenlet mutatja, hanem 
többféle vegyületet tartalmaz (SiCb, CHiSiHCb, 
(CH-daSiCl és Si (CH:i)i a (CHabSiCh főtérinek 
mellett). A’ melléktermékek zöme CHsSiOl«, 
melyet vagy láncelágazások létesítésére hasz
nálnak (pl metil-szilikon gyantáknál) vagy 
pedig Grignard-eljárással tovább metileznek 
a dimetil-diklórszilán termelés növelésére. 
(Ennél az eljárásnál a féltermékek) vissza
vezetéssel nem metilezhetők). (51). (4. ábra).

A fenil-szilikonok előállítása a direkt eljá
rással bizonyos mértékben eltér a metil-szili- 
k ónokétól. A klórbenzol gőzeit, 375—425° C hő
mérsékleten, fűtött 'csövön vezetik át, melyben 
Si és Ag por keverékéből készített, zsugorított 
szemcsék vannak. (A metilszilikonok előállítá
sánál Ag helyett Cu katalizátort alkalmaznak, 
ugyancsak 10  súly %-nyi mennyiségben s a 
szükséges hőfok a fentinél mintegy 100°-kal 
alacsonyabb.) Előnyös az elméletinél sokkal 
nagyobb mennyiségű klórbenzolt alkalmazni, 
mely higítószerként hat és a nagy forrpontú 
fenil-klórszilánok eltávolítását is elősegíti (52).

kvarc -
HOMOK

KOKSZ m e t a n o l  s o s a v ^

Si
Си I

KATALIZÁTOR CH3CL

M E TI L - K L O R -  
s z i l á n e l e g y

f e l t e r m e k e k

Si C ti,, CH3  Si CI3

to vábbi  m e t i l e z é s r e

m e l l e k t e r m e k

(CHj)3SiCl,
CH3 SiHCl2 stb.

víz
fotermek  
(CHjlgSi CL,

HCL

RÉSZBEN
KONDENZÁLT

METILSZILIKONOK

M ETIL SZILI KON POLIMEREK
4. áb ra .

M etil-szilikonok g y á r tá sa  („D ire k t“  e ljá rássa l).
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mert képződésük szénkiválással jár, ami a 
katalikus hatást károsan befolyásolja. Mellette 
CH4 és Ha is képződik, ami veszteséget okoz az 
alkil-haloidban (53):

3CH3C1 +  Si katatizator CHagiCJj +  2(CH ■ >}

2(CH3) pir° i^ sC,H4 +  H2 
C2H4 ->■ CH4 +  C

A gyakorlatban mindig képződik némi tri- 
halogén-szilán: mennyisége növekszik, ha a 
hőfok a szükséges küszöbhőmérséklet fölé emel
kedik, illetőleg ha a katalizátor kimerülő
ben van.

Kis mennyiségű trihaloid-szilán felhasz
nálható elágazó láncú sziloxán-polimerek kép
zésére. Ezt a szükségletet a közvetlen szintézis 
mellékterméke kb. fedezi is. Ha nagyobb nieny- 
nyiségre van szükség, ezt vagy Grignard-reak- 
eióval állítják elő, vagy pedig a direkt módszert 
úgy változtatják, hogy az alkilkloridgőzökhöz 
klórt vagy sósavgázt elegyítenek.

*
Az alkilhaloid-szilánok további kezelése 

(desztilláció, hidrolízis, kondenzáció, hevítés 
stb.) független attól, hogy melyik eljárással 
állították elő a közbeeső termékeket. Az első 
lépés, a reakcióelegy pontos szétválasztása 
desztillációval, meglehetősen bonyolult feladat. 
Az egyes alkatrészek forráspontjai egymáshoz 
elég közel esnek (pl a CH3SiCl3-é 66°, a 
(CHahSiCh-é pedig 70°). A desztillálóberende
zésnek nem csupán a hatékony frakcionálás 
a feladata, hanem a desztillálandó anyag kémiai 
viselkedésére is tekintettel kell lennie. A raktá
rozási, frakcionálási, szállítási műveleteknek 
vízmentesen kell lejátszódni ok, mert csák 
a száraz alkilklór-szilánok nem marják meg 
a vasat és egyéb szerkezeti fémek|et: a nedves
ség hatására helyileg nagy töménységű sósav 
keletkezik belőlük, mely a sárgaréz, acél, Cu, 
Cr, Al, sőt a Pb felületeket is megtámadja. Az 
összes tartányok, csővezetékek és a lepárló 
berendezés gondosan vízmentesen kezelendők, 
a rendszerbe csak szárított levegőt! vagy nitro
gént szabad bocsátani. Ilyen elővigyázatosság 
melletti a vasból készült berendezés is kielégítő.

Előbbi megállapítások természetesen csak 
a hidrolízist megelőző műveletekre vonatkoz
nak. A hidrolízis során sósav (vagy száraz 
sósavgáz) képződik. Ezt a folyamatot tehát csak 
sósavnak ellenálló, vagyis üveg, poroellán, kő- 
agyagedényekben vagy üveggel bélelt beren
dezésben lehet elvégezni. A hidrolízis terméké
ből a halogént vízzel vagy híg lúgokkal, ismé
telt mosással kell eltávolítani. A nyert sziliko
nok vagy sziloxánok már nem korrozivök 
s ezért a továbbiakban már közönséges fém- 
edényekben is kezelhetők.

A hidrolízis utáni műveletek már elvileg 
azonosak azokkal a módszerekkel, melyekkel 
az analóg szerves termékeket (olaj, gyanta, mű
anyag, gumi stb.) szokás előállítani. A kaucsuk 
feldolgozására használt berendezések a metiil- 
szilikon-elasztomerek (szilasztik, szilikon-gumi) 
előállítására is használhatók. A szilikon gyan
ták hőkezelése gyakran sokkal nagyobb hőfo
kon történik, mint a szerves műanyagoké s 
ezért eltérő vagy módosított berendezést (pl
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5. ábra .
F  e 11 i 1 - szilikon ok g y á r t á s a  („Dire*kt“ eljárással).

elektromosan fűtött préslapok, nagyobb hőfokú 
kemencék) igényel.

A szilikonok tulajdonságai erősen eltér
nek a hasonló célokra használt szerves poli
merekétől s ezért keverésük Vagy együttes 
használatuk a legtöbbször nem előnyös. A 
metilszilikon gyanta nagy hőbírása nem ér
vényesül, ha gyapotszövedéken vagy más 
szerves anyaggal kombinálva használjuk. 
A kétféle anyag kölcsönös oldélkonysága is 
korlátolt s ezért egymással tökéletesen nem is 
keverhetők. Ez okból a szerves műanyagoknál 
használt lágyítószerek és egyéb adalékanyagok 
sem használhatók minden további nélkül, 
hanem hasonló stabilitású és megfelelően old
ható új anyagoklat kell szilikonoknál a kívánt 
célra alkalmazni.

IV. SZILIKON TERMÉKEK.
A) Szilikon olajok.

A szilikon család számos tagja folyós hal
mazállapotú, olajszerű anyag, szilikon-olajok
nak azonban csak a dialkil-szilikonok folyós 
polimerjeit nevezik. Legelőször a dimetil- 
diklórszilán hidrolízisével nyert dimetil-szilán- 
diol kondenzációs termékeit vizsgálták meg. 
Van köztük! szilárd, ciklikus vegyii let, is, mint 
aminő a liexametil-ciklotrisziloxán (op.65,5°,fp. 
Illő0), mások viszont lánc-szerű szerkezetű, fo
lyós termékek. (Ez utóbbiak közé tartoznak az
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6. á b ra . S z ilik o n o la j m o lek n lan ö v e lcse

iparilag fontos vegyiiletek is). A molekula nagy 
sága széles haitiárok közt változtatható s ennél 

fogva a legkülönbözőbb forráspontú és viszkozi
tású olajokat lehet belőlük előállítani (54). (11. 
táblázat).
n .T Á B L Á Z A T
M e til-sz ilik o n  o la jo k  a lk a tré sz e i:
.4 ) G yűrűs v eg y iile tek  /(C H 8)jSiO/
fi) N y íltlá n c ú  v eg y ü le tek  CH8/(CH8)8SiO /xSi(C H 8)8

X Fp./m m Op.o C Fs./20° “ 2°

A )  3 134/760 64 — —

4 175/760 17.5 0,9558 1,3968
5 210/760 —38 0,9593 1,3982
6 245/760 — 3 0,9372 1,4015
7 145/ 20 —26 0,9730 1,4040
8 175/ 20 k b . 30 — 1,4360
9 188/ 20 — — 1,4070

b ) 2 153/760 k b . — 80 0,8200 1,3848
3 194/760 k b . — 70 0,8536 1,3895
4 229/710 k b . — 80 0,8755 1,3925
5 142/ 20 k b , — 100 0,8910 1,3948
6 165/ 20 — 0,911 1,3965
7 153/5,1 — 0,913 1,3970
8 173/4,9 — 0,918 1,3980
9 183/4,1 — 0,925 1,3988

10 2 0 1 /4 ,7 0,930 , 1,3994

Ezeknek az olajoknak sok érdekes és hasz
nos tulajdonságuk van: pl kicsiny molekuláris 
kohéziójuk miatt a viszkozitásuk csak igen kis 
mértékben változik a hőfokkal, nagy az elektro
mos ellenállásuk, kicsiny a gőznyomásuk és 
fagypontjuk (55). Különböző módszerek ismere
tesek a vegyület tulajdonságainak módosítására 
és kiterjesztésére. Mély dermedéspontú (LT) 
olajokat trifunkciós molekulák beépítésével, 
tehát lánc-elágazások létesítésével állítanak elő. 
A termékek kicsiny illékonyságát úgy biztosít
ják, hogy az illékonyabb melléktermékeket erős 
vákuumban lepárolják (NV-olajok). A‘ viszkozi
tás növelhető levegőn hevítéssel, sósavas főzés
sel és bórsavanhidriddel történő kondenzáció
val. Hasonló hatást gyakorol a molekula növe
lése valamely enyhén klórozott polimerrel vagy 
trimetilszilanollal kondenzálva (29). (6. ábra).

Utóbbi eljárással a dimetil-szilándiol bár
mely adott kondenzációs termékje lényegében 
átalakítható megállapított lánchosszúságú ter-

-mékké azáltal, hogy számított mennyiségű 
(CHíibSiOH-val (trimetilszilanol) vagy annak 
anhidridjével (a hexametil-disziloxánnal) keze
lik ce.HaSCh jelenlétében. Ezek a termékek már 
nem tudnak tovább kondenzálódni (mert a lán
cok végén a reakoióképes OH csoportokat az 
utolsó kondenzációval lekötötték) s ezért rend
kívül hőéllóalk.

Tíjabb eljárás szerint a polidimetil-sziloxá- 
nokat már nem egységes kiindulási anyagokból 
is sikerült előállíttani. A (CHsbSiOU és CH3SÍCI3 

elegy ének hidrolízisével nyert rideg, gélszerű 
anyagot szárazon desztillálják NaOH jelenlété
ben, amikor a polidimetil-sziloxánok a párlatba 
kerülnek] s a metilsziloxanolnak nem olvadó, 
kondenzációs terméke marad vissza (56). Az 
irodalom még sok más eljárást is felsorol a poli- 
metil-sziloxánok előállítására (57).

A szerves gyök változtatásával egyéb szili
kon olajok is előállíthat ók. Pl a metil-fenil, 
etil-fenil és etil-sziloxánok folyós polimerjei 
transzformátor és kondenzátor olajnak használ
hatók kitűnően és nagymértékben felülmúlják 
az ásványolaj-eredetű transzformátor-olajokat 
(58) (nem gyantásodnak, melegebb és hidegebb 
üzemi hőfokon használhatók stb.).

A legtöbb szilikon olaj viszkozitása sokkal 
kisebb mértékben változik a hőfokkal, mint 
a szénhidrogén olajoké. Pl 100  F°-on (37,8C°) 50 
cst'k. viszkozitású szilikon és petróleum-eredetű 
olajokat OF°-ra (— 17,8“ C) lehűtve, azt tapasz
talták, hogy a petróleum olaj viszkozitása hat
szor nagyobb mértékben növekedett meg, mint 
a szilikon-olajé. Egy másik vizsgálat során 
ugyancsak 100 F“-on egyenlő viszkozitású szili
kon és petróleum-olajat —35 F°-ra (—37,2° C) 
hűtőitek le, amikor a szilikon olaj viszkozitása 
az eredetinek 7-szeresére, a petróleum-olajé 
pedig az 1800-szorosára növekedett. (11. a. táb
lázat).

11a. TÁBLÁZAT

° c
V i s z k  0  z t  á  s c 8 t  k .

sz ilik o n o la j á sv á n y o la j (100 V I.)

99 40 10,8
38 100 100

-17 ,8 350 11.000
—37,2 660 230.000
-56,7 1560 —
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A szilikon-olajok igen alkalmasak érzékeny 
hidraulikus rendszerek (olaj fék, löklés,gátló stb.) 
töltésére. Kis viszkozitás-hőfok gradiensük, szé
les folyékonysági határaik (a fagypont és forr- 
pont közíti távolság), nagy összenyomhatóságuk 
messze felülmúlja az e célokra használt egyéb 
folyadékok hasonló tulajdonságait. Mások mint 
szálkenő (fonodákban) és vizettaszító  (vízleper
gető) anyagok használatosak. Hőnek és oxidáló 
hatásoknak nagyon ellentállók (59), ezenkívül 
kiesi a gőznyomásuk, amik miatt bizonyos nagy 
forrpontú szilikon-olajokat diffúziós szivattyúk
ban, nagy hőfoknak kitett hőközlő berendezé
sekben, olaj fürdőkben és hőérzékeny szabályozó 
műszerekben használnak. Szénhidrogénolajok 
habzási hajlamát bizonyos szilikon folyadékok 
már igen kis mennyiségben is (1 :10“) hatásosan 
csökkentik (60).

Fontos szerepet játszanak köztük a szilikon
kenőolajok. Minden kívánt viszkozitási fokozat
ban előállíthatok és az irodalom szerint a kenő
olajokkal szemben támasztott 7 követelményt 
tökéletesen kielégítik (kiesi a gőznyomásuk, 
oxidációnak és a víz hatásának ellenállának, 
nem korrodálják a csapágyakat, viszkozitás- 
hőfok görbéjük lapos — az alkalmazási hőfok- 
határokon belül -—, nem csúsznak le a kent 
felületekről, nem polimerizálnak vagy konden
zálnak s végül nem mérgeznek). A szilikon ola
jok viszkozitás-hőfok görbéje minden viszkozi
tási fokozatban közel egyenlő meredekségű, míg 
az ásványolajból nyert kenőolajok közül a na
gyobb viszkozitásunké meredekebb (61). Vegyi 
szerkezetükre vonatkozóan a szabadalmi leírás 
annyit említ, hogy olyan dialkil-,szilikonok 
folyós polimerjei, melyekben az alkil csoport 
legalább 2 C atomot tartalmaz, továbbá mono- 
és trialkil-csoportok nem lehetnek! benne: átla
gos molekulasúlyuk 740—5000 (62).

A szilikon olajok közül nem mindegyik 
rendelkezik a szükséges kenőképességgel. En
nek oka valószínűleg abban keresendő, hogy 
a szilikon kenőolajokban (az ásványolajoktól 
eltérően) nincsenek aktív csoportok, melyek 
a fémfelületekhez vegyi erőikkel tapadva 
a szükséges védőréteget alkotnák. (Ez az oka 
annak is, hogy a szilikon-olajok rozsdásodást 
gátló hatást sem fejtenek ki.) Egyes típusokkal 
végzett kenési kísérletek során feltűnő kopáso
kat, sőt berágódásoklat figyeltek meg a csap
ágyakon (DC 200 olaj). Különösein nagyobb 
csapágynyomás esetén viselkednek egyes szili
kon olajok előnytelenül. Ez a fogyatékosság 
természetesen korlátozza vagy kiküszöböli 
a használatukat, bármennyire kitűnőek is az 
egyéb tulajdonságaik. Erre vezetendők vissza 
azok a törekvések, melyek adalékanyagokkal 
igyekszenek javítani a kenőképességet. Pl kol
loid MoS2-tl kevernek a szilikon-olajhoz, miáltal 
nagy nyomásoknál is igen nagy mértékben 
sikerült a súrlódási együtthatót csökkenteni 
(63).

Az irodalom szerint a DC 710 jelzésű szili
kon olajok már nagyobb hőfokon is használha
tók kenésre és egyéb szempontokból is felül
múlják a petróleumer edetű kenőolaj óikat. Ezek 
azonban már nem mindenben mutatják az átla
gos szilikon olaj feltűnően kimagasló tulajdon
ságait. Viszkozitás-hőfok görbéjük sokkal mere-

HŐFOK C°

Szil ikon a lá  jók viszkozitás-fliőfok függvénye.

delitebb mint pl a DC 200  olajoké és közeláll az 
összehasonlítás céljából ismertetett, jóminősógű 
petrúieumolajéhoz (Intava Red Bánd) (7. ábra), 
dermedéspontjuk és lobbanáspontjuk pedig kö
zel azonos a szénhidrogén olajéval (12. tábl.)

12. TÁBLÁZAT 
S z ilik o n o la jo k  tu la jd o n sá g a i

V iszkozitás esik . VTC. V I. lb. E  0Fs./25° 25° F :i00° F 210° F 0 c » C 53° C

PC 500 0,955 50 42,6 17,5 0,59 171 282 —55 4,8
n e 200 0,971 200 170 64,5 0,62 34) 324 —53 IS,2
DC 200 0,972 500 400 152 0,62 — 329 —50 45,7

DC 710 1,095 200 105 14,7 0,83 132 249 -2 2 9,1
T)C 710 1,103 350 170 20,4 0,88 127 260 —17 14,5
DC 716 1,112 500 230 25,3 0,89 125 271 —12 18,2

In t IÍB . 0,897 500 251 20,4 0,92 102 260 - i 6 18,2
V T C —  1,1000 ^ — ̂ 210° V I  -  k in e m a tik u s

y100°F v iszk o z itá s  index

B) Szilikon-gyanták.
A szilikon-gyanták csoportjába szintén sok

féle vegyíilet tartozik. Vegyi szerkezetük álta
lában annyiban egyezik, hogy hosszú s töhb- 
helyiitt elágazó láncú poli-sziloxanoloknak 
tekintendők! s molekulájukban szűk határok 
között ingadozó, kevésszámú OH gyök van. 
Vázukban Si—O—Si csoportok ismétlődnek s 
az egyes Si-atomokhoz kapcsolódó szerves gyö
kök (főként metál- és fenil) kölcsönöznek 
a molekuláknak oldhatóságot, szívósságot és 
hajlékonyságot (64). Toluolban oldva viszkózus 
lakkot adnak. Beszárítás és hőkezelés után 
(175—250°) az OH-csoportok kondenzálódnak s 
így a molekulákat —O—hidak kötik össze egy
mással (8. ábra). Ezek a gyanták hőnek, vegyi

LO
G-

I
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anyagoknak s az időjárásnak sokkal nagyobb 
mértékben ellenállók, mint az egyéb (pl alkid-) 
gyantaféleségek (65). Védő s díszítő lakkok és 
festékeik készítésére, de különösen elektromos 
szigetelőanyagok gyártására előnyösen hasz
nálhatók.

1. A legáltalánosabban gyártott és használt 
szilikon-gyanták a dialkil-szilikonok csoportjába 
tartoznak. Ezek a termékek, a fentebb adott 
meghatározás szerint, nem is volnának sziliko
noknak nevezhetők, mert! R/Si arányuk mindig 
kisebb, mint 2 .

A) A metilszilikon gyanták előállítása há
romféle módszerrel történhetik:

a) A dimetihdiklór-szilánt vagy észtereit 
hidrolizálják és levegővel, katalizátorok jelenlé
tében oxidálják a kívánt CH3/Si arány beáll
táig (32).

b) dimetil-diklórszilánt, metil-triklórszilán- 
nal vagy SiCU-dal elegyítve hidrolizálnak s a 
termékeket együtt kondenzálják (31).

c) SiCh-ot részlegesen metileznek (pl Grig- 
mard vegyü lettel) a kívánt CH3/Si arányig s a 
reakoióelegyet közvetlenül hidrolizálják (66).

A metil-szilikon gyanták a hőt és oxidáló 
hatásokat kitűnően bírják. Légritkított térben 
550°-ig, hidrogénben 500°-ig semmi változást nem 
mutatnak. Egy évig 200°-os levegőben tartott 
gyanta ugyanolyan maradt, mint a szoba
hőfokon tartott ellenőrző minta. Levegő áram
ban ezek a gyanták csak 300° felett kezdenek 
oxidálódni, elemzésükkor pedig 550° feletti hő
mérsékletre van szükség, hogy tiszta oxigénben 
tökéletesen elégethessük. Különösen alkalmasaik 
hőálló elektromos szigetelések készítésére.

B) Az etilszilikon gyanták (dietilsziloxán 
polimerek) az előzőekkel analóg szerkezetűek, de 
lágyabbak, oldhatóbbak és hőre lassabban ke- 
ményedők. Ebbe a csoportba tartoznak az első 
szilikon-polimerek is. melyeket Ladenburg 1872- 
ben állított elő dietil-diklórszilán és dietil-dial- 
koxi-szilánok hidroliziséval. 1866-ban Friedel és 
Crafts hasonló terméket nyertek tetra-etil-szilán 
oxidációjával (67).

A metilszilikon gyantákéval azonos fokú ke
ménység, olvaszthatatlanság és oldhatatlanság 
elérése végett az etilszilikon gyantáknak keve
sebb otilcsoportot kell tartalmazniuk! Si-ato- 
monként. .Tó gyantát 0,5—1,5 Et/Si arány esetén 
kapunk, a legjobb arány kb. = 1 . Et/Si =  1,5 
felett már nehezen kondenzálható az anyag,
2-nél már nem is kondenzál, hanem olaj marad, 
0,5 alatt viszont rideg anyagot kapunk, mely 
kondenzálás közben zsugorodik és repedezik. 
C2H5/SÍ =  1 esetén a termék jól tapadó, elég haj
lékony gyanta, mely lakkgyártásra és szigete
lésre jól használható (68).

C) A dipropil, butil és amil szilikonok: 
(RaSiÓ)x színtelen, olajszerű folyadékok. Az 
(RSiOi,s) x típusú, megfelelő polialkil-sziloxánök 
pl az 'alkiltriklór-szilánok vagy észtereik hid
rolízisével nyerhetők s szilárd, olvaszthatatlan 
vagy üvegszerű polimerek (69). Közülük az aimál 
vegyü let gyantaszerű, éterben és benzolban old
ható. Hosszabb alkilcsoportokat tartalmazó di
ós trialkil-klórszilánokból szintén lehet gyantá
kat előállítani. A tapasztalat szerint miinél hosz- 
szabb a lánc, annál lágyabb a gyanta s annál 
nagyobb időt igényel a keményítőse. Azonos 
hajlékonyság és kezelési idő elérése végett az 
ilyen gyantáknál kisebb R/Si arányt kell betar
tani, mint a rövidebb láncúnknál. A hosszú lán
cok csökkentik az oxidációval szembeni ellen- 
állóképességet. Az alkilszilikon gyantákhoz ha
sonlóan viselkednek a benzil és oiklohexil 
sziloxánok is. Mindezek a gyantaféleségek alko
holos lúgban feloldva vízoldható sót adnak, 
melyből savanyítással a gyanta visszanyerhető.

2. Telítetlen gyököket tartalmazó (pl vinil 
és allil)-sziloxán okból szintén nyerhetünk gyan
tákat. A vegyi szerkezet szempontjából az ilyen 
vegyiiletek azért érdekesek, mert a telítetlen 
csoportok is polimerizálnak egymással, sőt más, 
szerves vinil és allil vegyiilettel is ko-polimeri- 
zálhatók. Megjegyzendő, hogy a telítetlen gyök 
gyengíti a Si-C kötést s ezért az ilyen vegyületek 
könnyebben oxidálhatok: (40).

3. Az alkil-alkoxi szilánok szintén átalakít
hatok gyantaszerű termékekké. Pl. az alkil- 
trietoxi szilánok kevés vízzel hidrolizálva lánc
szerű polimert alkotnak:

R R R R
I I  I I

EtO—Si—O—Si—O—.. .— O—S i= 0—Si—OEt
I I  I IOEt OEt OEt OEt

teljesen hidrolizálva viszont szigetelésre jól 
használható gyantát adnak (18).

4. Az aril-szilikonokból nyert kondenzációs 
termékek számos szempontból eltérnek az alkil
szilikon gyantáktól (főként abban, hogy lassab
ban hidrolizálnak és kondenzálnak). A difenil- 
diklór szilán hidrolízis termékét (ciklikus dife- 
n il sziloxánok és lineáris polisziloxándiolok) 
200° fölé hevítve, gyantaszerű terméket kapunk. 
Hasonló terméket nyerhetünk a fenil-triklór- 
szilánból is. A diói és triói együttes kondenzáció
jával 1—2 közötti R/Si arányú gyantákat kap
hatunk (26, 26b).

Az aromás gyök halogénezése (már a Si-ihoz 
kötött alakban), növeli a gyanta olvadáspontját 
és csökkenti a gyúlékonyságát. A fenilgyöíkön- 
ként három Cl atomot tartalmazó aril-klórszilán 
hidrolízisével nyert gyanta már egyáltalán nem



M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a 1 8 5

ég és 450“ C-ig hőálló. A fluorofenil-szilikon 
különösein lángbiztos gyantáit szolgáltat, melyet 
nagy hőfoknak kitett helyeken használnak (70).

5. Az alkil-aril szilikonok, különösen na
gyobb R/Si arány mellett, előnyösebbek lehet
nek, mint a megfelelő alkil vagy aril-szilikonok. 
A nagy R/Si arányú alkil-szilikonok ugyanis 
olajszerű anyagok, az aril-szilikonok pedig 
rideg, üvegszerű termékek. A kettő megfelelő 
kombinációja jó gyantát szolgáltat. Előállítása 
úgy történik, hogy ugyanazon Si atomhoz alkil 
és aril 'gyököket kapcsolnak (a klórszilánban) 
vagy pedig megfelelő alkil és aril szilikolokat 
együtt kondenzálnak. A kellő arány betartásá
val a kívánt hajlekonyságú, hőlágyulású és me
chanikai szilárdságú gyantákat lehet ily módon 
előállítani.

A metil-fenil szilikon legelőnyösebb össze
tétele: СвН5 :СНз =  1 :1  és R/Si =  1.8. A metil 
csoportok szaporítása rugalmasabbá teszi a 
gyantát. Üvegszövedekke 1 együtt feldolgozva ki
tűnő dielektromos tulajdonságokait mutat és a 
metil-szilikon gyantáknál is előnyösebbnek bizo
nyult. Szigetelésként 300 C°-on is használható.

Etil-fenil szilikonokat etil-fenil-diklórszilán- 
ból vagy etil és fenil-klórszilánok együttes kon
denzációjával állítanak elő. Az ilyen gyantáik
nak szintén jó dielektromos és mechanikai tulaj
donságai vannak, de használhatóságuk legfel
sőbb hőfoka az előbbinél valamivel alacsonyabb 
(250° rövid időre, 175° állandó használat
nál) (71).

6. Az alkoxi-szilikon gyanták tulajdonsá
gait, főként lakkok előállítására, az újabb idők
ben behatóan kutatják. Előállításuk céljából 
SiCli-ot a megfelelő alkohollal részben vagy tel
jesen észterifikálnak vagy pedig vízüvegből 
nyert koyasavat alakítanak át észterekké. Lak
kok készítésére pl jól használható az etil-orto- 
szilikát (tetra-etoxi-szilán), illetve kondenzációs 
terméke, mely alkalmas töltőanyaggal (csillám) 
és pigmenttel keverve, jól tapadó, hőnek és 
vegyi hatásoknak kitűnően ellenálló, színtartó 
lakkot ad (72).

Hasonló szerkezetűek a polikovasav butil- 
észterei, melyek az előbbitől eltérő módon, víz
üvegből is előállíthatok. Az eljárás elvileg 
abban áll, hogy a vízüveg megsavanyításakor 
nyert kis molekulasúlyú kovasavat extrahálják 
a vizes oldatból (a szétválást konyhasós kisózás
sal segítik elő) s a buitilalkoholos kovasav oldat
ból az oldószerrel együtt (azeotrop elegy alakjá
ban) ledesztillálják a benne maradt kis mennyi
ségű vizeit!, miközben a kovasav készben ész- 
tereződik (73). A butilszilikátból magasabb for
ráspontú alkoholok (oiktil, dodecil, ciklohexil, 
sztearil, metallil) észterei is előállíthatok átész- 
terezési reakcióval. Ezek a termékek szintén 
felhasználhatók a gyanta pótlására: alkidgyan- 
tákkal keverve, a lakk keménységét és száradó- 
kíépességét javítják, egyéb gyantákkal pedig 
tiszta, kemény, korróziónak ellenálló lakkot 
adnak (74).

A butoxi-klórszilánok hidrolizisóvel nyert s 
az előbbiekhez hasonló szerkezetű butoxi-sziloxá- 
nok között szintén vannak gyantaszerű vegyüle- 
tek. E vegyületcsoport tulajdonságai széles ha
tárok között változnak, attól függően, hogy az 
egyes vegyülitek ben Si atomonként hány butoxi 
csoport helyezkedik el. Ha a BuO/Si arány 1,4 
felett van, akkor olajszerű a vegyület, 1—1,4

arány viszkózus, szirupszerű anyagot vagy 
gyantát jellemez, ennél is kevesebb butoxi cso
port esetén pedig oldhatatlan gél a termék. A 
butoxi-klórszilánokat úgy állítják elő, hogy 
SiOh benzolos oldatához, hűtés és keverés köz
ben vízmentes n. butilalkoholt adnak s a nyers 
terméket vákuumban fralkcionálják. Gyanta
szerű terméket leginkább a dibutoxi-diklórszi- 
lánból, vagy ennek és a monobutoxi-triklór- 
szilánnak elegyéből állítanak elő (hidrolízis és 
kondenzáció benzolos oldatban, piridin jelen
létében, jeges vízzel (75).

C) Szilikon gumi.
Elektromos vezetékek gumiszigetelésének 

valamely hőállóbb anyaggal való pótlására irá
nyuló kísérletek vezettek a szilikon gumi (szi- 
lasztik) előállításához (76). Ezek az anyagok 
vegyileg abban különböznek az összes egyéb 
gumiszerű anyagoktól, hogy molekulájuk főlám- 
eában nincs C atom, hanem (az üveghez hason
lóan) 0 —Si—0  csoportokból tevődik össze 
az alábbi képlet szerint:

CH3 CH3 CH3 CH3
H O -Si- O - S i - O - . . . — O -S i— O -Si-O H

I ! I I
CH3 CH3 CHS CH3

A vegyület tehát a poli-dimetil-szilándio- 
lok csoportjába tartozik. Előállítása végett 
tiszta (CHahSiCh hidrolízis termékéből indul
nak ki. Ezt HC1 és bizonyos „aktív“ fémklori- 
dok jelenlétében hevítve, áttetsző, gumiszerű 
anyag vagy nyúlós kenőcs keletkezik. A gumi
hoz hasonló tulajdonságok elérésére a hosszú 
láncmolekulák közt hídkötéseket kell létre
hozni. Erre a célra a kénnel való vulkánozás 
nem használható (merí a vegyület nem telítet
len). A szilikon „nyersgumit“ ellenőrzött oxi
dációval ,,vulkanizálják“, organikus peroxid- 
vegyülettel való hevítés útján (77).

A gumi további kezelése abban áll, hogy 
bizonyos szervetlen töltőanyagokkal (pl. TÍO2) 
és vulkanizáló szerekkel keverik és 150°-on ösz- 
szedolgozzák. Ebben az állapotban készítenek 
belőle különböző tárgyakat. Teljes szilárdságát 
250°-on való hosszas utókezelés után éri el 
(72 óra).

A szilikon gumi —65°-on még hajlítható 
és +200°-on még nem bomlik. Jól tapad az 
üveghez (vulkanizálás előtt), sőt vegyi erőkkel 
kötődik hozzá s ezért üveggyapottal Ángy 
üvegszövedékkel együtt is feldolgozható, mi
által mindkét anyag kívánatos tulajdonságait 
egyesíthetjük. Ózonnak és az ú. n. „korona 
kisülésnek“ is ellenáll, ezért kitűnő elektromos 
szigetelő. Mint ilyen, az eddigi szigetelések 
megengedett felső hőfokhatáránál 100°-kal ma
gasabb hőmérsékleten is tartósan használható. 
Szilárdsági adatai azonban általában kisebbek, 
mint az egyéb gumiféleségeké (78).

Vegyi, hatásoknak nagyobbmértékben áll 
ellent, mint az egyéb gumifajták. Különböző 
szilikon gumi féleségekkel végzett szabványos 
vizsgálatok bizonyítják, hogy víz, szalmiák
szesz, konyhasóoldalt, alkohol és aceton tartós 
hatásának kellőképpen ellenáll, míg tömény 
savak (HC1, HN03, H2SO4), 50%-os KOH, forró 
(168°-os) ásványolaj, benzol, toluol és tetraklór- 
meftán hatására elroncsolódnak vagy igen nagy
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mértékben változtatják meg térfogatukat. 
Újabban már olyan szil'ikongumikat is előállí
tottak, melyek a tömény kénsav és a forró olaj 
kivételével az összes többi próbákat kiállot
ták (79).

A szilikongumihoz hasonló szerkezetű 
metil-szilikon polimerizátum az ugró ragacs 
(ugró kitt: bouncing putty) nevű anyag. Visel
kedése feltűnő példája a folyós és gumdszerűen 
szilárd halmazállapot közti átmenetnek. Lassú 
nyomással plasztikusan alakítható, sőt már 
saját súlya alatt is alakját változtatja és iigy 
folyik, mint egy igen viszkózus folyadék. Lassú 
húzással egyre vékonyabb szállá alakítható, 
hirtelen megrántva viszont kagylósán törik. 
Gyors hatásokra rugalmasan is reagál: kala
páccsal ráütve, a kalapács visszarugódik, go
lyóvá alakítva és a földhöz vágva, visszapat
tan, mint a jó gumilabda.

D) Szilikon kenőcsök.
SiCL (CH3)SiCl2 és CH3.SÍCI3 elegyének 

hidrolízisével színtelen, áttetsző, kenőcsszerű 
anyagot nyertek, amely konzisztenciáját —40 
és +200° között nem változtatta meg. Ez az 
anyag oly előnyös tulajdonságokkal rendelke
zik, hogy az első szilikon-üzemet (Dow-Corning 
Plánt 1943) ennek gyártására létesítették.

Jelentősége elsősorban abban áll, hogy az 
ú. n. koronakisülést megakadályozza. Ez a 
jelenség repülőgépek motorjainak gyűjtőveze
tékében. különösen nagyobb magasságokban, 
tengerfeletti repülés közben szokott bekövet
kezni és váratlan motorzavarokra vezet a 
kábelszigetelés elroncsolódása folytán. Szilikon 
kenőccsel bevont gyűjtővezeték és gyertyafej 
esetén ez a jelenség egyáltalán nem következik 
be. A kenőcs a gumi vagy egyéb szigetelésnek 
nem árt, isőt tartósítja azt. Nagy elektromos 
ellenállása ellenére a fémes érintkezéseknél 
nem alkot szigetelőréteget. Esetleges elektro
mos kisülés, ill. átütés esetén nem C, hanem 
főként SiOa válik ki belőle s ezért nincsenek 
olyan komoly következményei, mint a közön
séges szerves szigetelőanyagokon lejátszódó, 
hasonló jelenségeknek. Az anyag vizet taszító, 
nem higroszkópos, levegőn nem szárad és nem 
kemónyedik. A szétszedhető fémkötésektől és a 
gyertyafejtől távoltartja a levegőt és a nedves
séget is s így a lecsapódó vízréteg okozta rövid
zárlat lehetőségét kiküszöböli. A II. világ
háború alatt az egyesült hatalmak a magas
sági és tengerfeletti repülés biztonságát, nem 
kis mértékben, ennek az anyagnak (DC 4 ke
nőcs) köszönhették (80).

A kenőcsöt előnyösen használják kenő
anyagként is. Rádió- és radarberendezések 
alkatrészeit, forgatható antennák mozgórászeit 
éis repülőgépek forgó ágyútornyának kenésre 
szoruló tartozékait kezelik vele. Az ú. n. „ma
gas vákuum-kenőcs“ csekély gőznyomása- nagy 
filmszilárdsága és bármely felületet nedvesítő 
tulajdonsága miatt előnyös. Különleges kenő
csöket!, korommal (carbon black) és fémszappa
nokkal vastagítva, nagysebességű tengelyek 
csapágyainak kenésére használnak oly esetek
ben, ha —75 vagy +150°-nyi szélső hőmérsékle
ten kell működniük.

A szénhidrogén-zsírsav alapú gépzsírokkal 
szemben a szilikon-kenődsöknek számos elő

nyös tulajdonsága van. —38°-cn még nem fagy
nak meg és +250°-on még nem folyósodnak el 
(61). Kicsiny gőznyomásuk miatt erős vákuu
mos berendezések! mozgórészeinek kenésére 
kitűnően használhatók. Nagyobb hőfokon ke
zelt présformák kenésére is használják, mert 
kicsiny felületi feszültségük miatt a préselt 
darabok beragadását akadályozzák. Különböző 
adalékanyagokkal szélső hatásokat kibíró kenő
csöket is előállítottak. A DC 41 jelzésű kenőcs 
(carbon black tartalmú) 250°-ig használható, a 
fémszappanokkal készített DC 44 jelzésű szili
kon-kenőcs nagy fordulatszámú részek (10,000  
ford/perc) kenésére alkalmas, a DC 33 pedig 
különösen alacsony hőfokon (-—70° C) használ
ható. Hőállóságufcat jellemzi a petróleum alapú 
gépzsírokkal szemben a sokkal kisebbfokú állé
konyságuk is. 175°-on 40 óra alatt a fentebb 
ismertetett háromféle szilikon-kenőcs súlyvesz
tesége, a szénhidrogén-zsírsav alapú, hasonló 
célokra készített gépzsírokéval összehasonlítva, 
a következő:

Gépzsír 58 3 39,3 34,8%
Szilikon-kenőcs 4 6 4 2 3,3

(DC 33) (DC 41) (DC 44)

E) Hidrofób anyagok.
Bizonyos szerves Si-vegyületek (elsősorban 

a metil-klórszilánok) érdekes tulajdonsága, 
hogy üveg vagy kerámiai felületeket vizet 
taszítóvá, cellulóz tartalmú anyagokat (papír, 
gyapot) pedig vízállóvá tesznek (81). Az anya
gok alkalmazhatók gőz, tömény folyadék vagy 
oldat alakjában is. Megfelelő utólagos hőkeze
lés a hatást javítja és tartósítja. Az elmélet 
szerint a klórtartalmú anyag hidrolizál a be
vonandó felületen tapadó nedvesség hatására, 
azután kondenzál ódnak a molekulák, részben 
egymással, részben a felületen levő OH csopor
tokkal. A hidrofó'biát a felületen vegyi erőkkel 
megkötött szilikon molekuláknak kifelé irá
nyuló, nem poláris csoportjai (szénhidrogén 
gyökök) okozzák. A hatás a bevont felület és a 
víz közötti érintkezési szög növekedésében, 
valamint a súrlódási együttható csökkenésé
ben nyilvánul és ezekkel mérhető (82). A szi
likon vegyületek legtöbbje mutatja ezt a tulaj
donságot. A monoalkil-diklórszilán (RHSiCL) 
és hidrolízis terméke (RHSiO), vagy a dialkil- 
diklórszilánok (R2SÍCI2) s az alkil-triklór- 
szilánok egész sorát találták alkalmasnak erre 
a célra. A kísérletek azt is kimutatták, hogy 
az alkilgyök lándhosszúsága igen fontos tényező, 
mert a kontaktszög vele együtt nő. a frikciós 
koefficiens pedig csökken.

Az első tapasztalatokat ezen a téren a 
metil-klórszilánokkal szerezték (83). Alkalma
zásuk úgy történik, hogy levegőt metil-klór- 
szilán gőzökkel telítenek s a kezelendő anyagot 
hosszabb-rövidebb ideig ebben az atmoszférá
ban tartják. Szűrőpapír vízhatlanítására pl 
1 mp elegendő. Hasonlóan rövid ideig tart 
egyéb cellulóz tartalmú anyagok (gyapot szöve
dék, fa stb.) kezelése is. Gyapjú, bőr, selyem és 
sok más anyag szintén eredményesen kezel
hetők így.

Üveg és kerámiai tárgyak felületén nem 
a szerkezeti OH-csoportok, hanem a felületen 
tapadó vízréteg közvetíti a védőréteg kialaku-
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lását (szárított szilikát felületeken nem liat a 
szilikon). A vizsgálatok szerint szobahőmér
sékleten kb. 100  molekula vastagságú vízréteg 
tapad aránylag nagy erőkkel az üveg felületére. 
Szteatitból készült (nagyfrekvenciájú berende
zésekben használt) elektromos szigetelőkkel 
végzett vizsgálatok alapján kiszámították, 
hogy metil-klórszilán hatására 1.9X10- 5  cm 
vastagságú, mintegy 300 molekulányi réteg 
keletkezik rajtuk (81).

A gyakorlatban jobb eredményt értek el 
egy nyers metil-klórszilán eleggyel, mint a 
tiszta diklór- vagy triklórszilánnal, tehát nincs 
szükség a költséges desztillációra. Az ilyen 
célra használható anyagokat Dri-Film néven 
hozzák forgalomba. Ma már sokmillió szteatit 
alkatrészt kezelnek metil-klórszilánnal a felü
leti ellenállás növelése céljából. A kezelés 
abban áll. hogy a szigetelő tárgyakat előbb 
50—90% relatív nedvességű térben kondicionál
ják (a felületi nedvesség beállítása céljából), 
majd zárt térben, néhány percig metil-klór
szilán gőzökkel telített levegő áramban tart
ják s végül 20  percig szellőztetik a keletkezett 
HCl eltávolítása végett. A felületi ellenállás 
24 óra múlva állandósul.

A kezelés hatása legfeltűnőbben a vízgőz
zel telített atmoszférában, harmatponton mért 
felületi ellenállás növekedésében mutatkozik. 
A kezeletlen anyag felületi ellenállása ily 
körülmények között kb. 1 megohm/cm2. 
Zománcozással ez az érték 15—70-re növelhető, 
paraffinozással pedig 120—400-ra. A metil- 
klórszilános kezelés a legjobb eredmény ötszáz
szorosát éri el, amennyiben ugyanazon körül
mények között 200,000  megöli m felületi ellen
állást eredményez cm2-enként.

Ez a tapasztalat különösen repülőgépek 
rádió- és radarberendezéseinek kezelésénél érté
kesíthető. Ezeknél ugyanis sűrűn előfordult, 
hogy a készülékek szigetelőin lecsapódó ned
vesség a szigetelőképességet csökkentette, sőt 
a készülék használatát repülés közben (esetleg 
válságos pillanatokban) lehetetlenné is tette. 
Ennek oka az volt, hogy a magasabb légréte
gekben erősen lehűlt alkatrészek nedvesebb 
levegőbe kerülve, a környező levegő hőfokát 
a harmatpont alá hűtötték le s a szigetelőkön 
keletkezett összefüggő vízréteg rövidzárlatot 
okozott. Ez a veszély szilikon-kezeléssel tökéle
tesen kiküszöbölhető.

*
Előnyösen használhatók erre a célra a 

tért. alkoxi-klór- és amino-szilánok is. A vegyü- 
leteknek legalább egy tért. alkoxi-csoportot kell 
tartalmazniuk ahhoz, hogy elég állandóak 
legyenek. Közös tulajdonságuk, hogy könnyen 
hidrolizálódnak alkoxi-szilanolokká. melyek 
állásközben vagy melegítve poli-sziloxánokká 
kondenzálnak. Legelőnyösebbek a diamino- 
szilánok, melyek a hidrofóbia növelése végett 
egy hosszúláncú alkoxi-csoportot. a hidrolítikus 
sztabiliitás céljából1 pedig egy rövidebb tért. 
alkoxi-csoportot tartalmaznak (utóbbi csoport 
jelenléte az összes alkoxi-csoportokut ellen
állóvá teszi hidrolízissel szemben). Előállításuk 
két lépésben történik. Először a megfelelő alko
holt reagáltatják SiCh-dal, savat megkötő 
anyag, pl. piridin jelenlétében:

2R. OH +  SiCl4 +  2C5H6N -* (ROLSiCb +  2C6H5. HCl

a keletkezett klór-orto-észtert (alkoxi-klórszi- 
lánit) a sósavas piridintől elválasztva. NH3-val 
hozzák össze (84):

(ROhSiCh +  4NH3 -  (ROhSi(NH2)2 +  2NH4C1
Ez a vegyiiletcsoport rendkívül reakcióképes 
s ezért a szilikon-kémia egyéb területein is 
fontos szerepet játszik.

A gyakorlati felhasználás terén egyre na
gyobb jelentőségre tesznek szert a folyós organo- 
sziloxán polimerek (pl DC 200 olaj). .A poli- 
dimetil-sziloxánnal [(CHs)sSiO]x kezelt felület 
a vízzel szemben épp oly nagy kontaktszöget 
mutat, mint a paraffin, azzal a különbséggel, 
hogy ez a réteg hőnek, víznek, oldószereknek 
sokkal nagyobb mértékben áll ellent s csak 
500°-on ronesolódik el (55).

Megjegyzendő, hogy a kezelés az anyag 
likacsosságát nem szünteti meg, csak a felü
letét teszi vizet taszítóvá. Ilymódon klezelt 
szűrőpapír pl a vizet nem ereszti át, de a 
szénhidrogéneket (benzin, benzol stb.) igen. 
Hasonlóan viselkednek a porózus porcellán 
vagy zsugorított üvegszűrők is.

Más célokra is előnyösen használhatók 
ezek az anyagok. Ablaküvegek, elektromos- 
kapcsolók, szövet, papír, építőnyagok. ficitá
landó ércek, hidrofil poralakú anyagok keze
lése jelentősen megjavítja haszinállhiatóságu
kat. Laboratóriumi edények belső falát ily 
módon kezelve, eltűnik a meniszkusz görbülete 
és a térfogatleolvasás sokkal tökéletesebb. 
A kezelés gazdaságosságát biztosítja, hogy igen 
kis mennyiségek kellenek a szükséges hatás 
elérésére s a hasonló célokra esetenként hasz
nált viasz-» paraffin-j lakikbevonatok sokkal 
drágábbak és egyben sokkal kevésbé ellen
állók is. &

A szilikonok gyors és egyre meredekebben 
ívelő pályafutása érdekes bizonyítéka annak, 
hogy sok̂  évtizeden keresztül folytatott, tudo
mányos és elméleti jelentőségű kutatások mi
ként nyerhetnek. úgyszólván máról-hclnapra, 
gyakorlati jelentőséget. Kipping, a szilikon- 
kémia legszorgalmasabb kutatója 1937-ben még 
azt mondta, hogy „azonnali és lényeges hala
dás a kémia ezen ágában nem látszik nagyon 
reményteljesnek“. Az idő rövidesen rácáfolt 
erre a jóslatra. 1943-ban már üzemi méretek
ben termeltek szilikon-vegyületeket s azóta is 
rohamos fejlődés tapasztalható a kémiai tech
nológia ezen újonnan megnyílt területén. A 
termelés nem elegendő az egyre növekvő 
fogyasztási igények kielégítésére. Exportra 
mindezideig nem került sor, mert a belső szük
ségletet sem tudják a gyárak teljesen fedezni.

A szilikonok fellépése szinte forradalmi és 
igen sokat ígérő volt, drága áruk miatt azon
ban ma még luxuscikkeknek számítanak 
(1947-ben 14 dollárba került 1 kg), melyeket 
csak különleges esetekben használnak.

Kétségtelen, hogy a jelenleg is folyó, kiter
jedt kutatások jelentős része az alaptermékek 
új és olcsóbb előállítására irányul. Ezek a kísér
letek gyors sikerre] keesgtetnek s akkor a szi- 
likonanyagok rohammal szállják meg mind
azokat a területeket, melyeken kitűnő saját
ságaikkal az egyéb, jelenleg használt anyago
kat jelentősen felülmúlják.

(A Nehéz v e g y ip a r i K u ta tó  In téze t sz ám ára  összeállíto tt 
dukinmentácdós anyagiból.)
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M ű s z a k i  s z e m l e

A magnéziumnak dolomitból történő előállí
tására (kiöizöl új módszert Marian Axt, a 
Przeunys] Ohemiczky 82. kötetének 482. oldalán. 
,A kalcium-magnéziumkarbonátot, mindenek
előtt ka lein álja, a keletkezett oxidokat elhidro- 
lizálja, a kalemahhidroxido't pedig szuszpenzió
ban, ammoniumkloriddal hevítse ammonium- 
hidroxiddá és kalciumklóriddá alakítja. A iriag- 
néziumhidroxil leülepedése után, a folyadékot 
dekantálja, az üledéket megmossa, megszárítja 
és kiizzítja. így 2.5% kalciumoxidtartaloiinig 
tud lemenni.

Dolomitból való magnéziumsó előállítására 
Magyarországon is kiterjedt kísérletek folynak 
és már a megvalósulás stádiumához közeled
nek. «=

Reversibilis indikátorokról ír hosszú cikket 
az Industrial Oheniist 1950 februári száma. 
A cikkben kiterjeszkedik az alfa nafto-flavon, 
apomorphin, ortho-fenantrolin és para etoxi- 
krizoidin használatára. A cikk majdnem teljes 
egészében Schulek és Szebelédi vizsgálatait 
ismerteti, valamint három szovjet szerző mun
kásságát. *

A reumás artritis kezelésére a legutóbbi 
időben több ríj gyógyszert próbáltak ki, ezek 
közül igen egyszerű összetételű és biztató ered
ményeket ígér a glucuronolakton, amit szinté- 
tikus úton állítanak elő.

*
Lőgyapot előállításánál nagy hátrányt 

jelent a kénsavnyomoknak hosszú ideig történő 
kimosása.

A Ohemical Industry 1950 januári számá
ban leírás található, ahol az eredeti 60—80 óra 
helyett, a mosási idő lerövidül 20 órára és 20 
óra után a nitrálósav maradékot ammóniával 
közömbösítik. így a lőgyapoit stabilizálása is 
közelebb került a megoldáshoz.

#
Üj szárazelem megszerkesztéséről ad hírt a 

Chemical Industry 1949 októberi száma.
Élettartama 30 óra, állandó kisütéskor. Az 

anód összetétele 3% alumínium, 1 % cink, 0.15% 
kalcium és a maradék magnézium. A száraz
elemnek a burkolata ebből az ötvözetből készül. 
Elektrolitnak magnéziumbromidot használnak, 
amely keményítő pasztába van felitatva.

*
Szabad aldehidcsoportokat tartalmazó ú. n. 

önregeneráló műgyantákat állítottak elő vinil- 
aoetát és allilidén-di-acetát polimerizációja út
ján. Ezekről az acetátcsoportot utólag lehasítva, 
szabad aldehid- és hidroxilcsoporthoz jutunk, 
a gyanta ilyern formájában vízben jól oldódik, 
úgyhogy vizes oldatban vihető fel. Enyhe kata
lizátor hatására újra tovább polimerizálódik, a 
hidroxil- és aldehidesoportok összekapcsolód
nak és egy vízben oldhatatlan, végleges formájú 
műgyantát adnak. (Ohemical Industry, 1949 
októberi szám.)

A kátránylepárlás finomításával egy sereg 
új komponens felhasználhatóságára került sor. 
így pl. egy közelebbről meg nem határozott 
hexahidronaftalinszármazék állítólag a HCH- 
val egyenlő hatást mutat.

Az n-metiltetrahidroizochinolin vérnyomás- 
csökkentő szerként került használatba, a de- 
oaprin succinát mint antilbisztaJminikum nyer
het alkalmazást.

A rákkutatás terén újabb eredményeket 
látszik hozni a colchicin alkalmazása. Ez a 
kísérleti állatok normális sejtjeire hatással nem 
volt, a rákos sejtek osztódását azonban meg
gátolta, Ezért vizsgálatok indultak meg col- 
chicinszármazékok körében is.

#
Üj antibiotikumdkat állítottak elő, melyek 

a bis (aminoaril) ciklopropan származékai. így  
előállították a fenil, 4-nitrofenil-, aminofenil- 
származiékokat, melyek közül az utóbbinak bak- 
teriosztatikus koncentrációja 50.10“6 . Az 
A-vitaminnal hasonló hatásokat mutató pen- 
taenszármazókokat állítottak elő a Hoffmann 
Laroche kutatólaborban. Ezek nemcsak etilén-, 
hanem acetilénkötést is tartalmaznak 'és az 
A-vitamin hatásosságának kb. 50%-át mutat
ják. *=

Az olasz vegyipar 1949. évi helyzetéről kö
zöl hosszú cikket a Chemist and Druggist ápri
lis 15-i száma. Az angol lap feltárja, hogy a 
gyógyszeripar a legnagyobb nehézségekkel 
küzd, mert az árak állami ellenőrzés alatt van
nak, nem emelhetők és így jóformán az önkölt
séget sem fedezik. Ezzel szemben a nagyméretű 
amerikai import a hazai áraknak tört részéért 
tud gyógyszereket adni. így pl a paraaimino- 
szalicilsavnak az év elején 65.000 líra/kg volt 
az ára, az év végén azonban importanyag érke
zett, amit 16—18.000 líráért adnak.

A gyógyszeripar másik nagy hiányos
sága, hogy nem tud megfelelő összeget áldozni 
a kutatásra és ezért készítményei elavultakká 
válnak, mert nem tudnak újakat forgalomba 
hozni. A helyzetet megnehezíti az elektromos 
áramban és az energiaellátásban általában fel
merülő nehézség, mert a vízierőművek, melyek 
Olaszország energiaszolgáltatásának legnagyobb 
részét képezik, a szokatlan szárazság következ
tében csak csökkent kapacitással tudnak ter
melni. Ezek a faktorok mind közrejátszanak 
abban, hogy az olasz gyógyszeripar stagnál és 
egyre nagyobb nehézséggel küzd. Még az angol 
lap is feltárja, hogyan sorvad el egy Marshall- 
ország ipara. #

A butén katalitikus dehidrogénezésére új 
eljárást dolgoztak ki, amely butadient ered
ményez. Ugyanezzel a módszerrel az etilbenzol
nak styrollá való átalakítása is végbevihető. 
A termelések 70—85%-osak, >a konverzió 20—40 
százalék. A katalizátor 72.4% magnéziumoxid, 
18.4% iferrioxid, 4.6% cuprioxid és 4.6 % kálium- 
oxid. amely utóbbi mint promotor szolgál. (In
dustrial and Engineering Chemistry 42, 295. 
1950.)

N. T.



190 M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a

Alumíniumötvözetek interkristallin korró
ziója. Al-Zn-Mg öivözetrendszerek. A szerző 
tanulmányozza a szemcse határán elhelyezkedő 
MgZn2 vegyület korrózióállandóságát. A MgZn2 
potenciálja 3%-os NaCl oldatba 0.567 Volttal 
változik. A Mg és Zn potenciálja hasonló körül
mények között csak 0.068 Volttal változik. Az 
előbbi magnézium-cinkvegyület szétesési folya
mata a Mg-ionok oldatbamenésével kezdődik. 
A korrózió előrehaladásával az oldatban meg
jelennek cinkionok is.

(A. I. Golubev: Zsurnái Fizicseszko Cliimii 
XXIII. kötet 1949. 116—1126.)

Z.

Magas timföldtartalmú aluminátok kémiá
jának néhány kérdéséről. Az elvégzett kísérle
tek alapján a szerzők megállapították, hogy a 
timföldnek Na., K-, Mg- és Ba-íluoridokkal, 
valamint kálciumkloriddal és kriolittal 900— 
1100° C-on történt összeolvasztásánál, ha a ki
indulási komponensek arányát 1:4-től 1:9-ig 
változtatták, magas timföldtartalmú alumi
nátok keletkeztek.

(V. F. Zsuravjev és R. G. Tyempelmann, 
Zsurnal Prikladnoj Chimii 1949, XXII. kötet 
649. és 652.)

Z.

A sziliciumdioxid reakciója timföld-kriolit- 
ömledékkel alumínium és szén jelenlétében
igen nagyjelentőségű az alumínium, szilíciumos 
ötvözeteinek elektrolitikus előállítása szem
pontjából. E (folyamat üzemi megvalósítása sok 
nehézséggel és zavarral jár az elektrolízis nor
mális körülményeinek megváltozása következ
tében. E megváltozások okai jelenleg még nin
csenek tisztazva. Az irodalmi adatok e kér
désben hiányosak és ellentmondók egyes 
elképzelések sziliciumtetrafluorid keletkezé
sét tételezik fel, mások szerint a 2Ah03. 
3SiCb szilikát okozza a zavarokat, de e fel
tevéseket kísérletileg még nem igazolták. 
Szovjet kutatók szerint a sziliciumdioxid- 
tartalmú timföld-kriolitömledékek elektrolízi
sénél nagy szerepet játszik a sziliciumdioxid 
termikus redukciója alumíniummal: 3 S i0 2 +  
+  4A1 =  2 A120 3 +  3Si, mely fémes szilíciumot 
eredményez, melynek nagy része az alumí
niummal ötvöződik, más része olyan anyagok 
keletkezéséhez vezet, melyek az elektrolízist 
károsan befolyásolják. így a szovjet kutatók az 
elektrolitikus ömledékben olyan folysavban 
oldhatatlan, szürkészöld anyagot találtak, mely 
kristályoptikai vizsgálatai alapján igen finom 
szemcséjű, nagyfénytörésű sziliciumkarbidnak 
bizonyult. A röntgenvizsgálatok szerint ez az 
anyag a sziliciumkarbidnak alacsonyabb hő
mérsékleten állandó, hexagonális modifiká
ciója, mit az anyag keménységi vizsgálatai és 
kémiai elemzése is megerősítettek.

A szovjet kutatók elképzelései szerint a 
sziliciumkarbid keletkezése az ömledékben az 
alumíniumkarbid és sziliciumdioxid cserebom- 
lásával: A14C3 +  3Si02 =  2 A120 3 +  3 SiC, vagy 
a következő reakcióval magyarázható: A14C3 +  
+  3Si =  4A1 +  3SiC. Létrejöhet a szilicium
karbid magukból az elemekből is: Si+C  =  SiC. 
Tekintettel arra, hogy a sziliciumkarbid fémes 
alumínium jelenléte nélkül az elektrolízis hő

mérsékletén nem áll elő, a sziliciumdioxidnak 
szénnel történő redukciója: S i0 2 +  2C =  Si +  
+  2CO nem jön számításba. Fém alumínium 
jelenlétében a sziliciumkarbid mennyisége az 
ömledékben az elektrolízis időtartamával ará
nyosan nő. A fent vázolt három reakció leját
szódását a termodinamikai számítások is iga
zolják, melyek szerint a maximális munka és 
az egyensúlyi állandók az elektrolízis hőmér
sékletén reális értékeket adnak. Így a szovjet 
szerzőknek sikerült bebizonyítani, hogy az alu- 
mínium-sziliciumötvözetek elektrolitikus elő
állításánál a sziliciumkarbid képződése okozza 
az elektrolízis normális viszonyainak megvál
tozását. A sziliciumkarbid ugyanis kémiailag 
igen ellenálló vegyület, mely így fokozatosan 
felhalmozódik az elektrolizálókádban és bizo
nyos mennyiség összegyülemlése után zavaro
kat idéz elő.

(P. F. Antyipin  és L. 1. Ivánova, Dokládi 
Akagyémiji Nauk SzSzSzR, LXX, No 2, 283, 
1950.) D. 1.

Kémiai szerkezet és „A“ vitamin hatás.
Érdekes megoldatlan problémája a kémiának a 
szerkezeti képlet és fiziológiai hatás közti 
összefüggés. Számos vizsgálatot folytattak, 
hogy vitaminok, hormonok, antibiotikumok 
funkcionális csoportjait megváltoztatva, a 
fiziológiai hatás milyen megváltozása követke
zik be. Tapasztalat általában az, hogy a vegyü- 
letek szerkezetében eszközölt légcsekélyebb vál
toztatás a biológiai hatciképességet teljes egé
szében megszünteti. Ezzel szemben az ^ “-vita
minnál egy sor vegyület állítható elő, megvál
toztatott csoportokkal, melyek mind mutatnak 
fel „A“-vitaminhatast. Meglepetésszerűleg ész
terek mellett éterek is mutatnak, aktivitást; 
a következő csökkenő sorrendben: metil-, butil-, 
feniil-éterek. Sőt az „A“-vitaminn.ak megfelelő 
sav és szénhidrogén (Axeroften) is hatásosak, 
éppúgy, mint a közbeeső oxidációs fokozatok: 
az aldehid és ketonvegyületek.

Másrészt azonban a szénláncolat szerkeze
tének (megváltoztatása a vitaminhatás meg
szűnését vonja maga után. A metilcsoportok 
szaporítása vagy csökkentése néha nem okoz 
jelentős hatáscsökkenést, de mindenképpen 
szükséges a zárt hatos gyűrű és az öt konjugált 
többszörös kötés fennállása. A kettős kötés he
lyett hármas kötés nem hat zavarólag. Az elmé
letileg lehetséges négy cisz-transz izomér hatás
viszonyairól keveset tudunk. Úgylátszik, szté- 
rikus körülmények nem befolyásolják az „A“ 
vitamin hatását.

Felmerül a kérdés, vájjon a fentemlített 
„A“-vitaminhatású származékok önmagukban 
is hatásosak-e, vagy pedig a szervezetben 
,A“ vitaminná alakulnak át és így provitami- 
nokul tekinthetők? Ez a feltevés kevéssé való
színű, tekintve, hogy nem ismerünk oly bioló
giai reakciókat, melyek pl éterhasítást, szén- 
hidrogén alkohollá való oxidációját, vagy sav 
alkohollá való redukcióját lehetővé tennék.

Az előállított „A“-vitaiminszármazékok kö
zül gyakorlatilag csupán a sav és az éter bír
nak némi jelentőséggel.

(Angewandte Chemie 62. 4.)
Sz. O.
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Cortison és corticotrop hormon. A reum a
tikus artritis  új gyógyszerét sikerült a  Mayo- 
klinika •kutatóinak felfedezniük. A kutatások 
azon megfigyelésen alapultak, hogy ezen igen el
terjedt népbetegség tünetei egyes esetekben mel- 
lékvesekéreg hipofunkcióira mutatnak. A mel
lékveséből izolálták a iható sterint, a  cortison t, 
e módon azonban ipari előállításra gondolni 
sem lehetett, m ert oly kis mennyiség található 
e szervben. Tekintve, hogy gyógyulást csak 
állandó adagolás esetén várihatunk, mint pl a 
cukorbetegség esetén az insulinnal való gyógy
kezelésnél, egyszerű rész szintézis keresésére 
kellett gondolni. Egy nigériai növény saponin- 
jában található a botogenin, mely oxidációval 
átállítható pregnen-5-ol-3 dion-nió s ez cor- 
tisonná..

A szenek alacsony hőifokú lepárlásánál 
újabban a Blümer-féle eljárást használjuk. Az 
eljárás a következő: A szenet apróra elporlít- 
ják és azonos súlyú olcsó ásványolajjal (krak- 
koliható fűtőolajjal) alaposan összekeverik. 
A szuszpenziót 30 atünyomás mellett hat egy
másután kapcsolt retortán vezetik át, miköz
ben hőmérsékletét fokozatosan 475° C-ra eme
lik. Eközben a  szénből gáz, benzin és dieselolaj 
keletkezik. Mikor az elegy a hatodik retortát 
elhagyta, hirtelen lecsökkentik a nyomást, 
amikoris az összes illő (olaj) alkatrészek kipáro
lognak.

Ezeket frakcionált desztilációnak vetik alá. 
50 t szén bedolgozása esetén 4.5 t fűtőolajat, 3.8
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A cortisonhoz hasonló hatást lehet elérni 
a hipofízis elülső lebenyének corticotrop hor
monjával, mely a mellékvesekéregállamány m ű
ködését irányítja. A corticotrop hormonból 
(mól súly 2 0 .000) sikerült parciális hidrolízis,, 
vagy savanyú közegben való ultraszűrés által 
egy kis molekulasúlyé hatócsoportot leválasz
tani, melynék szintézise a szerkezeti képlet 
megállapítása után nem látszik reménytelen 
feladatnak.

The Chemical Age 62, 191. (1950.)
H. I.

t dieselolajat és 5.2 t benzint nyernek, továbbá 
teljes egészében visszanyerik a  bedolgozott 
szuszpendáló olajat, ami azonnal visszacirkulál- 
ható. A visszamaradó szuroktartalmú szenet 
elkokszosítják és 35 t  jóminőségű kokszot nyer
nek- A gáztermelés ismeretlen. Ezen eljárással 
a svélolaj termelését 3—4-szeresére lehet
emelni.

Erdői und Kohlé 1949. Vol. 2. Nr. 4. április 
127—133.

Szilárd tejsav. A Szovjetunió természetes 
aromás anyagokat kutató központi laborató
riuma a közelmúltban kidolgozott eljárásokat 
az étkezési tejsav finomítására. Ezek lényegé
ben vákuum-vízgőz desztillációval működnek. 
Ezt az eljárást továbbfejlesztették szilárd étke
zési tejsavproparátumok készítésével. A limo
nádéipar számára 80% étkezési tejsavat finom 
elosztású balciumkiarbonáttal dolgoztak el hide
gen és éhhez bizonyos mennyiségű citromsavat 
is adnak. A gyógyszeripar számára tejsavat 
cinksókkal keverik pasztává. Az édesipar szá
mára készítenek pépet 80% tejsavból és kemé
nyítőből, _ amelyet előzőleg melegítéssel bizo
nyos fokig dextrinné változtattak. Tiszta kris
tályos tejsavat készítettek olymódon, hogy elő
ször gyengébb vákuumban 60°-on ledesztillál
ják a vizet, u tána magát a savat erős vákuum
ban 105°-on. A desztilláció terméke jeges vízben 
lehűtve kristályokká dermed, amelynek olvadás
pontja 18°. A kristályos tömeg 74.5%-a szabad 
tejsavból és 24.5%-a anhidridből áll. Frissen 
előállított tiszta tejsav vákuum bepárlásával, 
majd —20°-ra lehűtésével szilárd készítményt 
nyertek, amelyben a tejsav és anlhidrid aránya 
1 : 1-hez. Ennek olvadáspontja 53°. Laborató
riumban ki lehet kristályosítani a tejsav opti
kailag aktív alakjait.

(V. V. Levitszkaja. Piscsavaja Promislen- 
noszty 7, 1947. 28 oldal.) V. K.

A hidrogénezett szenek és kátrányok te r
mékei könnyen klórozhatok. Az így nyert te r
mékéket alumíniumklorid, aktivált alumínium- 
klorid, cinkklorid és más kondenzálóan ható 
katalizátorok jelenlétében önmagukkal, ben
zollal vagy náftalinnal kondenzálva különösen 
jó viszkozítási indexű olajokat lehet nyerni- 
Fenti termékek paraffinos motorolajhoz ada
golva fagypontcsökkentőként hatnak. Nagy 
jelentőségű Friedel—Craffts reakcióval előállí
tott olajok termelése különösen abból a szem
pontból, hogy 350° C és magasabb lobbanás- 
pontú hengerolajok előállítására alkalmasak.

Erdői und Kohlé, Vol. 2. 1949. No. 5. Május, 
178—179.

Tőzeg nedvességének gyors meghatározása.
A szerző pontosabbá tette a dielektromos ned
vességmeghatározási módszert. Ennek segítsé
gével teljesen megbízható eredményeket ér el. 
Egy nedvességmeghatározás 7— 8 percig tart, 
beleértve a m inta előkészítést és mérő konden
zátorba való helyezést is.

N. Mikluhin, Izvesztija Teploteehnicsesz- 
fcaja Istituta. 1949 4. sz- Szach. prom, 24. 2. sz., 
1950. 4. oldal. V. K.
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A lineáris polikondenzáció új típusáról
kapunk hírt a szovjet folyóiratokból. Az 
eddig ismert lineáris polikondenzáció'k olyan 
átalakulásokon alapulták, melyek hirdoxil-. 
lcarboxil-, amino- lés más funkcionális cso
portok részvételével játszódtak le s észter-, 
amid- vagy szulfidkötések kialakulásához vezet
tek. Mivel lineáris poliészterek előállításakor a 
dikarbonsavak vagy észtereik és a glikokoll 
polikondenzációja szén-oxigénkötés felhasadá
sával és hasonló típusú kötések kialakulásával 
jár, ezért a reakció kismolekulájú mellékter
méke: alkolhol vagy víz. A dikarbonsavak ha
sonló polikondenzációs reakciói diaminokkal 
dilhalogénszánmazékokkal (aromás -szénhidrogé
nek, szulfidek és fémpoliszulfidek dihalogén- 
származékaival), vagy a szénkéneg reakciója 
diaminokkal, melléktermékként vizet, halogén- 
hidrogént, fómhalogenideket, illetve kénhidro
gént ad. Ezzel szemben, ha 1.2-difeniletánt víz
mentes alumíniumkloriddal (Xb-árarnban 1 0 0 - 
140°-on hevítünk, a lejátszódó polikondenzáció 
melléktermékeként benzolt kapunk. A szovjet 
kutatók ezt a reakciót behatóan tanulmányoz
ták -s megállapították, hogy ilyen körülmények 
között a difeniletán az alumíniumklorid hatá
sára lineáris polikondenzációt szenved, mely 
3800—4200 molekulasúly-nagyságrendű poli
mereket eredményez és a reakció mellékter
méke benzol, mely acetaniliddé alakítva, min
den kétséget kizáróan azonosítható volt.

A kapott eredmények alapján leszögezhető, 
hogy az 1 .2-difeniletán polikondenzációs reak
ciója vízmentes alumíniumklorid jelenlétéhen, 
a lineáris polikondenzációnak új típusa, mely 
a következő séma szerint játszódik le:

5%-os Mohr-sóoldat esetleg 10%-os ammóniával 
való utókezeléssel, egyszázalékos aranyklorid- 
oldat (melynek redukcióját higany és ezüstsók 
előmozdítják, ezért bizonyos esetekben az arany
kloriddal kezelt próba kétszer normál merkuri- 
nitrátos vagy 1 0 %-os ezüstnitrátos utókezelés
ben részesül), végül 10%-os ezüstnitrátoldat. Ha 
a már kész bőrben kell a cserzőanyagot azono
sítani, a bőr néhány milligrammját fél cm3 víz
ben főzik és a megszűrt kivonatot használják 
fel. Az egyes cserzőanyagok a következő szín
próbákat adják. Tölgyfakivonat titánszulfáttal 
lemezen narancssárga csapadékot, papiron hal
ványsárga foltot, Mohr-sóval mély ibolya foltot 
ad, aranykloriddal lassan megjelenő sárga fol
tot ibolyaszínű szegéllyel, aranykloriddal és 
merkurinitrátos utókezeléssel sötétvörös szegély- 
lyel, aranykloriddal és ezüstnitrátos utókeze
léssel a szegély ibolya vörös színű és hirtelen 
jelenik meg, ezüstnitráttal és ammóniás utó
kezeléssel sárga foltot kapunk. Fenyőfa eseté
ben titánszulfát és Mohr-só magában nem ad 
színreakciót, azonban ha a Mohr-sót ammóniás 
kezelés követi, lassan megjelenő mély ibolya
színű folt keletkezik. Aranyklorid magában 
nem ad reakciót, azonban merkurinitrátos utó
kezeléssel sötét folt lép fel ibolyaszínű szegély- 
lyel, ezüstnitrátos utókezeléssel pedig a szegély 
lassan jelentkezik vöröses ibolyaszínben. Az 
ezüstnitrátos ammóniás útókezeléssel mind
inkább sötétedő barna foltot eredményez. A 
valonea titánszulfáttal lemezen narancsszínű 
csapadékot ad, papiron pedig sárga foltot; 
Mohr-sóval lassan fellépő ibolyafoltot, ammó
niás utókezeléssel pedig vöröses ibolyafoltot ad.

-CH„CH2_ /  \ A1C13

\ -CH-CH,
" \

-OH,
n —1

-OH, > + («  — !) C6HB

Ebben az átalakulásban tehát a szén-szén- 
kötés olyan egészen szokatlan mozgékonyságot 
mutat, mely az észterszerű és egyéb labilis 
kötésekre jellemző. Ennek oka kétségkívül az 
alumíniumklorid aktiváló hatásában rejlik. 
E reakció törvényszerűségei igen emlékeztet
nek a lineáris polikondenzáció máskép leját
szódó folyamatainak törvényszerűségeire. Így 
például a reakciós termék benzolfelesleggel alu
míniumklorid jelenlétében könnyen lebont
ható, mikor is egy sajátságos „benzolízist“ 
szenved, mely hasonló a poliészterek és poli- 
amidok esetében könnyen elvégezhető hidro
lízis, alkoiholízis, acidolízis stb. reakcióihoz.

(V. V. Korsáli és G. Sz. Koljosznyikov, 
Dokládi Akagyémiji Nauk SzSzSzR, LXX, 
No 4, 625, 1950.) D. I.

CSEPPREAKCIÓK NÖVÉNYI 
CSERZŐANYAGOK FELISMERÉSÉRE

A reakciók a cserzőanyagok redukálókópes- 
ségén alapulnak nehéz fémsók képződésével 
kapcsolatban. A cserzőanyag eredetének meg
határozására általában több próbára van szük
ség. A próbákat vagy papiron, vagy lemezen 
hajtják végre. A kémlőszerek a következők: 
kénsavban oldott egyszázalékos titánszulfát,

Aranyklorid fekete szegélyt alkot a csepp körül, 
merkurinitrátos utókezeléskor a fekete folt a 
középen lép fel, ezüstnitrátos utókezeléskor 
sötét folt körül lép fel a fekete szegély, higany
nitrát ammóniumhidroxiddal együtt narancs- 
sárga foltot eredményez, míg az ezüstnitrát 
ammóniával színtelen központ körül vöröses- 
barna foltot ad. A myrobalan lemezen titánszul
fáttal narancsszínű csapadékot, papiron sárga 
foltot ad, Mohr-sóval lassan fellépő ibolyaszínű 
foltot, ammóniás utókezeléskor pedig téglavörös 
foltot ad. Az aranykloridos próba szegélye kék
színű, merkurinitrátos utókezeléssel nagy, csak
nem fekete folt képződik, míg ezüstnitrátos utó
kezeléssel gyorsan fellépő feketés ibolyaszín je
lentkezik. Ezüstnitrát ammóniával nagy, csak
nem fekete foltot ad. A quebracho titánszulfát
tal vörös csapadékot, papiron pedig vörös fol
tot ad, Mohr-sóval vörösesbarna folt keletkezik, 
amely ammóniás utókezeléskor sem változik. 
Aranykloriddal nem reagál, azonban merkuri
nitrátos utókezeléssel szürkeszínű folt lép fel, 
melynek szélei színtelenek; ezüstnitrátos utó
kezeléssel a szegély ibolyás fekete. Ezüstnitrát
tal és ammóniával nem ad reakciót. (Kulberg
L. M. és Csecsenov N. I. Zavodszkája Labora- 
torija 14. 790.) L. A.
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A  b u d a p e s t i  e g y e t e m  í i z i k a i - k é m i a i  i n t é z e t e  m ű k ö d é s é n e k
í ő b b  i r á n y a i r ó l

E E D E Y - G B Ü Z  TI BOR

Az egyetemi intézetek működésének károm 
főfetadatot kell teljesíteni: szakmabeli elméleti 
ás gyakorlati oktatás révén új szakembereket 
nevelni, a végzett szakemberek továbbképzésé
vel gondoskodni a tudományos utánpótlásról 
valamint az iparban dolgozók ismereteinek 
korszerű szinten tartásáról, és végül tudomá
nyos kutatómunkát végezltii. E három f«feladat 
természetesen nem független egymástól, hanem 
szorosan kapcsolódik egymáshoz, sőt részben 
teljesen össze is fonódik. A tudományos után
pótlásról való gondoskodás pl. teljesen egybe
olvad a kutatómunkával, mert kutatók képzése 
csak aktív kutatómunka kapcsán lehetséges. 
A három feladatkör súlyozása és kapcsolódásá
nak módja az egyes szaktudományok és inté
zetek természetétől, továbbá egyéb adottságok
tól függ. Az intézet vezetőjének feladata a, pil- 
lanátnyi szükségleteknek és lehetőségeknek 
megfelelően a feladatok közötti mozgékony 
egyensúly biztosítása. Ha. szigorú szabályt 
nem is lehet felállítani e téren, nagyjából 
mégis azt mondhatjuk, hogy kívánatos, ha a 
munkának fcb. fele jut kutatásra. Ez persze 
(nem mindig valósítható meg. Az oktató munka 
időhöz kötött és sürgetően fontos volta szűkös 
körülmények között háttérbe szoríthatja a 
kutatómunkát, mint arra a múlt években sok 
példa volt, de a kutatómunkának az a nagy
vonalú támogatása, amit most tapasztalunk, 
rövidesem ki fogja e nehézségeket küszöbölni.

A fizikai-kémiai intézet munkáját is e 
hármas feladat jellemzi. Oktató munkássága a 
vegyész-, tanárjelölt-, gyógyszerész- és újabban 
a fizikus-hallgatók fizikai-kémiai elméleti és 
gyakorlati kikópzésébeta áll. Az intézetben 
folyó tudományos munka gerincét az oldatok 
és fázislbatárok sajátságainak tanulmányozása 
alkotja, több témakör köré csoportosulva,

Az egyik témakör az oldatok diffúziójának 
kérdéseivel foglalkozik. A hidratáció fokának 
diffúzió útján való meghatározósára irányuló 
kísérletekből kiindulva, a vizsgálatok a retro- 
grád diffúzió jelenségeihez vezleitteik. Ez abban

* Első rész a Magyar Kémikuscik Lapja 1950. 161. 
oldalán jelent meg'.

áll, hogy ha egyenletes konoenrációjú oldat
ban egy második oldott anyag diffúndáil, iáikkor 
megfelelő körülmények között az eredetileg 
egyenletes eloszlásban jelenlévő anyag is dif- 
fúndálnii kezd, és pedig olyan irányban, hogy 
koncentráció-különbség alakul ki. A kísérletek 
megfelelő pórusnagyságú üvegdifragmákon 
át való diffúzió módszerével történtek, mivel 
az egyszerű eszközökkel megvalósítható eljá
rások közül ez mutatkozott a legmegbízhatóbb
nak. Az üvegdiafragmának a rendszerben való 
jelenléte azonban különféle zavaró hatások 
lehetőségét hozta magával, ezért az üvegdia- 
fragmák pórusnagyságára és póruseíloszlására 
vonatkozó beható vizsgálatokkal kellett meg
állapítani, hogy az adott kísérleti körülmények 
között a diafragma pórusaiban végbemenő 
folyamatok nem térnek el számottevően a sza
bad diffúziótól. A különböző körülmények kö
zött végzett vizsgálatok az oldott anyag akti
vitásának, az ionok töltésének, hidratáeiófoká- 
naik, kémiai természetének a retrográd diffú
zióra gyakorolt hatását igyekeznek tisztázni. * 1 2

Korábbi vizsgálatok folytatásaként foglal
koztak az intézet munkatársai elektrolitolda- 
tokfcal érintkező fémfelületeken végbemenő 
folyamatokkal. Amalgámok nem elektrolit- 
tartalmú oldatokkal szemben kialakuló poten
ciáljának tanulmányozásából megállapítható 
volt adszorbeált dipóluismolekulák potenciál- 
meghatározó szerepe, továbbá kihámozható 
volt az amalgámban oldott fém adszorpciós 
izotermája az oldattal érintkező felületen, 1 
Bizonyos értelemben ugyancsak a fém/oldat 
határfelület vizsgálatához tartozik a komplex 
ezüstsóoldatobból való fémleválás mechaniz
musának tanulmányozása. Az ide vonatkozó

1 T. Erdey-Grúz: Hung. Acta Chimica 1. 6. sz. 1948; 
T. Erdey-Grúz and A. Hunyár: Hung. Acta Ohim. 1. 3. 
sz. 1948; Árkosi Klára, Disszertáció, Budapest, 1946; 
Váli Alajos, Disszertáció Budapest 1945; Zieglerné 
Schamdl Teréz, Dissz., Budapest, 1948; Bereczki Etelka, 
Dissz. Budapest 1950. — Ioncik idegen elektrolitok nagy 
feleslegeiben való diffúziójával foglalkozik: Hartmann 
Hildegard disszertációja, Budapest, 1950.

2 T. Erdey-Grúz und E. Varga: Hung. Chimica Acta 
1. 2. sz. 1947.
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kísérleteikből kitűnt, hogy a fómleválás mecha
nizmusa lényegiében független attól, hogy az 
ezüst a komplex kation vagy anion, illetve 
ionhidrát alkatrésze-e. Az elektródfolyamat 
lényegében abban áll, hogy a hatód elektro
mos erőtere kiszakítja az ezüstiont a komplex- 
ionból, ill. ionhidrátból. Azokban az oldatok
ban, melyekben az ezüst a komplex anion 

»alkatrésze, diffúzió útján jutnak az ionok a 
ka tódhoz, az ezüstöt a kationban tartalmazó 
oldatokban ehhez az erőtér hatására történő 
ionvándorlás is hozzájárul.3 Fémfelületeken 
oxidáció, Ül. redukció alkalmával végbemenő 
változások oszeil 1 ográfikus vizsgálata a felü
leti rétegek tanúimányozását teszi lehetővé.4

Vizes oldatokban! palladium-katalizátoron 
végbemenő hidrálási folyamaitok kinetikájá
nak tanulmányozása megvilágította e bonyo
lult folyamatok reakció-mechanizmusának 
alapelveit, és magyarázatot adott a reakció
sebesség és katalizátormennyiség közötti külö
nös összefüggésekre.5

A tudományos kutatómunka fent vázolt 
főbb irányai mellett az intézet nem hanyagolta 
el a szakismeretek és a tudomány újabb ered
ményeinek terjesztését, a főiskolai oktatás, 
valamint ia gyakorlatban dolgozó szakemberek 
továbbképzésének, ill. gyakorlati munkája elő
segítésének feladatait sem. Ezt a óéit részben 
összefoglaló szakcikkek közlésével,6 részben pe

dig egyetemi tankönyvek és kézikönyvek,7 
valamint ismeretterjesztő művek8 írásával 
szolgálta az intézet.

Áttekintve az intézet működését, meg kell 
állapítani, hogy abban sok hiba és javítani
való van. Leginkább talán az kifogásolható, 
hogy nem sikerült a tudományos munkát kellő
képpen megszervezni, a kutatási terveket meg
valósítható módon a dolgozóhelyekig felbon
tani, és azoknak, a kutatómunka különleges 
természete által szabott határok között való 
megvalósítását hatékonyan ellenőrizni. E hiá
nyok jelen tékelny mértékben az oktató munka 
lényeges megnövekedésével állnak kapcsolat
ban, ami részben a korszerű tanulmányi 
reform, részben a hallgatóság megnövakedett 
létszámának folyománya, s az intézetre a 
munkatársak létszámával és a felszerelés nagy
ságával arányban nem álló terhet rótt. A tudo
mányos munka jelentőségének felismerése, 
megbecsülése és előmozdítása, ami népi demo
kráciánkat jellemzi, és aminek egyik mérföld
köve a Magyar Tudományos Akadémia újjá
szervezése volt, az objektív nehézségeket 
mind nagyobb mértékben küszöböli ki, a 
munkatársak mindinkább otthonossá válnak a 
tervszerű munkában, ami az intézet vala
mennyi dolgozójának összefogásával biztosítja 
a hiányok kiküszöbölését és a további fejlő
dést.

D r  V a r g a  J ó z s e f

Vegyészmérnöki oklevelem megszerzése 
után (1912 június hó) igen hamar alkalmam 
nyílott a kutatómunkáikodásra. Az akkori 
műegyetem elektrokémiai intézetében folyama
tos munkákba kapcsolódtam be, eleinte mint 
önkéntes munkaerő, 1913 január iba.va óta, mint 
kinevezett tanársegéd. Rósztvettem a metán 
csendes elektromos kisülésekkel megvalósított 
klórozásának kifejlesztésében. E téren szerzett 
tapasztalataimat a. metán és bróm egymásra- 
hatásának tanulmányozásánál liasznásítottam; 
megfigyeléseim és vizsgálataim eredménye 
alapján 1915-ben szereztem meg a műszaki dok
tori oklevelet. Az első világháború alatt, mint 
a tanszék személyzetéből egyedül felmentett, 
a metán klórozás egyik nagy mennyiségóban: 
keletkező termékének, a metilkloridnak meta
nollá alakítását oldottam meg, az elszappano- 
sítást nyomás alatt végezve. Emellett a  bereg
szászi alunitoik és a hiharmegyei bauxitok fel
tárásával is foglalkoztam. Leghosszasabban a 
metán hőbontását tanulmányoztam néhai 
Szarvasy professzor szabadalmai alapján.

3 Erdey-Grúz Tifootr és H orvát hy Valéria: Magyar 
Kémikusok Lapja, 4 .,  524. 1949; Hung. Acta Chimidn, 
sajtó alatt.

4 Erdey-Grúz Tibor: Magyar Kémiai Folyóirat, 56 .  
83. 1950.

5 T. Erdey-Grúz; Natúré, 163, 256. 1949; Erdey-Grúz 
Tibor és Szabó János; Magyar Kémikusok Lapja, 4. 101. 
1949; Hung. Aet.a Chimica sajtó alatt.

6 Erdey-Grúz Tibor: Magyar Kémikusok Lapja, 2.
73. 1947; Magyar Technika, 1948. nov.; Magyar Kémiku
sok Lapja, 5, 40. 1950.

1917-ben az erdélyi Magyarsároson a metán 
liőbontására szolgáló kemencét építettem és 
ennek retortáiban bontotaim el a földgázt 
hidrogénre, hamutól mentes koromra és az 
elektródgyártás nyersanyagául szolgáló szénre. 
A megkezdett vizsgálatokat a román fennható
ság alá jutott kísérleti telepen 1921-ben folytat
tam és 1922-ben fejeztem be.

Az időközbein megüresedett kémiai tech
nológiai tanszékre hirdetett pályázat alapján 
1923 augusztus havában neveztek nyilv. r. 
tanárrá, s ebben a minőségben azt tartottam 
legfontosabb feladatomnak, hogy a tanszék 
volt professzorának, Pfeifer Ignácnak a 
kémiai technológiai oktatás hatásossá tétele 
végett megkezdett munkáját folytassam. Néhai 
elődöm a régebbinél korszerűbb szempontok 
szerint adta elő a kémiai technológiát és a 
tanulságosnál tanulságosabb rajzok készítteté
sével tette lehetővé az előadás anyagának 
könnyebb megértését.

KutaJtómunkálkodásra intézményesen csak 
akkor nyílott lehetőség, amikor a legyőzött 
ország gazdálkodását a. trianoni békeszerződés 
rendelkezései szerint ellelnőrző közeg ilyen

7 Erdey-Grúz Tilbor: Bevezetés a fizikai kémiáiba 
(biológusok számára), II. kiadás Budapest, 1948; Erdey- 
Grúz Tibor, Grúh Gyula és Sehlay Géza; Fizikai kémia 
II. kiadás, Budapest, 1946; Proszt János és Erdey-Grúz 
Tibor: Fizikai-klémiai praktikum, IV. kiadás, Budapest, 
1946, V. kiadása sajtó lalatt.

8 Erdey-Grúz Tibor: Atomok és molekulák Buda
pest, 1946; Természet és Technika 108. 1949; u. o. 109.  
194. 1950.
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célra Untéit biztosított a költségvetés kereté
ben. Az ellenőr kívánsága szerint a rendelke
zésre bocsátott összeg elsősorban az ország 
közgazdaságát erősítő természettudományi 
kutatásokra volt fordítandó. Csakis ebből az 
összegből lehetett a műegyetem egyes tan
székeit néhány korszerű felszerelési eszközzel 
ellátni.

Ebben a munkában kettős volt a tanszék 
feladata. Foglalkozni kellett az időközbein fel
tárt bauxitkincs hasznosításával és az ásvány
olajtermékeik pótlásának tanulmányozásával.

A bauxitliasznosítást illetően a bauxit- 
cement előállításának, tanulmányozása mutat
kozott legszükségesebbnek, mártsak azért is, 
mert ettől a gyorsan szilárduló cementféleség
től annakidején sokat várt a gyakorlat. Tudo
mányos folyóiratok szórványos közlései szerint 
ezt a cement féleséget elektromos hevítésű 
kemencékben állították elő és ezért vizsgála
taink annak megállapítására irányultak, hogy 
nem leliet-e a közlemények szerint 1800“-os 
gyártási hőmérséklet helyett kisebb hőmérsék
letnél is hauxiteementet készíteni. Kitűnt, 
hogy mészkő és bauxit megfelelő arányú keve
rékéből már 1250°-nál megolvadó, a francia 
gyártmányú cementtel minden tekintetben 
egyező értékű cement állítható elő. Vizsgála
taim eredményét „Ahiminatsohmelzzemente 
aus ungarisöhen Bauxitem“ címmel a Zeitschr. 
f. angew-Chemie 1927. évi (40-ik) évifolyamában 
tettem közzé.

Ugyancsak fontos problémája volt az első 
világháború utáni Magyarországnak az ásvány- 
olajtermékek pótlása. Akkor még a blikk,széki 
csekély mennyiségű előfordulás sem volt isme
retes, folyékony tüzelőszerek előállítására kizá
rólag szeneink és különösen kátrányaink fel
dolgozására kellett volna szorítkoznunk.

Kátrányaink egyes párlatait kreking-bon- 
tásnak vetettem alá és megállapítottam, hogy 
mintegy 40%-nyi szekunder-benzin termelhető 
belőlük. Vizsgálataim eredményeit hazai (M. 
Mérnök és Építész Egylet) és külföldi folyó
iratokban (Breu ns'toff-Chieimie 1927. 39—40. sz.) 
ismertettem. Kátránypárlataink és néhány im
portált ásványolajpárlat kreking-bontásánál 
szerzett megfigyelések ösztönöztek arra, hogy 
a Bergius-féle széncseppfolyósítás tanulmányo
zásával foglalkozzam, miután a vezetésemre 
bízott intézet számára megoldatott, hogy a nyo
mást álló autoklávokat szerezzen be. Csak a 
tatai szén magatartását vizsgáltam a „szén- 
csepn folyósítás“ munkafeltételei mellett és 
megállapítottam, hegy a reakció — Bergius 
felfogásával ellentétesein — katalitikus reak
ció, az általa használt vasoxid nemcsak a sze
nek vagy kátrányok kénvegyületeit köti meg, 
hanem ,a hidrogéngáz fokozottabb megkötését 
is elősegíti. Vizsgálataimat a Magyar Kémiai 
Folyóiratban (XXXIV. évf. 5. füzet) és a 
Brennstoff-Chemie c. folyóiratban (1927 Nov. 9.) 
tettem közzé.

E megfigyelések alapján nagyszámú hazai 
és külföldi származású, lehetőleg azonos liő- 
mérséklethatároik között forró kátrányolaj pár
latot hidrogéneztem és azt észleltem, hogy nem 
egyformán hidrogéneződnek; egyesek színtelen 
benzinné alakultak, mások csak alig változtak 
el. Legjobb eredményt egyes nagy kéntartalmú, 
külföldi kátrányok olajai adtak, legkevóssé 
pedig a fakátrálnypáriatok hidnogóneződtek.

Az eltérést a kénvegyületek jelenlétének, vagy 
hiányának tulajdonítottam, s e feltevésem 
helyességére akkor találtam bizonyítékot, ami
kor egyenlő mennyiségű fakátrány- és kénben 
dús barnaszénkátránypárlatok elegyét hidro
géneztem. Kénvegyületek jelenlétében a fakát
rány is jól hidnogéneződött. Feltevésem helyes
sége mellett teljes bizonyosságot azok a vizs
gálatok szolgáltattak, amelyeknél a nagy nyo
mású hidrogénező reakciótérbe ia fakátrány- 
párlatokba 2—4% elemi ként adagoltam. Elemi 
bén jelenlétében nemcsak a fakátrány és pár
latai hidrogéneződtek jobban, mint a kén .jelen
léte nélkül, hanem a kisebb1 kéntartalmú barna- 
szénkátrányoik és párlataik is.

E megfigyelések jelentőségét felismerve 
arra törekedtem, hogy a kénhatás tanulmányo
zását ipari jellegű kísérletező egységben foly
tathassam. A kísérletezésihez szükséges arány
lag nagy összeget azonban Inem sikerült itthon 
megszereznem, s ezért kénytelen voltam két 
külföldi vállalatnak azt az ajánlatát elfogadni, 
amely szerint tanulmányi érdekközösséget léte
sítenek, ,s >a külföldön megszervezett labora
tórium munkájának irányítását reám bízzák. 
Az ott folyamatos munka eredménye alapján 
eljárásomra lengyel, svájci, német, francia, 
angol, amerikai stb- szabadalmakat kaptam. 
A szabadalmi eljárás ideje alatt csak kevés 
tudományos jellegű közleményt írhattam, de 
1931-től kezdődően mind a külföldi folyóiratok
ban (Brennstoff-Chemie), mind a Tudományos 
Akadémia Matematikai és Természettudományi 
Értesítőjében több a nagynyomású hidrogóne- 
zésre vonatkozó dolgozatot tettem közzé. Ezek 
közül csak néhányat sorolok fel:

1. Untersuehung oines durch Hochdruek- 
hydriening. ohne Teerzusetz bergastellten 
Kraokhenziiis (Br.-Ghemie 1931 12. 21—22 old.).

2. Druckliydrierung mit Jód als Katalizá
tor. (Br.-Chemie. 1931 12. 327. oldal).

3. Katalitische Drucklhydrieirung íeines 
.BraunkioihllenteieirHOraiCkbielnzims. (Br.-Chemie
1931. 12. Nov. 20.).

4. Über die Bildung von Aromáién und 
Hydroaromatem aus ungesáttigten Verhindun- 
gen bei dér Druekhydrierung eines Crack- 
henzins (Br.-Chemie 1932. 13. 248. oldal).

5. Die Wirknng des Schwefel und Selen- 
wasiserstoffs auf die Hydrierumg von Naphta- 
lin, Metakresol und Teeröl. (Br.-Chemie 1936 
17. 81. oldal).

A kénadagolásnak a nagynyomású hidro- 
génezés reakciójára gyakorolt befolyását és a 
befolyás ipari jelentőségét, volt munkatársaim 
Szeszich Lajos és R. Hupe ismertették össze
foglalóan: „Die Rolle des Schwefels bei dér 
Destrnktiven Hydrierung“ címmel a „Br.- 
Chemie“ 1933 évi 14. kötetének 221—225. olda
lain nyomtatott közleményükben.

Tanulmányaim alapján a péti Nitrogén- 
műtrágyagyár barnaszénkátrány benzinek kén- 
telenitése, továbbá kátrány és ásványolaj párla
tok nagynyomású hidrogónezésére Szigeth 
László gépészmérnök tervei szerint kísérleti 
üzemet létesített, amelyben naponta megköze
lítően 10 toinnányi párlatkeveréket hidrogénez
tek benzinné 4 esztendőn át. A bükkszéki, majd 
dunántúli olaj előfordulás feltárása szükség
telenné tette a kátrányolajat hidrogénező telep 
további működtetését.
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Idézett közleményeimre gyakran hivatkoz
nak a második világháború után megjelent 
külföldi, orosz, angol, amerikai szakkönyvek. 
A különböző „FIAT“, „BIOS“, „CIOS“-reportok 
bizonysága szerint a gyakorlat a számomra 
megítélt szabadalmak alapján a 'hidrogénező 
reakiciótérbe juttatott elemi kén, vagy egyes 
kénvegyületek adagolásával valósította meg a 
szenek, kátrányok és kátrány olaj párlatok tel
jes, vagy jobb hatásfokú katalitikus liidrogé- 
nezését. A „FIAT. Final Report No. 952 füzeté
nek (High Pressure Hydrogenation in Ger
many) 56. oldalán írottak szerint: „az elemi 
kén inagyon hatásos katalizátor a folyékony 
fázisú hidrogénezés számára“ („Elemental- sul
phur is a very effective catalyst for liquide 
phase hydrogenation“.) Kívánatos volna a 
régebbi tanulmányokat folytatni, hogy sze
neink oldása, és folyékony fázisú hidrogéne- 
zése útján minél több fenol-vegyület állhasson

fejlődő szerves vegyi iparunk és minél több 
műbenzin, a motortechnika rendelkezésére.

A felszabadulás után a kátrányolajpárla- 
tok katalitikus hidrogénezése terén szerzett 
ismereteim alapján benzinpárlataink katali
tikus dehidrogónezésével foglalkoztam, hogy 
ezzel a művelettel egyes, a motorikus tüzelés 
szempontjából csekély értékű benzinpárlatuo- 
kat jobb oktánszámú benzinné javíthassuk. 
Tanulmányaink egy részét a Magyar Tudomá
nyos Akadémia „Hungária chimioa acta“ c- 
kiadványának a közeljövőben megjelenő köte
tében fogjuk ismertetni.

Ismeretterjesztő írásaim közül csak a Ter
mészettudományi Társulat (kiadásában 1937-ben 
megjelent „Harc a petróleumért“ c. Nauwe- 
laertsnféle mű 125 nyomtatott oldalnyi „A kő
olaj és földgáz (feldolgozása“ c. „Függelék“-ére, 
továbbá a „Mai világ képe“ c. mű „A kémia és 
a nyersainyaggazdálkodás“ c. alatt közzétett 
fejezetére hivatkozom.

M ű s z a k i  s z e m l e
A dioxándibromid felhasználása szerves 

vegyületek brómozására. Bizonyos szerves ve- 
gyületek (aldehidek, ketonok, indol- és furán- 
típusú heterociklusok) brómozása a szokásos 
brómozási eljárásokkal nagyon nehezen és 
rossz kitermeléssel megy. Éppen ezért szovjet 
vegyészeti körökben nagy feltűnést keltettek 
Jánovszkaja kutatónő hrómozási kísérletei, 
melyeket dioxándibromiddal végzett. Ezt a 
veSyületet elsőnek Favorszkij orosz kutató állí
totta elő és írta le 1906-ban. A dioxándibromid 
ekvimolekuláris mennyiségű króm és dioxán 
egyszerű összekeverése útján nyerhető hidegen. 
Ez a kristályos, narancssárga, 66  fokon olvadó 
anyag száraz állapotban teljesen stabil és jól 
eltartható, jól oldódik dioxánban, piridinben, 
rosszabbul éterben, kloroformban és alkohol
ban. Hideg víz lassan megbontja. A brómozás 
dioxándibromiddal igen egyszerű: a brómo- 
zandó anyagot oldatban vagy oldószer nélkül 
elkeverjük a dioxándibromiddal és az anyag 
minőségétől függően az elegyet hűtjük vagy 
melegítjük. A legtöbb esetben a brómozást nem 
kell fülke alatt végezni, mivel a keletkező bróm- 
hidrogént a dioxán visszatartja. Az egész folya
mat 5—30 perc alatt játszódik le.

A dioxándibromiddal sikerült anegbrómozni 
egész sereg olyan vegyiiletet, melyek brómo
zása az ismert módszerekkel nem volt kielégítő. 
Ezen kívül kipróbálták az eljárást olyan anya
gokra is, melyeknek brómozása egyébként is jól 
megvalósítható volt. Ezekben az esetekben a 
dioxándibromid sokkal jobb reagensnek bizo
nyult, mint a bróm vagy más ibrómozó szerek, 
mivel a brómozás folyamata így rendkívül gyor
san és simán megy végibe, a brómozott termé
kek elválasztása nagyon egyszerű, a kitermelés 
igen jó és a kapott termékek további kezelés 
nélkül is egészen tiszták. Ezzel az eljárással a 
fenol és a többértékű fenolok 90—95%-os kiter
meléssel brómozihatók. Az aromás szénhidrogé
nek közül a naftalin, antraoén és homológjaik

jól brómozódnak (75—80%), a benzol egyáltalán 
nem reagál, a toluol nehezen. Jól használható 
az eljárás aldehidek és ketonok brómozására 
(izovaleraldehid 85%, butiraldehid 70%, dipro- 
pilketon 76%) és jó eredményeket értek el vele 
acidofób heterociklusok hrómozásánál is (furán 
80%, indol 60%. metilindol 80%), melyeknek 
brómozására eddig kielégítő módszert nem is
mertünk. (L. A. Jánov szí kaja, Dokladi Afcagye- 
moji Nauk SzSzSzR 71. No. 4. 693, 1950.)

D. I.
Nyersolajok keletkezésének kérdése és a

nyersolaj telephelyen való átalakításának vizs
gálata a szokásos kromatografikns mód
szerrel történt. Megállapítást nyert, hogy a 
felszínhez közelebb eső, illetve a kevéssé takart 
olajok nafténesebb jellegűek, mint a mélyen- 
fekvő, jól takart olajok- Feltehető, hogy a le
vegő oxigénje a talaj kontaktanyagaival együtt 
a paraí ineket delhi drogén ezi és naftán ékké ala
kítja, majd ez az átalakulás tovább folyik, oly
módon, hogy a naiftének tovább oxidálva gyan
tákká alakulnak. Valóban isikerült megállapí
tani, hogy a gyantákban szénhidrogének között 
fellépő éterszerű oxigénhidak vannak, ezt szin
tetikusan igazolni lehet a dekáimnak szoba- 
hőmérsékleten való oxidációjával, mely tipikus 
oxigénhidakon keresztül kapcsolódó gyanta- 
molekulákat szolgáltat.

Erdői und Kohlé, 1949. Vol. 2. No. 3. 87—94.
Aktivált derítőföldön való adszorpcióval

igen élesen el lehet választani a természetes és 
szint ét ikus kenőolajok alkatrészeit. így pl. al
kalmas ez a módszer arra, hogy megállapítsuk, 
hogy egy előre meghatározott minőségű vég
terméket oldószeres módszerrel milyen meny- 
nyisógben lehet a kérdéses nyersanyaghói elő
állítani. A legmegfelelőbb körülmények: petrol- 
étenben 1 :1  oldott olaj, 120° C-on szárított de
rítőföld esetén az arány 1 :1 0 .

Erdői und Kohlé, 1949. Vol. 2. No. 8.133—141.
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Z I E G L E R  V I L M O S

I-
A szabvány a szocialista tervgazdálkodásban.

A szabvány gazdasági funkcióinak meg
határozásához célszerűen a szabvány lényegé
nek meghatározásából indulunk ki, mégpedig 
abban az értelemben, ahogyan azt a szabvány- 
ügyet szabályozó alaprendelet * megállapítja. 
A szabvány valamely ismétlődő feladatnak kö
vetkezetesen azonos megoldására irányuló meg
állapodás, amelyet meghatározott úton hoztak 
létre, foglaltak írásba és tettek közzé. Az ismé
telten megoldandó feladat, vagyis a szabvány 
tárgya — az esetek nagyobb részében — a nép
gazdaság valamely terméke, vagy pedig eljárás 
a termék jóságának megítélésére. (A szabvány 
egyéb tárgyának példáit lásd alább.)

A szabványnak ez a meghatározása meg
világítja a szocialista tervgazdálkodásban reá 
váró szerepet is. Mint Sztálin mondotta: „Mű
szaki-gazdasági normák nélkül a tervgazdálko
dás lehetetlen“.

Ilyen normákon főleg a következőket ért
jük:

felszereléskihasználási normák, 
mu nk aitel j esi tm énynor mák, 
anyagnormák (nyersanyag- és segéd

anyagnormák), 
pénzgazdálkodási normák, 
szabványok.

A normák felsorolt első négy válfaja tehát 
arra ad választ, hogy az ismételten előforduló 
feladatokat mennyi technikai felszereléssel, 
anyaig- és munkaerőfelhasználással és egyéb 
anyagi eszközzel, mennyi idő alatt -— egyszóval: 
mennyi ráfordítással kell elvégezni. A magyar 
nyelvhasználat szerint „szabványoknak“ neve
zett normák viszont azt állapítják meg, hogy 
a feladatot milyen eredménnyel (esetleg: mi
iyen módon) kell elvégezni.

A szocialista tervgazdálkodásban a szab
vány megállapítja azt, hogy a termelő termé
keit milyen minőségben és kivitelben köteles 
előállítani, tehát a mennyiségi terv szerves ki
egészítője. A feldolgozó vagy felhasználó szá
mára megmondja, hogy milyen termékre építi 
fel saját munkatervét, A fogyasztó számára 
megállapítja az ellátását szolgáló cikkek fo
gyasztási értékét. Ezeken kívül nélkülözhetet
len segédlet a szabvány az egész gazdaságot ter
vező. irányító és ellenőrző szervek kezében is.

Mivel a szabvány lényege az ismétlődő fel
adat mindig azonos megoldása, fő célja tehát a 
feladat újra és újra való megoldásával járó 
munka megtakarítása, tehát racionalizálás.

Külön hangsúlyozni kell azt, hogy a szocia
lista gazdálkodásban a szabvány által rögzített 
megoldásnak lehetőleg optimálisnak kell len
nie, mégpedig a népgazdaság egésze szempont
jából. Ennek különösen akkor van jelentősége, 
ha a szabványnak a termelő és a felhasználó

* 4.377/1949./250/IM. T, sz.

vagy fogyasztó érdekellentéteinek összeegyezte
tése is célja.

A szabványosításnak olyan területen van 
helye, ahol kellő, többoldalú tapasztalat már 
rendelkezésre áll. Ez lényegileg meghatározza 
a szabványosítás és újítás viszonyát is- Ha az 
újítás annyira bevált, hogy a továbbiakban meg 
lehet állapodni az ismétlődő feladatnak az líjí- 
tás szerinti megoldására nézve, akkor helye 
van annak, hogy az újítást szabványosítsák. 
Viszont fordítva, az a kérdés, hogy valamely 
szabványosítási munkálat újításnak tekint
hetőbe, már csak esetenként bírálható el, főleg 
annak mérlegelésével, hogy a szabvány tar
talma mennyire újszerű és annak gazdasági 
eredménye meghaladja-e a szabványosítás által 
általában elérhető gazdasági eredményt.

Jelentőségre tesz szert a szabvány alkalma
zása a szakoktatásban is, amely a termelőeszkö
zök szocializálása nyomán fellépő szakmunkás
szükséglet fedezését hivatott biztosítani. Vilá
gos az, hogy ha valamely feladat lehetséges 
megoldásai közül a legmegfelelőbbet kiválasz
tottuk és szabványban rögzítettük, akkor a 
szakoktatásban elsősorban ezt a megoldást kell 
terjeszteni és oktatni, pl. ia laboránisképzésben.

Különösen időszerűvé teszi a szabványosí
tás kérdését az a körülmény, hogy a minőségi 
ellenőrzés országos felállítása során létrehozott 
szerveknek feladatuk ellátásához feltétlenül 
szabványokra van szükségük. Ugyanolyan 
ütemterv szerint, ahogyan a minőségi ellenőr
zés a termelés egyes súlypontjain kiépül, a 
szabványosításnak is fel kell dolgoznia; az egyes 
területeket és rögzítenie kell azokat a minőségi 
követelményeket, amelyek fennforgását a minő
ségellenőrző szervek ellenőrzik.

II.
Szabványügyiink jelenlegi helyzete.

Visszatekintés. A szabványok alkalmazási 
területét a régebbi köztudat főleg a gépészet 
szerkesztési feladataiban látta, elsősorban a sű
rűn előforduló méretek rögzítésének és az al
katrészek cserélhetősége biztosításának szem
pontjából. A legrégebben és legszélesebb körben 
ismert szabványok egy része, mint pl. a nemzet
közi vasúti nyomtáv, vagy a Withworth-féle 
csavarmenet, valóban ilyen célt szolgálnak. Ha 
a felszabadulás előtti magyar szabványosítás 
jelentősen túl is ment ezen a területen, meg kell 
állapítani azt, hogy vegyitermékekre igen ke
vés magyar szabvány készült, majdnem olyan 
kevés, mint Németországban. (Ez a tény is rá
világít arra, hogy vegyiparunk mennyire a né
met vegyipar függvénye volt.)

Rendeletek — szabványok. A háborús évek
ben és azóta is egyes termékek minőségét vagy 
kiszerelését rendeletekkel is szabályozták. Itt 
meg kell világítani néhány elvi és gyakorlati 
különbséget az ilyen rendeletek és a szabvá
nyok között.



198 M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a
i

1. A szabvány lényégéhez tartozik a meg
állapodás-^Heg; ez annyit jelent, hogy a szab
ványt az összes érdekelt tényezők együttműkö
désével készítik el, sőt ugyanezek közbejötté 
nélkül nem is módosítható. Réndeletek is sok
szor készültek szakértők, sőt érdekeltek bevoná
sával is. de biz együttműködést intézményesen 
csak a szabványügyi eljárás biztosítja-

2 . Lényeges előnye a szabványoknak az 
egységes dokumentálási rendszer is. Az ugyan
arra a tárgyra vonatkozó szabványt és későbbi 
módosításait —- majdnem mindig — ugyanazon 
sorszám alatt, csupán az évszám változtatásá
vá] teszik közzé. Az érvényes szabványokról 
pedig az időközönként kiadott „szabványjegy
zék“ nyújt tájékoztatást; az egyes szabványok 
pedig külön-külön is kaphatók. Ezáltal a szab
ványok dokumentálása, beszerzése és kezelése 
jóval egyszerűbb és gyakorlatibb, mint az el
szórtan megjelenő rendeleteké.

3. A szabványok tárgyadásmódja sokkal ru
galmasabb, mint a rend eleteké. Műszaki terü
leten nagy előnyt jelent a táblázatok, diagra
mok, ábrák használata, amelyek a rendeletek 
eszközei között ritkák és szokatlanok.

4. A szabvány elkészítéséhez szükséges idő 
viszont általában hosszabb, mint egy gyors úton 
készült rendeleté.

Néhány területen szokványok is alakultak 
ki, amelyeket esetleg közzétettek, esetleg nem, 
de dokumentációjuk semmiesetre sem egysé
ges; kötelező voltuk lazább a szabványokénál 
és velük csak a megállapodásjellegben rokonok.

A szabványosítási munkaterv. A Ikormány- 
rendelet a szabványosítási tevékenység súly
pontjait a Magyar Szabványügyi Intézetben és 
a minisztériumok iparági főosztályai keretiben 
felállítandó „szakmai szabványügyi csoportok
ban“ rakja le. Egyúttal a MTESZ is szorgal
mazza azt, hogy tagegyesületei a szabványos! 
tusban tevékenyen közreműködjenek. A rende
let a szabványokat hatályuk körének szempont
jából országos, szakmai és házi szabványokra 
osztja fel.

Ebben az esztendőben az országos szabvá
nyosítás elsősorban a nehézvegyipar területét 
fogja művelni, ennek alapvető jelentőségénél 
fogva. Sorra kerülnek: a legfontosabb szervet
len savak, alkálibb, sók, ipari gázok, szerves 
savak, műanyagok, kátrányfeldolgozási termé
kek, porfestékek, növényi olajok, állati zsira
dékok, szappanok, enyvek és a legfontosabb 
ásványolajtermékek. A szakmai szabványosí
tás súlypontjai azok a termékek, amelyeknek 
felhasználása a vegyipar területén belül esik, 
ezek között a festékgyártási közbenső termékek 
és az oldószerek.

A vegyipari berendezés szabványosításá
nak kérdései általában összeesnek a gépészeti 
területtel. Mégis ennek a tárgykörnek egy kü
lön részletét említve, a vegyipari berendezések 
kerámiai és üvegből készült elemeinek és alkat
részeinek a szabványosítására (pl. Raschig- 
gvűrűk, figyelőablakok stb.) az idén szintén sor 
kerül. Minden iparágban felmerülnek igen lé
nyeges csomagolási kérdések is, amelyek szab
ványosításra várnak; ezek nem vegyipari, ha
nem általánosabb összefüggésben ismerteten

dők, hiszen anyaggazdálkodási és árvetési kér
déseikkel igen szigorúan összefüggnek.

Az eddig felsorolt területeken a tudomá
nyos egyesület közreműködése, pl. ia szabvány- 
indítványok felvetésében, javaslatok kidolgozá
sában és a szabványok bevezetésével járó ta
pasztalatcsere művelésében igen hasznos lehet. 
Maguknak a javaslatokat tervezetként elfogadó 
és a közzététel utáni felszólalásokat tárgyaló 
szakértőbizottságoknak viszont hivatalos szer
vekként kell működniük. (A főleg társadalmi 
keretben művelhető kérdésekről lásd alább.)

III.
Vegyészeti szabványok készítése.

A szabványosítási terv, de különösen a 
házi szabványok kapcsán ebben az esztendőben 
először foglalkozik vegyészeink bővebb köre 
szabványoknak az elkészítésével is. Ebből az 
alkalomból érdeklődésre tarthat számot az 
alábbi két általános tartalmi vázlat, amelyből 
a vegyészeti tárgykörű szabványokban általá
ban előforduló szempontok célszerű sorrendben 
szerepelnek. (Ezek a vázlatok természetesen 
nem. tartanak igényt sem teljességre, sem álta
lános érvényre. Mindenkor helyes azonban a 
szabvány elkészítése előtt az ösiszes szemponto
kat tudatosítani és a. feleslegeseket csak ezután 
elvetni.)

Az első példa vegyszerre vonatkozik, értve 
ezalatt olyan ipari előállítású terméket, amely 
lényegében vegyileg egységes és felhasználásá
nál vegyi tulajdonságai a döntőek. A vázlat:

0 . Cím- (Jellemző, de rövid legyen.)
1. Meghatározás. (A cím magyarázatát is szol

gálja.)
1.1 Különféle elnevezések.
1.2 Képlet, molekulasúly, rövid leírás, azo

nossági reakciók.
3.1 Származás, előállítás módja (fakultatív 

szempont).
1.4 Felihasználás, rendeltetés (szintén fakul

tatív) .
2. Minőségi követelmények.

2.1 Megkövetelt érzékszervi tulajdonságok.
2.2 Halmazállapot, szemnagyság, (ritkáb

ban, pl. kónllap esetében) méretek.
2.3 Főalkiatrésztartalcim. (Ezt lehetőleg csak 

oldatoknál írjuk elő, hiszen a pontos 
meghatározása ritkán végezhető el egy
szerűen. Alsó határértékkel, vagy tö- 
ménységtípusok rögzítése esetén alsó
felső határértékkel szerepel.)

2.4 Idegen alkatrésztar tatom (felső határ
értékkel) .

3. Csomagolás és kapcsolatos kérdések.
3*1 Burkolat fajtája.
3.2 Kiszerelési súlyok és tűrésük.
3.3 Megjelölés a burkolaton.
3.4 Tárolási és biztonsági előírások.

4- Minőségi átvétel.
4.1 Mintavétel.
4.2 Érzékszervi vizsgálatok.
4.3 Minta előkészítése vizsgálatra (aprítás, 

törzsoldat készítése stb.).
4.4 Fizikai vizsgálatok.
4.5 Vegyi vizsgálatok: meghatározások, ha

tárértékvizsgálatok és kémlelések.
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5. Mennyiségi átvétel és elszámolás (fakultatív
szempontok; utóbbi pl. oldaltoknál, gázfej
lesztő vegyszereknél lehet fontos)

Függelék:
Táblázatok, nomogramok stb.
Vonatkozó szabványok feltüntetése. Irodalom.
Az egyes vázlatok leírása néha olyan ter

jedelmes, hogy célszerűbb külön szabványba 
foglalni; ezt az is szükségessé teheti, ha a vizs
gálati eljárás többféle termékre használatos, 
ami főleg fizikai vizsgálatoknál fordul elő. 
A következő példa ezért vizsgálati eljárás szab
ványára vonatkozik, de tagolása alkalmazható 
a termék szabványának egy-egy fejezetére vagy 
pontjára is:

0. Cím (mint előbb.)
1. Meghatározás.

1.1 A vizsgált tulajdonság fogalmának meg
határozása.

1.2 A vizsgálat célja, jelentősége.
1.3 A vizsgálat alkalmazási területe.
1.4 A vizsgálat rövid elve.

2. Vizsgálóeszközök.
2.1 Ábra. méret, kivitel (egyszerűbb eszkö

zöknél).
2.2 Pontossági és egyéb követelmények (mű

szeréknél, gépeknél).
3. Fogyó anyagok.

3.1 Kémszerek felsorolása minőségük, eset
leg elkészítési módjuk szerint),

3.2 Segédanyagok felsorolása.
4. Eljárás.

4.1 Minta előkészítése. Próbatest készítése.
4.2 Vizsgáló műveletek.
4.3 Párhuzamos vizsgálatok száma.
4-4 Az eredmény kiszámításának menete, 

esetleg példája.
5. Kiértékelés.

5.1 Az eredmény megadásának módja és 
példája (esetleg jegyzőkönyvminta).

5.2 Levonható következtetések.
5.3 Hibahatár-

Függelék (mint az előbbi példában).

IV.
Egyesületi keretben művelhető feladatok.

Arra a felmerült kérdésre, hogy a Magyar 
Kémikusok Egyesülete milyen területen kap
csolódhat öntevékenyen a szabványtervezetek 
kidolgozásába: elsősorban a laboratóriumi szük
ségleteket mondhatjuk ilyennek. Az idetartozó 
kérdések a következő főbb csoportokba rende
ződnek-

1. A laboratórium, mint létesítmény (terve
zési irányelvek, kivitelezés) és a nagyobb labo
ratóriumi tárgyak (fülkék, bútorok, gépi fel
szerelés, állványzat). Ezek hosszú amortizációja 
beruházással járnak; hibás megoldásuk a labo
ratóriumi munkát fékezi és — többé vagy ke- 
vésbbé rejtett módon — annak termelékenysé
gét  ̂rontja, A közelmúltban létesített kutató- 
intézetekkel kapcsolatban szerzett tapasztalatok 
alapján eddig összegyűjtött anyag tárgyalása 
és tapasztalatcsere útján való kiegészítése már 
megkezdődött.

2. Üvegholmi. Ezen a területen igen bő 
szovjet szabványanyag áll rendelkezésre; fordí
tása részben elkészült, részben folyamatban 
van- Ezek a források nemcsak egyszerű méret
ábrákat, hanem pontossági osztályokat, méret- 
és minőségvizsgálati módszereket is tartalmaz
nak. Feladatunk lényegileg jóformán csak 
annyi, hogy a szovjet követelményeket össze
vessük a hazai készítőipar képességeivel. Első
sorban a térfogatmérő üvegeszközök szabványo
sítása fontos; a tömegholmi (lombikok, poha
rak) (szabványosítása kevésbé fontos.

3. A hőmérőkérdést — a megfelelő üveg be
szerzési nehézségei miatt — hazai viszonylatban 
még nem tekinthetjük szabvány érettnek.

4. Mérlegek és súlyok területén a kísérleti 
fizikában lefektetett követelményeket kell 
összevetni ia készítőipar követelményeivel. Cél
szerűnek látszik az átvételi eljárás és a szava
tossági feltételek szabványbafoglalása.

5. Gyakran használt kémszerek. A Szovjet
unió a „reagens“ minőségű vegyszereket külön 
szabványokban írja le. Vegyiparunk ezen a te
rületen saját lábára kíván állani; ehhez út
mutatást e forrásból kaphat- A nagyszámú ide
tartozó szabványból ma még, sajnos, csak egy 
kis rész lelhető fel a Szabványügyi Intézet 
könyvtárában; a pótlásról gondoskodás történt.

A vegyészek dologi szükségletei mellett 
nem kis számban vannak elméleti tárgykörök 
is, amelyek szabványosításra alkalmasak. A 
magyar szabványok között is találunk fogal
makkal. egységekkel, jelölésekkel foglalkozó
kat, így a fémek szilárdsági vizsgálata, a fény
tan és a viszkozitás terén; a vegyészet területén 
egyébként ilyenek nincsenek. Néhány külföldi 
példa idevágó szabványok tárgyára:

Lepárló-, ill. szűrőműveletekkel kapcsola
tos fogalmak, meghatározások és mértékegysé
gek :

vegyészeti jelölések, rövidítéseik és nyom
dai szedésszabályaik;

oldatok töménységének mértékegységei; 
fizikai és technikai normálállapot; 
vegyipari gépek és berendezési tárgyak je

lölése sematikus ábrázolásokban;
zsiradékok nomenklatúrája (ötnyelvű).
A szabványlapok kiviteli alakja igen alkal

mas továbbá általános érdekű segédletek (táb
lázatok, nomogramok) kiadására és a munka
helyen szem előtt való elhelyezésére. Ilyen lehe
tőségek pl: fekvőhengeres, részben teli tartá
lyok folyadéktartalmának kiszámítása; visz- 
kozitás-hőfoklapok stb-

Remélhető, hogy az itt felvetett néhány 
példa és ötlet sokszorennyit fog felszínre hozni. 
Kívánatos, hogy az Egyesület munkája során 
felvetődött ilyen kérdések ne merüljenek fele
désbe, hanem kerüljenek úgy rögzítésre, hogy 
szabvánnyá kidolgozásuk megkezdhető legyen.

Kívánatos volna továbbá a szabványosítás 
gazdasági kihatásait is kutatni; ez vegyipari 
vonatkozásban úgyszólván feltáratlan terület.

Végül, de nem utoljára, fontos, hogy a 
dolgozók minél szélesebb körben tudatosítsák 
a szabványosítás politikai és gazdasági jelen
tőségét mind saját személyük és vállalatuk ter
melékenysége, mind népgazdaságunk egészének 
fejlődése szempontjából.
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P o l i v i n i l  a l a p ú  m ű a n y a g o k
\  T H U B Z Ó G Y Ö R G Y

Az utolsó évtizedek technikai fejlődése 
mind élesebben hangsúlyozta ki a műanyagok 
fontosságát. A műanyagok révén olyan szer
kezeti anyagokhoz juthatunk, melyek bizonyos 
igénybevételeknek a természetes anyagoknál 
jobban állnak ellen.

A műanyagok kémiai csoportosításuk sze
rint polimerizációs és kondenzációs műanyag- 
csoportra oszthatók. A polimerizációs csoport 
műanyagai közül igen nagy jelentőségűek a 
különféle vinilszármazékok. Vinilszármazé- 
koknak nevezzük azokat a műanyagokat, me
lyek láncmolekulái a CH2 =  CH — vinilgyök, 
vagy helyettesített vinilgyöklök sökszorozódá>sia 
révén állottak elő. Ezen az alapon a vinilszár
mazékok közé lehet sorolni a polistirolokat és 
a poliakrilátokat is. Tekintettel arra, hogy ez 
az anyag óriási területet ölelne fel, itt a poli- 
stirolra és a poliakrilátokra nem kívánok ki
térni. Részletesebb tárgyalás alá szeretném 
venni a vinilhalogenideket, egyes vinilesztere- 
ket, elsősorban a vinilacetátot, néhány vinil- 
éteút, a vinilkarbazolt és néhány más vinilszár- 
mazékot.

Előadásomban először
A) I. a különféle monomerek elvi előállítá

sára,
II. a polimerizációra általában,

III. a polimerizátumok vegyi átalakításával 
előállítható anyagokra,

IV. egyes gyakorlati polimerizációs kérdé
sekre ;

fí) I. az egyieis termékek gyakorlati alkalma
zási területeire 

kívánok kitérni.
Előadásom végén röviden foglalkozni kívá

nok :
a hazai megvalósítás elvi lehetőségeivel és
a gazdasági, valamint műszaki adottságok 

alapján helyesnek1 látszó fontossági sor
renddel.

A. I. Monomerek elvi előállítása.
a) A vinilklorid monomer előállítása.
Erre jelenleg igen sok eljárást ismerünk. 

Ezek közül a legfontosabbak a következők:
1. Acetilén és sósavból gáz vagy folyékony 

fázisban. A gázfázisú reakciónál általában hi
ganysókat használunk katalizátornak, katalizá- 
torhordóként pedig aktív szenet. Nyomás alatt 
és 100° felettit! hőmérsékleten a reakció katali
zátor nélkül is megy. 180°-on aktív szénnel hi
ganysók nélkül is elég jó eredményeket kapha
tunk. Hogy a reakció könnyebb kézbentartását, 
a katalizátor jobb elosztását és a hőmérsékleti 
viszonyok pontosabb betartását biztosíthassuk, 
előnyösebb oldószer jelenlétében dolgozni. Ol
dószerként alifás polialkoholokat és ezek klór- 
hidrinjeilt (például glikolklórhidrint) használ
nák. Jó eredményeket érhetünk el vinilklorid 
előállításánál alkáliföldfémek kloridjaival (pl 
kálciumkloriddal), különösen kismennyiségű 
higany jelenlétében 120—150" közötti hőmér

sékleten. Fontos, hogy a gázhalmazállapotú 
acetilén minél jobb elosztásban kerüljön a fo
lyékony halmazállapotú reakciós közegbe.

A vinilkloridnak sósav és acetilénből való 
előállítása nagyiparilag megvalósított eljárás,, 
az I. G. Farbenindusltrie, a Monte-Catini és a 
francia Sain-Gobain angol I- C. I. üzemei ezen 
az elven alapuló eljárásokkal dolgoztak. A 
Szovjetunióban is több hatalmas üzem van, 
amely a fenti eljárásokkal dolgozik.

2. A második használható út vinilklorid elő
állítására: diklóretan bontása alkoholos lúgos 
közegben, amikor a vinilklorid mellett sósav 
szabadul fel. Ez az eljárás is folyékony és gáz- 
fázisban vihető keresztül.

Folyékony fázisban diklóretan és metanol
ban oldott nátriumkarbonát reakciójakor köny- 
nyen kapjuk a vinilkloridot. A gázállapotban 
keletkező vinilklorid elválasztása a metanoltól 
könnyű. Ezáltal az eljárás igen előnyös lenne, 
mert elkerülhetjük száraz sósavgáz alkalmazá
sát és ezzel kapcsolatos apparatív nehézségeket, 
A reakció megvalósítható gázfázisban is úgy, 
hogy di'klóretant 800—1000°-on vízgőzzel hozunk 
össze, vagy 650°-on katalitikusán bontjuk. Ez 
az eljárás drágább, mint az acetilénes módszer, 
egyrészt a lúg vagy szóda ára miatt, másrészt, 
hogy meg kell oldani a diklóretán ipari méretű 
előállítását.

15. Etilén direkt klórozása.
Ismeretes egy amerikai eljárás, amely sze

rint a nyersolajitermékek krakkolásából nyert 
etilén 400"-on való direklt klórozásával közvetle
nül vinilklorid állítható elő. (USP 2,167.927— 
1938.) Ez a reakció nehezen kézbentarlLbató, kü
lönleges gázelőfűtést és a reakciós hőmérséklet 
igen pontos betartását igényli. Európában ipari 
alkalmazására még nem került sor.

4. Különféle eljárások.
Elő lehet állítani vinilkloridot 1—1,2 tri- 

klóretánból vas, cink vagy alumínium felett 
termikus bontással a következő reakció szérűit: 

CHC12-C H 2C1^ CH2=CHC1+C12 1)
Az eljárás Európában ipari méretekben 

nem nyert megvalósítást.
Fentieket összefoglalva megállapítható, 

hogy a vinilklorid előállítására legalkalmasabb 
módszer: a sósav-acetilénből való előállítás.

Az acetilénes eljárás különleges apparátust 
igényel. A folyékony fázisban dolgozó diklór- 
etános eljáráshoz nem kell különleges appara- 
túra, de ezzel szemben megoldandó a diklóretán 
etilénből való előállítása ipari méretekben.

Az etilén előállítására három út lehetséges: 
alkoholból (ez drága megoldás), földgázból és 
krakkgázokból. Maga az etilén klórozása nem 
különlegesen nehéz reakció.

A vinilklorid a legfontosabb vinilszárma- 
zék és ezért előállítását kissé részletesebben 
kívánom ismertetni, különös tekintettel az ace
tilénből való előállítási útra, amely hazai vi
szonylatban is leginkább megvalósíthatónak 
látszik és külföldön is a legtöbbet alkalmazott 
eljárásnak tekinthető. Az I. G. reinfeldeni üze
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mének eljárása a vinilklorid előállításához só
savból és acetilénből indult ki, merkurikloridos 
katalizátor használatával.

Az acetilént kálciumkarbidból állították 
elő. Az előállított acetilén kénhidrogént, foszfor- 
liidrogént, ammóniát, nitrogént és oxigént (tar
talmazott. A fejlesztőből távozó acetilént 
70—80°-os vizen való átvezetéssel tisztították, 
amely a szennyezések legnagyobb részét vissza
tartotta. A katalizátortornyöklba való beveze
tése előtt további tisztítás volt szükséges. Ez 
előbb 10°-ra, majd komprimálás közben sóié se
gítségével 2—5°-ra való lehűtésből állt. Ekkor a 
kondenzálódó víz a gáz ammónialtartalmának 
jelentős részét elnyelte. Ezután az acetilén mo
sótoronyba került, ahol 30—60%-os kénsavper- 
möten vezették át. Ez a mosás az ammónia tel
jes eltávolítását célozta, nehogy ez a katalízis 
alatt károsan hathasson. Végül az acetilént szá
rították. Amennyiben a jelenlevő foszfor, arzén, 
kén szennyezések nem nagyméretűek, úgy to
vábbi tisztítás nem szükséges. Ezen szennyezé
sek nagyobbmérvű. jelenléte esetén hipokloritos 
vagy bikromátos tisztítás szükséges. Ilyen mó
don egy 98—99%-os aeetiléntartalmú gázt nyer
tek.

A sósavgáz előállítása hidrogénből és klór
ból direkt történt. Az égetőcsőből távozó sósav
gázt lehűtötték és közvetlenül a reakciós- 
toronyba vezették. A sósav és az acetiléngáz- 
keverék egy csőköteges reaktorba került. A csö
vek kívülről liűthetők és fűitheltőík. A katalizá
tor higanykloriddal impregnált aktívszén volt. 
Az első beindításnál 100°-ra előmelegítették a 
reaktort és az aktívszenet sósavgázzal tisztí
tották. Közben fokozatosan felemelték a hőmér
sékletet 140°-ra és ekkor kezdték beadagolni az 
acetilént.

Az acetilén és sósavgáz aránya 30/33 m3/h. 
Ezzel a típusú katalizátorral az említett gyár 
50 tonna monomert tudott havonta előállítani. 
1 tonna monomer előállításához 12  kg katalizá
tor volt szükséges. A reaktorból távozó gáz 25% 
sósavat, 69% vinilkloridot, 0.2% acetilént és 
5.8% hidrogén- és nitrogénkeverékeit tartalma
zott. Ezt a gázt vizes és Szódás mosás révén 
megtisztították a sósavgáztól, majd szárították 
és 0° alá hűtötték. A polimerizáció szempontjá
ból a vinilklorid tisztasága rendkívül fontos. 
A megfelelő tisztaság elérésére mínusz 5—10°-ra 
hűtötték le, ahol az etilénklorid kondenzálódik 
és így elválasztható. Ezt egy rektifikálás kö
vette, ahol a vinilkloridot a parallel keletkezett 
triklóretán, triklóretilén és teltraklóretántól el
választották, majd a még benne oldott gázoktól 
kifagyasztás majd újabb rektifikálás révén sza
badították meg. A vinilklorid tárolása mindig 
hűtött tartályban kell hogy történjék, de soha
sem nyomás alatt. Az egész apparatúra oly
módon állítandó össze, hogy a monomerhez még 
oxigén nyomai se kerüljenek, ment ellenkező 
esetben auJtopolimerizáció indul meg.

b) Vinilidónklorid. A vinilidénklorid úgy 
fogható fel, mint egy aszimmetrikus diklóretilén 
(képlete: CÉL =  CCb) általában 1—1,2 triklór- 
etánból sósav elvonásával állítható elő. A reak
ció úgy hajtható végre, hogy triklóretánít mész- 
tejjel 70—80°-ra melegítünk, vagy a triklór- 
etángőzöket 400°-ra hevített katalizátoron ve
zetjük át. Katalizátorként nehézfémek (réz)

vagy szilika-gel használható. Az 1—1,2 triklór
etán két módon állítható elő:

1. Etilén klórozásával, amikor előbb 1 mo
lekula klórt vesz”fel a kettőskötés, majd 1 atom 
klór szubstitúcióval kerül az etánra.

2. Vinilklorid klór addiciójával
CH2=CHCl+Cl2-> CH2C1-CHC12 2)

c) Vinilifluorid. Legegyszerűbb eljárási 
mód, hogy a vinilklorid sósav és acetilénes el
járásánál a sósavat hidrogénfluoriddal helyet
tesítjük. Keakciós hőmérséklet 130° C.

d) Vinilidénfluorid. Az 'eljárások közül a 
legegyszerűbb, ha tribrómetánt bróm jelenlété
ben anitimónfluoriddal reagáltatunk.
3CH2Br—CHBr2+2SbF3-> 3CH2Bi-CHF2+2SbBr3 3)
CH2Br—CHF2-  CH2=CF2+HBr 4)

A tribrómetan brómnak vinilibromidon való 
megkötésével nyerhető.

e) Vinileszterek. Legfontosabb közülük a 
vinilacetat.

Az összes vinileszterek előállítása olymódon 
oldható meg, hogy acetilént a megfelelő sav
val reagáltatunk katalizátor jelenlétében. A 
vinilacetát előállítását is lehet, folyékony vagy 
gázfázisban végezni.

1. Gázfázisban úgy dolgozunk, hogy az ace
tilént ecetsavgőzökkel keverjük katalizátor je
lenlétében. Katalizátorként kádmiumacetátolt, 
vagy cinkacetátot használnak és acetilénfeles
leggel dolgoznak. Van olyan eljárás is, ahol a 
katalizátorhordó szilika-gel kádmiumfoszfát 
vagy ezüstfoszfát hatóanyaggal.

Egy másik eljárás oxidálóanyaggal dolgo
zik; miangánsóval vagy kálciumbikromátltal. 
Igen fontos minden esetben, hogy a hőmérséklet 
pontosan betartható legyen. Ezt szabályozó
fürdők alkalmazásával érik el. Fürdőnek igen 
jó eredménnyel használtak izoforont, de lehet 
előnyösen dolgozni nyomás alatt kondenzált 
vinilacetátital is.

Egy szovjet eljárás (S. N. Usakov és J. M. 
Feinstein) [Ind. and Eng. Chem. 25. 1934. 561.] 
vinilacetát előállítására a következő: csőköte
ges reaktort használ kádmium és cinkacetát ka
talizátorral aktívszén katalizáltorhordóval. Az 
előállított acetilént krómsóval itatott horzsakő
vel töltött tornyon vezeti át, majd kálcium- 
kloriddal és fo-szforpentoxiddal szárítja. A szá
raz acetilén egy szaturálóba kerül, ahol az ecet
savat hozzáadják, miajd innen egy elektromo
san fűtött szerpentinbe jut. A szaturáló
berendezés hőfokán az acetilén és az eeeltsav 
arányt az ecetsav partiális nyomása szabja 
meg.

Az acetilén- és ecetsavkeverék innen jut az 
elektromosan fűtött kontaktkemencébe. A re
akció után a távozó gázokból hűtéssel az át 
nem alakult ecetsav egy részét kondenzáltatja, 
majd a többi részét xilenolos mosással távo
lítja el.

Ezután a gázt nedves káliumkarbonáttal 
töltött abszorberen vezetjük át, majd kálcium- 
kloridos szárítón.

A katalizátor készítésének módja, hogy 4 
gr cinkoxidot 400 cm3 4%-os ecetsavban oldunk 
és az előzetesen 300°-na melegített aktívszenet 
ezzel az oldattal impregnáljuk. Az oldat eltávo
lítása után a szenet először vízfürdőn, majd 
160°-on olajfiirdőn szárítjuk. A reakcióhőmér
séklet optimuma 180—250° között van. A lég
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jobb acetilén-ecetsavarány 30"-os szaturáló
hőm érsekiéinél 9 :1. Ebben az esetben az elmé
leti hozam 77—85%-át érték el.

A gázkeverék optimális áramlási sebessége
0.(118—0.030 m/sec.

2. A folyékony fázisban való eljárásnál két 
reakció játszódik le.

CH=CH+ CHiCOOH- CHs=CH-OOCCH, 5)
/OOCCH3

CHsCH+2CHLCOOH-CH -CH" 6)
x OOCCH,

Lényeges feladat, hogy a keletkezett vinil- 
acetátot minél gyorsabban eltávolítsuk a re- 
akciótérből. Gyakorlatilag a vinilacetátot 
40—50" közötti hőmérsékleten kapjuk, ha 70° 
fölött dolgozunk, csaknem teljesen etilidéndiace- 
tát képződik. Teljesen vízmentes közegben kell 
dolgozni, mert különben aeetáldehid képződik 
az acetilén vízfelvétele révén. Katalizátorként 
higanysók (acetát és szulfoecetsav higanysója) 
ajánlatosak. Folytonos üzemben a kitermelés 
az ecetsavra számított teoretikus értéknek 
75%-át, az acetilénre számítottnak 80%-át te
szi ki.

Ez a reakció nemcsak ecetsavval, hanem 
magasabb homológokkal is megy. A reakcióban 
keletkező etilidéndiacetát hidrolizálható ecet- 
savra és acetáídehidre, az ecetsav pedig újra 
felhasználható. Az etilindéndiacetátot egyene
sen ecetsavanhidriddé is lehet alakítani.

120  rész vinilacetáthoz szükséges 1 rész hi- 
g'anyoxid katalizátor hatóanyag. A hozamok 
erősen függenek az acetilén tisztaságától és 
szárazsági fokától, a reakció hőmérsékletétől és 
a cirkuláció gyorsaságától.

Bizonyos körülmények között csak etilidón- 
diacetát keletkezik. Ezt a lehetőséget abban az 
esetben használják ki, ha az etilidéndiaceltátból 
előállítható ecetsavanhidrid gazdaságilag job
ban értékesíthető, mint az ecetsav, vagy vinil- 
acetát.

3. Előállítható vlnilacetát. aeetáldehid és 
ecetsavanhidrid reakciójából, kénsavas közeg
ben. A reakció a következő:

CH3CO.
CH3CHO+ > 0 -  CH3 COOH +  7)

CHsCO^
CH2 =  CH—OOG’CHa

A reakció úgy magyarázható, hogy az ace- 
táldehid izomerizálódik vinilalkohollá és ez az 
alkohol az ecetsavhidrid hatására eszterifiká- 
lódik. Ennek az, eljárásnak megvalósítására ná
lunk, a Magyar Vegyiművek laboratóriumában 
és a Szervesvegyipari Kutató Intézetben foly
nak! kísérletek. Az eljárás alkalmazását az 
tenné indokolttá, hogy xigy az aeetáldehid, mint 
az ecetsavanhidridgyártás a közeljövőben meg
valósítható, ezzel szemben az acetilénes út a 
magyar ipar részére még hosszabb ideig nehe
zen lesz megközelíthető az acetilén szűk ke
resztmetszete miatt. Az irodalmi kitermelés 
alapján az eljárás túl drága lenne. A Szerves
vegyipari Kutató Intézet eredményei szerint a 
kitermelés lényegesen jobb, mert a reakció más 
módon játszódik le.

f) Vinilketonok.
Ezek közül a legfontosabb a metilvinil- 

keton.
CHo =  CH — CO — CHs

Többféle úton nyerhető:
1. Monovinilacetilén vízmegkötésével 

CH2=C H -C sC H +H 20 -  CH2=CH -CO -CH 3 8)
A monovinilacetilén előállítását nem kívá

nom ismertetni. A vízad díciós reakció savas 
közegben játszódik le higany, kálcium, ezüst 
vagy kádmiumsó katalizátorok jelenlétében 
30—40°-on. Fontos az aciditás megfelelő szabályo
zása. Savként HCl-t, ecetsavat, kénsavat vagy 
foszforsavat használnak. Az eljárás folyamatos 
üzemben vihető keresztül, mert egyensúlyi re
akcióról van szó és az át nem alakult mono
vinilacetilén újra reagáltatható. A metilvinil- 
keton vízben oldható és a víztől vákuumdesz- 
tillációval választható el. Ebben az esetben 
l'ennál az autopolimerizáció lehetősége. A re
akció aciditás érzékenységére jellemző, hogy 
atmoszférikus nyomáson 6.8  pH-nál a kiterme
lés 8 6 % és 13% polimer-termék keletkezik. 5.4-es 
pH-nál a kitermelés monomerre számítva 98%. 
A diacetilszármazékok vagy más színes termé
kek jelenléte miatt a metilvinilketon is sárgára 
színeződhet és ezektől desztilláció révén nem 
tisztítható. Tapasztalat szerint egész színtelen 
metilvinilketon nyerhető szolvent desztilláció 
révén. Oldószerként víz, benzin, toluol, hexán, 
heptan, alkoholok, aceton használható.

2. A másik eljárás aceton és és formáldehid 
gőzfázisban való reagáltatásával dolgozik.

CH3—CO—CHs+CHcO -*
-* H20+CH2=CH—CO- CH3 9)

Katalizátor: szilika-gel, aktívszén, króm-, 
titán-, tóriumoxidok vagy ólomacetát.

Az előbb említett eljárással nemcsak a 
metilvinilketon, hanem unás vinilketonok is 
előállíthatok, ha aceton helyett a megfelelő ke
tont reagáltatjuk formáldehiddel.

g) Viniléterek.
A viniléterekre jellemző az egyértékű 

CH2 == CH — O — csoport.
Ezek az éterek az instabil vinilalkohol 

(CH2 =  CH — OH) éterei.
Előállításukra elvben két fő eljárás alkal

mazható:
1. Vinilklorid és alkoholátok reakciója az 

alábbi egyenlet szerint:
CH2=CH—Cl+R—ON a-> R -0-C H =C H 2+NaCl 10)

A reakciók általában nyomás alatt hajt
hatók végre, kb. 70—100" körüli hőmérsékleten.

2. Erősen alkálikus (KOH) közegben magas 
hőmérsékleten dolgozhatunk alkoholoknak és 
acetilénnek közvetlen reakciójával is. Pl:

CH=CH+C2H6OH-> CoH -O —CH=CH2 11)
Fenti reakció 150"-on 30 atm. nyomás alatt 

vihető keresztül. Az autokláv tartalmának rek
tifikálásával jó kitermeléssel kapunk viniletil- 
étert. Ezzel a módszerrel más viniléterek is elő
állíthatok. A robbanásveszély elkerülésére az 
acetilént mindig nitrogénnel keverve adagolják.

h) Vinilkarbazol.
Előállítása ú g v  történik, hogy a karbazolt 

nyomás alatt acetilénnel reagált,atják 160—170 
fokon. A keletkezett vinilkarbazol desztilláeió- 
val választható el. A reakció végrehajtható gáz
fázisban is. Ebben az esetben oxidok, liidroxi- 
dok, alkálifémek alkoholátjai használhatók.
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katalizátornak aktívszénre felvive. A reakció 
hőmérséklete 250—375°. Lehet a karbazol-aceti- 
lén reakciót oldószeres közegben is végrehaj
tani. Oldószerként metilalkoholt, etilalkoholt, 
butilalkoholt, etilénglikolt, benzint és toluolt 
lehet használni, 100—200° C reakciós hőmérséklet 
mellett. Az I. G. ludwigshafeni gyára oldószer
nek hexakidroxüolt (esetleg ciklohexanolt), ka
talizátornak pedig cinkoxidot használt. Az el
járás 180—190"-on dolgozcltt. A keletkezett 
vinilkarbazolt vákuumban desztillálták és poli
merizáció előtt gondosan átkristályosították.

II. A polimerizáció elvi kérdései.
Elmondhatjuk, hogy a műanyag technika 

legdöntőbb kérdése a polimerizáció problémája. 
A monomerek előállítása általában nagyipari 
méretekben sem jelent különlegesen nehéz fel
adatokat. Itt a legfontosabb a megfelelő tiszta
ságii termékek biztosítása. A műanyagok kiala
kításának döntő fázisa a polimerizáció, vagy a 
polikondenzáció folyamata, >

A polimerizáció lényege, hogy egy vegyn- 
let, egy nomomer molekula aktiválódik, hasonló 
monomer molekulák nagy tömegével kapcsoló
dik, végül pedig kialakul a képződött makro
molekula lánczáró csoportja. A reakció tehát 
három részből áll: egy aktiválási folyamatból, 
egy növekedési reakcióból (mely egy gyök
láncreakció) és a záróreakcióból, amelynek kap
csán a lánczáró tagok kialakulnak.

A polimerizációs folyamat katalizátorainak 
azokat a vegyiileteket nevezzük, amelyek az ak
tiválási reakciót kiváltják. Legfontosabb kata
lizátorok org. és anorg. peroxidok, halogén- 
származékok (óntetraklorid, bórfluorid), eset
leg perszulfátok.

A polimerizációs gátlók vagy inhibitorok 
két csoportra oszthatók. Egyesek a polimerizá
ció láncreakcióját már az aktiválási reakció 
gátlásával megakadályozzák. Ezek a vegyülitek 
tehát polinerizációt megakadályozzák,ha ele
gendő koncentrációban vannak jelen. Hatásúik 
az aktív polimérizáeiós centrumok vegyi átala
kításán alapul. Ezek az inhibitor molekulák 
bizonyos idő után, a monomerrel való addiciós 
v együletk ép zés közben elhasználódnak. Ezután a 
polimerizáció teljes sebességgel megindul. Ilyen 
értelemben polimerizációs gátlók a chinonok és 
néhány amin. A polimerizációs késlelteltők nem 
az aktiválási reakciót akadályozzák meg, ha
nem valószínűleg a lánclezáró reakciót segítik 
elő. Ezen keresztül meggyorsítják a láncelzáró
dást és kisebb átlagos polimerizációs fokú ter
mék keletkezik.

Jelen előadásomban nem kívánok kitérni 
a polimerizációs folyamatok reakció-kinetiká
jára, csak a gyakorlati szempontból fontosabb 
polimerizációs módszereket fogom ismertetni. 
A polimerizációs reakció minden esetben exo- 
term. A felszabaduló hőmennyiség jelentős 
15—30 kcal/mol. A kezdetben hígfolyós mono
mer felmelegedés közben sűrűbb lesz és a nö
vekvő viszkozitás következtében rosszabbá vá
lik a hőkicserélődés. A felmelegedés autokatali- 
tikus úton gyorsítja, a polimerizációt. Egy idő 
múlva az egész massza megmerevedik és a poli
merizáció befejezése uitán egy számos buboré
kot tartalmazó blokkot képez, mely polimerizá
ciós fokát tekintve teljesen inhomogén. Mono

merek tárolásánál a legnagyobb óvatossággal 
kell eljárni, mert peroxid jellegű tisztátalansá- 
gok hatására könnyen autopolimerizáció indul 
meg. Ez inhibitorokkal megakadályozható. A 
polimerizációs eljárás teljes kézbentartása elő
feltétele polimerizációs műanyagok gyártásá
nak.

A főbb polimerizációs módszerek:
a) blokk (oldószer nélküli),
b) oldatban való,
c) emulzióban való polimerizációs ej árások.
a) A blokkpolimerizáció a polimerizációs 

technika legnehezebb feladataihoz tartozik. Egy 
tökéletesen buborékmentes homogén blokknak 
az előállítása jelenleg csak az akrilátoknál és 
meíakriláltoknál van megoldva. A blokkpoli- 
merizáció jelentősége abban van, hogy a mono
merekből lassú növekedéssel előállított tömbök 
igen jó mechanikai itulajdonsálgúak. Az előállí
tás nehézsége a polimerizációs hő elvezetésében 
van- A polimerizációt rendkívül óvatosan kiéli 
vezetni, sok esetben inhibitorokat kell alkal
mazni. A polimerizáció kapcsán fellépő zsugo
rodás káros behatásának kiküszöbölésére sok 
esetben mozgatható edényfalazatokat használ
nak. Jellemző a blckkpolimerizációra, hogy a 
késztermékek molekulasúlya a lassú polimeri
záció következtében igen nagy. A termékek 
rendkívül tiszták és világosak.

b) Az oldatban való polimerizálást akkor 
alkalmazzuk, ha a tiszta polimertermék oldatát 
akarjuk előállítani. Szilárd polimerizált termé
kek előállítására ez laz eljárás, egyJkét kivételtől 
eltekintvé, nem használható.

Az apparatúra általában keverővei és 
visszafolyóhűtővel ellátott üst. A polimerizáció 
kapcsán keletkező hőt az oldószer könnyen fel
veszi, ezért majdnem minden esetben az edény 
fűthetőségéről is gondoskodni kell, nehogy a 
reakció időtartamát az oldószer jelenléte rend
kívül meghosszabbítsa. A késztermék molekula- 
súlya függ még a  monomernek az oldószerben 
való koncentrációjától is. Annál kisebb, minél 
hígabb a monomer oldata. Ez okozza azt, hogy 
a polimerizáció előrehaladásával bizonyos ha
táron túl az átlagos molekulasúly csökken. Ez 
különféle oldószei’eknél más és más arányban 
jelentkezik. Általános érvényű szabály nem 
állítható fel. Az oldatban való polimerizáció ne
hézsége abban áll, hogy rendkívül nehéz a tö
kéletes polimerizációt elérni, még az egyébként 
polimerizációra erősen hajlamos anyagoknál is. 
A készterméknek az oldószertől való elválasz
tása egyszerű elpárologtatóssal általában nem 
oldható meg. Legtöbbször vízgőzdesztillációlt 
kell alkalmazni.

Egyik válfaja az oldatban való poliinerizá- 
ciónak az az eset, amikor olyan oldószert alkal- 
mazupk, amely csak a monomert oldja, a poli
mert nem. Ebben az esetben a polimerizátum 
kb. azonos szemcsenagyságú por alakjában 
válik ki az oldatból. Ilyen módon lehet pl 
vinill- vagy metakrileszte'reket, stirol- vagy 
metanoldatban polimerizálni. Az eljárás foly
tonos üzemben oldható meg és a polimerizáció 
időtartama az oldatban való polimerizációval 
szemben jelentősen csökkenthető. Ezenfelül 
az az előnye is van, hogy a polimerizátum 
könnyen monomermentes lehet. Ez az eljárás 
átmenetet jelent a — jelenleg technikailag
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leggyakrabban alkalmazott — emulzióban való 
polimerizációs eljáráshoz.

c) Az emulzióban való polimerizáció a ter
mészetben is igen gyakori jelenség. A kaucsuk- 
tej pl ilyen emulziós polimerizátum. Emul- 
geátorként leginkább szappanokat, zsíralkohol- 
szulfonátokat, naftalinszulfosavak'at és hasonló 
anyagokat használnak.

Ez a módszer a legolcsóbb és a legkevesebb 
gyakorlati nehézséggel járó eljárás.

A reakcióhő, melyet a víz vesz át, a keverék 
alacsony viszkozitása következtében hűtőköpe
nyek alkalmazásával könnyen elvezethető.

A polimerizációs katalizátorok közül leg- 
hatékonyabbbak a vízoldható termékek. Az 
emulziós polimerizáció lényegesen gyorsabb, 
mint a többi eljárások, ennek ellenére igen ma
gas molekulasúlyú termékek keletkeznek. A 
polimerizáció befejeztekor az emulzió koagulá
ciója révén választjuk el a készterméket. A po
limerizáció kivitelére általában visszafolyó
hűtővel ellátott keverős autoklávok szolgálnak, 
néha rázó autoklávok.

Az emulziós eljárásnál a vizes diszperziók
ból elválasztott szilárd polimerizátumok még a 
leggondosabb mosás után is tartalmaznak bi
zonyos mennyiségű emulgeátormaradványokat. 
Ezenfelül iá lecsapás és a szárítás is külön 
munkafolyamaitokat jelent. Ezek kiküszöbölése 
vezetett a gyöngypolimerizációs (szuszpenziós) 
eljárás kidolgozásához. Először az akrileszte- 
reknél tapasztalták, hogy erős keverés közben, 
emulgeátor hozzáadása nélkül a vízben szusz- 
pendált akrilesztercseppek finomabb vagy dur
vább gyöngyalakú polimerizátumot adnak. Ezt 
az eljárást a cseppképzést kedvezően befolyá
soló anyagok hozzáadásával tökéletesítették. 
(Ilyenek: vízoldható, organikus kolloidok, mint 
zselatin, pektinek, vízoldható keményítő, poli- 
vinialkohol; használható kaolin is.)

A polimerizáció befejezése után ezek a 
szuszpendálószerek mosással eltávolít hatók. A 
gyöngypolimerizációnál a gyorsítókat a mono
merhez adják hozzá, nem a vizes fázishoz, mint 
az emulziós eljárásnál. A polimerizációs sebes
ség és a polimerizációs fok tekintetében az el- 
jáírás az emulziós polimerizációs eljáráshoz 
hasonló eredményeket ad, viszont a termékek 
egységesebbek és laz eltérések az átlag polimeri
zációs foktól kisebbek. Ez a késztermékek tulaj
donságait előnyösen befolyásolja.

Külön fejezetet jelent a polimerizálási tech
nikában a keverékpolimerizátumok csoportja. 
Ezen az úton térhálós szerkezetű polimerizátu
mok is előállíthatok. (Pl divinilbenzol stirol 
együttes polimerizációjánál.) Már 0.6% divinil
benzol térhálós tulajdonságokat okoz.

A keverékpolimerizáció révén olyan telítet
len vegyületek is bekapcsolhatók, melyek ön
magukban nem polimerizálódnak. (Pl ínalein- 
savanhidrid-stirol kopolimer.)

III. A mai műanyagipari technika részére 
jelentősek azok a kémiai átalakítások, amelye
ket a kész polimerizátumok utókezelésével 
érünk el. Ezek a reakciók a legtöbb polimerizá- 
tumnál igen nehézkesek, ami könnyen érthető, 
mivel a makromolekulák mozgékonysága (nagy
ságuk miatt) csekély és a mellékreakcióvaJ 
képződött anyagok elválasztása nehéz. Az 
ilyen típusú reakciók közül a leggyorsabbak az

elszappanosítási, acetálképzési és balogénezési 
reakciók, esetleg szulfurálás (mely réven pl a 
polistirolból műcserző- és ioncserélőanyagok ál
líthatók elő.

A polimerizátumok fizikai utókezelése azt 
a célt szolgálja, hogy a terméket gyakorlati fel- 
használásának megfelelőbb formába hozhassuk 
(filmképzés stb.).

IV. Gyakorlati példák fontosabb vinilszárma- 
zékok polimerizációjára.

a) Vinilklorid.
Az alábbiakban az I. G. ludwigshafeni üze

mének néhány eljárását közlöm az Igelit PCU 
és az Igelit MP típusok gyártására.

1. Igelit PCU.
A tiszita PVC-t az I. G. folytonos üzemben 

emulziós eljárással káliumperszulfát katalizá
torral nyerték. A reakció lefolytatására két 
kolonna szolgált, az egyik kb. 12 m3-es, zomán
cozott acélból, felső részén egy agitátorral. A to
rony hűthető és fűtheltő volt. A másik 4000 lite
res kolonnában fejeződött be a polimerizáció. 
Emulgeátornak zsíralkoholszulíonát vagy szója
olajat, esetleg merzolátokat használtak. A poli
merizáció lefolyása a következő volt:

A 12 m3-es toronyba vezettek 6000 1 vizet, 
1500 1 14%-os „amphoseife“ (szójaolajból előállí
tott) oldatot és 100 1 1 %-os káliumperszulfátot. 
A tornyot evakuálták, nitrogénnel töltötték 
meg és ezt ismételték1. Ezután bevezettek 1800 1 
folyékony vinilkloridot és a hőmérsékletet 
40—42°-ra emelték. A reakció exoiterm volta' 
miatt ezt a hőmérsékletet langyos, majd hideg 
víz cirkulációjával tartották fenn. A polimeri
záció előrehaladása közben az emulzió sűrűsége 
növekszik. Amikor a sűrűség egy bizonyos mér
téket elért, újra bevezettek 350 1 vinilklorid 
monomert. Amikor a sűrűség 1.072-t ért el, az 
egész keveréket leengedték és helyébe az előbb 
leírt készítésű monomerkeveréket adagolták 
be. Ez olymódon történt, hogy a folyadéknívók 
egész idő alatt változatlanul maradtak. Az első 
toronyból távozó emulziót a második toronyba 
vezették, ahol a hőmérséklet 48—50°. Az össz- 
kitermelés 85% monomerre számítva. A máso
dik toronyból távozó emulziót durván szűrték 
és kb. 10.000 1-es tartályokba vezették. Az emul
zióba 40°-on 400 1 10%-os nátriumkarbonát- 
oldatolt vezettek a polimer stabilizálására.

2. Igelit M. P.
Az Igelit MP típusok a vinilkloridnak, me- 

tilakrilát, butilakrilát, metil-etilmaleinát, vinil- 
acetát, vinilisobutiléter kopolimerjei. A polime- 
rizációt minden esetben emulzióban hajították 
végre. A berendezés azonos volt a Igelit PCU- 
nál leírt apparatúrával.

b) Vinilidénklorid.
A vinilidénklorid 0° fölötti hőmérsékleten 

könnyen polimerizálódik. Inhibitorokként ami- 
nok, polifenolok' használhatók. A polimerizációs 
katalizátorként, rézsókkal kevert ólomtetraetil, 
halogénezett fenolok, nátriumsók és organikus 
peroxidok használhatók. Fontos kopolimerek a 
Sárán és Géon típusok vinilklorid és vinilidén- 
kloridból előállítható kopolimerek.

c) Vinüéterek.
A polimerizáció: blokkpolimerizáció. Emul

zióban nem lehet polimerizálni, az emulgeáto- 
rok elszappanosító hatása miatt. Ugyanígy nem
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lehet dolgozni oldatban sem, mert túlalacsony 
polimerizációs fokú termékek lennének csak 
előállíthatok.

Az eljárás apparatúrája 2000 1-es rozsda- 
mentes acél autokláv, belső fűtéssel és hűtéssel. 
A hűtőcső sólécirkulációval vian berendezve, 
mert — 15-ltől — 20°-os lehűtés is szükséges. 
Egy sarzs 1000 kg monomer és 1000 1 katalizá
toroldatból áll. A katalizátor — borfluorid 
dioxánblan való 1%-os oldata; az Igevin M. 40. 
poli-metilviniléter: polimerizációs hőmérsék
lete 6 ° C.

d) Poliv i n llkarbazol.
A polimerizációt egy kb. 2300 1-es autó

it lávban végezték.
Emulgeátor: Nekal BX. A hőmérséklet 

120—180°. A reakció időtartama 75—95 óra.
A Luvikán M. 125., amely vinilkarbazol és 

polisltirol (18%) kopolimerje volt, szintén ha
sonló módon polimerizálható.

e) Vinilucetát.
A polimerizációra igen sokféle mód van. Az 

alkalmazott katalizátor és oldószer minőségét 
aszerint változtatjuk, hogy milyen polimerizá- 
ciós fokot kívánunk előállítani. 500 polimeri
zációs fokig (40.000 molekulasúly) általában ol
datban való polimerizálást használnak. Oldó
szerek: benzin, itoluol. Katalizátor: acetil- 
peroxid. >

B. I. Egyes termékek gyakorlati alkalma
zási területei:

a) PVC.
A PVC, valamint a PVC-nak polivinil- 

acetáttal való keverék polimerizátumai a vinil- 
származékok legfontosabbjai közé sorolhatók. 
A háború alatt Igelit és Mipolam, valamint 
Vinilit néven (a Szovjetunióban PVC néven) 
nagyipari felhasználásit nyertek. Alkalmazha
tóságukra vonatkozólag tulajdonságaik adnak 
támpontot.

Tulajdonság: PCU M. P.
Fajsú ly ................................. T38 T34
Húzó-szilárdság.................... 600 580
Hajlító-szilárdság............. . 1100 1000
Ütő-hajlító-szilárdság . . . 100 200—400
Nyomó-szilárdság................ 800 785
Hőállóság (Martens0) . . . . 67 58
Atütő-szilárdság (kV/mrn) . 50 50
Belső ellenállás (M. Ohm) . . >3X10° >  3 x ioB
Dielektromos állandó. . . . . 3'4 35

Igen jelentős a PVC vegyi ellenállóképes
sége. Ellenálló híg és koncentrált lúgok, an
organikus savak, alkoholok, benzin és olaj ellen. 
Eszterek, ketonok, aromás szénhidrogének, 
ecetsav, klórozott szénhidrogének hatására 
duzzad vtagy oldódik.

A keverékpolimerizátumok kémiai behatá
sokkal szemben kevésbé ellenállónk, minit a 
PVC. Az anyag termoplasztikus tulajdonságai 
miatt a hőre keménvedő gyantáknál alkalma
zott préselési eljárásokat itt nem lehet hasz
nálni, hanem a présíormát először fel kell me
legíteni kb 150°-ra és ezután juttatjuk az elő
melegített présport a formába, majd a forma 
lezárása után kb. 50°-ra hűtünk. Ezen a hőmér
sékleten lehet a préstestet a formából kivenni. 
Ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy a 
forma felfűtése és lehűtése hosszú időt vesz 
igénybe és különleges formaacélokat kíván.

Ennek ellenére ezt az eljárást alkalmazzák 
csaprészek, akkumulátorszekrények, valamint 
műfogsorok és szájpadlás előállításánál. Nagy- 
jelentőségűek lettek a PVC alapú csövek (Vini- 
dur). Elsősorban vegyi ellenállóságuk a fontos.

Alkalmazhatóságuknak az előbb említett 
mechanikai tulajdonságok szabnak" határt.

A osőlkötések csavarmenettel, esetleg cső
peremmel készíthetők; fixkötések esetén a PVC 
„hegesztésével“ dolgozhatunk. Ezek a csövek 
sav- és olajvezetékek, hűtőcsövek részére felel
nek meg. Házberendezési iparban is lehet alkal
mazni olyan helyen, ahol nincsenek nagyobb 
nyomásra igénybevéve (levezetőcsövek).

PVC-masszákat rudak, profiltestek, leme
zek alakjában is lehet előállítani. Ebben a for
májában használatosak az akkumulátoroknál 
mint válaszfalak (decelitszeparátor). Az ilyen 
válaszfalakkal felszerelt akkumulátoroknál a 
normál akkumulátorral szemben 35% súlymeg
takarítás érhető el. Perforált PVC-íóliák és le
mezek mint szűrők és diafragmák gyakran 
nyernek — vegyi ellenállóságuk következtében 
— alkalmazást. Ezzel az eljárással sav- és lúg
álló szűrőelemeket lehet készíteni olymódon, 
hogy perforált PVCdemez közé üveggyapotot 
helyezünk el (decelitszűrő).

Nagyjelentőségűek a PVC-szálak és fona
lak. Kiindulóanyagul egy 63% klórtartalmú, 
utánklórozott PVC szolgál. (PC-fonal.) Feldol
gozási mód hasonló a műselyeméhez, A PC- 
fonaból előállított szövetek külsőleg nehezen 
különböztethetők meg a gyapotszövettől, ezzel 
szemben tulajdonságaik igen eltérőek. Nedves 
szakítási szilárdságuk magasabb, mint a szára
zon mért. A PC-fonal, savak, hígok' és oxidáló
szerekkel szemben ellenálló, nem korhad és 
rothad. Hőállósága korlátozott. 60° C-nál a szö
vetek zsugorodnak és ezért nem vasalhatok. 
Ennek megfelelően a PC-fonalak kizárólag 
technikai célra nyernek alkalmazást. (Szűrő
vásznak, védőruházatok, halászati zsinegek. Ez 
utóbbinál különösen az döntő, hogy a kender
és lenfonalak rothadás miatti gyors foszlása 
ebben az esetben nem következik be.)

A PVC és keverékpolimerizátumok lágyító- 
szerekkel gumiszerű masszává alakíthatók. 
A lágyítószer tartalom 20—90° között váltakozhat. 
Lágyítóként leginkább phtalsav, foszforeszterek 
és klórozott difenilszármazékok (aroklór) hasz
nálatosak'. Az így előállítható anyagok sok 
esetben gumi helyettesítésére használhatók fel. 
Az elektrotechnikában, különösen g gyenge
áramú berendezéseknél, előnyösen alkalmazha
tók. Kábelszigetelések részére nem tökéletes 
vízállóságuk miatt egyelőre nem teljesen felel
nek meg. A PVC-csövek és fóliák a háztartási 
ipar területén igen elterjedt alkalmazásra ta
láltak.

Egy különleges felhasználási terület az 
Igelit-paszták csoportja, melyekkel tartályok 
kibélelése igen egyszerű módon oldható meg. A 
paszták lágyítóknak és PVC-pornak oldószer- 
mentes diszperzióiból állanak és kenőszappan
hoz hasonló konzisztenciájúak. 160° hőmérsék
leten zselatinizálódnnk és a polimerizátumnak 
a lágyítóban való tökéletes feloldódása révén 
igen rugalmas állapotú termékké alakulnak. 
A pasziták hűvös helyen több hónapig elraktá
rozhatok. A paszták használhatók műbőrök
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gyártásánál is. A textilszövetet a pasztával be
kenik, majd 160"-ra való melegítés révén zsela- 
tinálják és ezután hengerpárokon kalanderezik.

b) Polivinilacetát.
A 'háború alatt Movilith, Vinnapas, Gelvia, 

Movicol, a Szovjetunióban polivinilacetát né
ven került forgalomba.

A 'technikai termékek molekulasúlya
3—1 00 .000-ig váltakozik. Általában lakkipari 
célra használatosak. Lágyuláspontjuk 30—40". 
50—100° között gumiszerűek, 100"-ig fény- 
állóak, 200° fölött ecetsav lehasadás mellett 
bomlanak. A poliviniladetátök a polimerizációs 
fok szerint könnyebben vagy nehezebben oldód
nak észterekben, ketonokban, aromás szénhid
rogénekben, metil-, etilalkoholban. Benzinben 
oldhatatlanok, vízben gyengén duzzadnak. 
Egyik legjobb alkalmazási területük a lakkipar. 
Előnyük: fényállóság, színtelenség, rugalmas
ság és tapadóképesség, ezzel szemben kevéssé 
vízállónk.

Nitrocellulózzal minden arányban keverhe
tők, főként fafestés alapozására, fűtőtest lakko
zására használatosak. Mint ragasztóanyag mű
bőr, textiliák, fém-, papíríoliák, filc-fém ragasz
tására használhatók.

A polivinilacetát az olajjal való főzést nem 
viseli el. Az Olovin néven ismert márka vinil- 
acetát és fa-, szója-, len-, mákolajok keverók- 
polimerizációja révén állítható elő. Ezek a ko- 
polimerek lenolajjal, stirollal, akril-cellulóze- 
eszterekkel kombinálhatok. Az Olovin kemény, 
színtelen, vízálló bevonatokat képez, szárítását 
az ismert szikkatívok gyorsítják.

Apparatúra céljaim igen elterjedt alkalma
zást találtak a polivinilacetát-emulziók, ame
lyek a műbőrgyártásnál kötőanyagként is hasz
nálatosak. Polivinilacetátolt lágyítókeverékkel 
filmek formájában, mint a biztonsági üvegek 
közbeeső ragasztórészeit próbálták alkalmazni, 
erre a célra azonban nem feleltek meg, mert 
kicsi volt a rugalmasságuk.

c) Polivinilkarbazol.
Alkalmazását magas lágyuláspontja (150°) 

teszi indokolttá. Benzol, toluol, xylolban oldó
dik. A különféle Luvikán-itípusok a polistirollal 
azonos alkalmazási területeken használhatók 
fel. Elektromos tulajdonságaik majdnem elérik 
az előbbiét. Hátránya a mérsékelt fényállóság 
és a magasabb ár.

d) Polivinilalkohol.
A polivinilalkohol vízoldható (Poliviol, Vi- 

narol), organikus oldószerekben oldhatatlan. 
Előnyös védő kolloid fémemulziók és diszper
ziók előállítására. Az áttetsző írótintáknál pl 
dextrin helyett előnyösen alkalmazható. Elő
nye, hogy baktériumokkal szemben ellenálló. 
Nem mérgező és ezért az élelmiszeriparban 
mint zselatináló szer, a gyógyszeriparban Agar- 
Agar pótlására használható. Tekintettel arra, 
hogy a polivinilalkohol duzzadás utáln lassan 
oldódik, használható retard-injekciók vivő- 
anyagául.

A textiliparban appretúra-íszerként jöhet 
számításba. Fontos alkalmazási területe van a 
nyomdaiparban, fényérzékeny rétegek előállí
tásánál, a zselatin pótlására. Az így készített 
fényérzékeny lemezek tulajdonságai jobbak a 
zselatinnal készítettnél.
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e) Polivinilacetátok (Movital).
Többféle formájuk ismeretes, formaldehid

től butiraldehidacetálókig. Hőállóságuk az ace- 
tilezési fokkal fordított arányban van. Szilárd
sági értékek a formaldehidacetálnál a legjob
bak. Különösen az elektrotechnikai iparban 
fontosak tekercsek lakkozásánál. A tekercsek 
75%-a már a háború alatt polivinilacetal alapú 
lakkal készült. Egy másik alkalmazási terüle
tük biztonsági üvegek gyártása, erre a célra 
lágyítóval keverve filmek formájában kerültek 
alkalmazásra (Peka-iiveg). Ezen üvegek a jó 
fény és időjárásállóság miatt nem sárgultak. 
Több üvegréteg alkalmazásával lövedékálló 
üvegpáncélok is készíthetők.

f) Poliviniléterek (Igevin).
Két főtípusuk van, a vízben teljesen oldha

tatlan típusú papírimpregnálás céljaira hasz
nálható; egy másik típus textilappretúraként 
alkalmazható.

Hidegvízben oldhatók, 35" fölött gél-képzés 
közben kicsapódnak. A legtöbb organikus oldó
szerben oldhatók. Kolofóniummal és igen sok 
természetes és mesterséges lakkgyantával kom
binál hatók.

g) Vinilidénklorid.
Két főtípus fejlődött ki az utóbbi időben. 

A Saran-típusok, vagy tiszta vinilidénkloridból 
vagy vinilklorid, vinilacetát, vinilidénklorid ko- 
polimerjeiből állanak. A Geon-itípnsoík vinil
klorid és vinilidénklorid kopolimerjei, melyek
hez még külön vinilkloridot kevernek hozzá. 
A savaknak teljesen ellenállának, liigidklnak is, 
az ammónia kivételével-

h) Tetrafluoretilén.
A tetraíluoretilén polimer termékeinek 

igen érdekes sajátosságai vannak. Vegyi ellen
állóságuk jobb, mint a PVC-é. Vízben, éterben, 
petroléterben, acetonban, alkoholokban, szén- 
tetrakloridban, jégecetben, koncentrált kénsav 
és salétromsavban oldhatatlanok. Lemezei — 
70°-on — törés nélkül hajlíthatok. Lágyulás
pontjuk 300" fölött van. Fő jelentőségük reak
ciós apparátusok és korrózióálló készülékeknél 
van. Csak kezdeti vörös izzáson bomlanak.

II. Legújabb irodalmi adatok alapján meg
említett érdekes alkalmazási területek:

A Modern Plastic 1950. I. száma szerint a 
hanglemezgyártásnál sellakpótlásra lignin- és 
kumarongyantákkal együtt vinilgyantákat 
használnak. Ugyancsak sok lemez készül poli- 
stirolból fröccsentve.

Ugyancsak a Modern Plastic említi meg, 
hogy évenként 18 millió pár cipőt készítenek 
vinilszalagrámával, amely ezen a téren előnyö
sebb, mint a bőr.

Szigeteléseknél iijabban polietilén szigetelő- 
réteget használnak és ennek mechanikai tu
laj donságati polivinilklorid bevonattal javít
ják. Ez a szigetelés 20%-kal könnyebb, mint a 
gumi. Az ívellenállást 15 kV-ról 50 kV-ra 
emelte.

A Modern Plastic 1950 februári adatai sze
rint az USA ipari válsága és általános csök
kenő tendenciájú termelése ellenére a mű- 
anyagfelhasználás 1949-ben 18%-os növekedést 
mutat 1948-hoz képest. Különösen a vinil és 
polistirol felhasználása növekedett, majdnem 
50%-kal. A cellulózaeetát felhasználása erősen 
csökkent, ugyancsak csökkenés tapasztalható a 
fenoplasztok területén is.
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III. A fent felsorolt anyagok a műanyag- 
kémia egy igen nagy területét ölelik fel. Ha az 
anyagok fontosságáról dönteni kívánunk, úgy 
elsősorban azt kell szemügyre venni, hogy a 
felsorolt alkalmazási területeken mely anya
gokra nézve jelentkezik a legtöbb konkrét 
igény. Ezt követően meg kell vizsgálnunk, 
hogy a megvalósításnak, hazai nyersanyagokat 
figyelembe véve, mi a lehetősége. A különféle 
vinilszármazékok legfontosabb nyersanyaga az 
acetilén. Ebből a bázisból kiindulva a legtöbb 
vinilszármuzék előállítható. Az acetilén előállí
tására földgázalapon meg van a lehetőségünk. 
A többi nyersanyagok, úgymint sósav, alkohol, 
ecetsav különösebb nehézségek nélkül előállít
hatok. Lágyítógyártásunk alapja is megvan. 
(Ftalsavanhidrid.)

Az ipar szükségleteit figyelembe véve a 
felsorolt vinil-származékclk közül elsősorban a 
PVC és a polivinilaeetát valósítandó meg, 
mert ez jelenti a többi viniUszármazéfcok alap- 
bázisát-

Az ötéves terv hatalmas beruházásai lehe
tőséget fognak adni arra, hogy a kutatás és 
iparfejlesztés terén való elmaradottságunkat 
felszámoljuk és a műanyagiparunk ezen ága
zata is értékes anyagokat szolgáltathasson foly
ton fejlődő szocialista népgazdaságunk számára.

IRODALOM.

H. Gibelló: Résines Vinyliques.
Bouwink: Chemie und Technolcgie dér Kunsttoi'fe.
Pabst: Kunststoff-Taschenbudh.
Scheiíber: Kunststoffe.
Krczél: Handbueh dér Polynierizationsteclmik.

S z i n t e t i k u s  k e n ő o l a j o k
S A L U S I N S Z K Y  LÁSZLÓ

Mint köztudomású, a kenőolajok feladata 
az egymással szemben elmozgó fémrészek 
közötti súrlódás lecsökkentése. Ha a két fém- 
feliilet közé folyadékréteget viszünk, úgy a 
fémrészek nagyobb súrlódása helyett csak a 
folyadék elmozdítással szembeni ellenállását 
kell legyőznünk. Ezt az ellenállást belső súrló
dásnak, vagy viszkozitásnak nevezzük.

Kenési célokra a múlt évszázadban növény
olajat és kisebb mértékben állati zsiradékot 
használtak, ezek azonban a gépesítés rohamos 
fejlődésével már nem feleltek meg a követel
ményeknek :

Magas előállítási (költségek mellett gyorsan 
avasodnak, belső égésű motoroknál pedig erősen 
kokszosodtak. A gépesítés fejlődését és főleg a 
belső égésű motorok nagybani gyártását a nagy 
mennyiségben és olcsón rendelkezésre álló 
nyersolajból kinyerhető üzemanyag tette lehe
tővé. Annak idején különös véletlennek látszott, 
hogy az üzemanyaggyártás maradékából, a 
pakurából megfelelő minőségű kenőolajokat is 
elő lehetett állítani. Ezek nemcsak olcsóbbnak, 
de oxidáició szempontjából lényegesen stabi
labbnak is mutatkoztak mint a növényolaj.

A’ kenőolaj legnagyobb részét a belső égésű 
motorok fogyasztják. Ezeknél a kenőolaj 
fogyasztás átlagban 3—4%-a az üzemanyag 
fogyasztásnak. A legtöbb nyersolajban azonban 
a kinyerhető üzemanyagra számítva, a kenő
olaj tartalom ennél magasabb, a hazai nyersolaj
nál is valamivel 5% felett van. Ha tekintetbe is 
vesszük, hogy nemcsak a belső égésű motorok 
fogyasztanak kenőolajat és hogy a pakura jelen
tős részét nem dolgozzák fel kenőolajnak, hanem 
hőbontással üzemanyagot gyártanak belőle, 
akkor is megállapítható, hogy világviszonylat
ban a kenőolaj gyártás bőven fedezi a szükség
letet. Ennek ellenére két ok is a szintetikus 
kenőolajok ipari mértékben való előállításához 
vezetett:

Az egyik a minőségi kérdés, a második 
pedig a világháború alatt Németországban és 
Japánban fellépő kenőolajhiány.

A szintetikus kenőolajokat célszerű két cso
portra osztani:

1 . rövidláncú szénhidrogénekből, vagy 
ehhez hasonló vegyíiletekből előállított, a nyers
olajból előállított keverék — szénhidrogén- 
kenőolajokhoz hasonló öszetátelű kenőolajok,

2 . különböző összetételű, de általában jól 
definiált organikus vegyületekből álló szinte
tikus kenőolajok.

Mindenekelőtt azonban tisztáznunk kell a 
kenőolaj feladatát és az ezzel kapcsolatos minő
ségi követelményeket.

Mint már említettük, kenésnél a fém súrló
dását az olaj belső súrlódásával, viszkozitásával 
helyettesítjük és ennék alapján a kenő folya
déknak a lehető legkisebb viszkozitásúnak kell 
lennie. De kis viszkozitású folyadékok kinyomód
nak a surlódó felületek közül, tehát azt a leg
kisebb viszkozitású kenőolajat kell választani, 
amely a surlódó felületek között adott körülmé
nyek között megmarad. A kenőhatás szempont
jából, különösen abban az esetben, ha a kenő
olaj réteg vastagsága erősen lecsökken és ami
kor folyadéfcsurlódás helyett fólszárazsuiió- 
dásnak nevezett jelenség lép fel, nemcsak a visz
kozitás az egyetlen döntő tényező, hanem a 
kenőolajnak kenőképességgel is kell rendelkez
nie. A kenőképességet még nem sikerült ponto
san definiálni, természetesen így mérni sem 
tudjuk ezt a tulajdonságot és ezért a kenőolaj 
alkalmasságát véglegesen csak a gyakorlati 
próba döntheti el- Kenőképesség helyett a minő
ség meghatározása céljából vizsgáljuk a kenő
anyag viszkozitását, a viszkozitás változás 
összefüggését a hőfok vagy a nyomás változásá
val, az oxidációra való hajlamot, felületi feszült
séget stb. Ezeknek a tulajdonságoknak a meg
állapítása is fontos, de az így kapott értékekből
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nem következtethetünk a kenőanyag kenőképes
ségére. Több évtizedes gyakorlat azonban 
bebizonyította, hogyha a kenőanyagnak általá
ban használt ásványolaj mérhető adatai meg
felelnek a kívánalmaknak, úgy az ásványolaj 
megfelelő kenőképességgel is rendelkezik. 
Egyéb anyagoknál azonban a laboratóriumi vizs
gálatot mindig követnie kell a gyakorlati pró
bának.

Ha a nyersolajból készített kenőolajok meg
felelő minőségi adatok alapján kenőkiépessóg 
szempontjából általában meg is felelnek, a 
modern gépkonstrukció olyan igényekkel lép 
fel a kenőanyaggal szemben, hogy a szokványos 
finomítással előállított olajok sokszor csődöt 
mondtak. Az utóbbi években a kompresszió 
arány növelése mellett növekedett a motorok 
fordulatszáma, a konstrukció igyekezett a moto
rokat minél kisebbre méretezni és gazdaságos
ság szempontjából az olajtölteteit is csökkentet
ték. Egy belsőégésű motor már önmagában is 
egy oxidáló készüléknek tekinhető, hiszen magas 
hőfokon állandóan levegővel keveri, porlasztja 
az olajat. Még az oxidációnak legjobban ellen
álló paraffinos jellegű olajok is ilyen körülmé
nyek között előbb-utóbb oxidálódnak. Emellett 
még egy nagy hátránya az ásványolajnak, hogy 
viszkozitása erősen csökken a hőfok emelkedé
sével. Még a  paraffinos kenőolaj viszkozitása is, 
amely ebből a szempontból is a legjobban visel
kedik, 0° C-nál mért viszkozitással csupán kb. 
0.4%-át mutatja 100° C-nál. De az ú. n. filmkép
ződés tekintetében és nyomásállóság szempont
jából is sok kívánni valót hagy hátra az ásvány
olaj, amelyet tehát egyáltalán nem nevezhetünk 
ideális kenőanyagnak.

A felmerült minőségi követelményeket rész
ben modern oldószeres finomítási eljárásokkal, 
részben pedig adalékanyagokkal lehetett kielé- 
gítenti. Ezek az adalékanyagok néhány tized, 
vagy néhány század %-os mennyiségben a kenő- 
olaihoz adagolva, azok különböző tulajdonságait 
nagymértékben javítani tudják és szigorúan 
véve szintén szintetikus kenőanyagoknak 
tekinthetők. Azonban olyan sokféle összetételű 
és különböző célokra szolgáló adalékanyag van, 
hogy ezt a tárgykört ebben az előadásban nem 
kívánom érinteni.

Az elmondottak után természetes, hogy spe
ciális célokra különleges kenőanyagokat kíván
tak előállítani, amelyek jobban megfelelnek az 
ideális kenőanyaggal szemben fennálló követel
ményeknek. amelyeket talán röviden a követ
kező pontokban foglalnék össze:

1 . megfelelő viszkozitású legyen,
2 - viszkozitás-változása csak kis mértékben 

függjön a hőfoktól,
3. alacsony tenziójú legyen,
4. oxidációval szemben ellenálló legyen,
5. fagypontja megfelelően alacsony legyen,
6 . ne legyen mérgező,
7. fémen megfelelő kenőréteget adjon.
8 . ne legyen túl drága.
A felsoroltak természetesen általában egy

szerre nagyon nehezen teljesíthetők és ezért ez 
az egész kérdés még a fejlődés kezdetén áll.

Történtek kísérletek, hogy a szénhidrogének 
stabilitását a molekulába fémeknek való bevitelé
vel kívánták emelni. Mint ismeretes szilícium
nak megvan az a tulajdonsága, hogy szénhez

hasonlóan, komplikált felépítésű és stabil 
molekulákat adjon. A szilícium tartalmú ú. n. 
szilikonok száma elméletileg épp oly nagy lehet, 
mint az organikus vegyületek száma- A szili- 
cium atomok különböző organikus gyököket 
köthetnek meg és az így keletkező vegyületek 
legkülönbözőbb tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Sikerült már megfelelő viszkozitású, magas 
viszkozitás-indexű és stabil iszilikon vegyülete- 
ket előálbtani, ezek kenőanyagként használha
tók is lennének, ha a surlódó fétafelületekkel 
szemben nem mutatnának korrodáló hatást. Ezt 
a tulajdonságot eddig még nem sikerült tiszta 
szilikon készítménynél kiküszöbölni, habár 
egyes közlések szerint megfelelő zsírsavdieszte- 
rekkel keverve ezen hátrányok megszüntet
hetek.

A gyakorlatban eddig csak szilikon-folya
dékból készült zsíróikat használnak, ott ahol 
kihasználják a szilikonók nagy hő- és hidegálló
ságát. A szilikonból készült lítium-zsírok elő
állítása azonban elég komplikált és ez még job
ban drágítja a drága nyersanyag miatt amúgy 
is magas árú zsírokat, úgyhogy a késztermék 
a normál zsíroknak kb. százszorosába kerül.

A gyakorlati próbákon jobban beváltak az 
„Ucon“ vagy „Prestone“ néven forgalomba 
hozott kenőanyagok. Ezek vízoldhatatlan polial- 
kilenglikol származékok és gyártásuknál gáz
alakú szánhidrogénekből indulnak ki. Az első 
időben ezeket csak kis viszkozitásban tudták 
előállítani és így csak egészen különleges célo
kat szolgáltak. Polimerizációval azonban az 
alkilenglikolok viszkozitása erősen emelhető és 
bizonyos határok között tieitszésszerinti mér
tékre beállítható. Már a világháború alatt is 
használták ezeket kisebb mértékben repülő
gépek kenésénél, most azonban gépkocsikkal is 
folytatnak kísérleteket. Irodalmi adat szerint 
egy inhibitorral kevert „Ucon“-nal kb. 20.000  
km-t futottak le olajcsere nélkül és a, leeresztett 
olaj még mindig áttetsző maradt és a gépkocsi 
motorján sem lehetett semmiféle elváltozást 
tapasztalni. (I. sz. és II. sz.)

I . tá b lá z a t.
,.UCON” o la jo k  a n a l i t ik a i  a d a ta i.

LB 140 LB 300 x LB 400

F a j s ú l y ...................... 0.981 0.979 1.001
V iszk. 100 °C -nál . . 5.75 cS t 11.5 sS t 13.5 cS t

(1.45° E) (l.9:,° E) (-1.15° E
V iszkozitás-index 147 142 142
D erm edéspon t °C —45 —40 -3 7
L o b b an ásp o n t °C  . . 223 2GI 269
C onradson szám 0 0 0

I I .  tá b lá z a t.
LB 300 x in h ib i to r ra l  k e v e r t „UCON” o la jb ó l szárm azó  

fá ra d to la j  a d a ta i
T p . ,, . „  , , S zázalékos
L e fu to tt  km  C onradson  szám  v iszk o z itá s  em elkedés

7500 0.03
15000 0.1
22000 0.15

12
15

Ügy a szilikonoknak, mint a polialkilen- 
glLkoloknak nagy előnye, hogy a kiokszosodásra 
egyáltalán nem hajlanak. Utóbbiak Conradson 
száma lényegesen kisebb, mint az ásványolajoké.
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Hasonlóan alacsony Condradson-számúak a 
szintetikus kenőanyagokként ugyancsak felhasz
nált különböző szerves eszterek és dieszterek. 
Mint kenőanyagok számba jöhetnek a glikólból 
és etilen-, vagy propilemoxidból előállított, majd 
zsírsavval dieszterré eszterifikált sebacin, aze- 
laiin vagy adipinsiav, etil- vagy hexil dieszte- 
rei. A gyakorlati próbák ezen a téren is még 
folyamatban vannak, nagyobb mértékben csu
pán a németek használtak fel ilyen olajokat 
repülőgépek kenésénél. A németek főleg adipin- 
sav izobutilalkoholois észtedéit gyártották, de az 
így kapott szintetikus kenőolajat nem tisztán, 
hanem ásványolajjal keverve használták fel. 
(III. sz. tábl.) Az így készített keverékeknek 
130—140 viszkozítási index mellett •—50°C alatt 
volt a dermedéspontjuk. Különböző organikus 
vegyü'eteknek felhasználása kenési célra még 
sok lehetőséget rejt magában, ezen a téren a 
haladás legkezdetén állunk még csak.

Iparilag sóikká! nagyobb mértékben történt 
a kenőolajok szintetikus előállítása rövidláncú 
telítetlen szénhidrogénekből kiindulóan poli- 
merizációval. Ilyen szintetikus kenőolajokat 
főleg Németországban és Japánban állítottak 
elő a háború alatt, de természetes is, hogy ez az 
iparág a fasiszta országokban fejlődött ki, mert

I I I .  tá b lá z a t.
E sz te r o la jo k
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F a js ú ly  15° C . . . . 0.924 0.922 0.914 0.960
V iszk. 50° C cS t (E°) 7 (1.6) 7.6 (1.6) 11 (1.9) 15 (2.3)
V iszk . 100° C cS t (E°) 5.9 (1.5) 6.7 (1.3) 8.5 (1.7) 10.8 (1.9)
V. I ................................. 109 228 189 157
D erm edéspon t °C . . —24 —35 —70 a la t t —70
L o b b an ásp o n t °C . . 207 227 235 241

a szövetségesek bőven el voltak látva jóminő
ségű kenőolajokkal. A groznyii, bakui, pennsyl- 
vániai mezek nyersolajából nagy mennyiségben 
lehetett jóminőségű kenőolajokat előállítani. 
A Szovjetunióban és az Egyesült Államokban 
kifejlődött szintetikus eljárások inkább speciá
lis üzemanyagok és különböző vegyianyagok 
előállításával foglalkoztak. Ezzel szemben 
Németországban és Japánban az üzemanyag 
jelentős részét olyan anyagokból, illetve olyan 
eljárásokkal állították elő, amelyeknél nem 
keletkeztek kenőolajok, így tehát főleg jóminő
ségű repülőolajokban léptek fel nagy hiányok. 
Ezek pótlására telítetlen szénhidrogénekből alu- 
mínium-klorid jelenlétében polimerizálással 
állítottak elő különböző minőségű anyagokat. 
Az ipari megvalósítást azonban úgy Német
országban, mint Japánban kiterjedt kutatás 
előzte meg, melynek kapcsán a vegyi összetétel 
és a viszkozitás, viszkozitás-index stb. össze
függését vizsgálták- Németországban ezeket a 
kísérleteket az IG., Japánban pedig a Tengeré
szet Kutató Laboratóriuma végezte.

Ismeretes, hogy a jó kenőolajok hosszú 
oldalláncokkal behelyettesített telített ciklikus 
vegyületekből állnak. Ilyen felépítésű vegyülete- 
ket tisztán előállítottak laboratóriumban és ezek 
tulajdonságait mérve igyekeztek általános tör
vényekre következtetni. Sok száz ilyen vegyület

előállítása után az a szabály látszik fennáüani, 
hogy a legjobb kenőolajok azok a vegyületek,
amelyeknél a telített ciklikus vegyületek a para 
helyzetben egyes kötésekkel kombinálódnak, de 
olyan vegyületek is még jóminőségű kenőolajo
kat adnak, amelyekben több gyűrűs részben 
hidrogénezett aromásokat (pl tetrahidronafta- 
lin, antracén, pírén) találunk. Nagyon jóminő
ségű kenőolajat állítottak elő pl a következő 
módon:

Benzilalkoholt kondenzáltak benzollal, ennél 
a kondenzációnál több vegyület keletkezik, ame
lyek desztillációval széjjelbonthatók. Az így 
kapott dibenzil-benzolt kondenzálták cetilklorid-
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dal vagy oetánnal és a kapott terméket hidro
génezték. (IV. sz. tábl.) A keletkező kenőolaj na
gyon jó viszkozitás-index mellett nagy viszkozi
tású. Repülőolaj szempontjából oxidációs stabi
litását emelni kellett néhány ezrelék rézoleát 
adagolásával. Ugyancsak jóminőségű kenőola
jat lehetett elérni, ha dibenzil-benzol helyett 
difenilm-e-tanból indultak ki. Ezeknek a vegyüle- 
teknek nagybani előállítására nicim került sor, 
azonban az itt leszűrt alapelveket igyekeztek az 
egyéb szintéziseknél alkalmazni.

A szintétikus olajok jelentős részét étilén- 
ből állították -elő Leunaban és Schkopauban. 
Leunaban a szükséges etilént etán termikus 
krakkolásával oxigén jelenlétében állították 
elő. A schkopaui gyár pedig a buna gyártásánál 
nagy mennyiségben keletkező acetilénből indult 
ki, amelyet palládium oxid katalizátor jelenlé
tében hidrogéneztek. Az etilén polimerizációjá- 
nái nagyon lényeges a polimerizációra kerülő 
gáz tisztasága, ezért különböző eljárásoknál ke
letkező etilént olajjal mosták, aktív szénen tisz
tították és a széndioxid eltávolítása után mély 
hőfokon frakcionáltan desztillá'ták, hogy el
érjék a -szükséges 95%-ois tisztaságot. Az etilén 
polimerizáeiójához 2-5—3.5%-os vasat tartal
mazó alumíniumkloridot használtak, azonban 
ezen vaskloridtartalomnak már az alumínium- 
klorid szublimációjánál jelen kell lennie. A ka-
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talizátcrból könnyűolajjal pasztát készítettek és 
autoklávban 30 atm.-s etilénnel hajtották végre 
a reakciót. A kezdeti 65°-os hőmérséklet gyor
san felemelkedett 180—2109-ra és tulajdonkép
pen az itt polimerizált termék képezte a további 
polimerizáció katalizátorát. 11 0—12 0-°-ra való 
lehűlés után 60 atm. nyomáson vezették be az 
etilént és etilén pótlásával ezt a nyomást a 
reakció egész ideje alatt fenntartották, egészen 
addig, amíg az autokláv folyadékkal meg nem 
telt. Á keletkezett polimert ülepítették, az alu- 
míniumkl'oridiszapot elválasztották és utána az 
olajat mésszel és derítőfölddel szűrték. A szűr
letet deszti llációval dolgozták fel a megkívánt 
viszkozitású repülőgépolajokhoz szükséges 
„Bright Stockká“. Itt meg kívánom jegyezni, 
hogy Németországban az volt az elv, hogy min
den jóminőségű kenőolajnak bizonyos mennyi
ségű hrightstoekot is kell tartalmaznia és ezért 
törekedtek eljárásaikkal jóminőségű bright- 
stockok előállítására. Az álumínramiszap meg
felelő kezeléssel szintén adott egy terméket, 
amelyet hengerolajként használtak fel.

Több gyár szénhidrogénnek hőbontásával 
(krakkolásával) állított elő polimerizációs alap
anyagnak olefineket. A kiindulóanyag minő
sége szerint változott természetesen az olefinek 
és ezzel kapcsolatban a késztermékek minő
sége. Legjobban a Fischer—Tropsch-féle para- 
fin hőbontásával keletkezett olefinek váltak be, 
ezek polimerizálva stabil és magas viszkozitás
indexű olajokat adtak. Ugyancsak jó kenőola
jok voltak előállíthatok az ásványolaj paraffin, 
valamint a barna,széniparaffin hőbontásánál 
keletkezett olefinekből. A viszkozitás-index 
ezeknél az olajoknál is még 100 felett volt, na
gyon mély dermedléspont mellett és az olaj Con- 
radson-száma is kb. 0 .2 % körül volt.

Kisebb kitermeléssel állított elő olajat 
a Ruhrcliemie A. G., ahol a ikrák kolásra kerülő 
anyag gázolaj, vagy paraffingyártásnál kelet
kező izzasztot-t olaj volt. Paraffin esetében a 
krakkolás 560—590°-on, olaj esetében 500—520 
fokon történt 4—5 mp-es krakkolási idővel. 
Krakk termékből a benzin, petróleum és gázolaj 
forráshatárai közé eső termék került feldol
gozásra, ennek brómszáma 100— 120  körül volt- 
A polimerizáció 15—80° C közötti hőmérsékleten 
történhetett 3—5% atumíiűumiklőri d jelenlété
ben. Az alacsonyabb hőmérséklet a magasabb 
viszkozitású olajok keletkezésének kedvezett, 
ebben az esetben azonban a reakció ideje is 
hosszabb volt. Általában a 4— 6 órás reakciós 
idő vége felé, amikor a könnyűpárlatok nagy 
része már magasabb forrpontú vegyületekkó 
polimerizálódott, a hőmérsékletet emelték. A po
limerizáció simán folyt le, de vigyázni kellett 
urra, hogy a nyersanyag teljesen vízmentes 
legyen, tekintettel arra, hogy az alumínium- 
klorid 12  mól vizet tud megkötni és az így kelet
kezett hidrát már nem katalizál.

Ha szilárd alumíniumkloriddal végezzük a 
katalízist, úgy erős keverést kell alkalmazni. 
Laboratóriumi méreteikben éterben vagy nitro- 
benzolban oldott alumíniumkloriddal a reakció 
gyorsabban fejeződik be. A reákció végén a ter
méket 24 óráig ülepítették, hogy a keletkezett 
alumíniumiszap elváljék, .a ■ dekán tálás- után iá 
polimerizált terméket mésszel és derítőföddel 
keverték a keletkezett sósav semlegesítésére.

Desztillációval általában nehány százalék ben
zin és gázolaj mellett egy frakció könnyűolajat 
és egy frakció nebézolajat nyertek. Érdekes 
módon a könnyűolaj frakció viszkozitás-indexe 
csupán 60—70 között vdlt. Németországban a 
szintetikus kenőolajgyártás az ossz kenőolaj- 
fogyasztásn'aik kb. 1 0 %-át tette ki. (V. sz. tább)

V. tá b lá z a t.

H av i te rm elés T ..................... 1500 1000 780 900 100
F a jsú ly  1 5 °C ...............................  0.868 0.862 0.872 0.857 0.973
V iszcozítás 5C°C-nál , . . . .

cS t ( I . ° ) ..............................;'4I) (45) 250(41°) 350(46) 53 (7) 750 (99)
V iszcozítás 10(.° -nál

eS t ( F . ) .................................  45 (6) 43 (5.7) 45 (6) 10.5(1.9) 52 (6.9)
V. 1.................................................... 114 108 111 105 61
L o b b an ásp o n t ° 0  . . . . . .  312 224 294 220 274
D erm edéspont ° C .......................—30 —13 —26 —45 —4
C onradson  %   0.2 0.2 0.25 0.04 0.1

Japánban is paraffin képezte általában a 
szintetikus kenőolaj előállítás alapanyagát, 
azonban .a háború vége felé már paraffin sem 
állt kellő mennyiségben rendelkezésre és egyéb 
anyagokat kerestek, amelyekből a szükséges 
olefineket elő lehetett állítani. Iparilag a szója
olaj nátronszappanának száraz desztillációjával 
kaptak megfelelő alapanyagot, de közvetlenül 
megvalósítás előtt állott a nyersgumi krakkolá- 
sára berendezett üzem is. Tehát míg a Szovjet
unióban és az Egyesült Államokban ásvány
olaj párlatokból állítottak elő műgumit. Japán 
ellenkezőleg, a bőven rendelkezésre álló termé
szetes gumit dog ózta fel kenőolajokká és motor- 
hajtóanyagokká.

A polimerizációval kapott termékek általá
ban jó viszkozitáis-indexűek és mély dermedés- 
pontúak voltak, de repülőgépben való felhasz
náláskor rendszerint adalékokkal kellett a ter
méket stabilizálni. Az olaj minőségét laborató
riumi kísérletek szerint nagymértékben lehe
tett emelni azáltal, ha a polimerizátumba aro
másokat vittek be, amelyek a fentebb kifejtett 
elméletek alapján jóminőségű kenőolajokká 
kondenzálódtak. Ugyanezt a hatást érték el, ha 
a polimerizátumba pakurát kevertek, amikor is 
a pakura aromás és ciklikus vegyülétei konden
zálódtak. A minőséget javította, ha a polimeri
zációval egyidejűleg kismennyiségű elemi ként 
is adagoltak, amely a reakció lefolyása után az 
alumíninmiszapban maradt.

A szénhdrogénmolekulákat nemcsak krak- 
kolással lehet megbontani, hanem a klórozás is 
lehetővé teszi az utólagos kondenzálást, poli- 
merizálást. Ismert a paraiflow gyártásánál le
folyó reakció, amelynél klórozott paraffint kon
denzálnak naftalinnal. Az így kapott termék 
dermedéspontosökkentő hatása mellett kenőolaj
ként is kihasználható. Azonban a paraffinból 
krakkolással és polimerizációval is lelhet elő
állítani jóminőségű kenőolajat, ezért a rhein- 
preusseni gyár paraí fi nos jellegű gázolajból, 
főleg a Fischer—Tropsch-szintézisnél keletkező 
kogazinnal végezte a reakciót. A klórozás 60—
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90" C-nál történi hűtés közben, egészen addig, 
amíg a kogazin kb. 25% klórt fel nem vett- Az 
így klórozott gázolajat az előző termékek desz
tillációs maradékaiban oldották, majd kb. fele- 
mennyiségű naítalinna.l és 1 % alumíniummal 
és 3% alumíniumkloriddal keverve 3 órán ke
resztül kondenzálták. A reakció lefolyása után 
ülepítés, szűrés és desztilláció következett, 
amelynél általában könnyűolajat és henger
olajat nyertek és a szükséges motorolajat a 
kettő keverésével állították elő. A kapott mo
torolaj azonban csupán 60-as viszkozitás-indexű 
volt. A megszállott Franciaroszágban hasonló 
olajokat benzollal és dikloretánnal kondenzálva 
nyertek.

Összefoglalva megállapítható, hogy ismere
tes több olyan organikus vegyidet, amely kenő
olajként az ásványolaj-kenőolajoknál jobban 
felelne meg, ezek azonban általános használatra 
még nem kerültek forgamlomba. Nagyobb mér
tékben állították elő viszont a háború alatt 
szintetikus szénhidrogén-kíenőolajókat és ezek a 
szénhidrogénolajok általában minőség szem
pontjából vetekedtek a legjobb minőségű kenő
olajokkal is.

Még meg kell vizsgálni, hogy Magyarország 
szempontjából milyen jelentősége van a szinté- 
tikus kenőolaj gyártásának. Ha a gyárak kapa
citásuk emelésével a hazai nyersolaj teljes olaj- 
mennyiségét ki tudnák gyártani, úgy a hazai 
kenőolaj szükséglet teljesen fedezhető volna. 
Azonban a jelenlegi minőségben gyártott kenő
olajok nagy igénybevétel esetén nem felelnek 
meg. A minőséget viszont a bevezetendő sol- 
vens eljárás lényegesen emeli majd, azonban a 
mennyiség rovására, tehát valószínűleg a jövő
ben is kenőolajimportra fogunk szorulni. A szin
tetikus kenőolajok előállítása ezért mind meny- 
nyiségi, mind minőségi szempontból érdekes 
volna.

Különböző organikus vegyületek előállítása 
a magyar vegyipar jelenlegi fejlettsége mellett 
nem látszik lehetségesnek, hiszen kenőolajként 
csakis olcsón és nagy mennyiségben előállított 
anyagok jönnek számításba. Könnyebben vol
nának előállíthatok a szénhidrogének krakko- 
lásával és polimerizációjával keletkező kenő
olajok. de természetesen megfelelő mennyiségű 
paraffinnal nem rendelkezünk.

Felfoghatjuk azonban a kérdést más módon 
is: Péten, mint ismeretes, paraffinos párlat kr ak
it olásával állítunk elő benzint és gázolajat- Ez 
a paraffinos párlat jelentől» mennyiségű paraf
fint tartalmaz, és egyébként is paraffinos jel
legű. Tehát előreláthatóan a krakktermókek 
polimerizációja jóminőségű kenőolajokhoz ve

zethet nálunk is. A Péten kapott krakktermé- 
kek azonban csupán 28—30-as jódszámmal ren
delkeznek, ha tehát közvetlenül szintetikus 
kenőolajat kívánnánk előállítani, úgy vagy a 
krakkherendezést, ATagy a krakkeljárást kellene 
megváltoztatni. Azonban a polimerizációval a 
krakkbenzin és gázolaj finomítását is elérjük 
és ezek finomítás nélkül nem is hozhatók for
galomba, jelenleg is finomítják a termékeket 
kénsavval és lúggal. Ennlél a kezelésnél a kelet
kező melléktermékek értéktelenek, a kapott 
késztermék pedig még mindig hajlamos a poli
mer izáci óra és szúrós szaggal is rendelkezik. Ha 
a finomítást alumíniumkloriddal végezzük (ezt 
az eljárást több helyen szabadalmazták és ipa
rilag is alkalmazták), úgy melléktermékként 
jóminőségű kenőolajat nyerünk, a kapott 
könnyűtermékek pedig pdjimerizációra nem 
lesznek hajlamosok és többé-kevésbé szagmente
sek is lesznek. Érdekes módon az így kapott 
benzin aktánszáma az irodalmi adatok szerint 
nem csőikben, mert valószínűlég a polimerizáció 
mellett izomérizáció is fellép, ami a telítetlenek 
eltávolítása miatt csökkent oktánszá.mot újból 
emeli. Az alumíniumkloridos finomításhoz 
szükséges berendezés csak néhány agitátorból 
és keverőszivattyúból áll, mert a. szintetikus 
kenőolajgyárak nagy invesztíciót igénylő beren
dezései tulaj donképpen a krak kemence és a desz
tillálótorony, ezek pedig már működnek Péten. 
Az alumíniumkloridos finomítás elterjedését 
gáltolta az ahimíniumklórid magas ára. és a 
kenőolajnak a benzinhez viszonyított alacsony 
világpiaci ára. A mi 'esetünkben azonban a jó- 
indexű, mély dermedéspontú és autóol'aj szem
pontjából jó oxidációs stabilitású kenőolaj 
értéke lényegesen magasabb, mint a polimeri- 
zációnál elvesző benzin és gázolaj értéke és az 
alumíniumklorid is megfelelő mennyiségben 
állítható elő hazai gyárban. Laboratóriumban 
végeztünk is kísérleteket az itthoni krakkben- 
zin és gázolaj finomítására, azonban ezek még 
csak kezdeti stádiumban vannak és végleges 
eredményeket az elgondolás felmerülése óta el
telt rövid idő alatt nem is adhattak.
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„Mindenért, ami ebben az országban politikai, gazdasági, kulturális téren történik, mi vagyunk a felelősek. 
Minél jobban átérezzük ezt a felelősséget, minél jobban áthatja ez a felelősségérzet mindennapi munkánkat, 
annál jobban tudjuk elvégezni a reánk háruló feladatokat." (Rákosi
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A  h a z a i  k a u c s u k t e r m e s z t é s  k é r d é s e i

Ebben a cikkben ismertetni kívánom azo
kat a módokat, hogyan lehet hazánk gumi
iparát saját termelésű nyersanyaggal ellátni.

A legkézenfekvőbb lenne a forró égöv jel
legzetes fáinak — ;a Heveáknak, Ficusoknák 
és Partiheniumnak a mérsékelt égöv alatti meg
honosítása. Az ilyen irányú próbálkozások azon
ban eredménytelenek voltak.

A sikertelen meghonosítási kísérletekkel 
egyidőben a mérsékelt égövi növények kauosuk- 
tartalma is vizsgálat tárgyát képezte. Az Edi- 
son-laboratórium több mint 4000 növényt vizs
gált meg, azonban nem talált olyat, amely ipa
rilag értékesíthető kaucsukot tartalmazott 
volna. Kanesufcszerű anyag található ugyan a 
Scorsonerákban, Ghondrillákban, Asclepiások- 
ban, sőt a Solidago-féleségekben is. de ezek 
anyagai, bár bizonyos tulajdonságaikban meg
felelnek a kauosuknak, oly alacsony poleimerizá- 
i iós foknak, hogy ragacsos masszát alkotnak, 
így  sokáig az volt a nézet, hogy a mérsékelt ég
övi zónában nincsenek olyan növények, amelyek 
kaucsukot termelnének.

A hazai, tejnedvet tartalmazó növényeket 
én is vizsgálat alá vettem- Ezzel a kérdéssel 
1936-1 an kezdtem foglalkozni. Kísérleteimnél, 
illetőleg a kaucsukmegh atár ozásoknál a követ
kezőképpen jártam el:

A növényi részeket frissen, szecskavágón, 
húsdarálón vagy kézzel felvágva, rögtön alko
hollal öntöttem le abból a célból, hogy a sejtek 
életműködését megszüntessem. A további ki
oldást, tekintettel arra, hogy néhány kg anyag
ból indultam ki, rozsdamentes acélból készült 
Soxleth-elven alapuló extrahálóban végeztem. 
Az alkoholos extrahálást acélon követte és a 
végső benzolextrakt volt az, amit kanosuknak 
fogadtam el. Az így kapott benzolos extraktu- 
mok általában 1—2 % között mozogtak, sötét
barna, ragacsos, gyantaszerű anyagok voltak, 
melyeket a kanosukhoz hasonló mechanikai el
járásokkal nem lehetett feldolgozni. Tekintettel 
a napokig tartó, alkohollal, aeetonnnl és végül 
benzollal való extrahálásra, nyitott Sox'leth- 
készülékben, ahol az anyag levegővel és a kau- 
csuk szempontjából, az oldószerekkel, magas hő
fokon érintkezik, kételyeim támadtak, hogy a 
benzolos extrakt ragacsosságának oka nem oxi- 
dáeis folyamat következménye-e? Hogy az oxi
dáció lehetősége és a kaucsuk depolimerizáló- 
dását elősegítő magas hőfok elkerülhető legyen, 
készüléket szerkesztettem, mely vákuumban 
extrából a következő elv szerint:

Két, nyakával összefordított 10 literes lom
bik, melyeket gumidugón keresztül köpennyel 
ellátott üvegcső köt össze. A köpenyben van a 
Soxleth-iféle felszívócső. A felső, szájával lefelé 
fordított lombikban, melynek nyaka gyapot
szűrővel ellátott, helyezendő el az extrahálandó 
anyag. A két lombik nyaka között az összekötő
csőből a köpenyen átvezetett vákuumcsappal 
ellátott kivezetés van, melyen keresztül a készü
lék evakuálható. Az alsó lombikot vízfürdőbe
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állítva, a gőzök felszállnak a felső lombikba, 
mely víz ráfolyással hűthető. A lombikról le
folyó hűtővizet a nyakára húzott gallér fogja 
fel és gviijti össze, ahonnan elvezethető. Ha a 
felső lombik a leszívócső szintjéig megtelt, az 
oldószer a gyapotszűrőn át az alsó lombikba 
folyik. Ez a folyamat ismétlődik.

Ezzel a készülékkel a növényekből kiextra
hált anyag, tekintettel arra, hogy az extrahálási 
hőfok nem volt 30°-nál magasabb és a levegő 
gyakorlati értelemben ki volt zárva, feltételez
hető, hogy a növényekben lévő anyagok nem 
változtak el, de ezek a termékek is ragacsosak 
és iparilag értékesíthetetlenek voltaik.

Meg kell azonban jegyeznem azt, hogy ezek 
a vizsgálatok, melyek tárgyát az Euforbiák, 
Lactuecák, Scorsonerák, Asclepiások képezték, 
nem tekinthetők befejezettnek, mert a vizsgála
tok nyár folyamán történtek és az akkori kö
rülmények között nem voltak folytathatók az 
őszi hónapokban, holott az azóta szerzett tapasz
talatok alapján feltételezhető, hogy a mérsékelt 
égövi növényeknél fcaucsuktartalomra csakis 
ősszel, a növényeik életműködésének beszünte
tése után lehet számítani. Az egyetlen Taraxa
cum Officinale volt az, melyből a benzollal, a 
gyökér súlyára számítva 0 .6 % kiextrahált 
anyag, vulkanizálható volt, de a vulkanizátum 
igen merev és törékeny lett.

A mérsékelt égövi kaucsuk kérdéssel a Szov
jetunió tudósai is élénken foglalkoztak. Már 
1925-ben különböző növénykertekben kísérletez
tek a Parthenium Argentatum meghonosításá
val-

1928-ban I. F. Kuznieov felismerte a vadon 
termő Chondrilláfcban a kaucsukot. Állami tá
mogatással 15 expedíció indult el a Ohondrillák 
felkutatására és számbavételére. Becslés szerint 
a Szovjetunió területén lévő Chondrillákban 
mintegy 17.000 tonna kaucsuk található.

Mindezek a törekvések azonban nem voltak 
eredményesek, amíg Sztálin marsall személyes 
beavatkozására állami szervezet nem alakult a 
szovjet kaucsukkérdés megoldására. 1931 feb
ruár 4 én Sztálin az ipari dolgozók első kon
gresszusán tartott beszédében ezeket mondotta: 
„U nasz imjetsza v sztrannye vsze, krómé 
razve kaucsuka, no cserez god dva i kaucsuk 
bugyem imety v szvojem razperezsenyii“. — 
Ezzel a mondásával Sztálin a kaucsuknak nem
csak nemzetgazdasági, hanem politikai .jelentő
séget is adott. A Tudományos Akadémia leg
kiválóbb botanikusainak vezetésiével olyan szé
leskörű kutatás kezdődött, melyre eddig az 
egész világon nem volt példa. Huszonkét expe
díció indult el az egész Szovjetunióra kiterjedő 
kutatási tervvel. Nem foglalkozhatom az expe
díció útirányaival, csak annyit kívánok felemlí
teni, hogy Szpivacsenko kolhoznik, aki a Ródin 
vezette expedíció tagja volt, a Tyan-San hegy
ség kétezer méter magas fennsíkján fedezte fel 
azt a kauesuklartalmú növényt, amit Ródin írt 
le és Taraxacum Cog-Saghyz nevet adott neki.



M a g y a r  K é m i l k u s o k  L a p j a 213

Ott kb. 600 millió növényt találtaik, 10—12% 
kaucsuktartalommail. Ez a növény hasonlít a 
nálunk is igen elterjedt és általánosan ismert, 
magyarul „gyermekláncfűnek“, vagy népiesen 
„pitypangénak, oroszul oduvancsiknak nevezett 
Taraxacum-hoz. A különbség az, hogy levelei 
nem annyira tagozottak, levélkoronájuk elren
deződése az alpesi növényekre jellemzően föld
höz simuló. Sárga virága azonban csalódásig 
hasonló a mi pitypangunkhoz, gyökere karó- 
szerű, petrezselyem nagyságú, mellékhajtások
kal.

A Szovjetunióban 1942-ben V .N- Makogon 
adatai alapján 500.000 hektár bevetett terület 
volt. Hazánkban a háború alatt a Mosonmagyar
óvári Növénynemesítő és Növénykísérleti Állo
más adjunktusa, dr Kovatsit® László foglalko
zott a termesztéssel, jelenleg pedig a Gyapotter
meltetési N. V. igazgatójának, Schüller Ferenc
nek széles alapokra fektetett növénynemesítési 
kísérletei folynak. A Szovjetunióban általában 
a tenger színe felett 400 m magasságban te
nyésztik, míg nálunk kénytelenek vagyunk 100 
m-nyi magasságban akklimatizálni. A növény 
ilyen körülmények között igen igényes, meg
kívánja a kövér, laza talajt és nedvességet.

A Taraxacum Cog-Saghyz két fajtája isme
retes: az egyik már az első évben, a második 
csak a második évben virágzik. A kettő között 
a különbség Babkov alább közölt adataiból 
látható:

Abs.
száraz  F ris s

első évb en  v irág zó  gyök éi- 
ö sszeté te le

K au csu k  sz én h id r. . 7.4 2.22
G y an tasze rű  a n y a g  . 2.6 0.78
I n u l i n ............................  36 10.8
H em igcellu loz  lig n in  
és eg y éb  se jta n y a g o k  54 16.2

Abs.
sz ára z F riss

m ásod ik évben
v irág zó  g y ö k é r  

ö sszeté te le

10 3
3.2 0.96

27 8.1
59.8 17.97

Ezek az értékek azonban bizonyos határok 
között változnak. Általában az mondható, hogy 
az egy évre virágzó gyökerek kaucsuktartalma 
szárazanyagra számítva 5—10% között, az ú. n. 
gyanta pedig 1.8—4.3% között ingadozik. A két 
évre virágzónál a kaucsuk 10—1 2% és a gyanta
szerű anyag 3—3.5% között változik. A levelek 
is tartalmaznak néhány százalék kaucsukot, de 
gyantatartalmuk igen magas. A gyökerek vizs
gálatánál és általában az elemzéseknél össze
hasonlító értékek csakis az abszolút száraz gyö
kérre vonatkoztatva nyerhetők-

A gyökerek súlya általában 10 gr körül mo
zog, de dr Kovatsit® László talált 36, 36.8 gr 
súlyú gyökereket is. Ha ezekből az adatokból 
indulunk ki, úgy egy kát. hold termése 14.4,
51.8 és 55.5 q, ami azt jelenti, hogy 3%, friss gyö
kérre számított kaucsuktartalom mellett a ho
zam holdanként 34 kg, 153 kg és 167 kg kaucsuk. 
Merészebb számítással azonban, tekintettel arra, 
hogy a 36.8 gr-os gyökér kauosulktartalnm 6 .8 % 
volt, elérhető lenne holdanként 374 kg kaucsuk- 
termós is.

Ezeket az adatokat, Dogatkinnak 1947-ben 
közölt adatai alapján, a trópusi ültetvények ho
zamával összehasonlítva, azt találjuk, hogy egy 
Hevea Brasiliensis évi átlagos kaucsukhozama

2—3 kg, ami hektáronként 330—440 kg kaucsuk- 
naik felel meg. Holdra átszámítva ez kb. 190—273 
kg. Ebből az adatból következik, hogy a pity
pang kaucsukhozama előnyös feltétel mellett 
nem marad el a trópusi ültetvények hozamától, 
sőt optimisztikusan számítva, azt túíll is 
szárnyalhatja. A rentabilitási számításoknál 
két körülményt kell figyelembevenni. Az egyik 
az, hogy a pitypang kapás vetemény, tehát meg
művelése a cukorrépáéhoz hasonlóan költséges, 
de viszont már az első évben terem. A Hevea- 
fák csapolhatósága pedig csak hatéves koruk
ban kezdődhet. A terület tehát hat évig med
dőén hever. A másik körülmény — mint később 
a feldolgozásnál ismertetni fogom — a gyöke
rekből előállított melléktermék, az etilalkohol, 
a termesztés rentabilitását lényegesen emeli- 
A gyökerek kaucsuktartalmának növelése és a 
gyökerek nagyságának fokozása az a kérdés, 
melynek megoldása a növénynemesítők fel
adata. Amennyiben sikerülni fog a gyökerek sú
lyát belátható időn belül 30—40 gr-ra emelni, 
legalább 6 % kaucsuktartalom mellett, úgy a nö
vény termesztése hazánkban már jövedelmezővé 
válik és a gyökerekből előállított alkohol bizo
nyos mértékben csökkenti a táplálkozásra fel
használható keményítőtartalmú tenmel vények 
ilyen irányú felhasználását.

A kaucsuk a gyökér parenehim-sejtjeibe 
ágyazott tej edény rendszerben, coagulált álla
potban, igen vékony szálak alakjában van jelen, 
mely sok esetben a parakéreggel is kapcsolódik. 
A gyökér közepén fás edényrendszer, a szik, 
húzódik végig. A gyökerekben a kaucsuk a késő 
őszi hónapokig szaporodik és minősége javul- 
A nyári hónapokban előállított kaucsuk még 
ragacsos és acetonban oldható része sok.

A kaucsuk kinyerésének legegyszerűbb 
módja a gyökereik megrothasztása, A rothasztó 
baktériumok pálcilkaUlakúak és elliptikus két 
sejtből álló lények. A rothadás igen bűzös fo
lyamat. A megrothasztott gyökerekből a kan
osuk szitán átkeféléssel, rostokkal szennyezet
ten különíthető el. A rothasztással előállított 
kaucsuk nagyon sötétszínű és felülete, raktáro
zás alatt, néhány hónap múlva ragacsossá vá
lik. A rothasztásnál a gyökérben lévő értékes 
anyagok pedig veszendőbe mennek.

Kaucsuk előállításának szakszerű módja 
azonban az, ahol az hnulinra és az abból elő
állítható alkoholra számot tartunk. Itt a gyöke
reket különleges mosókban kell megmosni, 
melyben a venmeléssel belekeveredett szalma- 
szálaktól, esetleg gyomnövénymaradványöktól 
inogszabadítha tók és a rátapadt földtől megtisz-- 
títhatók.

A Szovjetunióban a mosás után a gyökere
ket szecsakvágóhoz hasonló aprítógépen, hossz- 
tengelyükre merőlegesen, 5—10 mm vastagságú 
szeletekre vágják és a cukoriparban ismert dif- 
fuzőrökben a gyökér ékből az inulint kidiffun- 
dáltatják. Ilyen módon 12 egységből álló diífu- 
zőr-battériával a lé szárazanyaga eléri a 1 2 %-ot. 
A diffúziós idő 30 perc és a berendezés teljesít
ménye természetesen a diffuzőrök térfogatától 
függ. A diffúzlében lévő inulin sósavval inver- 
tálva alkohollá erjeszthető. A vermelés alatt 
azonban a gyökér vízben oldható anyaga apad, 
így március hónapig tartó vermelésnél már
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majdnem felére csökken. Mondható! azonban, 
hogy átlagban egy kg kanosukra 2—2 ‘A kg 
absz- alkohol esik.

Én a kaiicsuk kinyerésére, mint első lépést, 
a henzézést választottam. Ennek az eljárásnak 
vannak előnyei és vannak bizonyos hátrányai. 
Előnye az, hogy a henzében a gyökereket fel- 
aprítás nélkül, feltárás végett 115°-on csák 
% — 1 ó ra hosszáig kell főzni, így a kaucsuk a 
hőfok kezelésinek rövidebb ideig van kitéve. 
A megfőzött gyökereket a henzéből nyomás 
alatt lefúvatva, a gyökér sejtjei, a hirtelen be
állott nyomásváltozás következtében, felreped
nek és a kaucsukszálak, továbbá az Inulin a 
sejtekből kiszabadni. Az apparatúra egyszerű 
és térfogatteljesítménye a diffuzőröknél na- 
gyobb. Hátránya azonban az, hogy a henzelé 
— eddigi kísérleteim szerint — csak 6—7% szá
razanyagtartalomig sűríthető be és a lé egy 
része a gyökércafatokban felszívódva marad. 
Remélhetőleg azonban tökéletesebb berendezés
sel a henzelé extrakttartalma fokozható lesz és 
a veszteségek minimumra csökkennek.

Akár diffúzióval, akár henzózéssel történt 
az inulin kivonása és a gyökerek feltárása, a 
következő lépés a kaucsuk előállítása.

A Szovjetunióban kidolgozott eljárás sze
rint a diffuzőrökből kivett szeleteiket, általában 
ismert préseken való lételenítés után reszelővei 
szétdörzsölik és nátronlúggal szuszpenziót ké
szítenek belőle. A szuszpenzióból a kaucsukó t 
centrifugával különítik el. Az ón eljárásom sze
rint a kilúgozott gyökerek vízzel keverve por- 
cellánbélésű golyósmalomba kerülnek, ahol a 
rostok a kaucsukszálakról leőrlődnek, a kau
csuk pedig szabálytalan rögökké tömörül. 
A kaucsukrögök elkülönítése ezután, finom szi
tán történik, ahol helyes pH beállítás mellett a 
sejtközi pektintől kocsonyás és tixotrópos, 
finomra őrölt iszapszerű rostanyagok keresztül
folynak, míg a durva kaucsukrögök a szitán 
visszamaradnak. Abból a célból, hogv a golyós
malomból a köveket ne kellessen minden őrlés

után kiszedni és visszarakni, a malmot át kel
lett alakítanom olymódon, hogy az egyik végét 
görgőkre helyeztem és az oldalfalán tölcsérrel 
ellátott, kb- 0.5 m átmérőjű köralakú nyílást 
vágtam, melyen keresztül a kilúgozott és feltárt 
gyökerek belapátolhlatck. Az őrlés után a meg
maradt, üregesre kiképzett tengelyen keresz
tül bevezetett vízzel a kaucsukrögök és a meg
őrölt növényi rostokból álló iszap kimosható. 
Az elkülönített kaucsukrögöket még az általam 
szerkesztett triőrös mosóban, az esetleg hozzá 
keveredett rostmaradványoktól meg kell szaba
dítani és alacsony hőfokon, sok levegővel ki
szárítva, a gumiipar keverőgépein lemezekké 
hengerelni.

Az így előállított pitypang-kaucsuk barnás
színű, hasonlóan a tópusi barna k r e p p - k a  ácsuk
hoz. Tekintettel arra, hogy növényi rostok közül 
kellett kitermelni, természetszerűen néhány szá
zalék igen finomra őrölt rostanyagot tartalmaz. 
Összetételében annyiban tér el a trópusi barna 
kaucsuktól, hogy acetonban oldható, a gumi
technikusok által gyantának nevezett anyag
ból, 3—4%-fcal szemben. 8—12%-ot tartalmaz. 
Ezért a kaucsuk lágyabb és vulkanizálásnál, 
kénfelvétele több. Egyéb vonatkozásban a tró
pusi kaucsukhoz hasonlóan dolgozható fel.

Ezek után vizsgáljuk meg kaucsukellátá- 
sunk lehetőségeit hazánkban termesztett kan
osukkal. Ha a jelenelegi adatok alapján számo
lunk, úgy mintegy 120.000  holdat kellene be
vetni, hogy teljes kaucsukszükségeltünket fedez
hessük. Ez a terület túl sok és megművelése 
mezőgazdasági szempontból is komoly nehézsé
gekbe ütközik. Ha azonban sikerülni fog a mai 
tudományos felkészültség alapján, Liszenko út
törő munkájának segítségével megoldani né
hány évtized alatt azt, ami a cukorrépánál 150 
év alatt ment végbe, úgy a mérsékelt égövi nem
zetgazdasági területek saját termelésű kanosuk
kal elláthatók lesznek.

Bízóin növénynemesítőink leleményességé
ben, hogy a kutatási lehetőségek felhasználásá
val a várt eredményeket hamar el fogják érni.

FELHÍVÁS CIKKÍRÓINKHOZ!

Több szerkesztő kartárs részéről felvetődött 
az a javaslat, hogy a különlenyomatokat cikk
íróink közvetlenül a nyomdából rendelhessék 
meg.

Vállalatunk foglalkozott ezzel a kérdéssel 
cs megállapította, hogy a kiadón keresztüli 
különlenyomat rendelés túl bürokratikus és 
annak árát is megdrágítja. Ennek tudatában a 
következő határozatot fogadták el:

„A jövőben hozzájárulunk ahhoz, hogy 
cikkíróink különlenyomat igénylésüket közvet
lenül az előállító nyomdához küldjék be. Az 
elkészült nyomtatványt a nyomda közvetlenül 
a cikk megrendelőjének szállítja le és szám
lázza.“

Ezzel elkerüljük a különlenyomatok büro
kratikus dupla adminisztrációját.

Kérjük tehát cikkíróinkat a jövőben köz
vetlenül az előállító nyomdához forduljanak 
különlenyomat rendeléseikkel.

A nyomdák tervszerű munkájának biztosí
tása érdekében kérjük a megrendelést lehető
leg a hasáblevonat visszaküldésével, de leg
később a lap megjelenésétől számított hat 
napon belül a nyomdához eljuttatni szívesked
jenek.

A lap teljes anyagának együttes tovabb- 
nyomásos megrendelését a szerkesztőségtől 
továbbra is a kiadó vállalja.

Tudományos Folyóiratkiadó N. V.
Termelési Főosztály.
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Hírek
A Magyar Kémikusok Egyesületének 1950. évi 

közgyűlése.
Május 25-én tartotta a Magyar Kémikusok 

Egyesülete ezé-vi közgyűlését, melyet jelentő
sége kiemel az évek során tartott hasonló gyű
lések sorából. Ez a közgyűlés hagyta jóvá az 
egyesület új alapszabályát, mely lehetővé teszi, 
hogy a szocializmus építésében reá háruló fel
adatokat teljesíthesse. Megválasztotta a MTESZ 
kongresszusra küldötteit, akik hivatva lesznek, 
a többi tudományos egyesület küldötteivel 
együtt a Szövetség és az egyesületek társadalmi 
munkájának módszereit és formáját kialakítani 
és középpontjába a termelés, az ötéves terv kér
déseit állítani.

Jóváhagyta a közgyűlés az Egyesület ezévi 
munkatervét, mely irányt szab az Egyesület 
munkásságának.

Magyarország bástya, ahogy Rákosi elvtárs 
mondotta — erős bástya kell legyen a béke
tábor arcvonalán. A magyar vegyipari értelmi
ség ]ledig felismerte, hogy a fizikai dolgozókkal 
karöltve a termelés (arcvonalán kell küzdenie 
a termelékenység emeléséért, az önköltségcsök
kentésért, egy új, döntően hazai nyersanyag- 
bázisokon alapuló korszerű vegyi nagyipar 
létrehozásáért, hogy a maga frontszakaszán en
nek a kötelezettségnek eleget tegyen.

A Magyar Kémikusok Egyesületének, mint 
a vegyészek társadalmi szervezetének, minden 
erejét mozgósítani kell, hogy vegyészeink figyel
mét az ötéves terv súlyponti kérdéseire irá
nyítsa és problémák megoldásában segítsé
günkre lehessen.

Ebben a kérdésben az Egyesület kétség
telenül többségükben tudott is eredményt fel
mutatni. Rendezvényeink a legutolsó időszak
ban az ötéves terv súlyponti kérdéseivel foglal
koztak. Ezt a célt szolgálták a gyártásautomati
zálás, korroziógátlás, majd legutóbb a mű
trágyagyártás kérdéseivel foglalkozó ankét- 
jaink. Ezek sikeres eredményeit munkabizott
ságok keretében fejlesztjük tovább.

A vegyipari munkaverseny és sztahánov- 
mozgalom kifejlesztésében nagy jelentőségű 
vegyipari tervfelbontás kérdésének megoldására 
pályázatot írtunk ki és június 2 2-ére értekez
letet hívtunk össze a kérdés alapos kitárgya
lására.

Nem hanyagolta el az Egyesület a jövő 
műszaki értelmiségének kérdését sem. A 
MEFESZ műegyetemi szervezetének felkéré
sére az Egyesület a műegyetemen tartott május 
lS-én előadást, ahol az Egyesület főtitkára, rá
mutatott a jövő vegyészmérnökeinek a nehéz- 
vegyipar szűk káder keresztmetszeteire. De 
továbbmenve oktatási vonalon kapcsolatot ke
restünk a kémiaszakos pedagógusok felé, hogy 
továbbképzésüket és ezáltal a kémia alap- és 
középfokú oktatásának korszerű színvonalát elő- 
segítsük.A részletes terv a megvalósulás álla
potában van.

Továbbképző előadásaink a nagyüzemek 
ólmunkás köreiben állandóan folynak és őszre 
új szempontok figyelembevételével megindul a 
mérnöktovábbképzési munka is.

Rendszeres munkát végez az Egyesület a 
szovjet vegyipari anyag feldolgozásában és 
ismertetésében is. Ennek végső eredményeként

a legrövidebb időn belül megjelenik kémiai 
szovjet referáló folyóiratunk is. Ezen keresztül 
a leghaladóbb szocialista tudomány eredmé
nyeinek ismerete még hathatósabb segítséget 
nyújthat mint eddig. Az eredmények mellett az 
Egyesület működésében még jelentős hiányo
kat is látunk. Nem foglalkoztunk eléggé a terv- 
készítés, üzemgazdaság, statisztika elvi és gya
korlati kérdéseivel. A Magyar Kémikusok 
Lapja (szerkesztőségének kapcsolata az üzemek
kel meglazult és ez komoly hibák forrása lett: 
a lap nem minden esetben adta azt az anyagot, 
amire üzemi vegyészeinknek elsősorban szük
ségük van.

Tagjaink széleskörű bevonását az Egyesü
let munkájába még igen erősen fokozni lehet. 
Ezeknek a hibáknak kiküszöböléséhez azonban 
nem elég az Egyesület vezetőségének az ereje. 
Ehhez kell tagjaink aktív közreműködése, kri
tikája és javaslatainak segítsége. Érezzük vala
mennyien, hogy az Egyesületen keresztül a szo
cializmus építéséért az ötéves tervért, a békéért, 
a végső fokon tehát magunk és családunk jövő
jéért harcolunk.

A Magyar Kémikusok Egyesülete könyv
tára ezévben kezdlbe meg újra működését a köz
gyűlés határozata alapján. Jelenlegi könyvállo
mánya új beszerzésből kb. S0 darab, a régi 
könyvtár maradványaiból kb. 300 db.

A könyvtárnak jár az összes magyar mű
szaki, természettudományos folyóirat, 14 szov
jet és több más külföldi folyóirat. A régi könyv
tár maradványaiban számos régi évfolyam ta
lálható a legkülönbözőbb szaklapokból.

A könyvtár rendelkezésre áll az Egyesület 
tagjainak minden csütörtökön fél (i és 7 óra 
között.

Anyagtakarékossági mozgalom üzemeinkben.
A vegyipari műszaki értelmiség fel

ismerve Pártu nk irányvonalának megfelelően 
a szocialista tervgazdálkodásban az önköltség- 
csökkentés jelentőségét, ehhez kapcsolódva, 
több üzemünkben megindította az anyagtaka- 
rékoissági mozgalmat a fizikai dolgozókkal 
karöltve.

Az anyagtakarékossági mozgalom a leg
különbözőbb irányú és a legkülönbözőbb szer
vezeti módszerekkel valósítható meg.

A Péti Nitrogénmüveknél pl a legmaga
sabb anyag- és energiafelhasználást igénylő 
termékeknél a fajlagos felhasználások tény- 
számai alapján 1950 első négy hónapjában, 
majdnem 700.000 forintot takarítottak meg.

Az Óbudai Gázgyárban az anyagtakaré- 
kcssággal komplexbrigádok foglalkoznak, a 
komplexbrigádoknak munkatervük van és 
munkájuk gazdaságilag is kiértékelhető. 
A gázfelhasználás önköltségének csökkentésé
vel foglalkozó komplexbrigád pl a szén kigázo
sításánál a számítások alapján évi kb. 
380.000.— Ft megtakarítást fog elérni. A gőz
brigád számítások és becslés alapján az üzem 
gőzfogyasztását az 1949. évinél kb. 5%-kal fogja 
leszorítani. Az egész évre átszámítva, az elér
hető megtakarítás kb. 2 10 .000 .— Ft lesz. 
Ugyanilyen brigádok működnek az ivó- és
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ipari víz fogyasztásának csökkentésére is, vala
mint az áramfogyasztás csökkentésének lehe
tőségeinek kidolgozására.

A Richter-gyárban ú. n. melléktermék bri
gád alakult, amely a gyártási folyamatoknál 
múlhatatlanul keletkező melléktermékeket izo
lálja, tisztítja és az értékesítési lehetőségeket 
felkutatja, elsősorban üzemen belül, másod
sorban üzemen kívül. A brigád tagjai már 
megvizsgálták a monoklórecetsav- és klorál- 
gyártásnál keletkező melléktermékeket és a 
műszaki brigád irányítása, alapján sorba men
nek az üzem összes gyártásain.

Budapesti Kénsavgyár mozgalmat indított 
a karbantartási és kenőanyagokkal való taka
rékosságra. A trisóüzemiben a kolafoszfát fel
dolgozásának megjavításával kb. 50—55 q trisó- 
többletet nyernek havonta. A sósavüzemben a 
sósavhozamot javítva, havonta egy vagon 
sósavtöbblettermelés lehetséges. A kéndioxid- 
üzemben a kén fajlagos felhasználásának 
lecsökkentésével havonta 5 q kéndioxiddal 
tudnak többet gyártani, ami fontos, mert a 
kéndioxid export anyag. Ez havonta 5000.— 
Ft értékű többtermelési lehetőséget jelent, 
A nyersfoszfát felitárását a szuperfoszfát- 
iizemben állandóan emelik és a keverő tökéle
tesítése folytán a szuperfoszfáthozamot any- 
nyira felemelték, hogy ez évi 500.000.— Ft 
megtakarítást jelent. A mészfoszfát gyártásá
nál az újszerű földolgozás következtében 170— 
200  vagon többtermelés vált lehetségessé 
évente, ami kb. egymillió forint megtakarítást 
jelent.

A Magyar Vegyiműveknél az erőtelepen a 
felesleges generótorgáznák a kazán tüzelőterébe 
való vezetésével és elégetésével elérték azt, 
hogy az eddig úgyszólván használhatatlan 
gyenge szeneiket is jó hatásfokkal el tudják 
tüzelni, ami kb. évi 100 .00 0 . - forintos meg
takarítást jelent.

A Magyar Viscosában a viscosaiizemiben a 
cellulózé oldatban tartására eljárást dolgoztak 
ki, ami kevesebb lúg és széndiszulfid felhasz
nálással jár. Az eljárás eredményeképpen évi 
70—80.000 kg szilárd marónátron megtakarí
tást érnek el, ami kb. 400.000.— forintot jelent.

A Hőgazdálkodási Tudományos Egyesület
folyó évi január 27—29-én Pécsett tartott országos 
műszaki konferenciájáról korábbi számunkban már 
beszámoltunk. A kongresszus által egyhangúlag 
elfogadott határozati javaslatok a következők vol
tak: (a vegyész kartársákat közelebbről érdeklő 
kérdéseket részletesebben közöljük):

I. Gyengeminőségű hazai barnaszenek fel- 
használása, főként erőművi és ipari kazánokban.

II. A gázok kéntelenítésének problémái.
A lepárlási gázoknál, amelyek városi gázként 

kerülnek felhasználásra. die nem nagy mérték
ben gyártatnak, a konferencia vasoxidhidrátos 
tisztítóeljárást tartja a 1 e gga zdas ág osab bn ak, 
annak figyelembevételével, hogy megfelelő vas- 
oxidórakkal lehet számolni.

Amennyiben nagy mértékben gyártott (6— 
800.(100 m3/nap) lepárlási városi gázról van szó, 
a konferencia a nedves kéntisztítóeljárást ja
vasolja.

Azoknál a lepárlási gázoknál, amelyek nem 
városi gázként kerülnek felhasználásra, megfelelő 
kénárak mellett a nedves kéntisztítóeljárásokat 
javasoljuk-

Ahol a generátorgázokat a városi hálózathoz 
adagolva használják — amennyiben elektromos 
tisztítóberendezéssel kátránytalanítva van — a 
vasoxidhidrátos eljárást célszerű alkalmazni.

Ha nagymennyiségű és ipari célra szolgáló 
gáz kénhidxogénrnentesítéséről kell gondoskodni, 
akkor ott, ahol a gáz kátránytartalma 1 g/1ms 
mennyiségű és a kénhidrogéntartalmát csak bi
zonyos határokig kell csökkenteni, célszerű a 
nedves úton történő kénhidrogéneltávolítást al
kalmazni.

Vízgáznál, szintézisgáznál aktívszenes eljárást 
veszünk elsősorban tekintetbe.

A konferencia javasolja az ammóniákos és a 
nátriumfenolátos eljárásoknak kísérleti úton való 
további fejlesztését, félüzemi léptékben. Ugyan
csak javasolja a Thylox-éljárás olyan irányú 
ellenőrzését, hogy az ott felhasznált tisztítóanyag 
mérgező hatása milyen módon semlegesíthető. A 
kohászatban felhasznált gázok hasznosítására 
olyan tisztítóeljárásokat javasol a konferencia, 
amelyek nagy mértékben alkalmasajk a gázok 
5 g/m3 kénlhidrogéntartalmú megtisztítására.

III. Generátorgáz fűtőértókének fokozása-
Kívánatos az oxigénnel dúsított levegővel

való elgázosítás kísérleti tanulmányozása mind 
szilárd, mind folyékony salakkal dolgozó generá
torokban : szintézisgázok előállítása _ céljából 
kokszból, kohászati célokra fűtőgáz előállítására 
barnaszénből.

Kívánatos szén-, illetve kokszpornak oxigén
nel és vízgőzzel való elgázosítását célzó kísérletelv 
elvégzése egyrészt szintézisgáz termelése céljából, 
másrészt olaj, vagy kátrányhulladék okkal való 
karburáció bekapcsolásával nagyobb fűtőértékű 
és világítólánggal égő füstgázok előállítása cél
jából (Koppers-kemence).

Kívánatos a. generátorgázok kéntartalmának 
csökkentését magában a generátorban a gázítás 
folyamata alatt megkísérelni.

Azoknál a generátorüzemeknél, álból gázgene- 
rátoroikban szűk keresztmetszet mutatkozik, a 
konferencia ajánlja a generátorok számának sza
porítása helyett a nagyteljesítményű generáto
rokra való áttérést.

IV. Általános energiagazdálkodással össze
függő javaslatok.

A konferencia rendkívül fontosnak tartja a 
hőteohnikára vonatkozó szovjet szakirodalom 
széleskörű tanulmányozását és ehhez az orosz 
nyelv elsajátítását. Addig is minden erőfeszítést 
meg kell tenni áhhoz, hogy a legfontosabb ide
vonatkozó közlemények a magyar műszaki sajtó
ban megjelenjenek.

A konferencia javasolja alapszéngazdálkodá- 
sunk felülvizsgálását oly értelemben, hogy alap
szeneink felosztása a közlekedés, egyelőre a ház
tartás, valamint a vegyipar között a legracioná 
lisabb legyen.

A konferencia megállapítja, hogy hazai vi- 
szonyataink figyelembevételével nem lenne cél
szerű tőzeg eltüzelésére alkalmas kazán kidol
gozása. Tőzegvagyonunk helyes felhasználása a 
faszénkészítést, valamint a mezőgazdasági hasz
nosítást szolgálja.

A konferencia foglalkozott a földgáz helyes 
felhasználásával és a megbeszélések során az_ a 
nézet alakult ki, hogy az eddig feltárt földgáz- 
mennyiséget elsősorban a vegyipar és a helyi 
energiafejlesztés érdekeinek szem előtt tartásával 
kell felhasználni.

Mivel az energiagazdálkodás problémái szerte
ágazóak és az ipar legkülönbözőbb szektoraira 
terjednek ki. a konferencia fontosnak és szüksé
gesnek tartja, hogy az ország teljes energia- 
gazdálkodását egységes szempontok szerint bírál
ják felül, illetve irányítsák.

Bálint György



M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a 217

M ű s z a k i  s z e m l e

Vegyipari szűrők. Szilárd anyagok és folya
dékok elválasztására majdnem minden vegyé
szeti üzemben szükség van. A mindennapi szó- 
liasználat nyomán a szakirodalomban szűrők 
címszó alatt nem tárgyalják a centrifugákat, 
sajtókat és egyéb folyadék-szilárd elválasztó 
berendezéseket. Legtöbbször még a gázok tisztí
tását is külön tárgyalják.

A szűrés elméletét hidrodinamikai alapon 
többen kidolgozták, azonban a szűrésnél sze
replő fizikai jelenségek bonyolultsága miatt nem 
lehet nagy tapasztalatok nélkül eredményesen 
szűrőket tervezni. Az elmélet hasznos útmutatá
sokat ad a tapasztalati tények és adatok fel- 
használására.

A szűrőket a szűrési technika alapján iszap
szűrők, derítőszűrők és egyszerű szitákra 
osztjuk.

A csapadék-, vagy iszapszűrők nagymennyi
ségű és szűrőlepényt adó anyagok kiszűrésére 
alkalmasak. Ezek a vegyiparban leghasználato
sabbak.

A derítőszűrők a folyadékhoz képest arány
lag csekély mennyiségű és rendszerint apró 
szemcséjű, szilárd anyag kiválasztására szolgál
nak. Főleg italok, kenőolajok, tüzelőanyagok és 
gyógyszerek szűrésére alkalmazzák ezeket.

Régebben ezek oly szűrőréteggel működtek, 
mely bizonyos idő múlva kimerült, eltömődött 
anélkül, hogy lényeges mennyiségű lepény kelet
kezett volna. Újabban mindinkább elterjedt a 
szűrési segítőanyagok használata. Ezek a szű
rést lepény alakjában segítik. A derítőszűrök 
rendszerint nyomással működnek.

Az egyszerű szűrők, v. sziták szitaszövetből, 
vagy lyukgatott lemezből készült szűrőfelülettel 
készülnek. Ezek kismennyiségű és nagyszem
cséjű szilárd anyagok szűrésére alkalmasak, a 
vegyiparban ritkán szerepelnek.

Iszapszűrés. Gravitációs- és nyomószűrők — 
A legközönségesebb szűrők a kavics, v. szén
ágyas szűrők. Ezeket főleg vízszűrésre használ
ják. Európában viscosa szűrésére is alkal
mazzák.

A vegyiparnak sok helyen használt szűrője 
a nuocs. Egyszerűsége, alacsony beszerzési költ
sége, a lepény jó moshat ósága teszik kedveltté. 
Csak kis anyagmennyiségéknél használható. 
Nagy területet foglal el, lassan szűr és a kör
nyezet tisztántartása körülményes, nem is 
szólva a nagy munkaerőszükségletről. A jövő 
útja, hogy ezeket az ősi szűrőket kiküszöböljük.

Talán a leggyakrabban előforduló szűrő- 
berendezés a szűrőprós. A kamrás és keretes 
szűrők szerkezete ismert. Rendszerint álló elren
dezésű, négyszögletes kereteket alkalmaznak, de 
vannak kerek, kamrás szűrőprések is.

A kamrák méretei: 150X150 mm-től 1500X 
1600 inm-ig terjednek és szélességük 15—20 
mm-től 200 mm-ig. Az alkalmazható nyomás 
tekintetében elmentek már 70 atm.-ig is. Gőz
fűtésű és sóléhűtésű szűrőprések is készülnek.

Legfőbb előnye a szűrőprésnek olcsósága és 
sokoldalúsága, valamint aránylag csekély tér- 
foglalása a szűrőfelület egységére számítva. 
Ezzel szemben elég nehéz a szűrőlepényt ki
mosni, sőt néha lehetetlen. A szűrővászon elég 
hamar tönkremegy a mechanikai igénybevétel

től. Nagy a kézimunka szükséglete. Nehéz 
tisztán tartani a környezetét. E hátrányokat 
jórészt ki lehet küszöbölni. A mosóvizet alulról 
felfelé vezetjük be és lehetőséget adunk a lég- 
telenítésre. Vastag szűrőszövetet alkalmazunk 
és minden éles sarkot legömbölyítünk. A kézi- 
erővel végzett munka csökkenthető, ha a kere
tek emelésére emelőgépet alkalmazunk. Levegő- 
átfuvatással száríthatok az iszaplepények.

A szűrőpréseknek egyik újabban kifejlődött 
formája a függőleges elrendezésű, azaz vízszin
tes szűrőlapokkal felszerelt szűrőprés. Ez rend
szerint köralakú keretekkel készül, melyeknek 
csak egyik oldala szűr. A vízszintes szűrőfelület 
egyenletes iszaplerakódást biztosít. Könnyen 
tisztítható, sterilizálható, az utolsó maradékot is 
leszűri. Hátránya az aránylag nagy helyszük
séglet és kis iszapbefogadóképesség. Ezért legin
kább kevés szennyezés kiszűrésére használják, 
olyan helyen, ahol a tisztaság, v. steril munka- 
viszony követelmény (élelmiszeripar, pl étolaj, 
zsír).

Táskás szűrők. — Ezek igen nagy változa
tosságot mutatnak. Lényegük az, hogy nyomás
álló köpenyben, függő szűrőtáskák vannak el
helyezve. A Sweettand és Kelly-szűrők a leg
ismertebbek. Az álló táskákkal dolgozó szűrők 
könnyen ürítlbetők és moshatók, valamint kevés 
kézimunkával kezelhetők. Ilyen a Sweetland- 
szűrő. Hátránya, hogy a lepény vastagsága 
iizemközben nem ellenőrizhető és így sok ta
pasztalat kell az üzembiztos működtetéshez. Nem 
ad olyan száraz iszapot, mint a szűrőprés. 
A Kelly nagyobb nyomást bír, mint a Sweet- 
land, viszont ürítése nehézkesebb és sok hely 
kell hozzá.

Forgótáskás szűrők a Vallez, Swenson, 
Suchar, Convly, stb. szűrők. Ezeknek kisalakú 
táskái üreges tengelyre szerelve forognak a hen
geres köpenyben, 1— 2 ford/perc. Ürítéshez nem 
kell nyitni, mert egy szállítócsiga kihordja az 
iszapot. Egyenletesen szűr. Hátránya, hogy a 
szűrés nem ellenőrizhető táskánként, kivéve a 
Suchar-szűrőt, ahol a tengelyen át minden táska 
csatlakozása külön van kivezetve.

Folytonos szűrők. — Az Oliver-szűrő egy 
forgódohiból áll, mely részben belemerül a sző 

rendő folyadékba. Az egész szerkezet zárt 
köpenyben van. Az iszapot önzáró csigával, v, 

két szedő segítségével lehet kiüríteni. Előnyük 
a folytonos működés és a kézierő kiküszöbölése. 
Hátrányuk a bonyolultság, magas ár és hozzá
férhetetlenség üzemközben.

A legelterjedtebb folytonos üzemű szűrő a 
forgódobos vacuum-szűrő. Sokféle formája van, 
lényege vízszintes tengelyű forgódob, mely sza
kaszokra van osztva és szűrővászonnal van 
borítva. A dob belemerül a szűrendő anyagba 
és a belül alkalmazott vacuum szűrőhatást fejt 
ki. Mosás, lazítás, préselés, stb. végezhető üzem 
közben. Méreteit: 30 cm 0-iöl 4 m-ig és 15 cm-től 
6 m szélességig választhatják. 1/12-től 5 ford./ 
perc. Az iszapot vagy késsel szedik le, vagy 
vezetőzsinórok segítségével, melyek a szűrő- 
lepényben vannak ágyazva, A leszedés leg
alább 3—4 mm vastag réteget kíván. Az iszap 
eléggé nedvesen hagyja el a szűrődobot.
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A I)orrcoszűrődob belső felületén szűr és 
annak alsó részében áll a folyadék, míg' a meg
szűrt iszapot felső helyzetében léglökésék segít
ségével távoli tjük el és szállítócsiga hordja ki. 
Ennél a berendezésnél csak a dobfelület fele 
vesz részt a szűrésben. A vacuum szűrődobot 
rosszul szűrődő, nyálkás réteget adó anyagok
nál, valamilyen segédanyagból készített szűrő
réteggel látják el (pl diatomaföld, Fuller-föld). 
Ezáltal az üzem szakaszossá válik, de a szaka
szok meglehetősen hosszúak, néha több hétre 
terjednek. A leszedő kés állandóan befelé halad 
a szűrés folyamán és a segédszűrőanyagrétegből 
egy keveset levág. Ezáltal mindig új felület 
kerül a szűrendő anyag alá. Az ilyen gép pre
cíziós kivitelben készül és így jóval drágább az 
egyszerű vacuum szűrődobnál.

A forgódobszerű előnye a nagy teljesít
mény, csekély kézierőszükséglet és a folytonos 
működés. A szűrővászon hosszú életű, feltéve, 
hogy vigyáznak rá. Hátránya, hogy beszerzése 
igen költséges és csak aránylag nagy egységek 
készülnek belőle. Az üzemben nem hajlékonyak, 
azaz érzékenyek az etetés minőségére. A szűrő
vászon kicserélése meglehetősen nehéz. Igen sok 
anyagra nagyon jól bevált, így pigmensek, kris
tályos sók, keményítő, szennyvizek, szűrésére és 
legújabban nyersolajparaffintalanításra is.

A forgótárcsás vacuuim-szűrő hasonló elv 
alapján működik, mint a dobszűrő, azzal a kü
lönbséggel, hogy a szűrőelemek neon hengereseik, 
hanem tárcsa alakúak. Ezek a szűrők kisebb 
helyet foglalnak el aránylagosan, mint a dob
szűrők, viszont a mosás rajtuk nehézkesebb. Be
szerzésük szintén költséges.

Vízszintes szűrőfelületű, folytonos szűrőt 
főleg a bányászatban használnak, de részben a 
vegyiparban is elterjedt két típus. Az egyik a 
Lurgi-féle szalagszűrő, mely egy gummi szállító
szalag, szűrővászonnal bevonva. A szalag egy 
szűrődobozban áthaladva szűr. Az iszap mosása 
útközben történik, míg a szűrővásznat a vissza
fordulásnál mossák ki.

Az Olivér vízszintes szűrő egy forgó gyűrű
szerű asztal, melynek tetején van a szűrőréteg. 
A folyadókadagolás az egyik oldalon történik és 
közvetlen mellette van az iszapleszedő-berende
zés. Az iszap egy részét, fcb. 3 mm vastagságban, 
a szűrőn hagyja és ezt erős vízsugárral lemos
sák, mielőtt az új szűrendő anyag rákerül. 
Mindkét szűrő előnye az alapos ellenáramú ki
mosás lehetősége. Alkalmazásuk csak jól szű
rődő anyagoknál lehetséges. Nagy helyet foglal
nak el és beszerzésük költséges. Foszfátkőzetek 
szűrésénél bevált.

Derítő-szűrők. A folyadékokban lévő cse
kély mennyiségű szennyezések kiszűrésére de
rítő szűrőket alkalmaznak. A tisztítandó folya
dékban a szennyezések néha ködszerüek és ezek 
eltávolítása után a folyadék csillogó, fényes lesz, 
ezért ezt a műveletet néha polirozásnak is hív
ják. A legtöbb iszapszűrő alkalmas derítésre is, 
viszont igen sok, csupán e célra szerkesztett 
szűrő van használatban.

A tárcsás szűrők rendszerint aszbeszt-tár- 
csákat, gyapjúrostokból készült szűrőmasszákat, 
vagy papírlemezeket tartalmaznak. Főleg ita
lok, galvanizáló-oldatok és egyéb alacsony visz
kozitású folyadékok szűrésére használatosak. 
A szűrőlapok nyomásálló házban vannak el
helyezve, a folyadék a lapökon keresztül egy 
közbülső csőbe kerül.

A szűrési sebesség kb. 1.7 lit/perc m-, s a 
nyomás nem nagyobb 3—3.5 atm.-nál. A szűrők 
egészen 22  ms/óra teljesítményig készülnek.

A szűrőréteget gyakran a szűrendő anyag
ban feliszapolt aszbeszt-rostokból, előszűréssel 
építik fel. A derítő-szűrők között vannak szűrő
présszerű berendezések, melyeknek igen kicsi az 
iszapbefogadó terük. Alakjuk igen nagy változa
tosságot mutat, vannak köralakú, négyszögle
tes, függőleges, vízszintes elrendezésű, stb. szű
rők. Ilyen típusú szűrőt alkalmaznak pl 1000 
poise viszkozitású műszálmassza derítésére is. 
Itt természetesen nagyobb nyomást kell alkal
mazni (70 atm.). Fenti derítőszűrők 0.01 mikron 
nagyságú részecskéket még kiszűrnek. 5 mik
ronnál nagyobb szennyezéseket célszerű elő
szűrőn kiszűrni. A derítőszűrőknél is alkalmaz
ható segédszűrő-réteg. A szűrők szerkezete rend
kívül változatos, azonban a főbb újítások inkább 
az iszapréteg eltávolítási módjánál jelentkez
nek. A szűrési időszak végén u. i. el kell távo
lítani a szűrőanyagot és az iszapot, mégpedig 
lehetőleg a szűrők kinyitása és nagyobb idő- 
veszteség nélkül. A levegőnyomás, v. vacuum 
hirtelen megszakításával fellazított szűrőréteget 
egyes szűrőknél a szűrendő, v. a szűrt anyag 
segítségével mossák le. A Niagara-szűrők mozgó 
vízsugárral mossák le a szűrőfelületről az isza
pot. Vannak forgó vízsugárral és mozgó kefék
kel működő készülékek is.

Kicserélhető töltettel bíró (patronos) szűrők. 
— Ezeknél a szűrőknél a szűrőelemek kicserél
hető egységekben, mintegy töltet (patron) for
mában vannak kiképezve. A lemezszűrőknél 
egy lemezkötegen át történik a szűrés. A pontos 
távolságra helyezett lemezek között áramlik a 
folyadék és a részecskék visszamaradnak az 
éleken. Ezzel a szűrővel 25 mikron nagyságú 
részek még kiszűrhetők. Hátrányuk, hogy kis 
befogadóképességük miatt gyakran szorulnak 
tisztításra, ezért az újabb szerkezeteknél folya
matos tisztítást vezettek be.

A patronos szűrők legnagyobb része kerá
miai anyagiból, v. egyéb porózus műanyagból, 
ill. saválló acélelemekből áll. Alakjuk rendesen 
hengeres, s több henger van egy egységgé össze
építve. A szűrőelemek közönséges mosással nem 
tisztíthatok, hanem vegyi tisztítást, vagy egyéb 
különleges eljárást (égetés) — kell alkalmazni.

Különleges szűrők. — Vasrészecskék kiszű
résére mágneses szűröket használnak. Ezeknél a 
folyadék erősen mágnesezett rácson folyik ke
resztül és közben leválnak az 1 mikronnál 
nagyobb vasszemcsék. Tisztítása demagnetizá- 
lás és mosás útján történik. A szennyvizek sűrí
tésére rendszerint nagyülepítőket használnak, 
de ahol nincs elegendő hely ezek felállítására, 
ott különleges sűrítő szűrőket alkalmaznak.

A szűrők kiválasztása. — A mérnök, aki
nek szűrési problémája van, szemben találja 
magát a szűrők óriási, változatos halmazával. 
A választás azonban nem is olyan nehéz, lia 
rendszeresen megvizsgáljuk az egyes kérdése
ket. Először is a szűrés természete választandó 
meg: nyomás alatt, v. vaeuumimal, folyamatos, 
v. szakaszos üzemben történjék-e a szűrés. A szű
rendő anyagban lévő iszap mennyisége megadja, 
hogy derítő-, vagy iszapszűrőt válasszunk-e. Ha 
az iszap mennyisége 0 .1 % fölött van, akkor 
iszapszűrőt kell használni.

A derítőszűrőknél a szemesen agy ság számít, 
éspedig
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Ina a szemcsék 10 0-as szitán átesnek, akkor 
egyszerű szitákat,

ha a szemcsék mérete 25—500 mikron, akkor 
lemezszűrőt,

ha a szemcsék mérete 5—25 mikron, akkor 
patronszűrőt, vagy segédanyagos szűrőt,

ha a szemcsék mérete 0.01—5 mikron, akkor 
tárcsás, vagy iszapolt szűrőréteges szűrőt 
alkalmazunk.

Iszapszűrőknél ha választani kell a folyto
nos és szakaszos üzem közt, akkor a teljes gyár
tási folyamat az i rányadó. Állandó mennyiségű 
és minőségű anyag esetén szabad csak folyto
nos üzemű szűrést választani. Ezen felül a fo
lyamatos üzem rendszerint vacuum-szűrést 
jelent, tehát az anyagnak könnyen szűrhetőnek 
és moshatónak kell lenni. Vacuuim-próbát kell 
csinálni, melynél 4—5 perc alatt és kb 500 mm 
vacuum mellett legalább 8 mm-es iszaprétegnek 
kell kiszűrődni. Ha 4 mm-nél kevesebb rakódik 
le, akkor nyomószűrő alkalmas.

Szűrésnél legfontosabb segédeszköz a szűrő
anyag. Az eddig használatos gyapjú, pamut, len, 
üveg, PVC szövetek mellett újabban megjelent 
a Nylon-szövet, mely mechanikai igénybevétel
nek, alkálinknak és gyenge savaknak jól ellen
áll. Az iszap igen könnyen üríthető róla. Poró
zus, saválló, acél szűrőlapok és saválló fémszöve- 
tek is mindjdbban elterjednek.

(S. A. Miller: Oheanieal laduistries, 1950 ián.)
N. I.

A B6 vitamin szerepe a kénhidrogén 1-cisz- 
teinből történő enzimatikus keletkezésénél. Rég
óta ismeretes, hogy a B6 vitamin foszfo-piri- 
doxál alakjában az aminosav anyagcserét végző 
enzimek egész sorának prosztetikns alkatrésze; 
ilyenek az aminoferáz, aminosav-dekarboxiláz, 
kinunerinázok; baktériumok triptoíánázai,
továbbá a gombák és baktériumok indolból és 
szerűiből triptofánt szintetizáló ferment- 
rendszerei. Viszont a B6 vitamin sokoldalú sze
repe a nitrogén-cserében ezzel még nem merül 
ki: sok megfigyelés arra mutat, hogy ez a 
vegyidet jelentős szerepet játszik a szerin és 
cisztin anyagcseréjében az állatoknál és mikro
organizmusoknál. Ilyen megfigyelések a követ
kezők:

1. A B« vitamin hatásos ellenmérge a pat
kányoknál d,l- és d-szerinnel előidézhető intoxi- 
kációnak.

2. Egyes tejsav-baktérinmok B6 vitamint 
tartalmazó táptalajon elveszítik sajátságos 
cisztint-szintetizáló képességüket.

3. Ha mesterséges táplálékkal etetett patká
nyok eledeléhez cisztint vagy metionint adagol
nak, megnő a patkányok Bf, vitaminszükséglete 
és meggyorsul a B6 avitaminozis kialakulása.

4. Á szerin anaerob lebontása vízre, ammó
niára és piroszőlősavra sze r in deli i d ratázzal és a 
cisztein lebontása kénhidrogónre, ammóniára és 
piroszőlősavra ciszteindehidratázzal igen hason
lít a bakteriális triptofánázzal előidézhető 
folyamatokhoz, melyek aktív csoportja a fosz- 
fopiridoxál.

5. A ciszteindeszulfhidráz hatása erősen 
lefékezhető a CO-csoportra ható reagensekkel 
(KCN, hidroxilamin, fenilhidrazin, szemikarba- 
zid stb.), hasonlóan a triptofánáz és más piri- 
doxál-szerű enzimek hatásához.

E tények alapos felülvizsgálása után a 
szovjet (kutatók arra; a megállapításra jutot
tak, hogy a B6 vitamin — valószínűleg foszfo-

piridoxál alakjában — közvetlenül vesz részt 
az 1-cisztein enzimetikus deszulfhidrálásában. 
E megállapításaik helyességét patkányokon 
végzett számos kísérlettel igazolták. A deszulf
hidráz prosztetikus csoportjának természetére 
vonatkozólag a vizsgálatok még folynak. (A. E. 
Braunsitein i R. M. Azarh, Dokíadi Akagyemiji 
Nauk SzSzSzR. 71. No. 1. 93, 1950.)

1). I.

Víz és lipoid oldékonyság szabályozása 
gyógyszervegyületeknél. Ismeretes, hogy víz
ben nem oldható szerves vegyületek oldódásá
nak elősegítésére sóképzőesoportokat vezetnek 
be a molekuláiba. Ilyenek különösen a szulío- és 
karboxilcsoportok, valamint oldódó sókat képző 
bázisok. Az ilyen beavatkozás a molekula szer
kezetébe azonban meglehetősen goromba és 
rendszerint a zsírban való oldhatóság megszű
nésével jár. Gyógyászati szempontból azonban 
éppen a zsír- és a vízben való oldékonyság opti
mális megoszlása a legkedvezőbb, de ilyesmi az 
eddig említett eljárásokkal nem valósítható 
meg.

Sokkal célszerűbb hidrofil-csoportokként 
éter-hidakat vagy hidroxilrcsoportokat vinni a 
molekulába. Az ilyen csoportok nem ionogén 
tulajdonságúak, de az éterhíd oxigénatomja 
mellékvegyérték működése alapján vízmoleku
lákat köt meg és így a kívánt oldékonyság el
érhető.

Az étercsoportok bevitele szukcesszív poli- 
oxietilezóssel történik, fölös etilénoxid hatá
sára. Használhatunk tetszésszerinti hosszúságú, 
láncszerű poliglikol-étereket, melyek a nehezen 
oldódó vegyület valamely kicserélhető hidrogén
atomjával reagálnak. Az eljárás a legkülön
bözőbb alifás, aromás, heterociklikus vegyüle- 
tekné] is használható. A bevezetett etilénoxid- 
esoportok számának változtatásával a víz- és 
zsírban való oldékonyság viszonya szabályoz
ható.

A reakció menete:
R —H + C H ,—C H ,-> R —-CH2.C H ..O H

\ /
O

Q =  (n + 1) CH — C H £ -  — (C J L O h —C2H4.OH

O
Előállítható vegyületek ;

R.O.Q; R.S.Q; R.CO.O.Q; R.CO.N=Q2; R.N=Q2

Az ilyen vegyületek oldékonysága a hőmér
séklet emelésével csökken.

Az eljárás hátrányai: Az ilyen típusú ve
gyületek legnagyobbrészt nem kristályosodnak 
és így tisztításuk és az előállításuknál alkalma
zott, katalizátorok eltávolítása nehézkes. Hát
rányos farmakologiai szempontból a glikolok 
és glikoléterek vesekárosító hatása, de a toxi- 
citás az etilénoxid maradékok számának növe
lésével csökken.

Poliglikoléterek alkalmazása igen kiterjedt: 
narkotikumok, anesztetikumok, dermatológiai 
szerek, valamint paraziták elleni szerek és koz
metikai készítmények területén. Magas moleku
lájú alkoholok vagy zsírsavakkal kitűnő emul- 
igeátorok; oxietilezési fokuktól függően víz olaj
ban vagy olaj vízben emulziók előállítására.

Angewandte Cbemie 62. 7.
Sz. O.
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Automatikus működésű fotoelektromos pi- 
rométer- A 'hőmérséklet észlelésére egy lencse- 
szűrő-diafragma berendezéssel ellátott fotocella 
szolgál. A fotocella áramát feszültségeséssé ala
kítva egy pentóda rácsa és kát ód ja közé kap
csoljuk, mely pentóda viszont egy tirotron- 
csövet vezényel. A tirotron-cső egy adott fe
szültség hatására, vezetővé válik és a mérendő 
hőmérsékletű tér vagy test fűtését kikapcsolja. 
A fotocella áramát feszültségeséssé alakító el
lenállásrendszer beállításával szabályozható a 
kikapcsolási hőmérséklet- A mérhető hőmér
séklet alsó határa a fotocella színérzékenységé
től függ, körülbelül 600° C-nál kezdődik, a felső 
határ 1300° C. A cikk tartalmazza a készülék 
teljes kapcsolási vázlatát.

(É. G. Rutter, N. P. Osizsov, V. A. Szaveljev, 
L. V. Kuznecov, V. L. Eisenstock. Promislen- 
naja energetika 1, 13 (1950). J- E.

Penicillinnnek szulfonamidokkal való kom
binációja azt mutatta, hogy ezek az anyagok in 
vitro és az élő szervezetben egyaránt sziner
giát a módon hatnak. Az első feltevés ennek a 
jelenségnek a magyarázatára az volt, hogy a 
penicillin olyan mértékig csökkenti a bakté
rium számát, amelyet a szulfonamidok már tö
kéletesen legátolnak. Normál felnőtt egyéneken 
végzett vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy 
szulfonamidokkal alkalizáló sókeverék jelen
létében különböző mennyiségű penicillin be
vitele után a vér penicillinszintje meglehető
sen magas és csaknem azonos értékeket mutat- 
Így — minthogy az alkalmazott puffer biztosí
totta a penicillin jó kihasználását — arra kel
lett gondolni, hogy a szulfonamidok valamilyen 
védő hatást fejtenek ki a penicillinnel kapcso
latban. Szerzők ezt a kérdést tették vizsgálat 
tárgyává s kísérleteik alapján megállapították, 
hogy a szulfonamidok (sulfadiazin és sulfathia- 
zol) a penicillint kifejezetten megvédik az őt 
bontó penicillinázzal szemben. Ez a védőhatás 
annak tudható be, hogy az enzim adszorbeáló- 
dik a szulfonamid felületen. A védőhatás mér
téke a szuszpendált szulfonamid mennyiségétől 
és a részecskék méretétől függ.

G. Cronheim, M. E. Baird and W. N. Dan- 
nenburg: Archives oí Biochemistry Vol. 23. No. 
3. 1949. 394—99. ‘ B. D.

A növényekre toxikusán ható termékek kér
déséről, melyek a podzoltalajokban képződnek 
melegítésnél. A talajok sterilizálása melegítés
sel, attól függően, hogy milyenek a talaj tulaj
donságai és a növények természete, részben a 
termés növeléséhez, részben viszont annak csök
kentéséhez vezet.

Sokan az előzetesen felmelegített talaj pozi
tív befolyását a termésre azzal magyarázzák, 
hogy a hőfok emelése előidézi a vízoldható nit
rogén és P2O5 tartalom növekedését a talajban 
és ezáltal hozzáférhetőbb lesz a növényeknek.

Az előzetesen felmelegített talaj káros ha
tását — bizonyos növénycsoportokra — egyes 
kutatók megfigyelték, viszont eddig még nem 
tisztázták. Egyesek szerint a felmelegített talaj 
toxikus hatásának mechanizmusát a humusz 
bomló termékei idézik elő, mások szerint a víz- 
oLdható nitrogénvegyületek növekedése, vagy 
dehidrooxisztearinsav természetű szerves ve- 
gyületek okozzák. Gedrojc véleménye szerint a 
talaj feldúsul gyenge szerves savakban. Az

ilyen irányban végzett kísérletekkel kimutatta, 
hogy vízgőzzel melegített talajok vizes kivona
tában gyengén diszociált szerves savak talál
hatók.

Több szerves sav közül pl déhidrooxisztea- 
rinsaiv, különböző aldehidek, a benzoesav is ká
ros hatású egyes növényekre. Ennek a savnak 
hatását a szerzők úgy talaj-, mint vizes kultú
rákban vizsgálták. A kísérletek során kiderítet
ték a benzoesav káros befolyását úgy a kuko
rica, mint a mustár növény fejlődésére.

Megállapították azt is, hogy mész hozzá
keverésével a talajhoz, majdnem teljesen ki 
lehet 'küszöbölni ezeknek a szerves savaknak 
káros hatását.

(N. V. Meskov, Pocsvovedenije 1949. 5. 296.)
V. J.

Új eljárás karbonsavamidok nitrilekké ala
kítására. A benzoésav szulfamidreakcióját 
tanulmányozva, szovjet kutatók megfigyelték, 
hogy a reakcióban kismennyiségű benzonitril 
is keletkezik, valószínűleg a következő séma, 
szerint:
C6H5COOH +  NHjSCbNHs -  CflH5CONH2 +

+  NH2S0 20 H -  C6H5CN +  NH4OSCLOH.
E megfigyelésből kiindulva, savamidokból 

szultáni insav hatására igyekeztek nitrilt elő- 
állítani.A benzamid reakciója szulfaminsavval 
felesleges piridin jelenlétében, a piridin forrás- 
hőmérsékletén lassan játszódik le és rossz ter
meléssel megy, ellentétben a szulfamidok és 
karbonsavak piridihben lejátszódó reakciójá
val. Igen valószínű, hogy a rossz termelés azzal 
magyarázható, hogy a szulfam insavas piridin 
rosszul oldódik piridinben, míg a szulfamidok 
pirid inoldhatósága nagy.

Összehasonlíthatatlanul jobb eredmények 
mutatkoztak a benzamid és szulfaininsav oldó
szer nélkül történő hevítésénél: a kapott nyers 
benzonitril az elméleti mennyiségnek 90,6%-a 
volt s kétszeres desztilláció után is meghaladta 
a 82%-ot, de lehetséges, hogy ez az érték a reak
ció feltételeinek részletesebb kivizsgálása útján 
még növelhető.

A szulfaminsav reakciója karbonsavam i- 
dokkal valószínűleg általános érvényű s tekin
tettel a reakció egyszerűségére, továbbá a szul
faminsav kis molekulasúlyára és olcsóságára, 
minden bizonnyal egyike a legelőnyösebb mód
szereknek nitrilek savaimidokból történő elő
állítására. A reakció lefolytatása céljából az 
amidot szulfaminsavval gondosan összekeverik 
s 10— 20 percig erélyes keverés közben 180—200 
fokra hevítik. Az illő nitrilek ilyenkor eldesztil
lálnak; -a magasan forró nitrileket az elegy 
lehűtése után megfelelő oldószerrel lehet extra
hálni.

A fenti eljárás szerint a szovjet kutatók a 
következő savak nitriljeit állították elő: ecet
sav (55%), kaprilsav (78,5%), pialmitinsav 
(80.5%), benzoésav (82%), m-nitrobenzoésav 
(94%), p-nitrobenzoósav (94%), p-klórbenzo'ésav 
(97%), o-klórbenzoésav (91%), fenilecetsav 
(72,5%). Érdekes megjegyezni, hogy az acetamid 
átalakítása acetonitrillé a szulfaminsavra szá
mítva 96,5%-os kitermeléssel játszódik le, ha a 
reakcióban egy mól szulifiam insavra két mól 
acetamidot veszünk, mikor is az acetamid egy 
része ecetsavvá alakul. (A. V. Kirszánov és Ju.
M. Zolotov. Zsumál obscsej chimiji, 20. 284, 
1950.) D. /.
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A kromatografikus alumíniumoxid ad
szorpciója és aktivitásának jellege. Az aktív 
alumíniumoxidot 300 fokos műfű-kemencében 
állították elő. Az izzítás időtartma 3 óra, a 
hőmérséklet ingadozása 5 fok volt. Az aktivá
lás befejezése után foszíorpentoxidot tartalmazó 
exikátorba tették az oxidot. A különböző dez- 
oxidálási fokokat úgy érték el, hogy állandó 
nedves levegőjű térben helyezték el az előbbi 
módon aktivált oxidot. A felvett nedvesség- 
tartalmat 110 fokon állandó súlyon való szárí
tással határozták meg. A felvett nedvesség- 
mennyiséget idő függvényében grafikusan áb
rázolva egyenes vonalat kaptak. A szerzők kí
sérleti adatokkal igazolták, hogy a szorbens 
aktivitása 'egyszerű nedvesség meghatározással 
megadható.

Sz. Káplán és F. Mellei’, Zsurnál Obsosej 
Chimii, 1949, XIX. kötet 2038—2043 oldalak.)

Z.
Aminosav-klórhidrátok reakciója etilén- 

oxiddal. Általánosan ismert tény, hogy a sza
bad aminosavak előállítása sósavas sóikból igen 
komoly nehézségekbe ütközik. Többnyire az Ag- 
vagy Pb-sót kell elkészíteni, melyet azután kén- 
hidrogénnel bontanak meg s a nehezen oldható 
fémszulfidokat szűréssel eltávolítva, a híg vizes 
oldatot desztillálják. Mindezek a műveletek 
igen körülményesek és rendszerint nagy veszte
ségekkel járnak.

A szovjet szerzők igen egyszerű és elegáns 
módszert dolgoztak ki az aminosavak szabad 
állapotban történő előállítására. Az aminosav- 
klórhidrátok vizes oldatát nagy felesleg etilén- 
oxiddal 0—18° hőmérsékleten •hosszabb ideig 
állni hagyják, míg a salétromsavas ezüstnitrát
tal adott reakció el nem tűnik, ami 1—7 nap 
alatt bekövetkezik. A reakció folyamán kelet
kezett etilénglikol és etilénklórhidrin az arnino- 
sav vizes oldatának besűrítésekor a vízgőzzel 
eldesztillál s >az aminosav hűiékor rendszerint 
igen tiszta állapotban kikristályosodik. A szov
jet kutatók ilymódon nyolc aminosavat állítot
tak elő a megfelelő klórhidrátból (glikokollt, 
alía-alanint, Öeta-alanint, beta-amftno-vaj savat, 
izoleucint, beta-amino-pelárgonsavat, alfa-fenil- 
alanint és beta-fenilalanint), melyek olvadás
pontjai és egyéb fizikai állandói nagyfokú tisz
taságról tanúskodtak. A nyolc ammosawal 
végzett kísérletekben csupán a glikokoll és izo- 
leuícin adtak 70%-nál alacsonyabb kitermelést. 
Az ilymódon előállított beta-alanin a p'antotén- 
sav biológiai szintézisénél épp olyan aktívinak 
bizonyult, mint a Pb-són keresztül nyert ké
szítmény.

Azok a kísérletek, melyek a módszernek 
karboxil-csoportot nem tartalmazó bázisokra 
történő kiterjesztését célozták, nem voltak ered
ményesek, valószínűleg azíért, mert a reakció 
folyamán keletkező etilén-klórhidrin képes az 
amino-csoporttal reagálni. Az etilénoxid és az 
aminosavak reakciójának előnyös lejátszódása 
bizonyára annak köszönhető, hogy az amino- 
savakban tulajdonképpen nincs szabad amino- 
csoport; az aminosav karlboxilja ugyanis az 
amino-csoportot — R.NH3COO-típusú belső sót 
képezve — lekötve tartja. E feltevést a szovjet 
szerzők számos kísérlettel igazolták. (V. M 
Rogyionov i N. G. Járóévá, Izvesztyija A. N. 
SzSzSzR, OHN, 1950. No. 1, 108.)

A gramicidin-S és egyes fitoncidok hatás
mechanizmusát nemcsak a mikroorganizmuso
kon, hanem bizonyos magasabbrendű növénye
ken is tanulmányozták, hogy ezáltal is bizonyí
tékokat nyerjenek arra vonatkozólag, vájjon az 
antibiotikus hatás az élő sejtek enzimrendsze
reire gyakorolt hatással függ-e össze. Elsőnek 
Krászi Íny ikov mutatta ki, hogy a gramicidin-S, 
már egészen kis koncentrációban is, megakadá
lyozza a vörös lóhere növekedését. Ennek a 
jelenségnek tisztázására megvizsgálták a gra- 
micidm-S, továbbá a hagymából és fokhagymá
ból származó fitoncidok hatását a vörös lóhere 
invertázainak szintetizáló és hidrolizáló aktivi
tására. A kétéves növény leveleibe különböző 
mennyiségű glukózból, fruktózból és szaccbaróz- 
ból álló inivert cukrot vitték be, majd a grami
cidin-S, illetve fitoncidok oldatait vákuum- 
infiltrációival juttatták a növényi sejtekbe. Az 
így preparált levelek invertcukortartalmát egy 
órás intkubálás után (30°) összehasonlították a 
„kontroli-levelek“ invertcukortartalimájval és a 
kapott eredményből megállapították a sejtek 
invertázainak szintetizáló és hidrolizáló akti
vitását. Azok a növények, melyékbe gramici- 
din-S oldatot infiltráltak, képtelenekké váltak 
a szintetikus folyamatok elvégzésére és invertá- 
zaik hidrolizáló aktivitása is az eredeti aktivi
tás felénél kevesebbre csökkent, A hagyma és 
fokhagyma fitoncidjai ezzel szemben aktivál
ták a növényi sejtek életfolyamatait. Hatásukra 
a szintetikus és hidrolitikus folyamatok meg
gyorsultak. Különösen a hidrolizáló aktivitás 
nőtt meg, mely minden esetben túlszárnyalta a 
szintetizáló aktivitás növekedését.

E vizsgálatok alapján fel lehet tételezni, 
hogy a magasabbrendű növények életében az 
egyidejű kémiai hatások egyensúlya játssza a 
legfontosabb szerepet. A növények által kivá
lasztott biológiailag aktív anyagok valószínű
leg nagy mértékben segítik elő azöknak a fel
tételeknek kialakulását, melyek lehetővé teszik, 
hogy az adott szervezet a létért folyó küzdelem
ből győztesen kerüljön ki. Nelm kétséges, hogy 
a növényi együttműködésben és antagonizmus- 
ban a fitoncidok 'hatása különifélek'ép érvénye
sül. Mint a kísérletek igazolták, a növényi sej
tekben lejátszódó reverzibilis folyamatok igen 
érzékenyen megváltoznak a fitoncidok és más 
biológiailag aktív anyagok hatására. (A. Sz. 
Morozov, Dokládi Akagyémiji Nauk SzSzSzR, 
LXX, No 2, 269, 1950).

D. I.

A mikroszkóp és a vegyi laboratórium.
Bár a mikroszkóp számos természettudo
mányi ágazatban alapvető jelentőségű, a vegy
tan aránylag elhanyagolta használatát. Az a 
sokrétű munka, amely az újabb vegyi kutatá
sok során egészen újszerű feladatok elé állítja 
a vegyészt, ismét bevezette a mikroszkópot fegy
vertárába- A szerves vegytani kutatás nagyon 
hasznos eszközt nyert benne a veg'yületek fel
ismerésére és azonosítására. Az e célra szolgáló 
eljárásokat olvasztási próbáknak szokták ne
vezni. A mikroszkóp itt a vegyész segítségére 
siet az anyag tisztaságának megállapításában, 
két, sőt több összetevőből álló rendszerek minő
ségi és mennyiségi vizsgálatában, a fázisdia
gramok meghatározásában, a kristálynöveke
dés módjának megállapításában, szemnagyságD. I.
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mérésben, a határfelületen való vándorlás meg
figyelésében és számos más téren. A próbák ás 
megfigyelések nemcsak a szilárd, hanem a 
megolvasztott, megolvadó, megszilárduló anya
gon mennek végbe, és éppen ezért számos kö
rülményre adnak felvilágosítást. Ezeknek a 
próbáknak első példája Lehmantól ered, aki 
1891-ben rámutatott arra, hogy a megolvasztott 
szerves vegyületek kristályalakulása sajátosan 
jellemző folyamat- Valamely anyagnak olvasz
tási próbával való azonosítása nagyon gyors 
eljárás, amely csak kis anyagmennyiséget kí
ván és csekély felszereléssel végezhető. Ha az 
anyag olvasztásával kapcsolatos összes adato
kat egyszer megállapították, a későbbi nróbák 
azonosítása már nem ütközik nagyobb akadá
lyokba, sőt aránylag rövid idő alatt megy 
végbe. Többnyire kis nagyítással <20—50-sze- 
res) dolgoznak és rendesen keresztezett -tikolo- 
kat alkalmaznak. Mivel a hő megtámadhatja a 
tárgylencsét, 32—40 mm-es távolsággal dolgozó 
lencsét kell használni. A kondenzor lencsét 
szintén lehető távol kell a forró tárgylemeztől 
elhelyezni. A próba általában 5 mg súlyú. Ezt 
tárgylemezre helyezik, fedőlemezzel letakarják 
és mikroégővel melegítik. Közben megfigyelik, 
vájjon az anyag szublimál-e és milyen alakú 
szublimátumot szolgáltat. Vannak szerves ve
gyületek, amelyeknek szublimátumából az 
illető anyag kristályának összes mértani és 
fénytani tulajdonságait meg lehet állapítani. 
Ilyen a benzoesav, karbazol, hidrokinon, 3,5 di 
nitrobenzoesav stb. Egyes anyagok hevítéskor 
szétesnek, még mielőtt megolvadnának. Ilyen az 
aszkorbinsav, tiaminhidroklorid, általában az 
amonisavak és számos cukor. Mások robbanás
szerűen esnek szét. A lehűléskor szintén érté
kes tulajdonságok figyelhetők meg. Egyes 
anyagok hajlanak túlhűtött olvadékok képzé
sére. Ilyen a timol. Másokat egyáltalán nem le
het túlhűteni. Ismét másokat nehéz kristályo
sodásra bírni, hacsak nem tartjuk a hőmérsék
letet hosszabb időn keresztül közel az olvadás
ponthoz. Az ilyen anyagok, mint pl. a butila- 
min hidroklorid, üvegesen merednek meg, Az 
olvadékból meginduló kristályosodás sebessége 
szintén nagyon változatos képet nyújt a külön
féle vegyületek sorában. A l)DT pl oly lassan 
kristályosodik, hogy a készítménynek órákra 
van szüksége, amíg kristályai kialakulnak. 
Mások viszont túlhűtött állapotban pillanatok 
alatt kristályosán merednek meg- Ilyen az 
acetanilid. A kristályosodás módja nagyon sok 
esetben jellemző az illető anyagra- Gyakran a 
kialakuló kristályfront határozott szögek mé
résére ad alkalmat. Megfigyelhető még a poli
morfizmus, az olvadék és szilárd anyag törés
mutatójának eltérése, színszórás, kristályok 
képződése, anomális polarizációs színek fellé
pése, az összezsugorodás következtében fellépő 
hasadékok keletkezése, gázbuborékok fellépése. 
Külön eljárás több ismert összehasonlító
anyaggal való eutektikumok keletkezésének 
megfigyelése. Ez olyan számadatokhoz vezet, 
amelyek minőségi elemzésre használhatók fel. 
Koflers eddig ezer vegyületet vizsgált meg eb
ből a szempontból. Savak felismerésére kivá
lóan alkalmasak különféle fémekkel alkotott 
sóik, amelyeknek határozott kristály alak ja út
mutatást ad megállapításukra. E célra ólom, 
ón, vas, cink, réz stb- sókat lehet használni. Az

ezüst és uranilsók is nagyon jellegzetesek bizo
nyos szerves vegyületek felismerésére. A ke
resztezett rákotok között megjelenő képek sok
szor szintén annyira jellegzetesek, hogy az 
illető anyag felismerésére használhatók. így  
pl a metál elil ácsétil para brómanilid narancs
tól egészen bíborszínbe menő szabálytalan su
gárirányú lemezkék alakjában szilárdul meg 
olvasztás irtán. A megolvasztott proipil 3,5 di
li,itrobenzoát kék-, zöld- és rózsaszínben pom
pázó, sugárirányú sferoliteket alkot. A kristály- 
alakulás megfigyelése egyes esetekben mennyi
ségi meghatározásra is. alkalmas. íg y  pl az 
adipinsav olvadékának képe keresztezett niko- 
lok közt határozott mértékben változik, ha 
más kétbázisú savak vannak jelen szennyezés
ként. Bryant W. M. D. pontosan körvonalazott 
körülmények szemmeltartásával olyan mód
szert dolgozott ki, amely lehetővé teszi ezek
nek a szennyezéseknek meghatározását ezen 
az alapon. Eljárásával már 0.05% borostyánkő
sav jelenléte is kimutatható az adipinsavban. 
Számos szerző alkalmazza a polarizáló mikro
szkópot kristályos anyagok azonosítására és 
ezt az eljárást kristály alakjára, kioltására, az 
interferencia színekre és sorrendjükre alapít
ják. Különösen az ásványtani mikroszkóp 
alkalmas ilyen fajta megfigyelésiekre. Üjabban 
nagy súlyt vetnek ebből a szempontból ,a szín
szórásra, amit pedig régebben kevésbé vettek 
figyelembe. A különféle színek sorrendje, meg
jelenése, erőssége kellő összehasonlítás alapján 
támpontot nyújt az anyag azonosítására. Az 
optikai tengelyek távolsága mérési alapul szol
gálhat és szintén fontos következtetésekre 
adhat alkalmat. Az acetaldeliid és propi'alde- 
bid 2,4 dinitrofenilhidrazonok keverékében a 
fénytani tengelyszög az összetételtől függően 
változik, tehát megfigyelése mennyiségi meg
határozásra alkalmas. Gliikolkeverékek arány
lag egyszerűen és gyorsan határozhatók meg 
fénytani úton, ha előzőleg nátriumperjedát se
gítségével egy hidroxilcsoportot lehasítanak 
és az oxidáció útján keletkező aldehideket 
dinitrofenilhidrazonok alakjában fénytani 
vizsgálat alá vetik. Bizonyos vegyületosopor- 
tok meghatározására vagy felismerésére egyes 
származékaikat kell használni. így  az alacso
nyabb alkoholok 3,5-dinitroheonzoátjaik alakjá
ban különíthetők el egymástól fénytani úton. 
Primer és szekundér alkoholok szétválasztó 
felismerésére nagyon alkalmas a dehidrogéne- 
; és. Mitéhell erre a célra készüléket szerkesz
tett, mely lehetővé teszi katalizátor alkalmazá
sával a gyors deliidrogénezést és a keletkező 
alkoholt vagy ketont dinitrofenilhidrazonná 
alakítva fénytani úton határozza meg. A szer
ves savak egészen a valeriánisavig para bróina: 
nilidjeik alakjában határozhatók meg fénytani 
úton. Az aminek felismerésére különösen a 
pikrátek felelnek meg. Más esetekben a benza- 
midszármazékok felelnek, meg jobban. Bizo
nyos aminek ftálimidszármazókai szolgáltat
nak a felismerésre alkalmas fénytani tulajdon
ságokkal rendelkező vegyületeket. A rnerkap- 
tánok azonosítására a 2,4-dinitroklórtio éterek 
alkalmasak. Mindezekre az eljárásokra meg
felelő készülékeket szerkesztettek.

A műgyanták nem alkalmasak fénytani 
mikroszkópos vizsgálatokra, mert még a leg- 
feloldóhb mikroszkóp alatt sem mutatnak sa-
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jáifcos szerkezetet. Ellenben elektronmikro
szkóp segítségével használható adatok nyer
hetők. E célra vagy a műanyag csiszolt felü
letét, vagy pedig finom porát alkalmazzák. Ez 
utóbbi célra a gyantát szilárd széndioxiddal 
erősen lehűtik és azután porrá zúzzák, A port 
cikkor 5%-os zselatinoldattal öntik le és meg
várják, amíg annyira megszárad, hogy fel 
lehet emelni. Ezután légüres térben kovasavat 
párologtatnak a zselatinrétegbe és az egészet 
50 fokos vízbe mártják, amikor a zselatin ki
oldódik, a visszamaradó anyag pedig elektron
mikroszkópos vizsgálatra alkalmas. Egysze
rűbb eljárás, ha a műgyanta porát nitrocellu- 
lóznak izopropil aoetátban való 0 .2 %-os oldatá
val itatják fel. Ez a mód természetesen csak 
akkor alkalmazható, ha az anyag nem oldódik 
az izopropilacetátban. Az ilyenmódon nyert 
képek az egyes műanyagok határozott szerke
zetére mutatnak, úgyhogy ezek a többnyire 
gömbalakú részek , nagyságáról felismerhetők. 
Az elektronmikroszkóp hasznos segédeszköz 
lehet a kolloidok kutatásában is. Az eddig ily 
irányban megvizsgált kolloidok szerkezete 
apró, alaktalan részekre, kis szabályos for
mákra, rostokra és lemezekre vallott. Ezeknek 
az alakoknak nagyságrendje, eloszlása, szerke
zete megbízható adatokat szolgáltat a meg
határozásra, A korom alakja pl sferoid. széleino
legömbölyödve. A nagyságrend 100—400 A kö
zött változik. Ha a kormot acetilén égetésével 
állították elő, a részecskék rostos szerkezetűek, 
a természetes földgáz égetéséből származó ko
rom ezzel szemben nem rostos- Az antracén 
égetésekor keletkező korom szemcséi lemez-O
alakúak 1000—25.000 A nagyságban. A nagyság
rend ismerete nagyon fontos a gépkocsikere
kek gumijának tartóssága szempontjából. Men
nél kisebb a korom szemnagysága, annál tar
tósaid) a gumi. Ugyanez áll a könyvnyomtatás 
céljára használt festékre is, mennél kisebb a 
korom szemnagysága, annál alkalmasabb 
nyomdafesték készítésére. A katalizátornak 
használt platina szemnagysága független attól, 
mily úton állították elő. Az aszbesztre lecsa
pott platina használhatóságát nagy mértékben 
befolyásolja a hőmérséklet. Ha lecsapáskor túl 
magas volt a hőmérséklet, a platina szemek 
széleiken a megolvadás jelét mutatják és össze 
is állnak. A polisztirén latex gömbalakú sze-o
mehet a kot. melyeknek, nagysága 100—600 A 
között változik. Ha a polimerizáiás nátrium- 
laurát jelenlétében történik, a szemnagyságO
egyenletesen egyforma és pedig 1850 A, míg 
ha a szappan nélkül polimerizálják, a szem
nagyság tág keretek közt váltakozik. Ezek a 
példák is mutatják, hogy az elektronmikro
szkópos vizsgálatok, gyakorlati szempontból is 
nagyon hasznos útbaigazításokat szolgáltat
nak-

ÖNTÖTTVASKÉSZÜLÉKEK A VEGYI 
IPARBAN

Ámbár a metallurgia újabb hatalmas hala
dása az ötvözetek számos fajtáját biztosította 
a vegyi ipar készülékeinek alapanyagául, mégis 
számos területen használják az öntöttvasból 
készült felszerelési tárgyakat. Ez elsősorban a

nehéziparra és itt is az alkálikészítményekre 
vonatkozik. Az ammóniákszódagyártás átalakító 
tornyai többszáz tonna súlyúak és ma sem he
lyettesíthetők megfelelőbbekkel. Ezenfelül desz
tillálóedények, kaleinálófelszerelés, olvasztó- 
tégelyek is készülnek öntöttvasból. Vannak 2.5 
méter átmérőjű, közel 4 m mélységű és 15 mm 
falvastagságú desztillálóedények, 2.5 m át
mérőjű olvasztótálak, amelyeknek vasiíti szállí
tása is már nehézségbe ütközik. Bár az öntött
vas sokkal nehezebb, mint az ifjabb hegesztett 
lágy acél, mégis nagy előnye, hogy például a 
kátrányfeldolgozásban a korróziónak sokkal 
jobban ellenáll, mint emez és emellett közvetlen 
tűzzel hevíthető. Sok esetben a desztillálóedény 
alját öntöttvasból készítik, míg oldalfalát és 
tetejét lágy acélból. Ennek éppen az az oka, 
hogy közvetlen tüzeléssel hevíthető. Mivel az 
ilyen fűtésben a hő 70%-a a fenéken keresztül 
közvetítődik, ennek nagy jelentősége van a hő
gazdálkodásban. Egy-egy 16 tonnás alkáli- 
öinlesztőfazék. ha öntöttvasból készül, legalább 
10.000—12.000  tonna alkáli feldolgozását bírja 
ki. Az öntöttvaskészülékeknek az az előnye, 
hogy teherbíróképesség szempontjából úgyszól
ván határtalan mértékben lehet az edényeket 
elkészíteni. Az egyetlen feltétel megfelelő öntő
formák elkészítése. Nyomás ellenében erős ellen
állást fejt ki és ezért szinte óriás méretű reak
ciós tornyokat lehet készíteni részletekben, 
amelyek azután a helyszínen illeszthetők össze. 
Autoklávok készítésére iis jól beválik; másfél 
méter átmérőig és 350 kg/cm2 nyomásig. Külö
nösen kedvező alkalmazása akkor, ha hidegen 
kell nyomásnak alávetni és megrepedésekor 
nem kerülnek veszélyes anyagok a szabadba. 
Így például hidraulikus készülékekben több
ezer kg/cm2 nyomást is kibír. Gőzzel fűtött ket
tősfalú edényekben másfélméteres átmérő ese
tén azonban legfeljebb 45 kg/cm2 nyomásnak 
szabad alávetni. Az edények vastagságának 
megállapításában a megkívánt legnagyobb 
igénybevételre általában 15 mm vastagságot 
adnak rá. Rendes körülmények között nem 
készítik az edényeket 64 mm-nél vastagabb fal
lal. Az öntöttvas szakitáisi szilárdsága 18.000 
kg/cm2. Az edény vastagságának kiszámítására 
a következő gyakorlati képlet szolgál útmutatá
sul PD =  2Tf, ahol P az edényben uralkodó 
nyomás, II az edény belső átmérője, T a fém 
falvastagsága és f a fém szilárdsága. A vákuum- 
beszárítók 4.5 méter átmérőjűek is lehetnek, 
bár különleges esetekben 9 méteres készüléke
ket is lehet gyártani. Amíg magasságuk nem 
haladja meg a 3.5 métert, egy darabban öntik 
őket, a falvastagság ilyenkor 25 mm. A nagyobb 
edényeket agyagos, míg a kisebbeket homokos 
mintákba öntik. Az előbbi nagy elővigyázatot 
és hozzáértést igényel az öntőmunkások részé
ről. Nagyobb üres edények öntésekor a központi 
,.mag“ felfüggesztésére nagy gondot kell fordí
tani, mert az olvasztott vasnak erős hidrosz
tatikus nyomása van. Még bonyolultabb a hely
zet, ha kettős falu edényt kell önteni. Ezért 
előnyösebb, ha az edényt és a külső burkot 
külön öntik ki. (Bewsher J. N. The Industrial 
Chemist. 1949 április. 219.)

L. A.
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A BŐR VÍZÁTHATLANSÁGÁNAK 
MÉRTÉKE.

Kísérletileg megállapították, hogy a bőr víz- 
átbocsátó képességének foka nincsen semilyen 
viszonyban a bőr fajsúlyával, a cserzés módjá- 
jával és fokával. Ellenben különböző mértékű 
attól függően, hogy közönséges olajjal vagy 
szulfonált olajjal kezelték a bőrt. Nagy szerepe 
van a kikészítésnek is. A vízátboesátás mérté
kének megállapításában ki kellene küszöbölni 
a hengerlés, vasalás, az appretúra és az emui
gáit zsírok hatását. Szerzők ezért azt javasol
ják, hogy a bőrmintákat lemérés előtt bizonyos 
ideig vízzel kellene kezelni. Ennek a vízben 
való ázásnak hatása sokkal kevésbbé jelentke
zik az átbocsátóképesség szempontjából a ká
dakban cserzett bőrökön, mint a kevert cserzés 
esetében. (Techn. Hlidka. Közel. 1948. No. 6 . 
149.) L. A.

SZÍNEZŐANYAG ÉS OLAJ EGYMÁSRA 
HATÁSA OLAJFESTÉKEKBEN.

Annak eldöntésére, milyen mértékben hat 
egymásra a lenolajban lévő lenolajsav és a 
ifestékhez kevert színezőanyag, 'kétféleképpen 
lehet eljárni. Az egyik mód, hogy az össze
kevert olajfestéket hosszabb időn át ülepítik, 
és azután a felülúszó tiszta olajat, esetleg 
centrifugálás után, elégetik és meghatározzák 
fémtartalmút. A másik eljárás, ha a már meg
száradt festék vékony rétegét kloroformmal 
kivonják és az oldószer elpárolgása után visz- 
szamaradó szilárd maradókot égetik el a fém- 
tartalom meghatározása végett. Az utóbbi 
módszernek az az alapelve, hogy a kloroform, 
csak a fémlinoleátokat oldja ki, azonban nem 
veszi fel magát a szervetlen anyagot. Hogy a 
kloroform jelenléte nem segíti elő a fémlino- 
leátok keletkezését a kivonás ideje alatt, azt 
'kísérletileg úgy igazolták, hogy ólomoxidot 
és cinkoxidot lenolajjal kloroform jelenlétében 
egy óra hosszat forraltak. A kivonatban a 
fémoxidnak csak 0.8—0.9%-át találták meg. A 
kísérleteket úgy végezték, hogy a festék ké
szítésének módját is tekintetbe vehessék. Ezért 
egyik sorozatban a színező anyagot az olajjal 
erőteljesen elkeverték, a másik, sorozatban a 
színező anyagot az olaj kis részével együtt 
megőrülték és azután tették hozzá az olaj 
többi részét, végül a harmadik sorozatban a 
festéket vékony rétegben üvegre kenték és 
azután 5—10 fokon szárították. A kísérlet-soro
zatokat három különféle olajjal folytatták le, 
éspedig közönséges lenolajjal, az olaj elszap- 
panosításia útján nyert lenolajsavval és végül 
teljesen elszappanosított lenolajjal. Ha a len
olajat a színezőanyaggal keverték, vagy ezzel 
együtt megőrülték. 35 napi állás után tekinté
lyes mennyiségű (6.7% fémoxid per 100  g olaj) 
femlinoleát keletkezett ólomoxiddal, és ez a 
mennyiség 82 nap alatt még emelkedett (9%). 
Kisebb mennyiségben keletkezett linoleát a

cinkoxid esetében, és egyáltalán nem keletke
zett Cr20 3, Fe20 3, valamint T i02 esetében. Ha a 
részben vagy teljesen elszappanosított lenolajat 
keverték, vagy őrölték meg a színezőanyaggal, 
az PbO, Pb30 4 és ZnO gyorsan hatott a len- 
olajra, a Fe304 csak gyengén reagált, és a T i02, 
valamint a Cr--03 egyáltalán nem alkotott oleá- 
tokat. Ha a közönséges lenolajat vékony réteg 
alakjában hagyták megszáradni, kisebb vágj’ 
nagyobb mértékben valamennyi fémoxid reagált 
az olajjal. Az ólomoxid már 48 óra alatt csak
nem teljes mértékben lekötődött, a cinkoxid va
lamivel lassabban hatott, úgyhogy teljes meny- 
nyiségének lekötéséhez 20  napra volt szükség. 
A krómoxid és titándioxid körülbelül felerész
ben kötődik le és ez a mennyiség 15 nap eltel
tével sem változik meg. Szerzők azonban nem 
állítják, hogy ez bizonyítóka annak, hogy vegyii- 
let keletkezett, hanem azt is jelentheti, hogy a 
festéknek még meg nem száradt részében na
gyon finom eloszlású színezőanya gr észecskók 
maradtak meg, mivel a közben megszáradó ré
tegben nagyon lassan ülepednek le. Ugyanis e 
krómoxidos rétegek kloroformos oldata hosszú 
centrifugálás után áteső fényben színtelenek, 
visszavert fényben azonban zöldes színűek, míg 
a közvetlen úton készített krómlinoleátok kloro
formos oldata ibolyaszínű. Ha az elszappanosí- 
tás útján nyert lenolajsavat keverték a színező
anyaggal és vékony rétegben felikenték, az ólom 
és cinkoxid már 48 óra alatt 90% erejéig lekötő
dött. Ellenben krómot, titánt és vasat nem le
hetett a kloroformos kivonatban kimutatni, an
nak ellenére, hogy a frissen készített vaslinoleát 
réteg kloroformos kivonata ugyanazt a vöröses- 
barna színt mutatta, mint a szintetikus vaslino
leát oldata. Lehetséges, hogy a már megörege
dett festékrétegben a keletkező vegyidet kloro
formban állás közben oldhatatlanná vált és ez az 
oka annak, hogy a kloroformmal nem mutatható 
ki vegyület keletkezése nem pedig az, mintha 
egyáltalán nem lépett volna a két anyag egy
mással reakcióba. A leírt kísérletek arra valla
nak, hogy a lenolajsav és a színezőanyag között 
a reakció a vékony rétegben megy végbe leg
inkább, nem pedig a tömegben. A festékréteg
nek öregedése és így megváltozása tehát nagy
részt ennek a vegyi változásnak tudható he. 
(Pamfilov A. V. és Ivancseva E. G. Zsurnál 
prikladnoj chimiji. 21. 104.) L. A.

WOLFRÁM- ÉS MOLIBDÉN-ÖTVÖZETEK 
GYORS ELEMZÉSE.

Goriouchina és Tcherkachina eljárása nem
csak a wolfrám- és molibdén-ötvözetek, hanem 
ezeket a fémeket tartalmazó vasötvözetek meg
határozására is alkalmas. A mintát teljesen 
feloldják. E célra sóskasavoldatot használnak, 
amely bizonyos mennyiségű perhidrolt is tar- • 
talmaz. Ennek feleslegét az oldás után főzéssel 
távolítják el. A tiszta oldatban a wolfrámot és 
molibdént sósavas közegben 0.1 normál króm- 
klorid- (CrCl2) oldattal titrálják meg potencio- 
metrikus ellenőrzés mellett. Az elemzés 30—40 
percet vesz igénybe. (Zav. Láb. 1948. 873.) L. A.
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A műszaki értelmiség feladataidéi^
IrV

VAS ZOLTÁN

Tisztelt Közgyűlés!

Engedjék meg, hogy üdvözöljem Önö
ket a M agyar Dolgozók P á r t ja  K özponti Ve
zetősége nevében. A nnak a P á rtn ak  a nevé
ben, amely mögött a szocializmust építő dol
gozók milliói állanak. A m agyar dolgozók 
békés építőm unkájukban erős tám aszt lá t
nak a Műszaki és Természettudományi Egye
sületek Szövetségében. Komoly segítséget 
várnak Önöktől, a tagegyesületektől és a 
bennük dolgozó műszaki értelmiségiektől a 
reánk váró hatalm as feladatok megoldásá
ban; népgazdaságunk fejlesztésében, a dol
gozó néi) életszínvonalának emelésében, az 
ország függetlenségének az im perialista ag
ressziótól való megóvásában, békénk védel
mében.

Amíg mi itt a műszaki fejlesztés, a m ű
szaki irodalom és a szakoktatás feladatairól 
beszélünk és m indent megteszünk, hogy az 
em bert a kizsákm ányolás és a nehéz fizikai 
munka alól felszabadítsuk, addig az impe
rialisták  tábora a pusztítás és rombolás esz
közeihez folyamodik a kizsákm ányolásnak 
és elnyomásnak fenntartására, profitérdekei
nek megvédésére.

Amíg mi itt a romokat helyreállítottuk 
és ép ítjük  az országot, addig az im perialista 
uszítok és hadianyaggyárosok újabb és 
újabb háborús provokációkat készítenek elő, 
s az elnyomott népeknek fegyverrel a kezük
ben kell kivívni szabadságukat és ahhoz 
való jogukat, hogy sa já t m aguknak építsék 
fel saját országukat, K orea szabadságszerető 
népe az im perializm us ellen folyó hősi h a r
cában nemcsak saját szabadságáért, hanem 
a világ  összes dolgozó népének szabadságá
ért küzd. A koreai nép áldozatos szabadság- 
harca jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, 
hogy mi itt békében továbbépíthetjük a  szo
cializmust. Egyben azonban figyelmeztetés 
is valam ennyi szabadságszerető nép szá
m ára — a mi szám unkra is —. hngv az eddi
ginél hathatósabban kell felkészülnünk a 
békének, az im peralista agressziótól való *

* A Műszaki ős Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége 1950 jújiius 15-én megtartott közgyűlésén el
hangzott beszéd. A közgyűlés anyaigának ismertetésére 
következő számunkban visszatérünk.

megvédésére. Erősítenünk kell építőmunkán
kat, fokoznunk hadvédelmünket. Mindezt 
elősegítik a szocializmus építésének eredmé
nyei hazánkban. Ezek az eredmények tették  
lehetővé, hogy politikai és gazdasági har
cunk eredm ényeként nem zetgazdaságunk 
szerkezete megváltozott és az eddigieknél sok
kal nagyobb feladatok elvégzésére vagyunk 
képesek. Eme nagyobb feladatok elvégzését 
segíti elő, hogy a tervgazdálkodás vonalára 
állott át egész iparunk  szervezete és veze
tése, beleértve a műszaki vezetést is; hatal
mas lendületet kapott újítómozgalmunk; 
megszületett és komoly eredm ényeket ért el 
a  m agyar sztahanovista mozgalom. A kutató
intézetek és tervezőirodák egész sorát hoz
tuk lé tre  nagyszabású feladataink megoldá
sára. Ötéves tervünk az ország hatalm as fe j
lesztése érdekében a műszaki feladatok 
egész sorát vetette felszínre. A műszaki erők
nek és feladatoknak ilyen hatalmas előre
törése, a kezdeményező lendületnek és aka
ratnak ez a soha nem látott megduzzadása 
előtérbe hozza a műszaki és természettudo
mányi erők messzemenő és tervszerű össze
fogásának szükségességét.

A Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége mostani közgyűlé
sének éppen ezért egyik főfeladata — az el
múlt esztendő m unkája eredményeinek és 
hibáinak kiértékelése m ellett — megállapítsa, 
hogy miként álljon továbbra is e nagy fel
adatok elvégzésének szolgálatába, miként 
biztosítsa az elvégzendő feladatok tervszerű
ségét és miben szabja meg a tagegyesületek 
legdöntőbb feladatait az ötéves terv végre
hajtásával és a szocializmus építésével kap
csolatban.

Műszaki fejlesztési terv
A Szovjetúnióban és a szocialista terv- 

gazdálkodást folytató népi demokráciákban 
ezeket a tennivalókat elsősorban a népgazda
ság műszaki fejlesztési terve szabja meg. 
A népgazdasági egységes tervnek műszaki 
fejlesztési tervvel való kiegészítése a szocia
lista tervgazdálkodás egyik legjelentősebb 
továbbfejlesztése. A műszaki fejlesztési terv 
kell, hogy meghatározza a technikai fejlődés
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irányvonalát az iparban, közlekedésben és 
mezőgazdaságban. El kell érni, hogy a mű
szaki-gazdasági értékm utatók változásán ke
resztül tudjuk számszerűen kitűzni és rög
zíteni az elérendő eredményeket. Az egész 
népgazdaságot átfogó, többéves toldatban ki
dolgozott műszaki fejlesztési terv kell, hogy 
képezze az egész ország gazdasági és techni
kai fejlődésének alapját. Ennek részeként és 
ennek keretében kell elkészíteni a nehéz- és 
könnyűipar, a közlekedés, a mezőgazdaság 
és továbbmenőleg az iparágak, üzemek rövi- 
debb időre elkészített műszaki fejlesztési 
terveit. Csakis, ha az átfogó, távlati terv cél
kitűzéseit és keretszám ait felbontjuk, tu d 
juk  konkretizálni széles hatókörben a fel
adatokat és mozgósítani a dolgozó tömege
ket a  műszaki fejlesztési tervek gyorsüteimű 
és eredményes végrehajtása tekintetében.

A  szocialista építés korszakában csakis 
így tud juk  biztosítani a döntő fontosságú 
új, haladottabb technika bevezetését, a te r
melő kapacitás emelését, a termelés gazda
ságosságának műszaki úton való jav ítását, 
a termelékenység állandó fokozását és a te r
melt á ru  vagy szolgáltatás műszaki tu la j
donságainak javítását. A műszaki fejlesztés 
eme alapvető célkitűzéseit úgy kell meg
oldani, hogy a szocialista elmélet gyakorlati 
megvalósításaként szakadatlanul csökkent
sük a szellemi és fizikai m unka közötti kü
lönbséget. A műszaki fejlesztés szocialista 
útja eredményeként az ipar technikai szín
vonalának emelése, a gépesítés, az automati
zálás így változtatja meg egyre több munka
hely munkafeltételét olyan értelemben, hogy 
a fizikai dolgozó feladata egyre inkább a 
munkát végző gépi berendezés ellenőrzése 
lesz. fgy érjük el, hogy egy sor m unka
helyen csökken a végzett munka fizikai erő
feszítésének jellege és növekszik a munka 
szellemi tartalm a. A termelési technika fe j
lesztése tehát nemcsak egyszerűen gazda
sági feladatot jelent. Az emberi munka ész
szerű, helyes felhasználása, a m unkafeltéte
lek megkönnyítése a műszaki fejlesztési te r
vet — gazdasági vonatkozásai mellett — a 
legfontosabb politikai célkitűzések sorába 
emeli.

E zt célozza az ötéves tervről szóló tö r
vény is, amikor előírja a termelékenység 
50%-os emelkedését és a 25%-os önköltség- 
csökkentés hatalm as célkitűzéseit, am it első
sorban a termelőberendezések műszaki fe j
lesztése, szakosítása, szabványosítás, ész- 
szerűsítés stb. ú tján  lehet és kell elérni. 
A Szovjetúnió és más népi dem okratikus or
szágok példájára  nekünk is azért kell olyan 
átfogó műszaki fejlesztési tervet kidolgoz
nunk, amelv áttekinthetően és összefüggései
ben tá r ja  fel népgazdaságunk technikai fe j
lesztésének feladatait és az elérendő célkitű
zéseit a  m érésükre és ellenőrzésükre legalkal

masabb technikai számokban, az ú. n. mű
szaki-gazdasági értékmutatóban szabja meg. 
Meg kell szüntetnünk azt a káros állapotot, 
hogy a műszaki fejlesztés kérdései a term e
lési, beruházási és egyéb tervek után kullog
nak, m int azok bizonytalan nagyságrendű 
függelékei és következményei. A műszaki 
fejlesztést tervgazdaságunk gerincévé kell 
tennünk, az kell irány t m utasson a gazda
sági tervek keretszám ainak helyes meg
állapításához. Ezzel kell biztosítanunk te r
melékenységünk és önköltségcsökkentési te r
veink reális alapjait. A távlati műszaki fe j
lesztési tervnek, amely a műszaki értelmiség 
százainak közreműködésével most van ké
szülőben, az legyen a döntő célkitűzése, hogy 
megteremtse a  m agyar ipar technikai fejlesz
tésének m ateriális és súlyponti előfeltételeit.

Gépipar
Az is világos, hogy a műszaki fejlesztés 

súlyponti feladataként nem választhatunk 
mást, m int a gépipart, s ezen belül főként a 
nehézgépgyártás fejlesztését, továbbá ipari 
nyersanyagbázisunk kiszélesítését, megfe
lelő energiabázis létesítését az egész nehéz
ipari term elésünk alapjául szolgáló kohásza
tunk fejlesztését.

Ennek megfelelően tehát — a többi 
gazdasági ág technikai fejlesztésének, gépe
sítésének érdekében is — m indenekelőtt a 
hazai gépgyártást kell nagym értékben kor
szerűsítenünk. A műszaki fejlesztési terv 
számszerűen kell, hogy előírja szerszámgép
parkunk belső összetételének gyökeres meg
változtatását, az üzemben lévő szerszám
gépeken belül a korszerű és sorozatgyártásra 
felhasználható szerszámgéptípusok arányát, 
a keményfémélű szerszámok alkalm azásá
nak, a huzamosan gyorsvágással dolgozó gé
pek használatának, az öntödei gépi form á
zásnak kiterjesztését, a gépgyárakban a 
belső szállításban egy főre eső m otorteljesít
mény jelentős emelését.

U gyanakkor a gépgyártáson belül el 
kell végeznünk a szerszám gépgyártás a rá 
nyának emelését és meg kell jelölnünk azo
kat a területeket, ahol a gépipari term elést 
mennyiség és minőség szempontjából fe j
leszteni kell. Ilyenek a szerszámgépeken k í
vül elsősorban a nyersanyag és energiafor
rások kiterjesztését szolgáló berendezések, 
tehát a bányászati kutatógépek és termelő- 
berendezések, az energiatermelőgépek, a ko
hászati, vegyipari, építőipari gépek és m ű
szerek. Másodsorban olyan gépipari term é
kek gyártását kell mind a mennyiség, mind 
a műszaki színvonal szempontjából je lentő
sen fejleszteni, amelyek segítségével a gép
gyártás nyersanyagszükséglete biztosítható. 
Súlyponti feladatnak kell tekinteni mező- 
gazdaságunknak a legkorszerűbb gépekkel 
való ellátását is. A jelenleg is gyárto tt gép
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típusok korszerűsítése érdekében el kell vé
gezni azok túlnyomó részének átkonstruálá
sát, illetőleg korszerűbb kivitelben való elő
állítását.

Nyersanyagbázisunk kiszéle sítése
Ipari nyersanyagbázisunk kiszélesítése 

érdekében fel kell kutatni az ország egész 
terü leté t új természeti kincsek után. A  m ár 
feltárt lelőhelyeket eredményesebben kell k i
aknázni és figyelembe kell venni ismert 
ásványi, növényi és állati eredetű nyersanya
gaink olyan tulajdonságait is, amelyek 
újabb, eddig még nem alkalm azott területen 
teszik lehetővé azok felhasználását. Az ipari 
nyersanyagbázis kiszélesítése érdekében 
szükséges az egységesen irányított, tervszerű 
geológiai, geofizikai és m élyfúrási ku tató
munka minden eszközzel való fokozása és 
fejlesztése. Különösen a kőolaj, ércek és 
minőségi vegyesásványok tekintetében kell 
nagy m unkát végeznünk. Ennek érdekében 
az ország egész területének alaphálózatát fel 
kell térképezni. E zt a m unkát és az adatok 
feldolgozását mágnese® mérések alap ján  
J 951-ben, gravitációs mérések a lap ján  pedig 
1952-ben be kell fejezni. Részletesen geofizi
kai célkutatással az ötéves terv  a la tt az egész 
ország területének legalább egynyolcadrészét, 
azaz minegy 12.000 km2-t kell feldolgozni. 
Ugyanezen idő alatt jelentősen fel kell emelni 
az ásványolajipari kutatófúrások évenkénti 
összhosszúságát is. A mérések egységes irá 
nyításával, korszerű geofizikai műszerek és 
szállítóeszközök beszerzésével, önmozgó fúró- 
berendezések, magasnyom ású mélyfúrófelsze
relések, gyorsfordulatszám ú forgóasztalok, 
görgősfúrók stb. alkalm azásával jelentős 
mértékben fejleszteni kell a kutatás techni
k á já t és a kutatófúrások átlagos előrehala
dási sebességét.

F e ltá r t nyersanyagkincseink minél elő
nyösebb kiaknázása érdekében fokozni kell 
az ásványolajtelepekkeli összefüggő földgáz- 
visszanvom ását és ezáltal, valam int egyéb 
korszerű másodlagos kitermelési módszerek 
kikísérletezésével és alkalm azásával el kell 
érni, hogy 1954-re az olajmezők tényleges 
olajtartalm ához viszonyított kitermelés leg
alább 50%-osra emelkedjék. Ugyancsak fo
kozni kell az ásványolajtelepekkel nem ösz- 
szefüggő földgáz-, illetőleg a lignit-, tőzeg- 
és bauxit-lelöhelyek kiaknázását.

Az ism ert nyersanyagok felhasználása 
terén elsőrendű' fontosságú a vastartalm ú 
anyagoknak (vörösiszap, p iritpö rk  stb.) hasz
nosítása a vaskohászatban. Ennek érdeké
ben a  terv  megszabja a töm örített ércek a rá 
nyának m értékét az összes beadagolt érc
mennyiséghez viszonyítva. Ugyancsak elő
írja  a terv, hogy 1954-re csaknem teljes m ér
tékben fel kell dolgozni a nagyolvasztók 
salakját, főleg építkezés, útépítés céljára.

Meszemenően foglalkoznunk kell értékes 
barnaszeneink vegyipari feldolgozásával, 
mind a  szerves vegyipari nyersanyag alap
jainak, mind pedig a hazai kohókoksziparnak 
megteremtése érdekében. E l kell végeznünk 
a legkülönbözőbb mezőgazdasági m ellékter
mékek és hulladékanyagok (rizskorpa, nap
raforgóhéj, maglenszalma, melászmoslék, 
szaru, csont, gyógynövények, illóolaj tartalm ú 
növények stb.) fokozott gyűjtésének és tú l
nyomórészt vegyipari feldolgozásának, v a
lam int a pap írip ar és textilipar hazai ere
detű cellulózé-, illetőleg m űrostalapanyaggal 
való ellátása műszaki fejlesztési tervét is.

Energiabázisaink
Megfelelő energiabázis létesítése terén a 

nagy mennyiségben rendelkezésre álló ener
giahordozókra kell támaszkodnunk. Ezekből 
több, jobb és olcsóbb energiát kell előállíta
nunk és azt kevesebb veszteséggel, nagyobb 
biztonsággal, több fogyasztási helyre kell 
eljuttatnunk. Ezért egyenletes minőségű és 
olcsóbb szenet kell termelnünk. E zt korsze
rűbb kazánokban és erőművekben jobb h a
tásfokkal kell hasznosítanunk. Fokoznunk 
kell az erőmüvek kooperációját. Em e célok 
elérése érdekében az alacsonyabb kalória
tartalm ú lignit-kincsünk százalékos felhasz
nálása az összes felhasznált szénhez viszo
nyítva 1954-re négyszeresére kell emelked
jék erőműveinkben. Új berendezésekkel, va
lam int a meglévők átalakításával csökken
teni kell az elsőrendű alapszén fogyasztást. 
A szénportüzelésű kazánok, a nagynyomású 
kazánok (60—80 atm.), a 400° C feletti túl- 
hevítéssel dolgozó kazánok arányát az ösz- 
szes kazánokhoz viszonyítva meg kell jav í
tani. Ezeknél százalékosan az 1949-es arányt 
több m int kétszeresére kell 1954-ig felemelni. 
N agy egységek beállításával jelentős m ér
tékben növelnünk kell az átlagos kazántelje
sítményt és az átlagos ára m feji esztőgép- 
teljesítm ényt is. A kooperációban részvevő 
erőműveknek a teljesítm ény a lap ján  számí
tott a rányá t m integy 50%-kal, elektromos 
hálózatunk hosszát pedig mintegy 85%-kal 
kell emelnünk.

Kohászat
A kohászati ipa r döntő feladata, hogy a 

gépipart kellő mennyiségű és minőségű 
nyersanyaggal lássa el. Éltből a célból új 
nagy vaskohászati kom binátunk és az egyéb 
új kohóművek létesítése mellett szükség van 
meglévő vaskohászati iparunk nagyarányú 
rekonstrukciójára is. A rekonstrukció során 
el kell érni, hogy a kohók és Marlin-kemen- 
cék fajlagos térfogata mintegy megkétszere
ződjék, a fajlagos koksz- és ócskavasfogyasz
tás csökkenjen, a hengerlést sebesség növe
kedjék és a helyes termelési profil kialakí
tásával a kapacitás legteljesebb és leggazda-
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ságosabb kihasználása valósuljon meg. A 
könnyűfémkohászati üzemeinkre nézve az 
elérendő műszaki-gazdasági értékm utatókat 
szintén ki kell dolgozni.

Műszaki fejlesztésünk egyik legdöntőbb 
feladata a bányászat és különösen a  szén
bányászat fejtési és szállítási munkáinak le
hető legmesszebb menő gépesítése. Általában 
a gépesítés kérdését az egész iparban súly
pont feladatnak kell tekinteni. Különösen 
vonatkozik ez egy sor iparág belső szállítására, 
valamint a  vasutak, a  hajózás és általában a 
szállítás rakodási m unkáinak gépesítésére. 
A technikai fejlesztés egész sor eljárást kell, 
hogy jelentősem meggyorsítson. Meggyorsul 
a bányafejtési m unkák menete, a hengerlő- 
művek sebessége, új katalizátorok, magasabb 
hőfok és nyomás alkalmazásával meggyorsul
nak a vegyipari eljárások, a  gépesítés segít
ségével meggyorsulnak a mezőgazdasági 
munkák, korszerűbb járm űvek alkalm azásá
val meggyorsul a közlekedés. Csakis így az 
új technika alkalmazásával, valam int a most 
épülő és új technikával felszerelt üzemeink 
segítségévei lehet az ötéves terv végéig dön
tően megváltoztatni népgazdaságunk arcula
tá t úgy, hogy képes legyen célkitűzéseink 
elérésére. M odem ipartelepeink kell, hogy 
legyenek; a termelés minden ágában m aga
sabb színvonalon folyó termelőmunka kell, 
hogy meghonosodjék. Ehhez természetesen 
az is szükséges, hogy a termelést magasabb 
fejlettségi fokon álló műszaki szervezéssel 
irányítsuk.

A nehéziparnak a felsorolt néhány súly
ponti feladatából is kitűnik, hogy a  rendelke
zésünkre álló műszáki és természettudományi 
káderek számát igen erős mértékben emelnünk 
kell. H a  1938-at vesszük alapul, akkor nyu
godtan állíthatjuk, hogy meg kell sokszorozni. 
De nemcsak mennyiségről van szó, hanem ha
talmas minőségi átalakulásról, s nemcsak a 
műszaki értelmiségnél. Egyre több segédmun
kásnak kell szakmáit tanulnia. Szakmunká
sainkat és művezetőinket tovább kell képezni, 
hogy a  mérnöki tudás színvonalát egyre 
inkább megközelítsék, s az is világos, hogy 
ilyen célkitűzések mellett igen komoly m ér
tékben emelnünk kell a mérnök-technikus 
szakoktatás színvonalát is, mert különben el
maradnak, lemaradnak. S azt tan ítja  Sztálin 
elvtárs: aki lemarad, azt megverik. Már 
pedig mi győzni akarunk. Ezek a követelmé
nyek természetesen igen nagy feladatot rónak 
a  szakoktatás vonalára. A jelenleginél össze
hasonlíthatatlanul több műszaki értelmiség
nek kell aktivan bekapcsolódnia ebbe a  mun
kába. Minden magasabb technikai képzettségi 
fokon állónak a nála alacsonyabb képzettsé
gűek oktatójává kell válnia. Természettudo
mányos képzettségű, tisztalátókörü emberek 
százezreire van szükségünk. E zért kell külö
nös gondot fordítani a természettudományok 
valamennyi ágazatának ápolására, fejleszté

sére és népszerűsítésére, annál is inkább, mi
vel a m últ rendszer reakciós iskolapolitikája 
a  természettudományoktól távol ta rto tt gene
rációk egész sorát hagyta ránk.

A hiányosságok felszámolásáért
Tisztelt elvtársak! A feladatok nagyok! 

De nagyok az eredmények is, amelyeket a  mű
szaki 'értelmiségünk a  gazdasági élet minden 
területén m ár eddig is felmutat. Az elmúlt 
évek hatalm as építő munkájából becsülettel 
kivették részüket a műszaki értelmiségi dol
gozók ezrei is. Az újjáépítés győzelmes befeje
zése, hároméves tervünk megvalósítása és az 
ötéves terv sikeres megkezdése elképzelhetet
len lett volna a  műszaki 'értelmiség tevékenv 
közreműködése nélkül, Az elért nagy eredmé
nyek: az egy év alatt másfélszeresére nőtt 
ipari termelés, az életszínvonal nagyarányú 
emelkedése, a  szocialista m unkaverseny k i
bontakozása és a  többi sikerek mögött o tt van 
a  mérnökök, technikusok százainak és ezrei
nek odaadó .munkája is. Műszaki értelmisé
günk számos K ossuth-díjast, kiváló munkást, 
szakma legjobbját adta m ár eddig is az or
szágnak, számos mérnök és technikus ért el 
kiváló eredményeket a munkaversenyben, az 
újítómozgalomban. Őszintén meg kell azon
ban mondani, hogv az eredmények m ellett is 
még igen sok javítani való van népgazdasá
gunk műszaki vezetése tekintetében. Hogy 
csak a  legfontosabbat említsem:

a fenn elés műszaki vezetésében m ég csak 
kevéssé nyilvánul meg az a forradalmi válto
zás és lendület, amit újítóink és sztahanovis
táink a termelésben véghez vittek. Nem 
eléggé gyorsan vesszük á t a fejlett ipari álla
mok, elsősorban barátunk és tanítóm esterünk, 
a. iSzovjetumió műszaki tapasztalatait. Nem 
szabad, hogy műszaki vezetésünk és szervezé
sünk elm aradottsága gátat szabjon a  munka- 
verseny, az újító- és sztuhánovista-mozgalom 
további fejlődése elé. Ellenkezőleg, a  Szovjet
unió műszaki értelmiségének példáját követve, 
műszaki értelmiségünknek egész sor új szer
vezési intézkedés alkalmazásával biztosítania 
kell termelésünk egyre intenzívebbé tételét. 
A term elést irányító műszaki kádereinktől 
több sorozatgyártást, több szalagrendszert, 
jobb gyártáselőkészítést, gondosabb minőség- 
ellenőrzést, és a technika legújabb eredmé
nyiéivel való állandó együtthal adást várunk.'

A műszaki értelmiségnek az első sorokban 
kell harcolnia a  termelékenység fokozásáért, 
az önköltség csökkentéséért, m ert ezek elenged
hetetlen feltételei az ötéves terv sikeres meg
valósításának. A gazdaságos termelés érdekei 
pedig azt követelik a  műszaki értelmiségi dol
gozóktól, hogy a maguk vonalán leplezzenek 
le minden ellenséges kártevést, am ely a te r
melékenység emelésének útjában áll. A term e
lést közvetlenül vezető műszaki értelmiségiek 
kiizdj'enek a  bércsalások, a  munkafegyelem 
megbontása ellen. H arcoljanak a  laza normák
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ellen, segítsenek helyreállítani a  helyes arányt 
a termelékenység és a bérek emelkedése kö
zött.

A  felsőbb vezetésben dolgozó és irányító 
műszaki kádereink, sajnos, általában még min
dig nem szakítanak elegendő időt arra , hogy 
technikai tudásuk színvonalát a megfelelő 
mértékben fejlesszék. Egész sor olyan mű
szaki káder van, akik nem fejlődnek, nem 
tanulnak és így egyre távolabb sodródnak az 
üzemek termelési technikai problémáitól és ez 
okvetlenül m unkájuk rovására megy.

Egyes műszaki kádereink felkészületlensége 
m iatt a m agyar népgazdaság és különösen az 
ipar arányos felépítésében, a  helyes termelési 
profilok kialakításában, szabványosításában, 
tipizálásában is részben el vagyunk m aradva. 
E zért it t  is hatalm as feladatok várnak a tech
nikailag jól képzett vezető- és középkáderekre.

Új kutatóintézeteink létrehozásával m ű
szaki 'értelmiségünk jelentős részét állítottuk 
számukra új és ugyanakkor igen felelősség- 
teljes posztra. R eájuk bíztuk jövő műszaki 
fejlődésünk irányítását. Meg kell állapíta
nunk, hogy új kutatóintézeteinkkel kapcso
latban általában még a  rem ényteljes várako
zás állapotában vagyunk. Egyelőre úgylát
szik, hogy sa já t felépítésükkel, beruházásaik
kal, megszervezésükkel kapcsolatos kérdések 
foglalkoztatják őket túlnyomórészben és sok 
műszaki kádert vonnak el a  tényleges kutatási 
m unkák elvégzésétől. H elytelen jelenség ez. 
Kutatóintézeteinknek ki kell lépniük a kiala
kulás cseppfolyós állapotából és komoly, kéz
zelfogható eredményekkel ötéves tervünk 
hozzájuk fűzött nagy reményeit beváltani.

Még egy káros jelenségre szeretnék ku
tatóintézeteinkkel kapcsolatban rám utatni. H a 
végigtanulmányozzuk egy-egy, még jóform án 
megfelelő helyiséggel és felszereléssel sem 
rendelkező kutatóintézet tervét, kutatásainak 
témakörét, azt láthatjuk, hogy — kevés k i
vétellel — termelési szektorának úgyszólván 
minden felvetődő kérdésével foglalkozik. Van 
olyan intézet, am elynek ötven, vagy ennél is 
több súlyponti kutatási tém ája van. A  tizet 
azonban mindegyik kutatóintézeté meghaladja. 
Sajnos, úgy néz ki, hogy általában több a  súly
pontnak tekintett és kutatóintézetnek átadott 
téma, mint a kutatással foglalkozó káderek 
száma. A pozitív eredménnyel megoldott ku
tatási feladat pedig a  legkevesebb. Nem is 
beszélve arról, hogy a feladatoknak ez a hal
mozása megnehezíti a  párhuzamos m unkát és 
ezáltal a kutatási eredmények ellenőrzését is. 
A kutatóintézeteknek a súlyponti feladatokra 
kell minden erőt mozgósítani. Alaposan meg 
kell nézniük a  műszaki dokumentációt, a  ba
rá ti államokkal való műszaki-tudományos 
tapasztalatcsere lehetőségeit, saját újítóink és 
feltalálóink ötleteit, mielőtt egy-egy kérdés 
feldolgozását kutatóintézeteink elkezdik.

Beszélni kell még a tervezőirodákban 
dolgozó konstruktőr m unkát végző műszaki 
értelmiség igen fontos feladatköréről, amely 
a legszorosabban összefügg ötéves tervünk 
hatalmas beruházási programonj á ra k  végre
hajtásával. Mi a  tervezést a szocialista te rv 
gazdálkodás észszerű követelményeinek meg
felelően szétválasztottuk a  termelési tevékeny
ségtől. Ez egyébként az egyéni felelősség he
lyes alkalmazásának a  lehetőségét is nagy
mértékben elősegíti. Nem azért választottuk 
azonban szét a  tervezőmunkát a  termeléstől 
és biztosítottunk szám ára modern, kitűnően 
berendezett tervezőirodákat, hogy a  tervezők 
egyben elszakadjanak a termeléstől és a  k i
vitelezés során jelentkező gyakorlati munka 
követelményeitől. E z az elszakadás ugyanis 
gyökere az e téren jelentkező hibáknak és 
mérhetetlen károkat okozhat. Tervezőinknek 
legalább annyira, de általában sokkal inkább 
otthon kell lenniük a  technológiában és külö
nösen az új technika eredményeinek ismere
tében, m int az üzemek termelést irányító, vagy 
a  kivitelezést végrehajtó szakembereinek. T er
vező kádereinken nemcsak beruházási te r
veink sikeres végrehajtása múlik, hanem sok 
tízmillió m egtakarítással járulhatnak hozzá 
népgazdaságunk gyorsabb fejlesztéséhez, ha 
terveikben az anyagtakarékosságot és a  be
ruházások önköltségének lehető legnagyobb 
mértékű csökkentését érvényesítik.

A régi iskolából kikerült műszaki értelmi
ségünknek ennek érdekében kell a  mainál 
fokozatosan jobban megismerkednie a  terv 
gazdálkodásunk általános és súlyponti kérdé
seivel is.

A látókörét, érdeklődési területét egyre 
inkább tág ítan ia kell. Nem tud a részletekben 
jó munkát végezni az, akinek fogalma sincs 
az egésznek a körvonalairól. Ennek érdekében 
kell pl. a  műszaki irodalom terén is a  mainál 
sokkal nagyobb eredményeket elérni. A  mű
szaki propaganda terén is a technikai szak
munkák mennyiségének örvendetes emelke
dése mellett okvetlenül irány t kell venni mű
szaki és tudományos folyóirataink színvona
lának jelentős emelésére szakmai és politikai 
téren egyaránt.

A  fiatal mérnök-technikus generáció felé 
is azt kell mondanunk, ami áll a  régi műszaki 
gárdára, reájuk is vonatkozik. Új, fiatal mű
szaki erőink dolgozó népünk beléjük helyezett 
fokozott bizalmát és várakozását elsősorban 
azzal szolgálják meg, ha az eddiginél sokkal 
nagyobb lendülettel és gyorsabb ütemben 
mélyítik ki szaktudásukat, szerzik meg gya
korlati, üzemi tapasztalatukat és megfelelő 
szakmai, majd közgazdasági látókörüket, hogy 
bármilyen műszaki értelmiségi munkaterüle
ten megállják helyüket.
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Az MTESZ és a műszaki értelmiség- 
feladatai

De legyen új vagy régi műszaki káder, 
egyaránt vonatkozik reájuk, hogy egyre foko
zódó tervszerűséget kell érvényesíteni^ a  
munka minden területén: a termelés vezetésé- 
l>en, a felsőbb műszaki irányításban, a  tudo
mányos 'kutatómunkában, az újító- és sztaihá- 
nov-’mozgalomban, a műszaki dokumentáció
ban és a szabványosító m unkában egyaránt. 
A műszaki munka vezérfonalát ötéves m ű
szaki fejlesztési tervünk fogja megszabni. Az 
ezekben foglalt súlyponti feladatok megoldá
sára kell a műszaki értelmiség széles köreit 
mozgósítani, a rendelkezésre álló minden esz
köz felhasználásával.

Mindez azonban távolról sem jelenti azt, 
hogy most m ár mindent beskatulyázzunk és 
változatlan rendszerekbe foglaljunk, hogy 
műszáki kádereink teremtő kezdeményezése 
ne hozhasson felszínre olyan, tervünkben^ még 
nem szereplő problémákat, amelyek segíthet
nek bennünket az ú j technika bevezetésének 
meggyorsításában, népgazdaságunk általános 
technikai színvonalának emelésében. „Szá
munkra, bolsevikek számára, — mondotta 
Sztálin elvtárs — az ötéves terv nem valami 
befejezett és minden időre adott dolog. Szá
munkra az ötéves terv, mint minden terv, csak 
terv, azaz megközelítése a feladatnak, amelyet 
konkretizálni, amelyet tökéletesíteni, amelyen 
változtatni kell a helyi tapasztalat, a terv meg
valósításának tapasztalata alapján. Semmiféle 
ötéves terv nem képes felmérni mindazokat a 
lehetőségeket, amelyek a mi társadalmi rend
szerünkben szunnyadnak és amelyek csakis 
munka közben, a terv megvalósítása közben 
kerülnek felszínre . . .“

E zért van az, hogy a P á r t  és a kormány 
messzemenő anyagi és erkölcsi támogatásban 
részesíti a műszaki értelm iséget és annak 
tömegszervezetét, a Műszaki és Term észet
tudományi Egyesületek Szövetségét. A mű
szaki értelmiség feladata, hogy ezt a tám o
gatást értékelve és felhasználva, minél foko
zottabban bekapcsolódjék a Szövetség, ille
tőleg a tagegyesületek m unkájába.

Ahhoz azonban, hogy a műszaki érte l
miség az élenjáró technika hordozója lehessen, 
el kell sajátítan ia a marxizmus-leninizmus 
tanításait is, s ezen a téren is igen fontos 
feladat vár a Szövetségre. íg y  és ilyen mó
don feladata a Szövetségnek és a tagegye
sületeknek az egész ország technikai és tudo
mányos színvonalának emelése. A nnak egy
arán t meg kell m utatkoznia a műszaki kö
zépiskolai és egyetemi oktatásban, a szak
munkásképzésben, valam int a technikai ká
derek műszaki és politikai továbbképzésé
ben.

A Szövetségnek és a tagegyesületeknek, 
de természetesen a tagoknak is harcolniok 
kell a m/üszaki értelmiség soraiban még

helyenként meghúzódó kozmopolita, a nyu
gati technika mindenek felett való fölényét 
hangoztató reakciós irányzat ellen. A nyu
gatim ádat sok esetben összefügg a Szovjet
il nióról való sokszor igen hiányos ismeretek
kel is. E zért egyre szélesebb körben kell 
ism ertetnünk a Szovjetúnió élenjáró techni
kai eredm ényeit és meg kell találnunk a  kap
csolatot a bará ti népi demokráciák műszaki 
értelmiségével, a tapasztalatcsere széleskörű 
kifejlesztése ú tján  is.

Feladata  a Szövetségnek és a tagegye
sületeknek, hogy a műszaki értelmiség m in
den tudásával, erejével segítse népi demo
kráciánkat a szocializmus felépítésében, a 
műszaki fejlettség magas foka elérésében, 
abban, hogy anyaggal és energiával, a dol
gozó nép munkaerejével, a nehéz fizikai 
munka felszámolása ú tján  a legtakaréko
sabban és legészszerűbb módon gazdálkod
junk. Segítsenek abban, hogy megvalósuljon 
a szocialista építés egyik alapelve, a szel
lemi és fizikai m unka magasabb síkon való 
kiegyenlítődése.

Csakis közös építőm unkával tudunk ha
ladni a szocialista építés ú tján . Rákosi elv
társ tan ítja : „A munkások és tudósok, a fizi
kai és szellemi dolgozóknak összmüködése 
elengedhetetlen tartozéka a szocialista ter
melésnek . . .“ „Az értelmiség és a fizikai dol
gozók egységes m unkája teszi a szocializ
must a korlátlan lehetőségek hazájává. Ez 
teszi lehetővé, hogy a rekordok, am ikről a 
kapitalizm usban szó sem lehetett, amiket 
tegnap még mi m agunk is elérhetetlennek 
tartottunk, holnap már elavultak és újaknak 
adnak helyet. Ez teszi lehetővé a technika 
szinte korlátlan lehetőségeinek kifejlődését.“

Az elmúlt évek tapasztalatai világosan 
megmutatták, hogy ha világosak a célkitűzé
sek, ha azok politikailag megalapozottak, 
kizárólag rajtunk, a mi munkánkon múlnak 
az eredmények. Á  feladatok, am elyeket az 
ötéves tervben m agunk elé tűztünk, nagyok. 
Azok elvégzéséhez mozgósítanunk kell m in
den erőt és nem lehet kétséges az, hogy a 
műszaki értelmiség, amely már eddig is egyre 
nagyobb számban és egyre nagyobb meggyő
ződéssel fordul a szocialista építés felé, együtt 
a fizikai dolgozókkal, együtt az egész magyar 
dolgozó néppel, segíti hazánkat abban, hogy 
a technika legteljesebb kihasználásával újabb 
és újabb győzelmeket arassunk. Nincs és nem 
lehet szebb feladat, m int a szocializmus épí
tésének széles és hatalmas frontján  küzdeni. 
Ennek a  gondolatnak legyen a harcosa a 
Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége a  Tagegyesületek és a Szövetség
nek minden egyes tagjia. íg y  tud ja  a  műszaki 
értelmiség együtt megoldani a  dolgozó néppel 
a nagy országépítő feladatokat: azokat a fel
adatokat, amelyeket népünk, a  P á r t  és Rákosi 
elvtárs tűzött ki valamennyiünk elé.
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A modern műcserzőanyaggyártás*
D B  T Ó T H  G É Z A

Bőriparunk növényi cserzőanyagfogyasztá
sát a hazai források (tölgykéreg, gubacs) leg
feljebb egytizedrészben fedezik1 és ezért sokmillió 
Ft értékű importra van szükségünk quebra- 
chofa-, mimózakéreg-, valonea-, gesztenyefa- 
kivonatokból.

A növényi cserzőanyagok pótlására irá
nyuló kísérletek igen régi eredetűek. A XVIII. 
században Suchow,2 valaminlt Pfeifer savanyú 
kőszén- és faszénlkátrány lepárlási termékekkel 
próbáltak cserezni. Bár ma megállapíthatjuk, 
hogy próbálkozásaik helyes irányban történ
tek, azonban az akkori kémiai ismereteknél 
természetes, hogy komoly eredményeket nem 
érhettek el, mert hiszen 150 óv kellett ahhoz, 
hogy 1911-ben az első ténylegesen használható 
műcserzőanyagot előállítsák3 és még további 
három évtized múlt el a modern vegyiipar fej
lettségi fokán is, míg a műcserzőanyagok minő
ségileg és mennyiségileg a növényi cserző
anyagok és krómsók mellett jelentős szerepet 
vívtak ki a bőrgyártásban.

Bár nem kétséges, hogy a műcserzőanya
gok felihasználásának főleg az önellátó törek
vések kedveztek, azonban ma már olyan kitűnő 
minőségű műcserzőanyagokat is ismerünk, hogy 
az azokkal kicserezett 'bőrök tulajdonságai 
vetekszenek az évezredes növényi cserzéssel.

Magyarországon műcserzőanyagiparra mind
két szempontból szükség van. Részint deviza- 
megtakarítás, részint speciális tulajdonságú 
bőrök előállítása céljából. Ezzel kapcsolatban 
felmerül a kérdés, milyen műcserzőanyagokat 
állítsunk elő? Hogy erre feleletet adhassunk, 
először meg kell vizsgálnunk milyen műcserző
anyagok ismeretesek, milyen nyersanyagok 
szükségesek gyártásukhoz és melyek felelnek 
meg legjobban bőriparunknak.

A műcserzőanyaggyártás nyersanyagának 
megválasztásánál egyik legfontosabb követel
mény, hogy az elegendő mennyiségben és olcsón 
álljon rendelkezésre, ezért legnagyobbrészük 
a vegyiipar melléktermékeiből keiül ki. Jelen 
közlemény egyik célja éppen az, hogy vegyé
szeink előtt ismertessük mindazokat a lehető
ségeket, amelyek a műcserzőanyaggyártásnál 
számításba jöhetnek és felkutassuk azokat az 
eddig fel nem használt tartalékokat, amelyekből 
hasznos termékeket állíthatunk elő iparunk szá
mára. Két példát is említhetek arra, hogy ilyen 
hulladékanyagok léteznek, csak fel kell azokat 
kutatnunk. Az egyik a csepeli cellulózegyár 
káros mellékterméke, a szulfitszennylúg, mely 
óriási mennyiségben ömlik a Dunába és mely
nek nemesítésére a jövőben gyár fog létesülni. 
Másik példa: a Cbinoin-gyárhan pirokatehin 
homológok gyűltek össze, amelyből a Bőripari 
Kutatólaboratóriumnak jóminőségű műcserző-

1 1 0 -  - S O ,H
I ..........

C H sO H +  H O  - x

anyagot sikerült előállítani. Valószínű, hogy 
ezeken felüli még találni fognak vegyészeink 
olyan mellék- vagy hulladéktermékeket, ame
lyek műcserzőanyaggyártásra alkalmasak. — 
Ennek megkönnyítésére az alábbiakban áttekin
tést nyújtok arról, hogy a modern műcserző- 
anyaggyártásnak melyek a nyersanyagai.

A műcserzőanyagokat (szintetikus cserző
anyagók, syntan-ok) általában segéd-, kombiná
ciós- és helyettesítő cserzőanyagok csoportjaiba 
sorozzák aszerint, hogy a növényi cserzőanya
gokat ténylegesen helyettesíteni képesek-e, 
avagy csak kisebb (5%) —• nagyobb (25%) mér
tékben hozzákeverve használhatók fel. E közle
ményben azonban a műcserzőanyagokat nem a 
felhasználhatóság, hanem az előállítás és kémiai 
szerkezet szempontjából fogom tárgyalni, mert 
arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy az 
ötéves terv folyamán milyen műcserzőanyagok 
előállítása jöhet nálunk szóba és milyen beren
dezéseket kell létesítenünk az újonnan építendő 
műcserzőanyaggy árban.

Ebből a szemszögből nézve a műeserzőanya- 
gokat 11 csoportra osztottam fel:

I. Fenolszulfosavak formalin-ko/ndenzá- 
tumai.

II. Naftalinszulfosavak formalin-ikonden- 
zátumai.

III. Fenol-formai in gyantáik utólagos szul- 
furálásával nyert termékek.

IV. Arii- és oxiarilszulfosavak kondenzá
ciós termékei ligninszulfosavival, kol- 
foniummal és formáimnál.

V. Dioxidifleinilszulfon származékok.
VI. d-naftol alapú kondenzációs termékek.

VII. Polifenol-formalin kondenzátumcik.
VIII. Szulfonimid és fkarbonimid származé

kok.
IX. Alkilszulfokloridok.
X. Szerves foszfor-, vas-, szilícium- és 

bórvegy illetek.
XI. Impregnáló műgyanták.

I.
Az első csoportba soroltam a fenolszulfo- 

savaknak (ill. homológjaiknak) formaiinnal vagy 
más aldehidekkel való kondenzációs termékeit. 
A reakció többféleképpen játszódhatik le. 
Gastellu4 szerint a fenolszulfosav formáimnál 
fenolalkoholszulfosavat ad:

/ O H  OH
C„H4 + C H sO =  C8H ,—C H .O H  
^SOsH ^SO.H

mely a további kondenzálás folyamán vagy 
éterszerűen, vagy észterszerűen, vagy difenil- 
metán származékok képződése mellett reagálhat.

Éter kötés:

—SO,H

CHiO I l  4 - r iO — V -SO,H
* A Hagyta r Bőrteehnikusak Tudományos Egyesü

letének 1950 április 28-i ülésén tartott előadás anyagából. CHsOH
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Észter kötés:
HSÓ8- \  / - O H

CII.OH +  HO SO,-<( }-O H

CH*0 fi +  HO S O ,- (  L-OH
ICH,OH

Difenilmetán származékok:
OH OH OH

/X  -CH,. OH +  H - f ^ . - C H *  OH +  II -  " '

\ /  \ /  \ /
SO3H SOsH SOnlI

A reakciótermékek áttekinthetőségét bonyo
lultabbá teszi az a körülmény, hogy a fenol- 
szulfosavak 110° C feletti hőmérsékleten dep- 
szidszerűen kapcsolódhatnak és magasabb mol- 
súlyú termékeket adnak. Ilyen cserző hatású 
„trídepsidet“ E. Fischer5 szintetikusan is elő
állított:
ho \  y~-sOi~o-y y~S08—o-<  ̂ \ - so,h

A formaiin kondenzáció depszidekből kiin
dulva még magasabb .molsúlyú}, kevert termé
kekhez vezet, amelyek cserzőhatása előnyös.

A kondenzáció folyamán a szulfosavgyök 
részben le is szakadhat, amit Schütte,6 valamint 
Blangey a következő kristályos termők, ill. 
homológjainak előállításával igazolt:

OH
1

OH
1

OH
1

, / \ _
1

CH2- / X | -
1

CiL \ —!
v \ J| |
CH3 CH8 CH3

trioxitritolildimetándiszulfosav
Ugyancsak előállították a megfelelő homo

lóg 4 és 5 krezolgyökből álló diszulfosavakat is, 
az egyensúlyi helyzet azonban az alacsony mol- 
súlyiú (2— 3 tagú) termékek felé tolódik el, ahol 
a szulfocsoportok száma alig kevesebb, mint a 
benzolgyűrűké.

Üzemi méretű előállításoknál természetesen 
az izomerek keveréke keletkezik, mert pl 0 -, p- 
és m-krezol keveréke 10  izomér dihidroxiditolil- 
metándiszulfosavat eredményez, amelyek mel
lett még a különböző molsúlyú homológokat is 
számításba kell venni. Megállapították, hogy a 
cserzőhatás elérésére legalább 3 fenol-, vagy 
krezolgyök kapcsolódására van szükség.7 Érde
kes jelenség, hogy a kristályosán előállított 
tiszta vegyületek cserzőhatása rosszabb, mint a 
keveréké.

Mindezen termékek a sok szulfocsoport foly
tán erősen savanyú jellegűek (pH 1,3—1,7, 1%-os 
oldatban) és ezért közvetlenül nem használha
tók fel cserzésre. Viszont ha semlegesítjük őket
3,5—4 pH-ra, a keletkező nátriumsók cserző
hatása lényegesen rosszabb. A műcserzőanyag- 
gyártás első nagyipari készítményei (Neradol) 
ebbe a. csopontba tartoztak. Önálló cserzésre 
nem alkalmasak, hanem mint segódeserzőanya- 
gok (Tanigan D, Tanigan U konc.,, Irgatan FL) 
növényi cserzőanyagclk mellett 5%-ban előnyö
sen felhasználhatók. Alacsony pH értéküknél

fogva a bőröknek világos színt és duzzadtságot 
kölcsönöznek.

Minthogy iparunknak elegendő fenol és kre- 
zol nem áll olcsón rendelkezésre, ezért ezen 
segédcserzőanyag előállítása nálunk nem gazda
ságos és azt a kevés fenolszármazékot, amely 
rendekezésünkre áll, nemesebb műcserzőanyag 
készítmények gyártására kell fordítanunk.

II.
A második csoportba soroltam a naftalin- 

szulfosavaknak formáimnál képzett kondenzá
ciós termékeit. Felhasználható azonban a 
magasabb homológok és származékok egész 
sora. így a különböző szabadalmi leírásokban
megemlítik a következő

naftáim helyett:
metilnaftalin,
izopropilnaftalin,
klórnaftalin,
diklórdihidronaftalin,
antracén,
íenatrén,
fluorén,
rétén,
karbazol,
kumaron,
indón,

vegyiileteket,

formaiin helyett:
acetaldehid, 
propionaldehid. 
aceton, 
klóraoeton, 
furfurol, 
mezitiloxid, 
foron, 
karbamid, 
tiokarbamid, 
metilolkarbamid, 
dimetilolkarbamid.

A reakció lefolyása itt is hasonló ahhoz, 
mint amelyet az I. csoportbeli műcserzőanya
goknál tárgyaltunk. Pl a naftalinszulfosav és 
(15 mól. formaiin dinaftilmetándiszulfosav 
keletkezése mellett reagál:

2Ci0HjSO3H +  CH.,0 =  (C10HGSOsH) -  CH2 —
-  (C10H6SO3H) +  H20

Ha a formaiin több mint */* mól naftalin
szulfosav mohonként, úgy magasabb molsúlyú 
homológ kondenzációs termékek is keletkeznek, 
amelyek azonban nehezen oldódnak vízben. Az 
izom érek száma itt még nagyobb lehet, mint a 
fenol-formalim kondenzációs származékoknál.

A naftalinszulfosav oldata lehűtve köny- 
nyen megdermed, így a formalinos konden
záció csak magasabb hőmérsékleten, 70° C felett 
történhet. Minthogy ilyen magas hőmérsékleten 
könnyen oldhatatlan termékek keletkeznek, azért 
a kondenzálás sebességét csökkentő anyagokat 
(karbamid és tiokarbamid) is alkalmazzák, 
illetve először ezekkel előkondenzúlják a for
maiint.

E csoportba tartoznak a Tanigan F, FC, 
FCBI, NCBÍ, 0, Sintanol T, A készítmények. 
A cserzőhatás növelésére benzilgyököt visznek 
be a szénhidrogénbe benzilkloriddal (Tani 
gan 11).

A naftalinszulfosav kondenzációs termékeit 
Berkmann és Kiprianow8 szovjet szabadalma
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szerint kromátta] oxidálják, ezáltal előnyösebb 
cserzőhatást érnek el. Ilymódon naftokinonok 
keletkezhetnek, amelyeknek előnyös cserző
hatása elismert. Más szovjet szabadalmak kát
ránytermékekből indulnak ki és kénnel konden
zálják a szulfurált termékeket.®

A naftalinszulfosav és fenolszulfosav for- 
malin-lkondenzátumaiból készült segédcserző
anyagok cserzőhatásai között nem észlelhető 
nagy különbség, ami annál feltűnőbb, minthogy 
a naftalinszármazékok OH-csoportot nem tar
talmaznak. Sokáig' az volt a felfogás, hogy a 
műcserzőanyagok cserzőhatása a fenolos OH-tól 
ered. Biedermann10 mutatott azonban rá arra, 
hogy a fenolos OH metilálása nem változtatja 
meg a fenolszulfosav-f ormai in koindenzátumok 
cserző jellegét és ezért a cserzőhatást a szulfo- 
gyclk jelenlétére vezeti vissza. Ottó11 a cserző
hatást a szulfocsoport erős polarizáló hatásával 
magyarázza, aminek következtében az aromás 
gyűrű elektromosan feltöltődi'k és disszociáció
képes csoportok keletkeznek.

A fenti megállapítás reánk nézve azért bír 
fontossággal, mert naftalin beszerzése nálunk 
sokkal könnyebb, mint a fenoltermékeké. így a 
segédcserzőanyagok előállításhoz mi nem fenol- 
származékokból, hanem naftáimból kell, hogy 
kiinduljunk. E segédcserzőanyagokat a bőripar 
főleg a bőr színárnyalatának halványítására 
használja fel.

III.
A harmadik csoportba soroltam a, fenol- 

formalín gyanták [novolak, rezol] utólagos szul-

furálásánál nyert termékeket. A novolak savas 
kondenzációnál keletkezik pl p-krezolból: 12

OH
1

OH
1

OH
1

/ Vi i
1

ch
1

C I l A  -
I

1 1
V

CH3 CHs CHS
A rezol nem túlmesszemenő lúgos konden- 

zálásnál keletkezik. Fenol és formaimból lúgos 
közegben Hough13 szerint műcserzőanyagok 
keletkeznek:

f - CH2-- /X  -  C H ^ ^  -ClbOH
\ /  \ A  \ /

E vegyületek szerkezetileg közel állnak az 
I. csoportban ismertetett termékekhez. Alkal
mazásuk azon felismerés alapján történt, hogy 
a cserzőhatás annál előnyösebb, minél kevesebb 
szulfogyököt tartalmaznak. Ha a fenolokat elő
ször szulfuráljuk és utána kondenzáljuk,, akkor 
főleg olyan termékek keletkeznek, amelyeknél 
majdnem minden fenolgyökre egy-egy szulfo
csoport esik. Ha azonban a formalinkondenzálás 
megelőzi a szulfuráilást, akkor olyan termékek 
is előállíthatok, amelyeknél a szulfogyök és 
fenol aránya lényegesen kisebb lesz (1:3), ami 
a cserzőhatás jelentős emelkedését eredményezi.

Biedermann10 a cserzőhatás változását a 
fenol szulfurálásánál és kondenzálásánál a 
következőképpen szemlélteti:

OH
IA CHA)

OH
I

OH OH
I

cserzőhatás növekszik
V~CHS- ' - C H 2- i

r
OH

A C1L.0

s /

Ow

CC <£>
OÍ-ísJ > :0 :0 OQ fi ü b£ ®'fi cc
03 s-jcöiOX
£ 2
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/
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r C H ,-<  V-CH
\ / '  cserzőhatás növekszik.

i i
SOsH S03H SO;,H
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s  cN 0)MM 
M M i<u :o> OQ
:0 oö oe
-cö ajco t-

pfi <U ’-C 03
o ü

OH

\ /
I
SOsH

Minél több szulfocsoportot viszünk bie tehát 
a novolakba, annál oldhatóbbá válik, azonban 
cserzőhatása annál inkább csökken. Maga a 
novolak vízben oldhatatlan, azonban alkoholos 
oldatban, vagy erősen diszperz állapotban cser
zőhatással bír.14 A szulfogyök bevitele azt a célt 
szolgálja, hogy a minimális vízoldhatóságot 
elérjük.

A szulfurálás történhet tömény kénsavval, 
kénsav felesleggel bíró aromás szulfosavakkal 
(pl naftalinszulfosav) vagy szulfitokkal. Szulfi- 
tok hatására a fenol és formaiin oxibenzilszulfo-

savvá alakul, amelynek előállítását és előnyös 
cserzőliatásátüímízei,15 valamint számos szaba
dalom ismerteti:

HO S  +  CH20  +  NaHS03 A

-►un /  \  nu cn (oxibenzilsulfosavas -  HU~ \ _ A  °H bO A a nátrium)
Az átalakulás azonban közel sem quantita

tiv és ezért ilyen módon teljes szulfurálást nem 
lehet, plérni, hanem egyensúlyi helyzetek állanak
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elő. Az így Jíeletkezett termékeket (szulifit- 
gyanta) tovább kondenzálják formáimnál ;16

OH
I

OH
IC6H3-C H ,-C 6H3
I ICH., CH2
I I
S03Na S03Na

Más eljárásoknál szulfosavakat, novolakot 
és szulfitgyantákat közösen kondenzálnak for
máimnál, ezáltal jó oldhatóságú és előnyös 
cserzőhatású műoserzőanyagokhoz jutnak (Tani- 
gan SK, NH, HZ, Rotanin O.17) P l :18 
oxibenzilszulfosav—CH2—novolak—CH2—naftalin-

szulfosav
Benzilkloridszulfosavval fenolból, illetve 

novolakból magas molsúlyiú benzilfenilétereket19 
is előállítanak:

OH
I

A . c in

OH
I

/N V- CH2

O - CH..- 
I

—SOsH

Az e csoportba tartozó műcserzőanyagok 
egyrészét kombinációs cserzőanyagoknak is 
nevezik, mert növényi cserzőanyagokhoz 25%- 
ban keverve jól felhasználhatók.22 Általános jel
lemvonásuk az, hogy cserzőhatású szulfosavak 
és csak részben szulfonált novolakok közösen 
kondenzált termékei. Az utóbbiak egyedül, víz
ben csak kevéssé oldódnak és a szulfosavak 
diszpergálják őket.

A reakció körülmények gondos megválasz
tásával sikerül a novolakok szulfurálásánál a 
kénsav mennyiségét oly mértékben lecsökken
teni (pl ecetsavanhidridoldatban 15 molszázalék 
kénsavra), hogy a keletkezett termékek a növé
nyi cserzőanyagokat nemcsak kisebb mérték
ben, hanem teljesen pótolni tudják (helyettesítő 
cserzőanyagok: Tanigan extra B, Rotanin W, 
54.203. sz. szovjet szabadalom20).

Difenilmetán származékok helyett előállí
tottak difenilpropán származékokat18 is, abból 
az elgondolásból kiindulva, hogy a növényi 
cserzőanyagok egyrészének (kátebinek) alapváza 
szintén difenilpropán.21

IV.
A negyedik csoportba soroltam azokat a 

niűcserzőanyagokat, amelyek nagy molekula
súlyú vegyületeknek (ligninszulíosav, kolofo- 
nium, szénhidrátok, zsírok, zsíralkoholok, via
szok stib.) aromás szulfosavakkal és formáimnál 
való együttes kondenzációjánál keletkeznek. 
Az erősen hidrofil, kis molsúlyú szulfosavak és 
a felsorolt nagy molsúlyú termékek közös kon
denzációja igen előnyös eserzőihatású kolloid

műcserzőanyagokhoz vezet. A kiindulási anya
gok különböző tulajdonságai szerint az eljárá
sok szinte végtelen variációja lehetséges. A víz
ben jól oldható ligninszulfosavat, vízben kevéssé 
oldható novolakkal (Tanigan extra E, Rotanin 
K, Triumph, Triumph szuper), vagy ipedig a 
nagyon könnyen oldható fenolformalinszulfo- 
savat kolofoniummal kombinálják (Tanigan 
extra F).

Az abietinsav és maleinsavahhidrid kon
denzációs terméke szulfosavakkal diszpergálva 
pl a következőképpen képzelhető el:22

HO3S- V

C I I C O
I
01

CH-CO \  A-SO,H

CH2
A molekulasúly emelése céljából többértékű 

fémhidroxidot is alkalmaznak, amelyek több 
szulfosav molekulát kapcsolhatnak össze és egy
úttal a savasságot is csökkentik. Ilyen termék 
a nálunk gyártott Lignotan,23 amelynél diszulfo- 
dinaftilmetánt alumíniumhidráttal és lignin- 
sulfosavval tovább kondenzálnak. A keletkező 
termékek kapcsolási sémája:

(HS03- C 1oH6-C H -C 1oH6- S 0 2- 0 - ) 3 >
>  Al—0 —S0 2—lignin

Ezen műcserzőanyagok előállítása nálunk 
különösen gazdaságos,, mert egyrészt a nyers
anyagok belföldön rendelkezésre állanak, más
részt előállításukhoz különleges berendezés nem 
szükséges és az eddigi kísérletek bebizonyítot
ták. hogy legalább 50%-ban felhasználhatók 
növényi kivonatok helyett.24

V.
Az ötödik csoportba sorolhatók a dioxidi- 

fenilszulfon _
ho-<^>- so*-\_j>-°H

származékok, amelynek szulfurált és formalin- 
nal kondenzált termékei már magukban is jobb 
cserzőhatással bírnak, mint a megfelelő fenol
származékok. Ennek magyarázatául azt hozták 
fel, hogy a dioxidifenilszulfonban az OH gyök
nek sokkal erősebben savanyú jellege van, mint 
a fenolban.10

A molekula tervszerű felépítésével kitűnően 
fényálló műcserzőanyagok állíthatók elő. 
Pl dioxidifenilszulfon kondenzációja acetonnal, 
majd formaiinnal a következő vegyülethez vezet 
szulfurálás után :22

CHa^
>C-------------ACH3/  HO-< N -so. - ^ V oh

HO-{ ^-OH S03H
CIJ21

HO-<( \-S O s—<x" \-OH so3H1
CH.x HO-\\n _ . .. . \ so3-<  ̂ N-OH
CHâ
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Geigy bázeli cég szabadalmai25 szerint 
(Irgatan-ok) diox idifeniiszulfonclkat lúgos közeg
ben formaiinnal és aromás szulfosavakkal kon
denzálnak. Pl naftalinszulfosavval:

CH, CH3
HO Slb- OII

CH, -SO3 H

vagy glikoléterszulíosavval:
CH2 CH.

HO- .so ,-- >-OH o o
-1  I I,
oh, —

\ /
•1so3H

Kitűnő cserzőhatású műcserzőanyagok kelet
keznek, ha dioxidifenilszulfonokat formáimnál 
és ligninszulfosawal együtt kondenzálunk. 
Ilyen módon állítják elő a Tanigan extra A, S, 
Rotanin S gyártmányokat. Egyes szabadalmak 
szerint formaiin helyett ként, kénklorürt alkal
maznak kondenzáló szerként..

Előnyösebb cserzősavarány elérése végett a 
kapott termékeket kisózzák, ami azonban 
nagyobb, komplikáltabb gépi berendezést igé
nyel és cserzőanyagveszteséggel jár.

E műcserzőanyagok gyártását feltétlenül 
programba kell vennünk, azonban ennek meg
valósítása csak gépiparunk hathatós segítségé
vel fog sikerülni.

VI.

Ide soroltam azokat a műcserzőanyagokat, 
amelyek /1-naftolból indulnak ki és ennek szul- 
furált kondenzátumait tartaniazzák. A /S-naftol 
szulfurálása 110° C körüli hőmérsékleten rész
ben /bnaftol-6-szulfosavhoz vezet, amely forma
iinnal kondenzálható:

H03S J. 1 r -OH
CH2

HO- •—S03H
A cserzőhatás növelése céljából az így 

kapott terméket továbbkondenzálják novolakkal 
vagy dioxidifenilszulfonnal.

A naftolszulfosav alapú műcserzőanyagok
nak jobb cserzőhatása a fenol- és naftalinszár- 
mazékokkal szemben a karbonilalakkal magya
rázható:

HO.S-:\ / \

CH,\
c
ICH

CH^

0

Többirányú tapasztalat ugyanis az, hogy a 
feni]- és karbonilgyökök közt elhelyezkedő meti- 
léncsoport (—CH2—) savanyú jellegű26 és sók 
képzésére alkalmas. Így pl Ottó11 mérései sze
rint a /1 -nafto 1 szulfosavakban a fenolos OH-nak 
erősebben savanyú jellege van, mint a fenol- 
szulfosavakban. Ugyanígy az alifás metilén- 
gyök folytán a p-oxibenziiszulfosav előnyösebb 
cserzőhatással bír, mint a p-fenolszulfosav.15

E csoportban igen jóminőségű műcserző
anyagok tartoznak (Tanigan QE, KN), melyek 
az értékes délamerikai növényi cserzőanyagot, 
a quebraclhot helyettesítik. Erősen adstringen- 
sek, tehát a bőr kollagénjéhez erősen kötődnek 
és cserzősavarányuk előnyös. yS-naftolból bőr
iparunk (Első Pécsi Bőrgyár) már állított elő 
jóminőségű műcserzőanyagot és a hazai /J-naftol- 
gyártás is ennek alapján indult el 1945-ben a 
Péti Nitrogénműveknél.

Módot kell találnunk arra, hogy a /S-naftol 
műcserzőanyag iparunk rendelkezésére álljon, 
minthogy jóminőségű műcserzőanyagok előállí
tására alkalmas. Megoldandó probléma volna 
még nyers /J-naftol előállítása szennyezett, ola
jos naftáimból, ami lényegesen olcsóbbá tenné 
a /3-naftolt és a naftalin szublimálása is felesle
gessé válna.

VII.
A hetedik csoportba a több értékű fenolok 

— pirolkatehin, rezorcin — szulfurált és konden
zált termákéit soroltam. Minthogy e termékek 
csak kisebb mértékben szerezhetők be, azért 
fenollal, krezollal, /J-naftollal és naftalinszulfo- 
savval közösen szulfurálják, kondenzálják őket. 
A rezorci n -formaii n kondenzáció magyarázatára 
Vorländer27 a „menthon“ reakciót hozta fel és 
karbonil alakkal magyarázza azt. A dimetil- 
dihidrorezorcin (=  menthon) formaiinnal sava
nyú jellegű hidráit difenilmútánszármazékot ad, 
mely FeCh-al erősen színeződik:

0 0
II II/  c \  _/ c

CH2 CH H+O+HHC
I I ||......  I I

(CH3)2=C CO CH2 OC C=(CH3) 2

'XC H / ' CH '
A polifenolok érzékenyebbek a formalinos 

kondenzációval szemben, mint a monofenolok és 
igen könnyen oldhatatlan termékek keletkeznek. 
A nehezen oldható kondenzációs termékek old
hatóvá tétele céljából aromás szulfosavakkal, 
szulfitcellulózekivonatokkal enyhén tovább kon
denzálják a gyantákat.

Ebbe a csoportba tartoznak a Tanigan GB, 
G 41, NR; továbbá a Bőripari Kutatólaborató
riumban dr Fehér István és ár Vágó György is 
hasonló műcserzőanyagot állítottak elő hulla
dék pirokatehin frakciókból.

Ha pirokatehin nem is áll olyan nagy meny- 
nyiségben rendelkezésre, hogy a növényi cserzőr 
anyagokat nagy százalékban tudnánk a belőle 
készült műcserzőanyaggal pótolni, azonban nagy 
adstringenciájánál és előnyös cserzősavarányá
nál fogva kiválóan alkalmas arra, hogy az 
olcsóbb, nagyabb mennyiségben előállítható 
műcserzőanyagok minőségét javítsuk vele.

VIII.
Ide soroltam azokat a kitűnő cserzőhatású 

gyártmányokat, melyekben szulfonimid vagy 
karbonilimid csoportok többször ismétlődnek. 
E termékek felépítése aromás aminok és benzol- 
szulfokloridok vagy benzoilSlorid (illetve homo
lógjaik) kapcsolásával történik. Pl az I. G. Far- 
benindustrie leírásai szerint18 bis/1-, 2-dikloro- 
benzol-d-szulfonil-T-aminobenzoil/m-, m’-ben- 
zidindiszulfosav előállítása a következőképpen 
történik:
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CI

CI V
- / ('() Cl +  H 11X-

H08s  SO.H
I I

/  \ >—NHH +  C1 CO-

)> -S 0 5 Cl +  H NH HN H +  Cl S02—'

Cl
I

-Cl
benzidin-

diszulfosav
aminobenzoil-

klorid
diklorobenzol-
szulfoklorid

Felhasználást nyerhetnek még szulfanikav, 
p oxilfenolszulfosav, diaminotoluolszulfosav és 
hasonló vegyül etek, amelyekből ilymódon kitűnő 
műeserzőanyagokat állíthatunk elő. Tiszta íehér 
szín, valamint fényállóság tekintetében a nö
vényi cserzőlmyagokat messze felülmúlják e ter
mékek (Tanigan supra DLN, DLC, LL). Elő
állításuk azonban költséges és nagy vegyipari 
felkészültséget feltételez, azért nem valószínű, 
hogy ilyen fajta műcserzőanyagok előállítására 
a közeljövőben nálunk sor kerülhetne. Gyártá
sukra csak úgy számíthatunk, ha a vegyipar mel
léktermékként tudná az alapanyagokat rendel
kezésre bocsátani.

IX.

A műcserzőanyagok egy másik csoportja 
alifás szénhidrogének szulfokloridjait tartal
mazzál, amely a bőrfehérje —NH2 csoportjával a 
Schotten—B a u m a n n- reakció alapján szulfon- 
imid csoportot képez Immendörfer szerint:28

R—S02C1 +  HaN—fehér.je=R—SCh—N H—fehérje
szulfonimid

csoport

R magas molsúlyú alkilgyököt jelent. Az 
átalakulásban főleg a kollagén arginin- és lizin- 
aminosavjainak szabad N Ha csoportjai vesznék 
részt,29 a peptid-kötések - nem reagálnak. Az I. 
G. Farbenindustrie „Immergan“ gyártmánya 
elágaaJa.tlan paraffin-sorbeli szulfokloridból (C15 

szulfoklorid) áll, amely a Merzolát-szappanok 
közben eső terméke. Szódával szemben eléggé 
ellenállóák, ezért száraz cserzést alkalmaznak- 
Az E. I. du Pont de Nemourscég hasonló gyárt
mánya30 .,Skelt“ néven kerül forgalomba. Hasz
nálják még la ciklohexán szulfonilkloridját is 
cserzési célra.-9

Alkilszulíchalogenidek előállítását részlete
sen tárgyalták e lap hasábjain Berty József, 
Oltay Ernő és Schnitta Antal.31 Amerikai köz
lemény29 szerint Reed eljárása szerint kéndio
xid, klór és szén hidrogénekből fénysugárzás 
mellett történik az előállítás.

Az előző műcserzőanyagokkal szemben a 
szulfonimid-csoport tehát itt még nincs kiké
pezve, hanem cs)a;k a fehérjével való reakció 
folyamán keletkezik a szulfonimid-esoport és 
ezen keresztül kapcsolódik a paraffinlánc a 
bőrhöz.

Az alkilszulfokloridok fehórszínű, jóminő- 
ségű, a zsírcserzéshez hasonló „szarvasbőrt“ ad
nak.30 A magyar alkilszulfonát ipar létesítésé
vel bőriparunk számára is megnyílik a lehetőség 
e műcserzőanyag felhasználására. Próbagyártás 
az Ásványolaj Kutatólaboratóriumban és a 
cserzési kísérletek a Bőripari Kutatólaborató
riumban már eredménnyel folynak.

X.
E csoportba soroltam azokat a részint szer

ves, részint szervetlen (foszfor, vas, szilicium, 
bőr) vegviiletéket, amelyek növényi vagy mű
cserzőanyagokkal kombinálva nyernek alkal
mazást.

A foszfátok közül a polimer ■metaifoszíátok 
h as zn á la t os ak el öcs er zésn él32

O 0 o o
O - P -O - P - O - P —0 —P -O — 

I l i i  
ONa ONa ONa ONa

Egyes szabadalmak szerint a hexameta- 
foszfátot kondenzálják vízüveggel, zsíralkoho- 
1 okkal rezorcinnal keményítővel stb. (Benckiser 
szabadalom.33) Méta-foszfát készítmények a Cal- 
gon32 és Coriagen34 is.

A vas sók katalitikus oxidációs tulajdonsá
gának csökkentésére a ftálsav, szulfoftálsav, 
szalicilsav, p-szulfosalicilsav, borostyánkősav 
komplex vegyületeit szabadalmaztatták, vala
mint a III. csoportba tartozó műcserzőanyago
kat használják.35 Pl. a Ferrigan P-gy ár talány36 
képlete:

H S O - / \ - C O - O v  : /
>Fe<

0  1
OH

A Rotanin F lengyel gyártmány17 szerke
zete pedig:

CO—O -Fe—0 —CO
L oh  J

/  X- C H , - /  \\
I

S03FeS04

A Ferrigan P-ben a vas-atom fő- és mellék- 
vegyértékekkel kapcsol össze több mól. szulfo- 
ftálsavat.

A szilicium vegyiiletelk közül itt csak a 
szerves származékokat tárgyalom, amelyeknek 
kémiájával e lap hasábjain dr. Nyúl Gyula37 
foglalkozott.

A polimer szilkonok egyrésze erősen hidro- 
fob tulajdonságú és ezért bőrök vízhatlanná té
telére alkalmazzák őket. A difunkciós dialkil- 
diklórszilánok hidrolízisével, majd kondenzálá- 
sával nyert szilikon-olaj ok a 'bőrbe könny en be
hatolnak, azonban hatásuk nem állandó.38

R
I

Cl—Si—Cl
I

R

H.,0

R
I I

—Si—0 —Si—O-
I I

_R  R

R
I

H O -Si-O H
I
R 

R

-H.0
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Térbeli kapcsolódás folytán szilikon gyan
tákat eredményeznek a trifunkciós trikloro- 
szilándk, amelyeket hidrolízis után toluolos ol
datból emulgálva visznek be a bőr rostjai közé 
és ott 100° C alatti hőmérsékleten kondenzálnak. 
A metil-, etil- és fenil-szilikontriol, valamint 
triaminoszilán-gyanták -sokkal nehezebben mo
sódnak ki és állandó vízállóságot kölcsönöznek 
a bőrnek.

A bórsav szintén alkalmas arra, hogy re- 
zolokkal cserzőhatású vegyületeket képezzen. 
Fenol-formalin lúgos kondenzálásánál, bórsav
val való kezelés után Hough13 a következő ter
méket állította elő:

CH2 OH OH CHo
I I

>—CH2OH+B (OH)3+HOCH2-<

CH2

AJ \ _
\ _ /

CH2- ( r
0\  /0

>B'

CH2

/ L \
\ _ /

o-cir,
E kombinációs cserzéseket részint különle

ges tulajdonságú bőrök előállítása céljából, ré
szint anyaghiány idején alkalmazzák. így pl. 
a vaseserzés technológiája eredményesen csak a 
második világháború idején és után fejlődött 
ki. A jövő fogja megmutatni, hogy e pozícióju
kat mennyire tudják majd megtartani. A vas- 
cserzésnél pl. nagy hátrány az, hogy a növényi 
cserzéstől teljesen elkülönítve végzendő, ami 
az üzem kapacitásának csökkenésével jár.

XI.
A cserzési eljárások egyik újabb irányzata 

az, hogy kondenzálható vagy polimerizálható 
monomolekuláris vegyületekkel itassák át a 
bőr rostjait, majd polimerizálószerek hozzáadá
sával alakítsák át ezeket oldhatatlan gyan
tákká a rostok felületén- Bár ezek az eljárások 
még nem mentek át általánosságban a gyakor
latba, azonban a kísérletek igen biztatóak, mert 
vízálló, vízhatlan bőrök előállítására nyújta
nak lehetőséget.

Az irodalomban eddig ismertetett eljárások
a) karbamid-formaldehid gyantákat,
b) melamin-formalin kondenzációs termé

keket,
c) hexadiizocianátot,
d) metakrilsavésztereket alkalmaznak.
a) A karbamid 2 mól. formáimnál dime- 

tilolkarbamidot12 ad:
n h 2 n h - c h2- oh

/  /
C0+2CH20=C 0
\  \

n h 2 n h —ch2- oh
melyet a nedves bőrbe hordóban való forgatás
sal39 visznek be 2,5 pH mellett, majd meglúgo- 
sítva az oldatot a kondenzációt tovább folytat
ják, részben hosszú lánc, részben gyűrűképző
désig:

N -C O -N H -C H 2-N -C O -N H .. .CH3
I I
CH2OH CH2OH

Erélyes kondenzáció térbeli szerkezetek ke
letkezésére vezethet.

A magas molsúlyú termékek a növényi 
cserzőanyagokat kicsapják és így a formalin- 
karbamid kondenzátumok fixálószerként is 
használatosak a bőrben lévő feles cserzőanyag 
lekötésére. Bergmann, továbbá Grassmann40 
hívták fel a figyelmet arúa, hogy a cserzőanyag 
kicsapóképesiség a

—• CO—NH—OH;;-csoport periodikus ismétlé
sének következménye, mely a fehérjékhez ha
sonló felépítést eredményez.

b) A melamin, mely 3 mól. ciánamid poli- 
merizálása útján keletkezik, formáimnál tri- 
méti 1 oi-me 1 arnint ad, mely Tanaik MKX néven 
kerül forgalomba:41

3H2N— c n= h 2n - c c—n h 2 3CHa9
N N
W

NH2

, / N\
HO-CH2- H N - C . C—NHCHíOH 

II I 
N N
\ CS

NH—CH2OH
A trimetilolmelamin kondenzációja sa

vanyú közegben megy végbe, ezért a neutrális 
bőrbe visszük be, majd utána savanyú közeg
ben kondenzáljuk. Kondenzáció után a mélá
in in-gyctkök
—melamin -CH2—0 —CH2—melamin—CH2—0-CH 2—
módon kapcsolódnak össze imino-osoportokon 
keresztül.

c) A hexandiizocianátokat szintén ajánlot
ták cserzésre.39 Előállításuk ammónián keresz
tül foszgénnel történik:

Cl
H2N-(CH 2)„-NH2 +  2C0=4HC1 +

\
Cl

+  0=C =N —(CH2)„—N =C =0
Víz hatására lassan C02 lehasadása mellett 

kondenzációval magas molsúlyú polikarbamid- 
származékok keletkeznek:

-(C H 2)6-N H -C O -N H -(C H 2)e-N H -C O -
A diizocianátok a nyálkahártyára erősen 

ingerlőleg hatnak, ezért a velük való dolgozás 
óvatosságot igényel.

d) A metakrilsav származékok közül leg
jobban bevált a n-butilmetakrilsav-eszter42

CH3
I

CH2=C
CO-OC^H»

mely a bőrbe könnyen felszívódik. Főleg 
cserzett bőrök vízhatlanná tételére alkalmaz
zák. Ha 40%-kal impregnáljuk a bőröket, úgy 
a kopási ellenállás 60%-'kai javul, a vízfelvétel 
pedig csökken. A polimerizáció savanyú közeg
ben megy végbe és vízben oldhatatlan hosszú 
láncpolimerek keletkeznek.
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CH3 CH3 CH3
I I I

-C H 2-C -C H ,-C —CH.,-C-CHa-
I I I

c o  c o  c o
I I I

0 -C 4H„ 0 -C 4H„ 0 —C4H„
Ezen cser zés i és impregnálási módszerek 

azért bírnak fontossággal, mert így elérhető a 
gumitalpak kitűnő ellenállóképessége, a bőr- 
talpak előnyös légáteresztő tulajdonságával és

előnyös mechanikai feldolgozhatóságával pá
rosulva.. * **

A műcserzőanyagok és növényi cserző
anyagok kémiai szerkezet szempontjából nem 
mutatnak hasonlóságot- A növényi cserzőanya
gok két legjellemzőbb képviselője, amelyek szer
kezete ismeretes, a kínai tannin és a  mimóza
kéreg cserzősava.

A kínai tanin szerkezete43 a Haworth-féle 
gyűrűs glukóz-képlet alapján:

HO
■°<
HO

HO<( ^>-coo
HO/  \  

\  /

OH
H07X-00C-

\ /

OH
\  /OH

OH

coo ooc
HOHO H

HOC >-coo J>
HO ) \ 1HO coo

c-
I

H

HO

HO

c-
IH

H
I

- o

\ y
-T -C

1 1 0 /  ">-COO-X /  
HO

CO CH2-OOC 
\  / \  

OH HO!
OH

penta(m-digalloil)A-glükóz
OH

-00C -7 >OH
OH
>01
OH

A mimózakéreg cserzősavjának szerkezeti 
képlete Roux44 szerint:

H O -'

v / \

0 v OH
CH--- >0
! X /CHOH ^

CH. CHi.

HO

OH
I

HO- X—OH
\ /

° \ CH
CHOH

X 7X  c h Y
o

I

HO.

CHOH
c h — 7  x o h |

0  7  OH vagy 4
3,7,3’,4\5’pentaoxi-2-feni]-kromán polimerje

Az egyikre a cukormolekulához kapcsolt 
digalluszsajvak, a m ásikra a  kondenzált kate- 
hin-gyökök jellemzőek. A növényi cserzőanya
gok szintézise eddig csak a gallObanninoknál si
került, de előállításukra gazdaságos módsze
reink nincsenek. A műoserzőanyagok közül ta 
lán csak a ligninszulfosav m utat némi rokon
ságot a fcatehineklkel, amennyiben mindkettő 
alapváza fenilpropán gyök.45

Mégis érdekes jelenség, hogy a műcserző- 
anyagokka.l kicserzett bőrök a szokásos kémiai 
analízis és mechanikai tulajdonságok alapján 
alig megkülönböztethetőek a növényi cserzésű 
bőreiktől és így a gyakorlatban jól beválnak.

Schíitte5 1937-ben a műcserzőanyagokról 
írt tanulmányában úgy nyilatkozott, hogy azok 
a növényi cserzőanyagokat csak kis mértékben 
pótolhatják. Ma ellenben műcserzőanyagokkal 
már egyedül is jóminőségű cserzés végezhető4" 
és itthoni kísérletek alapján m ár 50, sőt na
gyobb százalékban eredményesen sikerült pó
tolni a növényi cserzőanyagokat.

Bár még messze állunk attól, hogy a cser
zőanyagok kémiai szerkezete alapján a készbőr 
fizikai és mechanikai sajátságait előre meg 
tudnánk állapítani, azonban a tudatos szintézi
sek és a gyakorlati tapasztalatok felhasználásá
val jóminőségű műcserzőanyagok előállítására 
az út nálunk is nyitva áll.
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Adatok a Szovjetunióban folyó alkaloidkutatáshoz
H E G E D Ű S  T I B O R

Az utolsó évtizedekben a  szovjet tudósok 
hatalmas sikereket értek el az alkaloidok 
kémiája terén is. 1929 és 1946 között a Szovjet
unióban 108 új alkaloidot fedeztek fel és közü
lük igen sokat m ár fel (is használnak, míg 
ugyanakkor a  világ többi országaiban csak 
324-et, amelyek gyakorlati alkalmazására nem 
került sor. A szovjet alkaloidvegyészek eme 
valóságos diadalátjának a történetét szeret
ném röviden vázolni az alábbiakban.

Az Összszövetségii Gyógyszerkómiai Kutató 
Intézetben 1928-ban alkaloidkómiai laborató
riumot szervezték, amelynek vezetésével az 
ország egyik legképzettebb szerves kémikusát, 
Alexander Pavlovics Orechovot bízták meg. 
Orechov kiváló tanítónak és tehetséges veze
tőnek bizonyult. Ö volt az első szovjet kutató,

aki elkezdte a Szovjetunió gazdag flórájának 
rendszeres vizsgálatát azzal a céllal, hogy új 
olkaloidtartalrnú növényeket fedezzen fel, 
azokból az alkaloidokat előállítsa és ezek be
ható tanulmányozása segítségével új gyógy
hatású anyagokat állítson elő. Azok a  botani
kai expedíciók, amelyeket P. Sz. Masszagetov 
vezetett, értékes ^anyagot szolgáltatták ehhez a 
munkához Közép-Ázsiából, a  Kaukázusontúl- 
ról, az Altáj-vidékröl. Ebben az időben több 
mint 700, azelőtt soha senki által nem tanul
mányozott növényt vizsgálták meg, amelyek 
közül mintegy százban találtak alkaloidokat és 
körülbelül 60 új alkaloidot állítottak elő belő
lük.

A laboratórium az alkaloidok tanulmányo
zása során nem m aradt csak a felületen. Az új
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alkaloid felfedezését nyomon követte annak 
beható részletes vizsgálata, szerkezetének föl
derítése. Az ezzel kapcsolatos közismert nehéz
ségek ellenére Orechov és munkatársai az új 
alkaloidok nlagyrészénél ezt a munkát teljes 
sikerrel végezték el. Emellett Orechov, mint 
valódi szovjet tudós, össze tudta kötni a ma
gasszínvonalú tudományos kutatást az eredmé
nyek gyakorlati felhasználásáról való állandó 
gondoskodással a szocialista népgazdaság és 
különösen a szovjet egészségvédelem érde
kében.

Az első nagy sikert a középázsiai Anabasis 
cphylla vizsgálata hozta, amelyből Orechov 
0- M. Menysikovval együtt három új alkaloi
dot állított elő: \az anabázint, az afíllint és az 
afillidint. Ezek közül az anabázin (szerkezete: 
«-piperidil - A piridin) kiváló inszekticid anyag
nak mutatkozott és már röviddel fölfedezése

míg a szalszölidin
-A C1K  H3C -0 ' v  \

H3C -0 \ ^ \ c H /

ch3

CH2

NH

a 6 -os helyen is metoxi csoportot tiairtalmaz. 
Mind a két alkaloid értékes gyógyszer, mint 
hatásos vérnyomáscsökkentőket az orvosi gya
korlatban kiterjedten használják. A szalszolin 
sósavas sója formájában a VIII. Szovjet Ál
lami Gyógyszerkönyvben is hivatalos,

A kutatások során Menysikov arra a föl
fedezésre jutott, hogy igen sok alkaloid-vázát 
egy új, általa fölfedezett heteroeiklikus rend
szer alkotja, amely két pirrolidingyűrűt tartal
maz összekondenzálva

H
N \

CH2

CH2

CH2/

után nagy jelentőségre tett szert a szovjet nép
gazdaságban. A rovarokra — pH. levéltetű — 
való hatás szempontjából felülmúlja a nikotint. 
Alkalmazzák egyrészt mint növényvédőszert, 
másrészt 2—3%-os anabázinszullfátoldattal való 
lemosás formájában az állatorvosol álsban a tet
vesség gyógyítására.

A Convolvolus pseudocanthabricus és Con
volvolus subhirsutus-ból Orechov és R. A. 
Konovalov előállítottak két új alkaloidot, a 
konvolvint és konvolamint, a veratrumsav 
nortropin- és tropin-észterét. Mindkét alkaloida 
igen erős hatású helyi érzéstelenítőnek mutat
kozott, de mellékhatásaik miatt gyógyászati 
alkallntazásra nem voltak megfelelők. R. A. 
Konovalovnák és M. Sz. Rabinovicsnak azon
ban (ezekből kiindulva) sikerült szintetizálni a 
konvokaint, amely összetételére nézve p-ami- 
nobenzoesavas tropineiszter, amely alkalmas-

H2C—CH— CH2\
I \

NCH3 CHOCOC6H4NH2
I /H,C—CH—C H /

nalk bizonyult arra, hogy az importált drága 
kokaint ia 'szemészetiből is kiszorítsa. (G. R- 
Chluszer: Vesztnyik dftalmologii XII, 383. 
1938. — 5.)

Egy középázsiai pusztai növényből, a Sal- 
solia Riohteriből Orechov és Proszkurina elő
állították a szalszolint, szalszolidint és szalsza- 
mint. A szalszolin l-metil-6-oxi-7-metoxitetra- 
hidroizokinolin,

A /C H n  
HOT% /  x

HsC -0 \ / \

CH2

NH
CH
CH3

H2C—-----CH--------CH,I
H,C N CH,

X CH2/ 'X CH3

és amelyet pirrolizidinmek nevezett el. A pirroli- 
zi din-bázisú Ülik a lóid ok közül legnevezetesebb 
a platifillin, amelyet Orechov és Konovalov a 
Senecio Piátiphyllusból állítottak élő; borkő- 
savas sója a VIII. Szovjet Gyógyszerkönyvben 
hivatalos. Farmakológiái szempontból a 
szemre, légzésre és a sírnia izmokra gyakorolt 
hatása közeláll az atropinéhoz, azonban a sze
krécióra és a szívre kevésbbé hat, a  vérnyomást 
csökkenti és általában 15—20-,szór gyengébb, 
ennek következtében nem okoz torokszárazsá
got és szívdobogást. Szerkezete még nincs pon
tosan tisztázva, összegképlete C /H /b N .

A- P- Orechov nem sokkal halála előtt R. 
A. Konovalovval együtt tanulmányozni kezdte 
a sisakvirág-félék fiziológiásán igen aktív al
kaloidjait. A talasiszki sisakvirágból négy ríj 
alkaloidot — a talatizint, talatizamint, talatizi- 
dint és az izotalatizidint — előállítva megálla
pították, hogy ezéknek a bázisoknak, különö
sen a talatizinnek a szerkezete sokkal egy
szerűbb, mint az ebbe a csoportba tartozó leg
több eddig leírt alkaloidnak és ezért lehetséges, 
hogy ezek tanulmányozása fogja a nagyon bo
nyolult összetételű akonitin-alkaloidok kemiz- 
musánák a megértéséhez a kulcsot szolgáltatni.

Orechov munkájának az eredménye nem
csak egész sor alkaloid fölfedezése és nagy ré
szük szerkezetének földerítése volt, amelyek kö
zül sok gyakorlati felhasználásra is került, ha
nem több általános elméleti jelentőségű meg
állapítás is. Így pl. régebben általános volt az 
a vélemény, hogy meghatározott alkaloidok 
jellemzőek és specifikusak meghatározott nö
vénycsaládokra, sőt fajtákra. Orechov nagy
számú esetben állapította meg ugyanazon, vagy 
egymáshoz közelálló alkaloidok jelenlétét telje
sen különböző fajtákban, sőt családokban, meg
cáfolva ezzel a szigorú botanikai specifitásra 
vonatkozó hiedelmet. Ennek az a jelentősége, 
hogy nincs kizárva a  lehetősége annak, hogy a 
növények további tanulmányozása során hazai 
növényekből mód lesz előállítani olyan ismert 
értékes hatóanyagokat, amelyek eddig csak im
portált exotikus nyersanyagokból voltak elő- 
allíthatók.
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A Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
még 1936-hain Orechov és tanítványai előadásá
nak meghallgatása utlán elismerte, hogy mun
kájuk eredményeképpen a Szovjetunió az alka
loidok kutatása területén a vezető helyen van 
a tudományos életben. Orechov 1939-ben meg
halt, de nagyszerű mevélőmunkájának követ
kezményeképpen tanítványai la szovjet alka
loidkutatást nagymértékben továbbfej leisztet- 
ték, biztosítva ezáltal hazájuknak az elért 
irány tmutató vezetőszerepet a tudományos 
életnek ezen területén is.

A Szovjetunió flórájának alkaloidok szem
pontjából való feldolgozását most már nemcsak 
Moszkvában végzik, hanem ia-z ország más he
lyein is, Örményországban, Azerheidzsánhan, 
Kamohsiztánlfean, az Uraiban. Különösen nagy 
sikerrel dolgoznak az alkaloidtartalmú növé
nyek tanulmányozásán az Üzbé-g Tudományos 
Akadémián és a Középázsiai Állami Egyete
men, ahol a munkát Orechov tanítványai, L. 
Junuszov és A. Szadykov vezetik. Az utolsó 10 
évben alkaloidtartalomra több mint 4.500 
különféle növényt vizsgáltak meg és több mint 
20 líj alkaloidot állítottak elő és tanulmányoz
ták behatóan- Orechov tanítványai és munka
társai folytatják és kiszélesítik mesterük kez
deményezéseit. A Gyógyszerkémiai Tudomá
nyos Kutatóintézetben most két laboratórium
ban folyik már ezen a téren a munka, amelyet 
Orechov volt munkatársai, Konovalov és Meny
sikov professzorok vezetnek.

Konovalov Iái Senecio-félékben fölfedezett 
még két bázist, amelyek kitűntek gyenge bazi- 
ciíásukfcal és jó vízoldhatóságukkal. A beható 
vizsgálat kimutatta, hogy ezék a platifillin és 
szenecifillin N-oxi-vegyületei. Ez az elméleti 
szempontból érdekes tény döntő szerepet ját
szott a platifillin ipari méretekben való elő
állításában, minthogy Konovalov kidolgozta a 
N-oxid redukciójának a módszerét és ilymódon 
jelentős mértékben sikerült a kitermelést meg
növelni.

Menysikov Rubinsteinnel együtt fölfede
zett egy új alkaloidot, amelyet szferofizinnek 
nevezett el, szerkezetére nézve 1-guanidin 4-izo- 
amilenaminobután. A szferofizin a vérnyomást 
tartósan csökkenti, emellett a nőgyógyászati 
gyakorlatban igen jól helyettesíti az anyarozs 
alkaloidjait. Ugyancsak Menysikovnak sikerült 
a pirrolizidin-alkaloidák legnagyobb részének a 
szerkezetét tisztázni, amiért Sztálin-díjjal 
tüntették ki.

Említésreméltó sikereket ért él Orechov és 
iskolája a tudományos kutatások eredményei
nek a gyakorlatba való átültetése területén is. 
Üzemesítették az anabázin, efedrin, szalszolin, 
szalszolidin, platifillin és az anabázinból niko
tinsav gyártását, modernizálták a hioszciamin 
és szkopolamingyártást, laboratóriumi módsze

reket dolgoztak ki a tropin, konvokain, citizin 
és szferofizin előállítására.

A legutóbbi időkben Konovalov laborató
riumában úgy tudományos, mint gyakorlati 
szempontból fontos vizsgálatok folynak az alka
loidok adszorbciójával kapcsolatosain. Az alka
loidok adszorbció segítséglével való előállítása 
sok szempontból igen előnyös: a szükséges szer
ves oldószerek mennyisége jelentősen csökken, 
esetleg teljésen kiküszöbölhetők, nem fenyeget 
az elgyaintásodás veszélye, igán híg oldatok is 
feldől gozbat ók stb. Konovalov tudományos 
munkatársai, Labenszkij, Danyilova és Plato- 
nova laboratóriumban kidolgozták és félüzemi 
méretekben is megoldották a morfin mákszal
mából való kinyerésének teljesen eredeti, ad- 
szorbciós módszerét, amelynek igen sok előnye 
van a szovjet gyógyszeripari szakértők véle
ménye szerint, valamennyi eddig alkalmazott 
szovjet és külföldi gyártási eljárással szemben. 
Az ipar képviselői a -módszert elfogadták, a 
gyár tervezése iái múlt évben már folyamatban 
volt. Az eljárás népgazdasági jelentősége igen 
nagy.

Mint elöljáróban említettem, Orechov és 
iskolája 1946-ig 108 új alkaloidot állított elő, — 
köztük mintegy hetvenet Orechov személyes 
közreműködésével. Ezalatt -az idő alatt, míg a 
Szovjetunióban az új alkaloidok egész sora, az 
anabázin, szalszolin, szalszolidin, platifillin, 
szferofizin, konvokain széleskörű alkalmazásra 
talált, külföldön egyetlen új alkaloidot sem 
vezettek be a gyakorlatba. Ez önmagában is 
mutatja a Szovjetunió vegyészei, botanikusai, 
biológusiéi és klinikusai tudományos munkájá
nak élenjáró magas színvonalát- A fiatal szov
jet alkaloidkémia létezésének rövid ideje alatt 
megtisztelő helyet foglalt el az élenjáró szovjet 
tudomány más ágai között is-

A szovjet alkaloidkémia további fejlődése 
új, még nagyobb sikerek felé vezet, amelyek 
ezentúl is gazdagítani fogják az élenjáró szov
jet tudományt és szovjet egészségvédelmet új 
eredményekkel és új felfedezésekkel.

A szovjet tudomány sikerei az alkaloid- 
kémia területén is közvetlen eredményei a 
Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja és 
a szovjet kormány politikájának, amely min
den szükséges feltételét biztosítja a tudomány 
fejlődésének.

I R O D A L O M :
1. Kogan: Klinkai recipekönyv. Az Orosz Föderatív 

Szoeialista Szovjetköztársaság egészségügyi mi
nisztériumának kiadása 1949.

2. Nyikol-ajav: A farmakológia tankönyve, Medgiz 
1948.

3. SzkvOrcov: Farmakológia. Medgiz 1949.
4. Rabinovics: Űj szovjet aneszletikum: A konvo

kain. Megyicinszkaja promyslennoszty 1949. 3. 37.
5. Rabin-ovicis: A -szovjet tudomány sikerei az alika- 

loidikémia területén. Megyicinszkaja promys- 
lennoszty 1949. 5. 20.

„A jó sztahanovistát nemcsak a saját eredménye után ítélik meg, hanem aszerint, hány munkásnak adta át 
tapasztalatát és milyen eredménnyel" (Rákosi Mátyás)
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A tő̂ jeg' Jíokszosítás kémiája
R E T E Z A

v\ íX /   ̂ s

Kevés olyan energiahordozónk van, melyet 
úgy a nagyközönség, mint a szakkörök olyan 
mostohagyermekként kezeltek volna, mint a tő
zeget. A nagyközönség keveset tudott róla, nem 
ismerte azt, hiszen csak ritkán találkozott vele, 
s így előnyös tulajdonságait megismerni nem 
volt alkalma. A szakkörök a büszke energia
hordozó, a kőszén mellett csak alárendelt jelen
tőséget tulajdonítottak mindig a tőzegnek és 
nem sok érdeklődést mutattak annak felhaszná
lására vonatkozólag. Pedig kevés olyan nyers
anyagunk van, melynek sokoldalú felhaszná
lása annyi gazdasági jelentőséggel bírna, mint 
éppen a tőzeg. Jelen közlemény keretében nem 
kívánom e lehetőségeket ismertetni, arra, azt 
hiszem, lesz még alkalmam, hanem inkább a 
tőzegkémiának egy kis fejezetéről, a tőzeg kok- 
szosításának kémiájáról szeretnék rövid ismer
tetőt adni, amelynek legnagyobb kifejlesztői a 
Szovjetunió tudósai, s akiknek munkássága is
mertetett meg bennünket azokkal a folyama
tokkal, amelyek akkor mennek végbe, amikor a 
tőzeget levegőtől elzárt térben hevítjük fel. Mi
előtt azonban ezen ismereteink taglalásába kez
denénk, rövid áttekintést szeretnék adni arról 
a szemünk előtt most is végbemenő folyamatról, 
ami végeredményben a láp keletkezéséhez 
vezet.

Az egyes tőzegtelepekről kitermelt tőzeg 
minősége függ attól, hogy milyen természeti 
adottságok mellet történt a lápi növényzet ki
fejlődése és e növényzetnek a továbbiakban való 
eltőzegesedése. A természeti adottságokat figye
lembe véve, megkülönböztetünk allápi, fellápi 
és kevert!ápi tőzeget.

Álláp ott képződik, ahol a lápi növényzet 
számára az -altalajban bőséges növényi táplálék 
van és ahol kemény, főleg állóvizek vízterét, 
kezdetben a víz alatt élő, később azonban e vi
zek partjain gyökeret vert vízi növényzet 
lassú, de tervszerű befelé növekedése tölti ki. 
Az álláp tulajdonképpeni növényzete főleg a 
fűfélék családjába tartozik. Az álláp növényzete 
nagyon változatos. Csupán a jellegzetesebb 
tagok felsorolására szorítkozom. Kb. 10 m mély
ségig dúsan díszlenek az algák családjába tar
tozó V'aiicheriák. A víz fenekén gyökeredző, de 
a vízben úszó mossatok a tengerifüvekkel (Na- 
jas, Potamogeton, Eílodea stb.) együtt a mélyebb 
állóvizek közismert növényei. Ugyancsak a 
víz fenekén gyökeredzik, de úgy leveleit, mint 
virágait a víz tükre felett neveli a súlyom 
(Trapa), keserűfű (Polygonum) és a tündér- 
rózsafélék (Nympheaceu-e). A lápok partjain 
élő növényzet jellegzetes tagjai, a káka (Scir- 
pus), a nád (Arundo) és a sás (Carex). Továbbá 
a nád tövében buján növő Hypnum-mohák.

Ha a lápi növényzet térhódítása közben az 
eredeti víz felületét teljesen benőtte és a tó 
teknőjét az évenként elhaló növényzet feltöt- 
tötte, akkor a láp elért© fejlődésének csúcspont
ját és b ökövetkezhetik végül az élő láp ki
múlása, kiszáradása. A kiszáradó lápon ked-

* Közlemény ia Nehéz vegyipari Kutató Intézet 
(Veszprém) óbudai kutatólaboratóriumából.

ÁRPA D*

vező viszonyok esetén gyökeret verhet a vizet 
kedvelő fás növényzet közül az égerfa (Alnus), 
fűzfa (Salix), nyárfa (Populus) és bizonyos ese
tekben a nyírfa is (Betula).

Nagyobb esőzések, árvizek újból eláraszt
hatják a fás álláp területét, de önmaguk is, az 
altalaj erős beárnyékolásával és annak állandó 
nedves állapotban való tartásával hozzájárul
hatnak az alattuk levő növényzet eitőzegedési 
folyamatának megindításához. E fáik az átned
vesedett laza talajban már nem tudják fennr 
tartani magukat, bedőlnek a lápba és abban 
lassan elkorhadnak, növelve annak tőzeg- 
mennyiségét. Ez a folyamat példája az erdei 
láp képződésének.

Növényi tápanyagban szegény altalajon és 
lágyabb vizekkel táplált területeken, de íőieg a 
mar kihalt és kiszáradt álláp felületén, egy új 
növényzet jelenik meg, az ú. n. tőzegmoha, 
Spliagnum moha, amely apró szigeteket képezve 
kezdi meg életfejlődését. E szigetek idővel 
nagyabbakká és magasabbakká válnak, míg 
végül szemünk előtt egy összefüggő óriási 
mohatelepülós jelenik meg. A gyökértelen 
lombos spliagnum moha buján nő egymásra és 
nem ritka a 10— 12  m magasra nőtt- mohatele
pülós, amelynek felső zöld takarója alatt a már 
elhalt moha növényzet található. Az ilyen 
lápot nevezzük fellápnak. A Spliagnum mohák 
táplálékukat ásványi eredetű tápláló anyag
ban igen szegény, javarészben a lágy csapa
dék vízből veszik fel. Jellegzetes növény-tag
jai a fellápnak még: az Erica, valamint a 
füvek közül Scirpus és Eriophorum. A tőzeg- 
moha cella szerkezetével magyarázhatjuk meg 
óriási vízfelvevő képességét, -amely száraz mo
hánál súlyának 22-szere-sét is kiteheti. A fel- 
lápnak is megvan a maga fás növényzete, 
amely azonban a tápanyagban szegény talaj
ban már csak csenevósz ©gyedekből áll. Ide 
tartozik a Pinus montana var. uncinata és a 
nyírfa. Nem ritka -a,z az eset sem, amikor az 
elhalt felláp szóién az időjárási viszonyok 
megváltozásával az idők folyamán újra meg
jelenik az álláp növényzete.

Régebben kevert lápok alatt azt a lápot 
értették, amelyben az álláp és a felláp növény
zete egymást követőleg fellelhető volt. Újab
ban azonban a tőzeges földet és a tőzegszerű 
iszap képződményeket is a kevert lápok cso
portjába sorolják.

Természetesen a fentiekben jellemzett fel
osztáson kívül más szempontok is jöhetnek 
figyelembe, ahol már a tőzeget alkotó növé
nyek maradványait, vagy pedig azok kémiai 
tulajdonságait vesszük figyelembe.

Kazakov (1) vizsgálatai érdekes adatokat 
-szolgáltatnak az álláp és fellá-p tőzegének kü
lönböző fizikai és kémiai tulajdonságaira vo
natkozólag. A lágy vizekkel érintkező felláp- 
tőzeg bomlásakor (keletkező különböző savak, a 
lágy vízben lévő kevés Ca és Fe sókkal csak rész
ben tudnak reakcióba lépni, aminek következ
tében az anyag savas természetét megtartja, 
amit a 3.5—3.8-ig mért pH érték is bizonyít.
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Az ilyen tőzegek csupán 12—15%-ig vannak 
kalciummal telítve.

A kemény vizekkel érintkező álláp tőzeg 
bomlásakor keletkező szerves savak lekötésére 
azonban már bensőséges mennyiségű Ca- és 
Fe-ión áll rendelkezésre, minek következtében 
a tőzeg kémhatása gyengén savas, semleges, 
sőt, amint azt a hazai példák is mutatják, 
lúgos kémhatásúvá is válhat. Az ilyen tőze
gek pH értéke 5.9—6.9, vagy még erűnél is ma
gasabb lehet. A Ca telítődöttsógi érték 90— 
95%.

Az elmondottakból következik, hogy az 
álláp tőzegben kevés szabad liuminsav van, 
mivel az eredeti huminsav javarésze kalcium 
és vas só ú. n. humátok alakjában van le
kötve. Ezzel szemben a ifelláp tőzeg nagy 
reakcióképességét a tekintélyes mennyiségű 
huminsavaknak köszönheti.

A  tőzegtelepeket kitöltő növényzet szám
talan kémiailag jól definálható anyagot visz 
be a lápba, melyek egy része változatlan ma
rad, a javarésze azonban anélkül, hogy a ve- 
gyületcsoportok jellegét megváltoztatta volna, 
bizonyos mértékű változáson ment át. Az ere
deti növényzet vegyület csoportjai közül csu
pán egynéhányról szeretnék megemlékezni. 
Ezek az eredeti anyag hamu alkotó része, a 
nyers protein, nem protein tartalmit anyagok, 
nyers zsírok, nitrogéndús extrakt anyagok, 
nyers rost, pentozánok és cserzőanyagok.

A tőzegkémikus, anyagának vizsgála
tánál, a tőzegből szintén ilyen vegyületcsopor- 
tokat igyekszik elkülöníteni és ezeknek vizs
gálatával kívánja eldönteni, hogy pl a kok- 
szosítás folyamán ezek a vegyületcsoportok 
milyen szerepet játszanak a kokszosításnál 
nyert egyes termékek képződésénél.

A  tőzeg szerves anyagkomplexumainak 
vizsgálatára kiváló szolgálatot tesz a Stadni- 
kov által kidolgozott vizsgálati módszer. Ö elő
ször 1 :1  arányú benzol-alkohol keverékkel 
extrahálja a tőzegből a bitument. Kazakov ké
sőbb a Stadnikov módszert módosította és a 
bitument letiléter helyett í acetonnal bontotta 
két alkotó részére, viaszra és gyantára. A bi
tumentől mentesített tőzeget ezután forró víz
zel lúgozta és a vizes extraktumból külön 
határozta meg a cukor, a pekti.n és az ásványi 
anyagok mennyiségét.

A hemioellulóz meghatározására és elkülö
nítésére a tőzegmintát 4 % -os sósavval hidroli- 
zálta. A hidrolizált termékből a redukáló 
cukortartalom alapján számította ki a hemi- 
©ellulóz mennyiségét. A meghatározás utáni 
maradékot nitrogén atmoszférában szárította, 
majd újból (benzol-alkohol keverékkel extra
hálta, a C-bitumen kiválasztása végett. Az 
extrahált anyagot vízfürdőn nitrogén atmo
szférában 1 % -os natronlúggal melegítette és 
leválasztotta a  huminsavakat. A jól kimosott 
maradékot taitrogénatmoszférában súlyállan
dóságig szárította, majd 80%-os kénsavval 
való hidrolizálás után, elkülönítette a cellulózt. 
A hidrolízis utáni maradékot vízzel jól ki
mosta, majd isúlyállandóságig nitrogénáram
ban szárította és mérte A nyert termék a lig
nin és a hamu alkotórész együttes mennyisége 
volt.

A fentiekben ismertetett eljárással a tőzeg 
a következő tőzegkomponensekre volt bontható: 
viasz, gyanta, cukor és más anyagok, pektin-

szerű anyagok, hemioellulóz, cellulóz, humin- 
savak, lignin és hamu.

A következőkben vizsgáljuk meg, hogy a 
fenti alkotórészek a tőzeg száraz lepárlásánál 
keletkező anyagok képződésénél milyen szere
pet játszanak.

Ismeretes, hogy a tőzegnek levegőtől el
zárt térben való hevítésekor lepárlási vizet, 
kátrányt, lepárlási gázt kapunk melléktermék
ként, míg a re tortában szilárd feketeszínű le
párlási maradék marad vissza, a koksz. Ha a 
lepárlás végsőhőmérséklete az 500—550u C-t 
nem haladja meg, akkor azt mondjuk, hogy 
a lepárlás alacsony hőmérsékleten történt. Ez
zel szemben, ha a lepárlás véghőmérséklete 
800° C vagy afeletti hőmérséklet volt, akkor 
magas hőmérsékleten való lepárlásról beszé
lünk.

A száraz lepárlás folyamatos lefolyását 
a következőkben jellemezzük:

A fűtés kezdetekor 100° C körüli hőmérsék
leten a tőzeg elveszti nedvesség-vizét, az anyag 
kiszárad. A tőzeg bomlása már 160° C-on meg
indul. 200° C-nál csekély mennyiségű vízben 
oldható vegyiileték is képződnek, melyek a tő
zeg száradásánál előállott vízzel együtt távoznak 
el a rendszerből. Az intenzívebb bomlás azon
ban 200° C-on felül kezdődik csak. 200—250° C 
között már élénk a széndioxid képződése és ha 
a tőzeg tekintélyesebb mennyiségű éghető ként 
is tartalmazott, a szénsavval együtt nagy meny- 
nyiségű kéndioxid is távozik el a gázokkal.

200° C körüli hőmérsékleten már a kátrány 
első nyomai is megjelennek.

250—300° C között megélénkül a gázfejlődés 
és ugyanezen hőfokok között jelenik meg a 
bomlásvíz és vele az ecetsav. Ugyancsak ezen 
a hőfokon észleljük a vízben oldható fenolok 
képződését is. Ezzel egyidejűleg jelentősebb 
mértékű a kátrány termelés is. A nitrogéntar
talmú vegyületek mennyisége még nem jelen
tékeny. A lepárlási hő hatására a tőzeg meg
feketedik és a tőzegrostok elvesztik rugalmas
ságukat.

300—400° C között legintenzívebb a tőzeg
nek hő hatására való megbomlása. A gázfejlő
dés élénk és ugyancsak a kátrány, bomlásvíz és 
ecetsav javarésze ezen hőmérsékleti határok 
között távozik el a tőzegből.

400° C körül átmenetileg csökken a gáz
képződés, de csökken a bomlásvíz és vízben ol
dódó fenolok mennyiségének képződése is, ezzel 
szemben azonban іа nitrogéntartalmú vegyüle
tek feltáródása jelentékeny mértékben meg
nagyobbodik.

400° C-nál magasabb hőmérsékleten a lepár
lás melléktermékeinek képződési üteme kezd 
elcsendesedni és fcb. 550° C körüli hőmérsékle
ten gyakorlatilag meg is szűnik. Csupán a gáz- 
fejlődésben észlelünk tekintélyes mennyiségű 
növekedést.

600° C feletti hőmérsékleten a bomlásvíz kép
ződése megszűnik, az ammóniaképződés azon
ban 700° C-ig fokozatosan emelkedik. A gáz fej
lődésben 800° C-ig lényegesebb változást nem 
észlelünk.

A különböző hőmérsékleten nyert gáz ösz- 
szetételére vonatkozólag V. E. Rakovszkyj és
K. K. A. Puskin (2) adatai alapján, az 1. sz. 
táblázat ad jó áttekintést.
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1. táb láza t 
H ő m é r s é k l e t

A  gáz 
összeté te l

225—240 350—370 420—430 
h a t á r o k  k ö

450-470 
z ö 11

550

C 04 79.32 39.95 16.60 9.60 7.20
Cm Hu 1.30 4.20 0.30 0.50 0.05

o„ 0.37 0.40 0.25 0.45 0.91
CO 15.90 20.25 18.60 18.90 13.35
H 2 1.61 19.41 41.70 42.57 43.97
CH4 1.15 13.61 22.36 25.74 31.57
N. 0.35 2.18 0.19 2.24 2.98

A kátránynak a hőfoktól függő frakcionált 
leválására V- E. Rakovszkij és Sz. I. Rübin sze
rint az alábbi összeállítás ad számszerű adato
kat. (Az adatok vízmentes tőzegre vonal koz- 
tatva százalékban vannak kifejezve.)

300°-ig 1 .1 1 %
300°—350°-ig 2.27%i
350°—400°-ig 3.31%
400°—450°-ig 1.95%!
450°—500°-ig 0.89%
500°—550°-ig 0.71%'
A tőzeg komponensek mennyiségére vonat-

kozólag csupán egy pár adatot szeretnék meg
említeni a Kazakov-féle vizsgálatokra támasz
kodva.

A felláptőzeg viasz és gyanta együttes 
mennyisége 10—1 2 % között ingadozott hamu- 
mentes tőzegre vonatkoztatva. A cukor és pek- 
tinanyagök együttes mennyisége 14—15%, a 
hemicellulóz 16—27%, a cellulóz a 8—10%, a 
huminsiavak 33—22%, végezetül a lignin 10— 
12% .

Az alláptőzeggel végzett kísérleteknél a 
viaszok és gyanták együttes mennyisége 5—7%, 
cukor és pektinanyagok együttes mennyisége 
10—12%, hemioelilulóz 19—25%, cellulóz 4—12%, 
huminsavak 38—40% és végezetül a lignin 
mennyisége 9—13% volt.

A tőzegkomponensek mennyiségére vonat
kozólag Kazakov (3) adatai szerint a 2. sz. táb
lázat szolgál tájékoztatásul.

2. tá b lá z a t
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F e llá p  tőzeg:
P u sic i-sp h a g n u m  . . . . 4,8 6,2 9,0 6,0 16,5 8,5 33,0 12,0
F enyő  sp h a g n u m  . . . . 5,0 8,0 10,0 5,0 27,0 10,0 22.0 10,0

Á lláp  tőzeg :
S ás-h y p n u m  f a j t a  . . . . 3,0 4,0 7,0 3,0 25,0 4,0 38,0 13,0
S ás-fa  f a j t a ...................... . 2,0 3,0 7,0 5,0 10,0 12,0 40,0 9,0

Kazakov kísérleti adatai továbbá azt mu
tatták, hogy a felláptőzeg gazdagabb bitume
nekben és vízben oldható anyagokban. Ezzel 
szemben kevesebb bennük a humin anyag, mint 
az alláptőzegekben. Továbbá az alláptőzeg faj
tákból kiválasztott huminsavakban a metoxil 
mennyisége majdnem kétszer akkora volt, mint 
a felláptőzeg huminsavaiban- Ugyancsak az al- 
láptőzegekből kiválasztott lignin- és pektin
anyagok metoxil tartalma nagyobb, mint a fel- 
láptőzegek ugyanazon anyagaiban. Kazakov 
vizsgálatait Bogdanov is megerősítette.

A technológus-kémikus számára nagyon ér
dekesek azok az adatok, amelyeket a szovjet 
kutatók a tőzegkomponensek! termikus bontása
kor nyertek. Ezek a kutatások tiszta fényt vet
nek a tőzeg alacsony hőmérsékleten való le
párlásakor keletkező koksz, kátrány, bomlási 
víz és lepárlási gáz kitermelhető mennyiségére 
és azoknak tulajdonságaira.

Kazakov a tőzegkomponensekkel végzett kí
sérleteit alumínium lepárló retortában hajtotta 
végre és gondosan ügyelt arra, hogy az egy
mást követő kísérletek pontosan azonos körül
mények között legyenek elvégezve. Kazakov kí
sérleti adatait kiegészítettem azonban még 
Bogdanov kísérleti anyagával, mivel a kettő 
együtt plasztikus képet ad a tőzeg száraz le
párlás termékeinek várható mennyiségére.

A száraz lepárlás szilárd maradéka a koksz, 
nemcsak egy anyagnak terméke, hanem majd
nem minden egyes tőzeg komponens kisebb- 
nagyobb részvételének köszönheti keletkezését. 
Általában Bogdanov szerint a félkokszosításnál 
képződő tőzegkoksz V3-rósze a huminsavakból 
képződik1. Továbbá a vízben oldható tőzegkompo
nensek és a lignin cellulóz alkotórészek is fő 
kokszképző anyagok. A koksz képződésénél a 
bitumenek már csak alárendelt szerepet játsza
nak, de kedvezően befolyásolják annak szilárd
sági tulajdonságát.

A bitumenes kokszok karbónium tartalma 
magas és ebben a tekintetben azt csak a humin- 
savkokszok közelítik meg. A bitumenes és hu
minsavas kokszok azonban külső megjelenésük
ben lényegesen különböznek egymástól. A bitu
menes kokszok ugyanis tömörek és rostos szer
kezetűek, ezzel szemben a huminsavas kokszok 
lazák és nem állnak össze.

A vízben oldható anyagok kokszai, a bitu
menes kokszokra emlékeztetnek, ezek is tömö
rek és szilárdságuk jelentős. A lignin cellulóz 
lepárlásakor kapott koksz karbónium tartalma 
alacsonyabb és a huminsavas kokszokhoz ha
sonlóan szintén nem állanak össze.

A bomlásvíz legnagyobb része a vízben old
ható és vízben hidrolizálható vegyületek bom
lásakor képződik. A huminsavak és a lignin 
cellulózból előálló bomlásvíz mennyisége alá
rendelt. A tőzeg bitumenes része nincs befolyás
sal a bomlásvíz képződésére-

A lepárlási gáz főleg a huminsavakból, a 
vízben oldódó anyagokból, valamint a vízben 
hidrolizáló vegyületekből képződik. A lignin 
cellulóz és a bitumenek bomlásából képződő gáz 
az összes gázmennyiségnek alig 25%-át teszi ki.

A bitumenekből képződött gázok összetéte
lére vonatkozólag csak annyit kívánok megje
gyezni, hogy az A. bitumenből képződő gázban 
sok a karbóniumot tartalmazó gázalkotórészek 
mennyisége. A vízben oldódó vegyületekből, va
lamint a huminsavakból termelt gáz összetétele 
gyakorlatilag azonosnak mondható. Ezen alko
tórészek gázelegyében sok a szénsav, de arány
lag kevés a karbóniumot tartalmazó egyéb 
gázálkotórészek mennyisége. A lignin cellulóz 
komponensek lepárlási gázában aránylag keve
sebb a szénsav, de. jóval több a metán. Ez a gáz 
abban is különbözik a többi komponensektől ka
pott gáztól, hogy ebben van a legtöbb hidrogén.

A tőzeg komponensek termikus bomlásakor 
nyert gázok összetételét Zsurablevov (4) ada
tai szerint a 3. sz. táblázat tünteti fed.
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3. tá b lá z a t  
A gáz  összeté te le

Gáz összeté te l száza lék b an
gS fce

c o 2 C H m n CO H 2 CH4 C-H. n 2

E re d e ti  tőzeg . .. . 116.8 57.2 2.0 17.2 3.0 17.0 0.7 2.9
A b itu m e n  . . . . 64.0 38.8 9.0 15.2 3.2 19.6 10.8 3.4
C b itu m e n  . . . . 84.1 49.9 4.2 11.0 4.0 6.2 16.4 8.3
V ízben  oldódó 

v eg y iile tek  . .. . 123.9 66.2 1.6 17.3 2.9 7.4 2.2 2.4
H u m in sa v a k  . .. . 137.4 64.7 1.4 18.7 2.7 7.5 2.4 2.6
L ig n in -ce llu ló z  

m a ra d é k  . . ,. . 120.2 49.0 2.5 17.8 7.5 12.3 5.0 5.9

Valamivel részletesebben szeretnék foglal
kozni a tőzeg lepárlás legérdekesebb csepp
folyós melléktermékével, a kátránnyal. A tőzeg- 
kátrány zömét az A. bitumen szolgáltatja. A 0. 
bitumen szintén 'kátránytermelő alkotórész, de 
mindig kevesebb keletkezik belőle, mint az A. 
bitumenből. A vízben oldható tőzegkomponen- 
sek (cukor-, pektinanyagok. nitrogén tartalmú 
anyagok, szerves savak stb-) ia kátrányképző
dés szempontjából csak alárendelt jelentősé
gűek. A cellulózból kitermelt őskátrány meny- 
nyisége aránylag elég tekintélyes és Kazakov 
adataira támaszkodva egy sástőzegféleségből 
nyert cellulóz lepárlásakor, annak 2 0 %-át, mint 
kátrány kapta meg. Ez az adat kétségtelenül 
kisebb, mint a facellulózból termelhető fa
kátrány mennyisége. A ligninkomponens le
párlásakor, annak 12—13%-a kátrányként ter
melhető ki. Ez az adat teljesen egyezik a fa-lig- 
ninből nyert értékkel.

Végezetül a huminsavak termikus bomlá
sáról kell még megemlékeznem. Kazakov, a 
Zsuravljova által nyert 4%-os, de az irodalom
ban ugyancsak ilyen alacsony értékkel sze
replő kátrány termelési adattal szemben, négy 
különböző tőzegféleségből termelt huminsav 
termikus bomlásakor 3—9% közötti kátrányada- 
tobat kapott. M. H. Zsaruid evőv (5) szerint, egy 
phagnum tőzegféleségből leválasztott tőzeg- 
komponensek termikus bomlásainak adatait a 
4. sz. táblázat tünteti fel.

4. tá b lá z a t
K ih o z a ta l v ízm en tes tő zeg re  
v o n a tk o z ta tv a  sz áza lék b an

fél- k á t- bőm- veszte-
koksz rá n n y  lá s i víz gáz ség

E re d e ti  t ő z e g ...................... . 41.22 17.65 21.29 18.12 1.81
B itu m en  A ...................... . 17.94 61.14 4.18 8.98 6.09
B itu m en  C ...................... . 35.69 34.60 11.67 12.96 5.17
V ízben  oldódó a n y a g o k  . . 43.43 3.60 30.36 21.46 1.15
H u m in  s a v a k ...................... . 54.47 3.94 14.48 22.69 2.42
L ign in -cellu lóz  m a ra d é k . 45.92 15.26 18.26 17.71 2.85

Kazakov kimutatta továbbá, hogy a humin- 
 ̂a vakna k túl óvatos, levegőtől elzárt térben 

való leválasztása nem indokolt, mivel majdnem 
azonos értékeket kap a huminsavak mennyisé
gére vonatkozólag, ha az oldást levegővel érint
kező térben, vagypedig nitrogén atmoszférában 
végzi el. Ugyancsak megállapította, hogy a 
hosszú ideig való tőzegraktározás nem befolyá
solja a kinyerhető huminsav mennyiségét. Vé
gezetül további kutatásai során kimutatta, 
hogy a sósavval kezelt tőzeg kátrányhozadéka 
nagy mértékben megnő a nemkezelt tőzeg kát- 
rányhozadékával szemben.

A fenti eredmények további impulzust ad
tak néki a kísérletek folytatására. Először is a 
tőzeget humusztartalmának megvizsgálására, 
megtisztította a vízben oldható anyagoktól, 
továbbá a szénhidrátokat 4%-os sósavval hidro
lizálta, végül pedig kiextraháilta belőlük az A- 
és C. bitument. Ezekután azt tapasztalta, hogy 
a hidrolizált fellápt őzegek bum insavának ter
mikus bontási értéke ugyanaz volt, mint a nem 
hidrolizált tőzegé.

Más volt azonban a helyzet, amikor a kísér
leteihez alláptőzeget vett. Ebben az esetben a 
huminsav kiválasztásának körülményei hatás
sal voltak a hőbomlás eredményére. így pl egy 
sás-alláptőzegből nyert huminsav, ha a tőzeget 
előzőleg nem hidrolizálta, a termikus bontás 
után 4.8% kátrányt adott. Abban az esetben, ha 
a tőzeget előzőleg hidrolizálta és a hidrolizált 
termékből kivont huminsuvat bontotta termiku
sán, akkor a képződöt kátránymennyiség 8 %-ra 
emelkedett. A kétféle módon előállított humin
sav kémiai összetétele között nem volt különb
ség. Lényeges különbség volt azonban a humin
savak hamuanyagának összetételében és meny- 
nyiségében. Ugyanis azok a huminsavak, ame
lyek magas kátrányadatokat adtak, alacsony 
hamu tartalmúak voltak és a hamu főleg kova
savból tevődött össze. Ezzel szemben azok a 
huminsavak, melyeknek termikus bomlásakor 
kevés kátrány képződött, kivétel nélkül magas 
hamutartalmúak voltak és :a hamu főleg CaO 
és FeAUból állott. A megfigyelésekből Kazakov 
azt következtette, hogy a huminsavakból ter
mikus bontással kitermelhető kátrány változó 
mennyisége nem a huminsavak változó összeté
telében keresendő és magyarázandó, hanem ez 
csupán a huminsavak hamutartalmának inény- 
nyisógétől és összetételétől függ.

Kazakov a továbbiakban meg tudta állapí
tani, hogy a különböző származású huminsa
vak, ezek humátjai, valamint az ezekből regene
rálással nyert huminsavak hőbontás után ko
pott őskátrány mennyisége függ a huminsavak 
kationjainak minőségétől. Azok a szabad, nem 
helyettesített huminsavak, .amelyek elég helyet
tesíthető hidrogénnel rendelkezőnk, a hőbontás 
alkalmával magas kátránykitermelést adnak. 
A Ca-helyettesítés növekedésével azonban foko
zatosan csökken a termikus bomlás főterméke, 
a kátrány. Végül pedig, ha az összes szabad
hidrogének Ca és Fe-iónnal vannak helyette
sítve, a termikus bomlás kátrányterméke mini
mális értékre esik vissza.

Hogy a fentiekben vázolt jelenségnek mik 
az okai, arra vonatkozólag ma még nem tudunk 
minden tekintetben megnyugtató feleletet adni- 
Az eddig gyűjtött tapszfalatok alapján, fel
tehető azonban, hogy a huminsavak humátjai- 
nak kationjai, a humátok hőbomlása következ
tében keletkező szerves vegyületékkel addíciós 
terméket képeznek. Feltehető, hogy a humátok 
fémkiationjai. katalizátorként szerepielnek, de fel
tehető, hogy a változó mennyiségű kátrány- 
képződésnek fizikai okai is vannak. A tőzegben 
feltalálható alapvegyületek (komponensek) 
mennyisége és minősége a tőzeget felépítő nö
vényzettől és annak korhadási fokától függ. 
Ezzel magyarázható, hogy a különböző tőzeg- 
féleségek félkökszosításakor, a koksz és a mel
léktermékek mennyisége nem egyforma és mi
nőségükben is változás állhat elő-
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Azt tapasztaljuk, hogy az ailápi tőzegek 
kokszihozadóka sokkal nagyobb, mint a fellápi 
tőzegeké. Oka lehet ennek az is, hogy az ailápi 
tőzegek hamu tartalma mindég magasabb, mint 
a fellápi tőzegeké. A látszólagos aránytalansá
gok valóban kiegyenlítődnek, ha az adatokat 
hamumentes állapotra számítjuk át.

A kátránymennyiséget illetőleg, az ailápi 
tőzegből termelt mennyiség kisebb, mint a fel
lápi tőzeg kátrányhozadéka, ami ugyancsak az 
ailápi tőzeg nagyobb hamutartalmával magya
rázható. Ebben az esetben is a hamumentes 
anyagra számított kátrányadatok igen közel 
kerülnék egymáshoz.

Az ailápi tőzegből kevesebb bomlásvizet 
kapunk, mint a fellápiakból. Ezt a jelenséget 
azonban már nem lehet csupán az ailápi tőzeg 
nagyobb hamutartalmával megmagyarázni, en
nek mélyebb okai vannak. Az okok, hogy az 
ailápi tőzeg a korhadásnak egy előrehaladott 
állapotában van már, mint a fellápi tőzeg, amit 
a kisebb oxigénmennyiség is jelez.

A résztermékek félkokszosítási adatainak 
összehasonlítását megnehezíti és illuzórikussá 
teszi az a körülmény, hogy azok az adlaitok, ame
lyek az egyes tőzegfajtákat jellemezhetnék, a 
tőzeg különböző bomlási foka miatt nem álla
píthatók meg.

5. tá b lá z a t
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1* *r'l &)rH '<X>
A tőzeg b o m lásá n ak  

foka sz áza lék b an 12 30 35 30 40 25 35 — 50
A  sz á ra z  a n y a g  á t l a 
gos összetétele  
száza lék b an :

H a m u ...................... 2.04 2.64 2.99 2.23 3.82 5.92 9.07 11.72 14.02
C arbonium  . . . 54.06 56.70 55.22 56.37 54.69 54.56 32.69 51,20 47.61
H id ro g én  . . . . 6.09 4.97 5.15 5.57 5.43 6.30 4.99 4.95 5.16
N itro g é n  . . . . 0.96 2.32 1.19 1.55 — 3.30 3.37 — 3.44
O x ig én -f-k én  . . 36.85 33.37 35.47 34.10 — 29.89 29.88 — 28.87

A fé lk o k szo s ítá s  t e r 
m ékei v ízm en tes tő 
zeg re  v o n a tk o z ta tv a  
sz áz a lé k b a n :

F é lk o k sz  . . . . 39.70 41.07 41.73 41.52 42.14 43.58 45.97 47.20 48.77
K á tr á n y  . . . .  17.57 17.6!) 17.76 19.23 20.06 20.06 16.68 14.45 15.10 
B om lás v íz  . . . 21.20 20.08 18.56 18.76 16.81 16.27 15.20 10.20 12.36

V. E . R a k ovszky  és m u n k a tá rsa in a k  m e g h a tá ro z á sa  a la p já n  (6)

A tőzegkokszosítás elméleti meggondolásait 
és megállapításait a gyakorlat igyekszik ma
gáévá tenni és azt a gazdasági élet számára 
hasznosítani. De ugyanekkor a tudomány érté
kes következtetéseket von le a gyakorlatban 
empirikus úton kifejlesztett munkamódszerek 
meg m agyar ázásával.

Jelen tanulmányom során kitértem arra, 
hogy melyek azok ia tőzegkonponensek, ame
lyek a termikus bontás folyamán részben tömör, 
részben laza szerkezetű kokszot adnak- Mivel 
azonban a gyakorlati tőzegkoksz-gyártó soha
sem tőzegkomponensekből, hanem nyers tőzegből 
indul ki termékének előállítására, önként vető
dik fel a kérdés, vájjon elegendők-e azok a té
nyezők, melyeket a kokszképző tőzegkompo
nensek kifejtenék, hogy végeredményként egy 
szilárd és alaktartó tőzegkokszot kapjunk, vagy 
a nyerstőzeget a kokszosítás előtt még egy 
előkészítőműveletnek kell alávetni, hogy a gya

korlati élet követelményeinek minden tekintet
ben megfelelő tőzegszemet állíthassunk elő.

Ismeretes, hogy a lazaszerkezetű légszáraz 
állapotú tőzeg, noha az a kokszosítás folyamán 
legalább 50%-os térfogatzsugorodást szenved, 
(még abban az esetben is, ha az minimális 
mennyiségű hamualkotórószékkel van szeny- 
nyezve) a kokszosítás után csak laza, porlékony, 
alakját meg nem tartó kokszot fog adni. Ez a 
jelenség arra figyelmeztette a tőzegtetíhnoló- 
gust, hogy a kok'szosításra szánt nyerstőzeget 

_ a kokszosítás előtt, valamilyen módon tömö- 
' rítse (tehát a tőzegszemcséket mesterséges mó

don egymáshoz egészen közel kell hoznia), hogy 
kívánságának megfelelően, a kokszosítás alatt 
mintegy 60—65 súlyszázalékot kitevő lanyag- 
veszteséget szenvedő tőzegszemcséi, a kokszosí
tás után is még mindig egészen közel maradja
nak egymáshoz- Ha a fentiekben vázolt műve
letet kielégítő módon sikerült végrehajtani, 
abban az esetben a kckiszképző tőzegkompo
nensek a kokszképzés folyamatát csak kedvező 
irányban fogják még befolyásolni.

A tőzeg tömörítésére és egyidejű formázá
sára két módszert ismer a gyakorlat. Az egyik 
módszer a brikettezéssel, a másik pedig gép- 
tőzeggyártással való anyagtömörítés és formá
zás. E kérdéssel jelen tanulmányom keretében 
nem óhajtok részletesebben foglalkozni. Csupán 
annyit kívánok itt megemlíteni, liogy a tőzeg- 
brikettek kokszosítása csak egészen különleges 
esetekben vezethet jó eredményekre, különben 
az egymásra préselt tőzegszemcsék, a kokszosí
tás alatt ismét elválnak egymástól és a gyár
tott koksz repedezett és kis szilárdságú anyag 
lesz. A tőzegbrikettek kokszosításának van még 
egy tehertétele és ez az, hogy a tőzegbrikette
ket mindig magasabb hőmérsékleten kell kok- 
szosítani, mint az ugyanazon anyagból készített 
géptőzeget.

A géptőzeg, a nyerstőzegnek szintén for
mázott terméke, amelynél azonban nem tőzeg- 
formatesfcök felületére gyakorolt présnyomás 
következtében áll össze az anyag, hanem mecha
nikai előkészítőmunka következtében előidézett 
fizikai változás folyományaként kaphatunk szi
lárd tőzegformatesteket. A géptőzeget ugyanis 
úgy állítjuk elő, hogy a lápból kitermelt mint
egy 80—85% nedvességet tartalmazó nyers- 
tőzeget, egy erre a célra szerkesztett gépben, 
nyíró és gyúró együttes hatásnak tesszük ki, 
amikor a szálastőzeg teljes egészében homoge
nizálódik és kitűnően formálható és végül, a 
még mindig nedves anyag plasztikus tömeggé 
alakul át. Ha ez az anyag légszáraz állapotig 
szárad, akkor kőkeménnyé válik.

A géptőzeg szilárdságát nem a gépből való 
kipréselós alkalmával előálló néhány atmo
szféra préisnyomásnak köszönheti, hanem annak, 
hogy a nyír A és gyúróművelet alatt a fel tépett 
tőzegszemcsék, vagy inkább lapocskák úgy 
feküsznek egymásra, mint az agyag mikroszkó
pos lapocskái, amelyeket a tőzeg esetében a na
gyobb mennyiségben felszabadított vízben old
ható, vagy abban kolloidálisan elosztó anyagok 
összeragasztanak. Ezt az anyagot kokszolva, fa
szénre emlékeztető tőzegszenet fogunk kapni, 
melynek reakcióképessége alig marad el a jó- 
minőségű faszén reakcióképességétől.

Ha a fentiekben vázolt tőzegélőkészítő'mun
kálatokat gondosan hajtjuk végre, akkor a
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tőzegben lévő azon komponensek, amelyek a 
kokiszképződ esnél a legfontosabb szerepet ját- 
szák, a gyakorlati kokszgyártásnál elengedhe
tetlenül szükséges hatásukat teljes egészükben 
fogják kifejteni.

Nem fejezhetem be tanulmányomat anél
kül, hogy bár röviden, ne emlékezzem meg ar
ról ia hatalmas fejlődésről, amelyet a Szovjet
unió tőzegipara, a nagy Októberi Szocialista 
Forradalom óta napjainkig felmutat. (7)

Vladimír Tljics Lenin az Októberi Forra
dalmat követő első időben a szocialista nemzet- 
gazdasági fejlődés általános tervébe már fel ve -' 
tette a kérdést, a tőzeg-tüzelőanyag fontos sze
repéről és fáradhatatlanul 'mutatott rá a tőzeg 
felhasználásának lehetőségére ia Szovjetunió 
elektrifik áfásában.

A polgárháború és az intervenciók periódu
sában a tőzeg szolgált a vasutak, városok, elek
tromos telepek tüzelőanyagául. 1921-ben a Szov
jetunió tőzegtermelése túlszárnyalta a háború 
előtti termelést.

Igen érdökes, hogy a Szovjetunió nemzet
gazdaságának felvirágzási és újjáépítési kor
szakában, a tőzeg mint energiahordozó továbbra 
is megőrzi nagy jelentőségét az ország tüzelő- 
anyagellátásának kérdésében.

Jellemzésre szolgáljon e két szám:
1928-ban a kitermelt tőzeg mennyisége 

5,319-200 tonna volt, míg 1913-ban ez az érték 
csak 1.688.000 tonna'.

Az újjáépítés korszakában gyökeres válto
zás történik a tőzegkitermelés technikájában. 
Amíg a forradalom előtti Oroszország, gyengén 
mechanizált üzemei sók kézimunkát igénylő 
művelettel termelték a tőzeget, addig az első 
ötéves terv idején születik meg a hidrótőzeg 
néven világszerte híressé vált tőzegkitermelő el
járás. Hogy a hidrótőzegeljárás minden tekin
tetben megfelelt a hozzáfűzött várakozásnak, 
mutatja az a szám, hogy az első ötéves terv vé
gén a termelt tőzeg 50%-a ezzel az eljárással ke
rült a napvilágra.

Az első ötéves terv korszakában a tőzeg- 
ipar fejlődésének üteme meggyorsul,

1928-ban termelt 5,320.000 tonna tőzegtelje
sítmény 1932-ben már 13,650.000 tonnára emel
kedik. Tehát négy év alatt a teljesítmény ada
tai 275%-kai emelkednek.

1928-han a Szovjetunió tüzelőanyagának 
3.8%-át fedezik tőzeggel, amely 1936-ig 5.3%-ra 
emelkedik.

A Szovjetunió moszkvai, leningrádi, iva- 
novi, gorkiji, jaroszlavi kalinini és egész sor 
más vidéki ipartelepek tüzelőanyaguk java
részét tőzegből fedezik.

A második ötéves terv befejezésékor az 
ország évi tőzegtermelése 23,800.000 tonnára 
emelkedik.

A harmadik ötéves terv a tőzegtermelés 
mechanizálás terén mutat fel ifjabb eredménye
ket. Végezetül a negyedik ötéves terv tőzeg- 
termelése 44 300.000 tonnára van előirányozva-

Ha a Szovjetunió negyedik ötéves tervének 
előirányzott tőzegmennyiségét Magyarországon 
aklarnók kitermelni, akkor Magyarország tőzeg 
vagyona két év alatt merülne ki.

Nekünk nincsenek, de nem is lehetnek olyan 
nagyvonalú terveink hazai tőzeg vagyonunk 
felhasználására, mint a Szovjetuniónak, amely
nek majdnem kimeríthetetlen készletei vannak. 
Ha a hazai tervek szerényebbek is, megvalósí
tásukkal energiagazdaságunk mérlegét jelentő
sen megjavíthatjuk.
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M ű s z a k i  s z e m l e
Fluor analitikája, különös tekintettel ásvány

vizek fluortartalmára. A használatos fluormeg
határozások rövid áttekintése után,közölt rész
letes leírás ismerteti a desztiMációval elkülöní
tett fluoridiónnak mennyiségi meghatározását 
n/100 tóriumnitrátoldattal. Indikátor: alizarin- 
szulfonát. i Az átcsapás sárga színe metilénkék- 
kel javítható, az átcsapás ilyenkor zöldbe tör
ténik. (Őst. Ohem. Ztg. 1949. július, 146—148. 
old.) ,

D. D.
Technikai fenolok és krezolok, elemzése. Jól

bevált gyakorlati módszer ismertetése. A vizs
gálat kiterjed a következő meghatározásokra:
a) nem fenolos , anyagok (szénhidrogének, víz),
b) fenoltrikrezol arány, c) összes trikrezoltarta- 
lom, d) xilenolok és etilfenolok tartalma. A cikk 
ismertet , azonkívül egyszerű „kirázós“ készülé
ket fenolok és trikrezolok víztartalmának meg
határozására.

(Őst. Ohem. , Ztg. 1949. március, 55—58. old.)
F. Z.

Mangán térfogatos meghatározása , erősen 
színezett oldatokban. Az ismert perszulfáteljárást 
zavarja nikkel és réz jelenléte. Arzénessav 
helyett célszerűbb ferrosóoldattal titrálni.a per- 
mangánoldatot, 1 csepp, ec. ikénsavban oldott 
difenilamin (1%-os oldat) jelenlétében. A titrá- 
lás végpontján i az oldat színe nikkel vagy réz 
jelenlétében világos zöld, egyébként gyengén 
sárga.

(Őst. Ohem. Ztg. ,1949. április, 81. old.)
F. Z.

Kenőolajok habzása. Minden kenőolaj .haj
lamos habzásra, mikoris a bennük oldott gázok 
(elsősorban CO2) hirtelen nyomáscsökkenésre 
nagyrészben felszabadulnak. P l , repülőgépmoto
roknál hirtelen magasságváltozáskor, vagy köz
vetlenül a start után. A cikk részletesen ismer
teti a ,habzási hajlamosság, illetve a habzás 
létrejöttének, a hab tartósságának és a hab
képződés leküzdésének előfeltételeit.

(Őst. Ohem. Ztg., 1949. február.)
O. V.
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A magyar vegyipar fejlődése és vegyészeink feladata
> az ötéves népgazdasági terv teljesítésében
\

D R  S A T T L E R  T A M Á S *

Ahhoz, hogy vegyiparunknak és egyúttal 
vegyészeinknek az ötéves terv teljesítése során 
végrehajtandó feladatait felvázolhassuk, szük
séges, hogy előbb röviden áttekintsük a magyar 
vegyipar kialakulását és fejlődését.

A magyar vegyipar alapjait csak a 19. szá
zad végén rakták le, a hazai kapitalizmus fel
lendülése és az idegen tőke beáramlása idején. 
A későbbiekben a. legjelentősebb üzemalapítá
sok az első világháború idejére és az ezt követő 
15 évre esnek.

A nehézvegyiparra jellemző nagy invesztí
ciós tőkeszükséglet nem tette lehetővé a ma
gyar burzsoázia számára nagy gyárak alapítá
sát és ezért a kis tőkeerejű magyar kapitalis
ták pénzüket a gyors és nagyobb akkumulációs 
lehetőséget biztosító könnyűvegyiparba fektet
ték be. Minthogy vegyiparunkban jelentős tőke 
nem koncentrálódott, az összes nagy létesítmé
nyeket jóformán kivétel nélkül külföldi tőke 
hozta létre, vagy kivételes alkalmakkor maga 
a burzsoá állam végzett beruházást, mint pl. 
a Péti Nitrogénművek esetében, amikor a 
20—30 a;s években a mezőgazdaság termelési 
problémája követelőén és elkerülhetetlenül 
napirendre tűzte a nitrogénműtrágya gyártá
sának kérdését. Horthy Magyarországa azon
ban ezt a gyárat is természetesen külföldi ter
vek alapján és külföldi mérnökök segítségével 
tudta csak felépíteni, ugyanakkor legjelentő
sebb mezőgazdasági ásványi kincseink kiakná
zását teljesen átengedte a külföldi imperialista 
tőkének. Horthy fasizmusa „megbízható poli
tikai talaj“-t garantált a külföldi tőkének és 
ezért a külföldi tőkések biztonságban folytat
hatták a magyar föld és ia magyar dolgozók gya
korlatilag korlátlan kizsákmányolását. Végső 
soron pedig az egész magyar vegyipar külföldi 
irányítását és külföldi tőkés érdekeknek való 
alárendelését betetőzte a magyar burzsoázia ál
tal alapított könnyűvegyipari gyárak teljes 
függősége a külföldi nyers- és alapanyagbehoza
taltól.

Vegyi feldolgozásra igen alkalmas szén
kincsünk kiaknázását évtizedeken keresztül 
akadályozta a külföldi tőke, hiszen a német és 
angol vegyipari trösztök nyers- és alapanyag
exportját veszélyeztette volna a magyar szén- 
feldolgozó vegyipar kialakulása. A német gyar
matosítók jól ismerték a magyar barnaszenek 
értékét, erre mi sem jellemzőbb, mint az a 
„nagylelkű“ kereskedelmi gesztusuk, hogy a 
magyar barnaszeneket német kőszenekre 1-: 1 
arányban cserélték ki, mondván, hogy ez az üz
let, a kalóriaértéket tekintve, mennyire előnyös 
a magyar nemzetgazdaság számára. Valójában 
azonban a magyar’ népgazdaság egyenes kirab
lását jelentette, mert barnaszeneink vegyi fel
dolgozása révén a cserébe kapott kőszeneknél 
sokszorosan nagyobb érték kitermelését tették 
lehetővé.

* A Műszaki Egyetem vegyészmérnök karán tartott 
előadás.

A külföldi töke azonban nemcsak a kulcs
pozíciókat jelentő nehézvegyipari ágakra ve
tette ki csápjait, hanem a két háború közötti 
időben a könnyűvegyiparba is befészkelte ma
gát.

Nehéziparunkat kiszolgáló lakkfestékipa- 
runk a külföldi tőke nyomása alatt nem tudott 
kifejlődni a kisipari módszerek határán túl és 
értékesebb műgyantákban, pigmentekben végig 
nagymértékben importra szorultunk- Ugyanez 
érvénves műanyagiparunkra is. Nagymérték
ben elavult szilikátiparunk is. Téglaiparunk 
nagyrésze kézimunkán alapuló módszerekkel 
dolgozik. Cementgyáraink korszerűtlencik és ma 
már nem tudnak megfelelni a velük szemben 
támasztott mennyiségi követelményeknek sem. 
Ebben a szakmában a legalacsonyabb -— az 
egész vegyipar területét tekintve — a műszaki 
értelmiségiek arányszáma a fizikai dolgozóké
hoz viszonyítva. Ugyanez mezőgazdasági ipa
runkra is érvényes, és azt hiszem, nem kell kü
lön kiemelni, hogy ez mit jelent egy olyan or
szágban, amelynek mezőgazdasága a nyers
anyagok olyan széles skáláját szolgáltatja az 
ipar számára, mint a magyar mezőgazdaság.

Szesziparunk ma még a rendkívül értékes 
kozmaolaj jelentős mennyiségét nem termeli ki. 
Cukoriparunk 50 év előtti módszerekkel dolgo
zik. erjesztése« iparunk pedig nem termeli ki 
azokat a nagyórtíékű vegyitermékeket, amelyek 
könnyen hozzáférhetők lennének (pl. glicerin, 
bultilálkobol stb.), hatalmas malomiparunkban 
jóformán alig találunk vegyészmérnököt stb.

Összefoglalva látható tehát, hogy míg a ne- 
h özvegyi pari létesítmények (gyakorlatilag tel
jesen a külföldi tőke kezében voltak, a magyar 
tőkések beruházásainak súlypontja a könnyű- 
vegyiparra esett, ahol néhány sikeres közép
tőkés példáján febuzdulva, gombamódra szapo
rodtak el a kistőkések által létesített üzemek és 
üzemecskék.

A második világháború során vegyigyáraink 
egész sora súlyos károkat szenvedett. Többek 
között pl. a Péti Nitr og én műveik és a Budapesti 
Kénsavgyár. Ezeket a károkat a hároméves 
terv során teljesen helyrehoztuk, a Magyar 
Kommunista Párt, majd a MDP útmutatásai és 
irányítása alapján — hála a munkásosztályunk 
hallatlan önfeláldozásának és lendületének, me
lyet átvett az üzemek műszaki értelmiségének 
nagy többsége is, A hároméves terv folyamán 
azonban nemcsak arra vettük az irányt, hogy 
visszaállítsuk a világháború előtti állapotokat, 
hanem bozzákezdtünk vegyiparunk fejlesztésé
hez. Ahol szűk keresztmetszetek mutatkoztak, 
irányt vettünk kiküszöbölésükre, mint pl. a 
péti gyár raktárkapacitásánál. Új iparágak 
alapjait fektettük le, amelyeknek kifejlesztését 
a külföldi érdekék meggátolták- Ilyen pl. a 
textilfestékiparunk. A felszabadulás előtt textil- 
festékanyagokat nem termeltünk, ma pedig 
már évi termelésünk 100 tonnákban mérhető. 
Lakkf estékiparunk, műanyagiparunk fejlesz-
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tése érdekében megteremtettük a hazai lágyító- 
és oldószeri pár alapjait és a példák felsorolását 
még tovább lehetne folytatni.

Hároméves tervünk során kezdtük meg az 
ötéves terv megvalósításának szolgálatába állí
tott ipari kutatóintézetek széles hálózatának ki
építését.

Megelég e d he tü nk- e ennyi vei ?
Fenntarthatjuk-e továbbra is azt az arány

talanságot, mely késztermékeket gyártó vegy
iparunk és alapanyagokat gyártó vegyiparunk 
között fennáll!

Megelégedhetünk-e gyáraink mostani mű
szaki fejlettségi fokával, bőségben lévő ásványi 
kincseink kiaknázatlanságávai?

Erre csak egyhangú, határozott nemmel 
lehet felelni. Ötéves tervünk során az előtt a fel- 

) adat előtt áll vegyiparunk, hogy hazai nyers
anyagainkat a lehető legnagyobb mértékben 
feldolgozza, kiaknázza. Feladatunk, hogy nehéz- 
vegyiparunk kiépítésével eleget tegyünk annak 
a feladattömegnek, amit a nehézipar, a mező
gazdaság, a honvédelem fejlesztése reánk ró- 

| Feladatunk, hogy gyáraink fokozott gépesítésé- 
I vei, műszerekkel való ellátásával könnyítsük a 
I testi munkát, kíméljük dolgozóink egészségét, 

növeljük a termelékenységet és csökkentsük az 
önköltséget, vagyis: hogy megteremtsük a dön- 

i tőén magyar nyersanyagbázison alapuló, 
korszerű technikával dolgozó vegyészeti nagy- 

i ipart. Ezeknek a hatalmas feladatciknaik la vég
rehajtásában oroszlánszerep jut vegyészmérnö
keinknek és vegyészeinknek.

A mi országunk öt éve a dicsőséges Szovjet 
Hadsereg által történt felszabadításának ered
ményeképpen és a Szovjetúnióra támaszkodva, 
a belső reakció mindenféle árnyalatával vívott 
heves harcok között a szocializmus építésének 
útjára lépett. Hozzákezdtünk a kizsákmányo
lás felszámolásához, hozzákezdtünk olyan tár
sadalmi rend felépítéséhez, melyben nem a pro- 
fithajhászás vak tervszerűtlensége, hanem a 
szocializmus tudatos tervezésének és előrelátá
sának törvényei uralkodnak. Ez a szocialista 
rendszer az egyedüli, amely meg tudja valósí
tani a népgazdaság szüntelen és ütemes fejlő
dését, az aránytalanságok kiküszöbölését és 
amely a szocialista Szovjetúnióra és a baráti 
népi demokráciákra támaszkodva ténylegesen 
biztosítani tudja a magyar dolgozó nép gazda
sági és politikai függetlenségét az imperialista 
világtól. Erre az útra lépett most öt éve a Párt 
és Rákosi elvtárs vezetésével a dolgozó magyai 
nép, és ennek az útnak egyik jelentős állomása 
első ötéves tervünk.

Mik tehát konkréten azok a feladatok, ame
lyeket öt év alatt a vegyipar területén meg kell 
oldanunk?

A vegyipar rendelkezésére álló minden 
módszerével elő kell segíteni a nehézipar fejlő
dését, a nehéziparnak és a vegyiparnak a kapi
talista államok gazdaságától való függetlensé
gének biztosítását. Kartársainknak kell kidol- 
gozniok a bányászat részére az úszóhomok meg
kötésének módozatait, az új, hatásosabb rob
banószerek előállítását. Nyersolajbányászatunk 
soká sínylődött az amerikai rablógazdálkodás 
alatt. A MAORT szabotőrjei nem tartották 
szem előtt a magyar népgazdaság legalapvetőbb 
érdekét, az értékes hazai nyersanyagokkal való

észszerű gazdálkodást. A levegőbe eresztettek 
óriási mennyiségű földgázt és minden erejükkel 
azon voltak, hogy a magyar kutak hozamát 
csökkentsék. Vegyészeinknek meg Ikiedil hcnosí- 
taniofc itt a vegyifolyamatdkon alapuló másod
lagos kitermelési módszereket, kohászatunk 
részére ki kell dolgozniuk a piritpörk és vörös
iszap feldolgozásának problémáját, az építő
ipar számára új hidraulikus kötőanyago
kat kell adniok, gépiparunk számára megfelelő 
kenőolajat, mezőgazdaságunk számára pedig új 
kevert műtrágyákat, citrátoldható foszfátokat-

Energiatermelésünk részére úi, nagyhatás- 
fokú vízelőkészítőberendezéseket kell tervezni, 
ioncserélő műanyagok kiterjedt alkalmazásá
val, gépiparunk tőlünk várja korróziógátló, 
magas élettartamú festékek előállítását, speciá
lis, fémeket helyettesíteni tudó műanyagok ki
dolgozását. Mezőgazdaságunk növénytermesz
tésünk fokozódó belterjességének jegyében 
várja az új, hatásos növényvédőszerek előállí
tását és alkalmazási módszereinek kidolgozá
sát. Nagymértékben gyártanunk kell kontakt
mérgeket és új, karboiineumos penmetezőszere- 
ket, valamint új, organikus csávázószereket a 
hozamok nagyarányú fokozása céljából. Textil- 
és bőriparunknak újabb és újabb színezőanya
gokat kell szolgáltatnunk.

Korszerűsíteni kell erjesztóses iparunkat és 
elő kell állítani eddig nem termelt anyagokat, 
tökéletesíteni kell konzerválási módszereinket 
és meg kell valósítani a mezőgazdaságadta 
nyers- és hulladékanyagok teljes ipari haszno
sítását, pl. ki kell dolgozni a kenderkórónak 
cellulózéra való feldolgozását, meg kell valósí
tani a pektiugyártást, növelni kell a kozma- 
olajhozamokat, korszerű módszerekkel fel kell 
dolgozni a szeszgyártási moslékot. Nagy általá
nosságban tudományos és ezáltal sókkal rentá- 
bilisabb alapokra kell helyezni mindazokat az 
iparágakat, amelyekben eddig tisztán empi
rikus alapokon, rí. n. „jól bevált“ receptekkel 
dolgoztak a szakácsművészet mintájára. Ilyen 
iparágak pl. a keményítőipar, a szappanipar, 
a konzervipar sltb.

Mindezeknek ia céloknak elérése érdekében 
gyökeresen rekonstruálnunk kell egész vegy
iparunkat és a vele rokonszakmákat és meg 
kell szüntetnünk a most még mutatkozó arány
talanságokat.

Ezek mellett az óriási célkitűzések mellett 
hogyan lehetséges, hogy fokozottan biztosítsuk 
függetlenségünket a kapitalista államoktól? 
Lehetővé teszi ezt elsősorban a Szovjetunió és 
bölcs, szeretett vezérének, Sztálin elvtársnak 
önzetlen támogatása. Vorosilov marsall mon
dotta felszabadulásunk ötéves fordulójának 
ünnepén. „Az egész szovjet nép és a nagy Sztá
lin mindig készek segítséget nyújtani a ma
gyar népnek nemes alkotómunkájában“. Ennek 
a segítségnek az értéke felbecsülhetetlen és fel
mérhetetlen. Szűkebb szakmai területünkön 
megnyilvánul a nagymennyiségű kutatási, tudo
mányos és gyakorlati dokumentumban, melye
ket a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
kutatóintézeteink rendelkezésére bocsát, a szak
mai tapasztalatok átadásában, nagyér tékű 
nyersanyagok és gépi berendezések szállításá
ban stb„ stb. Szocializmust építő további utun-
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kon mindig számíthatunk erre a támogatásra 
és segítségre, egyre fokozódó mértékben.

Függetlenségünk biztosítását továbbá lehe
tővé teszi, hogy ötéves tervünk során hozzá
látunk egész sor vegyipari alapanyag és köz
benső termék hazai előállításához- Ezt eddig 
akadályozta az ország félgyarmati helyzete, a 
magyar burzsoázia országáruló politikája, a 
külföldi imperialisták profitéhsége. Ma már 
nem gátolhatja a hazai kapitalizmus és az im
perialista tőke szénkincsünk vegyipari haszno
sítását, terményeink- és hulladékanyagaink fel
dolgozását. Ezekből a nyersanya "kincsekbői 
fogjuk előállítani mindazokat a közbenső ter
mékeket. amelyekre iparunk fejlesztése céljából 
szükségünk van.

I Vegyiparunk rekonstruáláséihoz azonban 
hozzátartozik régi gyáraink átszervezése, mo
dernizálása is. Nem elégedhetünk meg azzal, 
hogy csak új gyárainkban alkalmazzuk a kor
szerű technika minden vívmányát, az új tech
nikát régi gyárainkban is alkalmazni kell. 
A rothadó burzsoá „iparosítást“ szolgálta ez a 
széles körben elterjesztett hiedelem, hogy újat, 
eredetit csak a gyógyszeripar területén lehet 
alkotni. Kénsavat ugyan már régen gyártanak 
a világon, de ez nem jelenti azt, hogy a kénsav- 
gyártás kérdése lezárult kutatási téma. Éppen 
ezen a területen jelentett nagy újdonságot a 
nemiégen felfedezett lebegőpörköléses módszer, 
amely a kénsavgyárák egész energiagazdálko
dását helyezte új alapokra. Ha ehhez hozzá
vesszük még azt a tényt, hogy a mi kénsavgyá- 
raink és üveggyáraink stb. igen elavultak, és 
ugyanilyen elavultak egyéb, már régen működő 
gyáraink is, akkor világosan kell, hogy álljon 
előttünk az a tény, hogy a nehézipar a nagy- 
jelentőségű és nagyszabású újítások igazi tere, 
melyek a néhézvegyipari nagy volumenek kö
vetkeztében egész nemzetgazdaságunkra nézve 
anyagilag sokkal nagyobb kihatásnak, mint a 
kisebb termelési volument érintő könnyűvegy
ipari újítások.

Az új technika alkalmazása, a gyártási 
technológia gyökeres revideálása mellett, je
lenti elsősorban a minőségi követelmények fo-

( kozott szemelőttartását. Célunk, hogy gyáraink 
műszerellátottságát a mostani kétszerese fölé 
emeljük, hogy minden gyárban megszervezzük 
a magasszínvonalú minőségi öllenőrzőosztályo- 
kat és ezeket megfelelő analitikai műszerekkel 
lássuk el. A régi kapitalista gazdálkodást ezen 
a téren rendkívüli hanyagság és nemtörődöm
ség jellemezte. Mindez azonban még mindig 
nem élég. Gyárainkat át kell szerveznünk a kor
szerű üzemszervezési elveknek megfelelően. 
Amíg az ipari szervezés terén fejlettebb gép
iparban már működnek a gyártással kapcsola
tos különféle műszaki szervek, miint a gyárt- 
niányszerkesztós, gyártáselőkészítés, munka- és 
időadagolás., batáridőzés stb., addig a vegyipar
ban e funkciók ellátására alig van megfelelő 
szervezeti lehetőség. Bizonyos tevékenységet 
ugyan elláttak egyes vegyipari üzemekben, 
mint pl- az idő- és anyagutalványozást, egyéb 
műszaki és üzemgazdasági szervek azonban 
egyáltalán nem működtek. Ezt a feladatot szin
tén a súlypontot képező nagyüzemekben kell 
elsősorban megoldani. Azt hiszem, nem szüksé
ges különösebben bizonyítgatni, hogy a szocia

lista termelés gyáronibelüli és gyáronkívüli 
szervezett és tervszerű termelés nélkül elkép
zelhetetlen. Ehhez pedig nem elégséges a terve
ket készítő és összhangba hozó tervosztályok 
működése, szükség van azokra a szervekre, 
amelyek alkalmasak arra, hogy ezeket a terve
ket műszakilag megvalósítsák.

Ötéves tervünk fentvázölt célkitűzései ter
mészetesen tudományos és ipari kutatóintéze
teink munkájának is irányt szabnak, hiszen a 
mi országunkban a kutatásnak is a népet, a szo
cializmus építését kell szolgálnia. Kormányza
tunk ezért rendkívül nagy összegeket fordít a 
kutatás fejlesztésére, olyan nagy összegeket, 
amilyenekről a kapitalista országok tudósai 
nem álmodhatnak.

Fentiekben röviden igyekeztem vázolni azo
kat a feladatokat, amelyeket a szocializmust 
építő ötéves terv elénk, vegyészek elé állít. Ön
ként adódik ezek után a kérdés: melyek a fel
adatai a most, vagy a közeljövőben végző ve
gyészmérnököknek és vegyészhallgatóknak a 
terv teljesítése és túlteljesítése érdekében?

A mi országunkban szocialista tervgazdál
kodás folyik, ami tervgazdálkodást jelent ká
dervonalon is. Pártunk és kormányzatunk meg
ismertette velünk ötéves tervünk vegyészeti 
vonatkozású részeit és ezekből kell kielemez
nünk feladatainkat a munkaerőgazdálkodás 
vonalán. A ma vegyészét nem fenyegeti az ál- 
lástalanság réme, a nagy vegyipari gyárak sze
mélyzeti osztályai mondhatnánk ott leselked
nek az egyetemek kapujában, hogy az onnan ki
kerülő vegyészeket azonnal munkába állíthas
sák. A kapunál természetesen, tervünknek meg
felelően, a nehézvegyipari gyárak és beruházási 
nemzeti vállalatok képviselői várakoznak első
sorban, hogy szebbnél-iszebb, megtisztelőbbnél 
megtisztelőbb feladatokkal halmozzák el fiatal 
kartársainkat. Nekünk, műszaki értelmiségiek
nek a népet kell szolgálnunk. Ezt követeli meg 
tőlünk a nép érdeke, de ezen túlmenően min
den fiatal kartárs egyéni érdeke is. Minden 
fiatal vegyész szívében ott ég az alkotás vágya, 
az újítás vágya. Lehet-e e vágyat jobban, szeb
ben, eredményesebben a valóságba átültetni, 
mint új gyárák tervezésével, építésével és veze
tésével? Vájjon nem szolgálja-e leginkább fia
tal, tettrekész kiartársaink fejlődésének, tovább
képzésének érdekét, ha szép, nagy és felelős
ségteljes feladatok megvalósításával bízza meg 
őket Pártunk és kormányzatunk? Goethe azt 
mondja, hogy az emberek a nagyobb, magasabb 
feladatok megoldása révén fejlődnek, nőnek, és 
ez valóban így van. Vegyészeink nem a tudo
mány után akarnak kullogni, hanem az élen 
szeretnének járni. Nos, van-e úttörőbb, hala
dóbb feladat vegyész számára ma Magyarorszá
gon, mint résztvenni hatalmas új vegyi kombi
nátok és gyárak építéséiben, a régi gyárak re
konstruálásában, szervezésében? Ez az a terü
let, és ma elsősorban az, ahol fiatal kartársaink, 
akiket nyilván a kémia szeretete vitt erre a pá
lyára, legszebb álmaikat valóra válthatják.

Ügy látjuk azonban, hogy fiatal kartársaink 
egy része előtt ez a perspektíva még nem vilá
gos- Egyesek pl. mindenekelőtt kutatóintézetek
ben szeretnének elhelyezkedni és' ezek felé 
orientálódnak. Kereken meg kell mondanunk, 
hogy ez a törekvés nem szolgálja fiatal káde-
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reink fejlődésének érdekét. Ebben a törekvés
ben káros idealista világszemlélet hatását kell 
látnunk. E mögött a kívánság mögött az a hit 
lappang, hogy a legmagasahhrendű vegyészi 
munkakör a kutatómunka, hogy a ATegyósz ra
gyogó fehér köpenyben, csillogó lombikok kö
zött elefántcsonttoronyban a tudomány igazi 
bajnoka, aki a való élettől elszakadva élhet az 
öncélú kutatásnak. Az ilyen, gyári levegőt so
hasem szívott vegyész sohasem lesz igazi ve
gyész, szakmájának alapos ismerője, a tudo
mány előbbrevivője- Az ilyen vegyész egyálta
lában nem lesz képes arra, hogy megtalálja a 
megfelelő kapcsolatot a kutatás és az ipar 
pröblémái között, arról nem is beszélve, hogy 
benn részesedik egy gyár munkáskollektívájá
nak mérnökökre rendkívül nevelő, fejlesztő ha
tásában. Mindazok a kiváló újítók, tudósok, 
akik több-kevesebb időt üzemi munkával töltöt
tek el, arról számolnak be, milyen sokat tanul
tak a munkásoktól, az élmunkásoktól, a sztahá- 
novistáktól, milyen ösztönzést adott számukra 
a komplex-brigádban való részvétel. Az üzem
ben nevelődött mérnök kutatómunkája nehe
zen fog elszakadni a való élettől, az üzemi, gya
korlati szemlélettől. Ellenben csakhamar termé
ketlen és perspektívátlan lesz annak a mérnök
nek a kutatómunkája, aki nem ismeri a való 
üzemi életet, a gyár követelményeit, a munkás
ság munkastílusát, a szocializmus építésének 
mindent magával ragadó lendületét. Ezért döntő 
láncszem minden mérnökkáder életében az 
iizemli munka, akár tervező, kutató vagy üzemi 
mérnök lesz belőle a későbbiek során.

Ötéves tervünk az ország iparosítását tűzi 
ki céljául és nem Budapest iparosításának fej
lesztését. Országunk igen csekélyszámú ipari 
góccal rendelkezik, igen nagy területek teljesen 
mezőgazdasági jellegűek, hiányzik belőlük az 
iparnak még a nyoma is. A kultúrát, a maga
sabb műveltséget, a jólétet az iparosítás tudja 
csak biztosítani, és az új kultúrának és művelt
ségnek hordozóivá kell válnunk nekünk is.

Hozzá kell végre kezdenünk több vidéki 
góc kialakításához, hogy ott is felvirágozhasson 
a kultúra, a művészet, a jómód. Ha pedig ezen a 
téren az ötéves terv folyamán nem végzünk út
törő munkát, ha nem törekszünk arra, hogy 
több évtized, sőt évszázad elmaradottságát 
röpke évek alatt bepótoljuk, akkor továbbra is 
elmarad a vidék Budapest színvonala mögött. 
A mi feladatunk, hogy a vidék iparosítása 
mellett új életet, friss vérkeringést vigyünk a 
vidéki városokba és falvakba, hogy hozzájárul
junk népünk neveléséhez, fejlődésének elősegí
téséhez. A nehézvegyipari tagozatnak Vesz
prémbe való telepítése szemléltető példát ad
hat mindenkinek. Az erősen klerikális befolyás 
alatt álló, elmaradt, álmos vidéki város egy
szeriben a kultúra pezsdiilő vérkeringésébe ke
rült, az ország legkülönbözőbb tájairól oda sereg
lett fiatalok és tanszemélyzet fellendítette a 
város életét, kultúráját. Ugyanezt tapasztalhat
tuk Szegeden is a textilkombinát építkezései
nek megindulása óta.

Szólnom kell végül, de egyáltalában nem 
utolsó sorban, miémckeinik marxista-leninista 
képzettségének problémájáról. Beszélnünk kell 
erről, mert még mindig akadnak olyanok, akik 
a társadalomtudomány jelentőségét nem értik

meg, akik azt hiszik, hogy elég jó vegyésznek 
lenni és ezzel már meg is fogják tudni helyüket 
állni az üzemben, vagy később a kutatólabora
tóriumban. Ezzel a tévhittel gyökeresen szakí
tani kell. Mi mindnyájan, amellett, hogy ve
gyészek vagyunk, tagjai vagyunk az emberi 
társadalomnak, amelyben ember és ember kö
zött, embercsoportok és embercsoportok között 
határozott, konkrét kapcsolatok keletkeznek- 
Minthogy mindnyájan kiszakíthatatlanul tag
jai vagyunk az emberi társadalomnak, alapvető 
fontosságú számunkra megismerni azokat a tu
dományosan kidolgozott, a tapasztalat által 
százszor igaznak bizonyult törvényszerűsége
ket, amelyek a társadalmak életét megszabják 
és amelyeknek tudatos ismerete és felhaszná
lása alkalmas arra, hogy a társadalmat meg
változtassuk, fejlesszük. Ez a tudomány a 
marxizmus-leninizmus, melynek alapja a dia
lektikus materializmus tudományos világné
zete. A vegyészekre is áll, amit Sztálin elvtárs 
tanít. A vegyész sem lehet „csupán kedvelt tu
dományának specialistája, hanem egyúttal po
litikusnak és társadalmi embernek is kell len
nie, élénken érdeklődnie kell országa sorsa 
iránt, ismernie kell a társadalmi fejlődés törvé
nyeit, tudnia kell alkalmazni ezeket a törvé
n yek et...“ Mérnökeink nem fognak tudni meg
felelően dolgozni az üzemekben, ha nem ismerik 
azt az elvi alapot, amelyen országunk politikai 
ős gazdasági irányítása nyugszik. Nem elég a 
politikai és gazdasági fejlesztés alapvonásait 
ismerni, hanem tudni is kell őket konkréten 
alkalmazni gyári, üzemi viszonylatban. Alapo
san ismerni kell azokat az elvi alapokat, ame
lyeken a munkásosztály szervezetei és mozgal
mai épülnek, amelyeknek célja a kapitalizmus 
megdöntése és a szocialista, majd a kommu
nista társadalom felépítése. A munka.verseny- 
nek, a Sztahánov-mozgalomnak, az önköltség
csökkentésért folyó harcnak, az újítómozgalom
nak stb., stb. mind mélyenszáintó elvi-elméleti 
alapjai vannak- Ezeknek a mozgalmaknak tá
mogatása, bennük való aktív részvétel nél
kül ma jó üzemi mérnök nem képzelhető el. 
Mint ahogy senkinek sem jut eszébe, hogy egy 
laboratóriumban vagy üzemben konkrét ve
gyészi munkáihoz hozzáfogjon, mielőtt el nem 
sajátította a kémia törvényeinek ismeretét, ixgy 
nem lehetséges ezekben a mozgalmakban való 
aktív, helyesirányú és eredményes részvétel a 
marxizmus-leninizmus ismerete nélkül. Ugyan
ez igaz az üzem, a termelés, a társadalmi munka 
bármely más területére, mert hiszen a szocializ
mus építésének minden kérdése, a Párt, a szak- 
szervezetek, az üzemi bizottságok szerepe és fel
adatai stb., stb. mind nem érthetők meg a marxiz
mus-leninizmus ismerete nélkül. Nekünk olyan 
mérnökökre van szükségünk, akik résztvesznek 
a munkásosztály hősies harcában, együtt dol
goznak, együtt tanulnak a munkásokkal, akik 
nem leereszkedve a munkásokhoz vesznek részt 
a termelési versenyekben, a brigádokban, (hanem 
akik a fizikai dolgozók igaz munkatársaiként 
nélkülözhetetlen és szerves oszlopai a gyári kö
zösségnek.

Mindezek mellett a dialektikus materializ
mus megtermékenyíti az összes tudományt, így 
a kémiát is azáltal, hogy megtanít arra, hogy 
a természet jelenségeit helyesen értelmezzük,
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megtanít azokra a törvényekre, amelyek sze
rint a természet minden jelensége végbemegy. 
A szovjet tudomány az élő bizonyítéka annak, 
mennyire fölényben van a dialektikusán gon
dolkozó, materialista alapokon álló tudós a ka
pitalista világ tudósaival szemben. A dialek
tikus materialista alapon álló szocialista tudo
mány az első és egyetlen, melyet nem korlátoz
nak a, profit magánérdekei, melyet nem befo
lyásol a kapitalista piac konjunktúrája és de
konjunktúrája, 'hanem egyedül az egész nép 
érdekeit szem előtt tartva, nagyvonalúan irányt 
vehet a természet tudatos átalakítására. A szo
cialista társadalomban az ember ura a termé
szetnek és azt saját életének szebbé, kelleme
sebbé tételére alakítja át, felhasználva a tudo
mány vívmányait.

Szólnom kell még néhány szót az egyetemi 
tanszemélyzet feladatairól is, amelynek célja 
kell legyen olyan mérnököket nevelni társadal
munk számára, akik megállják helyüket majd 
az életben, akik meg tudják oldani az előttük 
álló problémákat.

Tanársegédeink, adjunktusaink és egyetemi 
tanáraink életében gyökeres fordulatot hozott 
a népi demokrácia. A tudomány eredményes 
munkásai ina olyan fizetést élveznek a munkás- 
osztály államában, hogy anyagi gondtól mente
sen szentelhetik minden energiájukat az alko
tásnak, a kutatásnak, a nevelésnek. A népi 
demokrácia, amely'' tudósait bőkezűen honorálja, 
azt várja tőlük, hogy képzett, a hazai vegyipar 
kérdéseit ismerő vegyészeket neveljenek.

Nem könnyű dolog persze az egyetemi elő
adásokat úgy összeállítani, hogy azok hű és 
helyes képet fessenek a magyar vegyipar egy- 
egy ágáról és fejlődési feladatairól. Ehhez taná
rainknak, adjunktusainknak jól kell ismerniük

H í r e k
A Magyar Kémikusok Egyesülete üzemszerve

zési munkabizottsága élénk tevékenységet fejtett 
ki az utóbbi időben. Mindenek előtt rendszeresen 
— kéthetenként — ülést tart, amelyen munka- 
bizottsági tagok részvétel© igen jó. A bizottság 
tervszer int dolgozik és munkája során a következő 
fontos kérdésekkel foglalkozik:

Albizottságot hozott létre a Sztahánov-mozga- 
lom kérdésének a tanulmányozására. Ennek célja 
volt egyrészt a sztahánovieta fogalmának a tisztá 
zása vegyiparban, másrészt a mozgalom előmozdí
tását szolgáló javaslatok megtétele.

Kidolgozta a Magyar Kémikusok Egyesületé
nek tervfelbontási pályázati kiírását.

Megszervezett egy tapasztalatoseredélutánt a 
tervfelbontás kérdéseiről, amelyet 1950 június 
22-én tartottunk meg.

Megszervezett egy tapasztalatcseredélutánt a 
minőségi ellenőrzés kérdéseiről. Ennek időpontja 
1950 július 6.

Tanulmányozta az egyes vegyészeti gyárak
ban bevezetett gyártás-előkészítést, kiértékelés és 
más gyárakban való megvalósítási lehetőségek 
feltárása céljából.

A Magyar Kémikusok Egyesülete június hó
napban hat előadást és két klubestet tartott. 
A szakosztályi élet fellendülésére mutat, hogy az

iparunkat, üzemeink problémáit. Ismerniük és 
tanítanick kell azokat az elvi és gyakorlati uta
kat és módszereket, (amelyeknek ismerete teszi 
alkalmassá fiatal vegyészeinket arra, hogy 
megteremthessék a speciális magyarországi 
adottságoknak megfelelő nehézvegyipart, álta
lában a vegyi nagyipart.

Nyugodtan állítom, nem lehet jó tanár, 
tanársegéd az, aki iparunk ismerete nélkül ta
nítja szaktárgyát. Nem elefántcsonttornyok 
számára neveljük kémikusainkat, hanem az 
élet, a szocializmus útjára lépett magyar gazda
ság, tudomány és államapparátus számára. 
Marxista képzettségű kémikusokra van szüksé
günk, akik tudományos társadalomszeimlélettel 
rendelkeznek. Nevelhet-e ilyeneket az a tanár, 
aki maga sincsen tisztában a marxizmus-leni- 
nizmus kérdéseivel? Nyilvánvalóan nem. Gya
korlati tapasztalatból állíthatom, hogy csak az 
a tanár tudja eredményesen oktatni hallgatóit, 
aki a reális élet problémáinak ismeretében, ipa
runk alapos ismeretében állítja össze előadá
sainak anyagát. Pártunk és kormányzatunk 
bízik műszaki értelmiségünkben, bízik leendő 
mérnökeinkben, egyetemeink íansz-emélyzeté- 
ben és ennek a bizalomnak már látható és kéz
zelfogható bizonyítékát adta. Nekünk azon kell 
lennünk, hogy ezt a bizalmat jó munkával 
újra és újra kiérdemeljék.

Neveljenek tanáraink a néphez hű, ideoló
giailag és szakmailag kiválóan képzett, munká
jukat, hivatásukat szerető vegyészmérnököket. 
Váljanak fiatal kartársaink: a munkásosztály
hoz hű, ötéves tervünk problémáit megoldani 
kész, harcos káderekké.

Előre közös munkával a népet, a szocializ
mus építését szolgáló magyar vegyipar meg
teremtéséért !

előadások közül hármat a szakoszályok rendeztek: 
egyiket a szerveskémiai, egyet a biokémiai és 
egyet az analitikai szakosztály.

A most következő nyári időszakban az előadá
sok és a szokásos klubestek szünetelnek. Folyta
tódnak azonban az egyesület oktatása bizottsága 
által a nagyüzemek élmunkás köreiben rendezett 
továbbképző előadások.

Ezeken kívül az egyesület szakmánként cso
portosított meghívottak részére a MTESZ-folyó- 
iratolvasójában könyvtárismertető előadásokat 
rendez. Ezeken szakmáik szerint csoportosítva is
merteti a könyvtár értékes szovjet anyagát. Az 
ismertetés alkalmával több az orosz nyelvet be
szélő kartárs áll a meghívottak rendelkezésére. 
Első alkalommal a középiskolai és egyetemi 
kémia szakos tankönyvanyiaigot mutatjuk be peda
gógusaink részére. (Áug. 2-án ' k i  órakor.)

Július 15. és aug. 1. között egyesületi iroda 
működése a szabadságolások miatt szünetel.

Előadásait és általában munkáját aiz egyesület 
szeptember 15-én kezdi meg ismét.

MTESZ Szovjet Műszaki Folyóirat és Könyv
olvasójában (Szalay-u. 4. V.) lengyel és csieh mű
szaki könyvekből és folyóiratokból hathetes kiállí
tást rendez. A kiállítás anyaga kb. 900 könyv és 
folyóirat, amelynek jelentős része építészeti, építő
anyagipari. gépipari és elektrotechnikai vonatko
zású. Az Olvasó d. u. 2—10-ig áll ia látogatók rend- 
delkezésére. L. I.
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Keverés kísérleti üzemben. Szerzők rávilá
gítanak a keverés műveletének ia gyártási fo
lyamatban elfoglalt fontos szerepére: a folya
mat megindulásának és végbemenetelén ék lehe
tőségét biztosítja azáltal, hogy az egymásra 
ható anyagokat térbeli lég egymással érintke
zésbe hozza.

Számbavéve táblázatosán a keverés szere
pét a fizikai hatásmód szerint, egyben külön
féle fázisok (gáznemű, cseppfolyós és szilárd) 
esetében, az optimális edényméret, keverő- 
lapátala'k, lap át s zárny hossza és edényátmérő 
viszonya, általános mechanikai követelmé
nyek és tipikus konstrukciók képezik érteke
zésük főbb pontjait.

Minthogy a kísérleti üzemi keverő, mére
teitől eltekintve, a nagyüzemi keverő proto
típusának van szánva, az abszolút méretekről 
nem esik sok szó, hanem tanulságként azt szű
rik le a szerzők, hogy az edényátmérőnek és a 
keverőszárnv- vagy lapátsugarának viszonya 
a méretektől független állandó.

Ez a viszony azonban a keverendő anyag 
konzisztenciája szerint máis és más; a cikkben 
felhozott példa 400 centipoise alatti Viszkozi
tású folyadék keverésére 3:4 arányt hoz: ez az 
arány a keverő és az edényfal között a keverő
lapát sugarának mintegy másfél szeresének 
megfelelő szabad teret hagy. Eninél kisebb sza
bad tér a falfelületnél energiaveszteséget 
okoz; nagyobb szabad tér a sebesség visszaesé
sét, az egész edényt átható örvénylés csökke
nését Áronja maga után.

Figyelemmél vannak a szerzők a keverő
lapát fordulatszámára, az anyaggá! közölt im
pulzusra, az áramlás irányvonalára. stb. 
Mindezeknek a paramétereknek korrelációját 
keresve, a Revnold-fii ggvén vt találták alap
vető egyenletként legalkalmasabbnak, mert 
bár annak mennyiségeit nem találták konzisz
tenseknek, megvannak benne a keverést illető 
mérhető tényezők, éspedig a fajsúly, fordulat
szám, keverőkar hossza, ill. sugara, a keverő 
átmérője, viszkozitásérték összefüggései.

Mindezekből a kísérletiüzemi keverő leg
kisebb optimális méreteit megállapítják és be
fejezésül az általános gépészeti szempontokat 
bemutatva, három tipikus konstrukciót ír
nak1 le.

Ind. Eng. Chem. 1945, 426.
K. A.

Folyamatos frakcionáló oszlopok kísérleti 
üzemek számára. A kőolaiipar és a vegyiipar 
kísérleti üzemei arra A m iók . hogy nagyipari 
tervezésekhez kiindulási adatokat szolgáltas
sanak; vagy arra, hogy adott kérdésekre a 
válasz rajtuk kikísérletezhető legyen. A kísér
leti üzem diesztilláló berendezésével szemben 
három követelmény támasztható: az üzemet 
alkotó, a folyam alegységben közreműködő 
többi készüléken esetleg végbevitt A’áltozta- 
tásra vagy módosításra a desztilláló berende
zés gyorsan reagáljon; teljesen zavartalanul 
működjék; és majdan a nagyüzemben esedé

kes termelés megkívánta méretarányokat jól 
visszatükrözze.

Az értekezés részletesein ismerteti tág 
határok közé eső szénhidrogéneket feldolgozó 
folyamatos frakcionáló oszlopok szerkezetét és 
szerkesztésének elveit. Ezek az oszlopok töl
tet-típusnak, átmérőjük 6—30 cm. magasságuk
7.5 méterig terjed; üzemnyomásuk 10 mm hi
gany absz. nyomástól 20 kg/cm2 között volt 
változtatható.

Szerzők a tanulmányaik tárgyává tett 
frakcionáló oszlopoknak minden jellegzetessé
gét megtárgyalják. így külön-'külön szerepel
nék: az oszloptöltet, a töltettartók, az elméleti 
tányérszám és refluxarány, az; oszlop kapaci
tása; el őmelegít ők, forraló, folyadékszintsza- 
bállyozók (dugattyús-szivattyú, fogaskerékszi- 
vattyú, ÚLszó-szln tszabályozó); hűtők különféle 
típusa; fűtőszáltek eresei és és hőszigetelés; 
műszerelés. Ezeknek az egves mozzanatoknak 
önmagukban való megvilágítását követően 
igen szemléletes összefoglalásukat nyuitják a 
szerzők abban a három konkrét példában, 
amelvnek elsője egy atmoszférikus nyomáson 
működő teljes frakcionáló berendezést, máso- 
dika egv magas nvomás alatt frakcionáló be
rendezést, harmadika pedig vákuum,frakcioná- 
láisra alkalmas berendezést ismertet.

Végső következtetésként szerzők azt a 
tapasztalatukat hangsúlvozizák, amely szerint 
tervezésnél, szerkesztésnél egyaránt a kísér
leti üzemi desztillál óoszlop minden részletére 
nagv gondot kell fordítani, különben megbíz
ható tanulság működésükből levonható nem 
lesz. A vázolt módszerek több szakember évek 
fel várnán, számlás desztillációs probléma ki
dolgozása közben szerzett tapasztalatait hasz
nosítják.

Ind. Eng. Chem. 1950, 571.
K. A.

Új nrimerelem. Tulajdonképpen a régi réz
oxid-cink cella változata. amennyiben a 
Zn-elektród helyébe Na-elektródot alkalma
zunk. Elektrolit mindkét esetben híg NaOH. 
Természetes azonban, hogy fémnátrium nem 
használható elektródként, helvette n átrium- 
amaleánt alkalmaznak az iíi fajba primerelem- 
ben. Az áramtermelő folyamat:

2CuO +  IC =  Cu»0 +  H»0 
Ou20  +  H* =  2Cu +  H20

A rézoxid az áramszolgáltató 'folyamat köz
ben lassan rézoxidul Iá, végül fémrézzé redu
kálódik. Ez utóbbi azonban egyszerűen > meleg 
bel au n való huzamosabb tartással ismét réz
oxiddá alakul. A szóbanforgó elemkombináció
nál tehát ■ tulaidonkóppen csak az amalgán 
nátrium ja fogy NaOH és megfelelő mennyiségű 
atíz  képződése közben. A kisütés mértéke szerint 
nő tehát azielektrol'tlűg koucentrációia. A nát
rium amalgámot tabletta alakjában adagolják a 
cellába. 1 g nátriumból 1 amperórát és 1.1 Amit 
mu n kaf eszül tsé set 1 véve alánul, 1.1 Avattóra 
elektromosenergiát nyerhetünk.

(Radiotechniík. 1949 december, 713—714. old)
D. D.
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Foszforszuli'oklorid új előállításmódja. Kiin
dulási i anyagok: foszfortriklorid és kénpor. 
Katalizátor: alumíniiimtriklorid. Reakciók:

PCI* +  AlCls -> PC13. AlCla 
P013. AICI3 +  S ^  PSCI3 +  AICI3 

Az eljárás gyors, kényelmes.'Kihasználás 97%.
(Őst. Chem. Ztg. 1949. június, 128—129. old.)

O. V.
Mesterséges piezoelektromos kristályok.

A híradástechnikai eszközök rohamos fejlődésé
vel egyre nagyobb mennyiségi és minőségi igé
nyek merültek fel a piezoelektromos kristályok
kal szemben is. A rendelkezésre álló kis kvarc- 
készlet az igényeknek csak egy részét tudta 
kielégíteni és így minden irányban megindult 
a kutatás a mesterséges piezoelektromos anya
gok készítésére. A kutatások egyik ága a kvarc 
alapanyag megtartásával szintetikus kvarc
kristályok előállítási lehetőségeit vizsgálta meg. 
Ezeknél azonban sokkal nagyobb jelentőségre 
és elterjedtségre; tettek szert az új, mesterséges 
alapanyagú kristályok. Ezeket a kristályokat 
is az elmúlt háború okozta kvarcthiány termelte 
ki. A kutatások eredményeképpen 'kémiailag 
aránylag könnyen állíthatók elő a kiváló elek
tromostulajdonságú rezgőkristályok. Alapanya
guk káliumnátriumtartarát, ammóniumdihidro- 
foszfát (ADP), vagy etiléndiamintartarát 
(EDT). Legkönnyebben állítható elő az ADP 
kristályai. Ez azonban nem elég állandó, éppen 
ezért kiszorította ma,már az EDT. Ez az anyag 
az egyhajlású rendszerben kristályosodik. Frek
vencia konstansa a metszet fajtájától függően 
170—200/cm, ami annyit jelent, hogy 1 cm vas
tag EDT kristálylemez 170—200 ke frekvenciájú 
rezgőkör helyettesítésére alkalmas. Részletesen 
ismerteti a cikk a 1 kristályosítási eljárást is.

(Chemical Industries. 1948. július, 40. old.)
D. ' D.

Kromát-inhibitorok rozsdásodás ellen. Kro- 
mát-inhibitorok alkalmazása nem újkeletű. 
A cikk részletesen foglalkozik általános korró
ziós kérdésekkel. Tárgyalja a kromátok kémiai 
hatásait, foglalkozik kromáttartalmú festékekkel.

(The Oil and Gas Journal. 1949. jíain. 13. 
83—87. old.) T). J).

A trinitrotoluolból való floroglucin előállí
tás üzemi méretekben való kivitelezéséről közöl 
részletes cikkeiket az Tndustrial and Enginuee- 
ring Chernistry 1950 márciusi száma.

Az előállítás úgy történik, hogy a trinitro
toluolból nátriumbikromátkénsavas oxidációval, 
trinltrobenzoesavat állítanak elő, amit Bechamp 
redukciónak vetnek alá és a nyers redukciós 
elegyet a vasiszapról dekantálva, sósayoldattal 
hidrolizáltják floroglucinná. A redukció ■ folya
mán a dekarboxilezés is megtörténik. A kiterme
lés 50%-a az elméletinek. A floroglucint .főkép
pen nyomdatechnikai előlhívónák használják, 
mivel igen könnyen kapcsol a legkülönbözőbb 
diazovegyiiletekkel. Ezek a vegyületek fény- 
érzékenyek, ezért fénymásolásban jó hasznát 
lehet venni. A floroglucinnal készült festékek 
jó eredményeket mutatnak a textilfestékeknél 
is rés különösen jól használhatók a nehezen szí
nezhető Orlon-szálaknál.

A cikk megemlékezik különböző roklomsizár- 
mazékokról is, melyek közül 1 a metilTloroglucin- 
ból egy gallooianin típusú színezéket lehet elő
állítani, a triaminotoluolból pedig különböző 
barna árnyalatú krómos festékeket. A floro- 
gluc inkarbonsav, melyet floroglucinból és

káliumhidrokarbonátból 00° C-on lehet előállí
tani a szalicilsavhoz hasonlóan, analgetikus 
hatással bír.

Üj típusú extraktort szerkesztett növény
olajok extrahálására a Glidden amerikai válla
lat. Ez a rotocell extraktor vertikális tengelyen 
forog egy (lobban és számos szektorra van 
osztva. Működése a következő elveken alap
szik: (

A hálóból készült aljjal ellátott szektorba 
adagolják be a magdarát, amit 6 lépésben extra
hálnak oldószerrel, miközben i az egész szerke
zet lassú forgásban van. Az extrakoió ellen
áramban és benzinnel történik. Az extraktnm 
a doh 1 alsó részébe csurog, ahonnan kiszivaty- 
tyúzva, továbbítják a desztillációba. A kiextra
hált mag eltávolítása úgy történik, hogy egy 
bizonyos ponton a , cellafenék vezetése megszű
nik és ez csapóajtó módjára lebillenve, a cella 
tartalmát egy szállító csigába üríti, am ely. azt 
eltávolítja. A Rotocell energiaszükséglete igen 
alacsony, mert napi 250 to-s kapacitással bíró 
extraktumnál 6.3 lóerő elegendő.

(Chemical Industries, 1950. márciusi szám.)
Műanyagok polimerizációjánál,, a peroxidok 

által katalizált emulziós polimerizációnál a per- 
oxid bomlását különböző aminokkal lehet akti
válni, aminek következménye az, 'hogy a poli- 
merizáció már alacsony hőmérsékleten is gyor
san végbe megy. Leginkább hatásosnak mutat
kozott a ' polietilén és polipropilén poliamid, 
hogyha a peroxid patalizátor a cuménhidroper- 
oxid típushoz tartozik. Így pl szappanos emul
zióban 10° C-on 0.21% cuménhidroperoxiddal és 
0.2% technikai tetraetilénpentaminnal, 73% 
polisitrol (keletkezik egy óra alatt. 70:30 arányú 
butadien és síiről 6  óra alatt 70%-os kiterme
lést ad. (Industrial and Engineering Chemistry 
42. 445, 1950.)

Ezután a cikk összehasonlításokat közöl az 
aminok struktúrája és az aktiválás mértéke 
közötti összefüggésről.

Tioplien előállítására új eljárást dolgoztak 
ki, melyet C4 olefinekből és kéndioxidból kiin
dulva végeznek molibdénalumíniuim, vanádium- 
alumínium, molibdénszulfidalumínium, vagy 
aktivált siíicagel segítségével. Ilyen módon 
különböző homológokat is elő lőhet I állítani. 
A hőmérsékletek 500—600° között vannak, egy
szeri cirkuláltatásnál maximálisan 40% kiter
meléssel. Az eljárás . fluidized“ katalizátor rend
szerben történik. (Industrial and Engineering 
Chemistry 42. 67. 1950.) N. T.

Modern salétromsavgyárat állítottak fel 
Rotterdamban, amely napi 820 t 55%-os salét
romsavat, vagy 100 tonna nitrogént állít elő 
naponta. Az újdonság az üzem tervezésénél az 
volt. hogy azt abszorbeiót nyomás alatt végzik 
és a platinaródium-háló, amely (katalizátor
nak szolgál, nagy lukú hálóból van készítve. 
Ezzel a módszerrel jó oxidációs hatásfokot tud
tak elérni. Az oxidált gázkeverék egy La Mont- 
típusú hőkicserélő'be megy és onnan a (hűtőbe. 
Így komoly gőzmegtakarítást lehet elérni. Ez
után a gázokat 3 atm.-ra komprimálják, mlég 
egyszer lehűtik és egy oxidációs tornyon keresz
tül, az abszorbeiós rendszerbe bocsátják, amely 
saválló acélból készült és Raschig-gyűrükkel 
van töltve. Így 95%-ot tudnak elnyeletni, a 
véggázokat expanziós ventillátorok távolít jóik el. 
Az egész üzem energiaszükséglete 9000 KW/to. 
nitrogén. (Chemical Age, 62. 531. 1950.)
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A nedvesítőszerekről és felületaktív anya
gokról áttekinthető cikket közöl a Chemical Age 
62. 536. 1950. sz. Ezek közül ,a legegyszerűbb a 
szappanok és a különböző poláros csoportokkal 
ellátott zsírsaivszár m a zék ok. A nedvesítő hatás
hoz szükséges, hogy nagyobb hidrofob. nem 
poláros csoportok legyenek a molekulában, 
melyen hidrofil csoportok foglalnak helyet. Ha a 
hidrofil csoportok a molekula egyik végén fog
lalnak helyet, akikor hat legjobban az anyag. A 
hidrofil csoport töltésétől függően megkülönböz
tetünk anion aktív és katioinl aktív detergenseket. 
Használatuk főleg a textiliparban, élelmiszer- 
iparban, bőr-, papír-, festék- és erjesztőszer
iparban helyénvaló. Minthogy ezek a molekulák 
fertőtlenítő hatással is bírnak, ezért orvosi 
praxisban is használják azokat fertőtlenítési 
célokra, ilyen esetekben főleg a ' quarterner 
ammóniumszármazékokat használják, melyeket 
először Domagh vezetett be. Ezek közül a leg
jobbak: a'cetiipiridinium halidok és cetiltrime- 
tilammóniumbromid, amely már 0.03%-os kon
centrációban megöli a különböző Staphilococus 
és Streptococus törzsieket. Ezért ezeket az anya
gokat nagy felületű sebek fertőtlenítésére hasz
nálják. Hatásukat befolyásolják a pH, hőmérsék
let. koncentráció é,s szerves anyagok mennyi
sége. Toxicitásuk az alkalmazott koncentráció
ban egyenlő a nullával.

Ammóniumnitrát robbanási veszélye. Texas 
Cityben és Brestben bekövetkezett ammóiiium- 
nitrátrobbanás után, amikor egy hajó rakomá
nya tüzet fogott és felrobbant, széleskörű vizs
gálatot indítottak ezen robbanások oka után.

Mindkét robbanásnál műtrágya céljára elő
készített ammóniumnitrát robbant fel. Ez az 
anyag könnyen összesül nagyobb mennyiség
ben; ennek megakadályozására Amerikában az 
anyagot a felületén vazelintípusú szénhidro
génnel és kaolinnal vonják he. Az amerikai cso
magolásnál 45 kg-os papírzsákokba töltik le az 
anyagot.

Az angol áru 99.8%-os tisztaságú. 200 kg-os 
viaszospapírral bélelt dobokban kerüli forga
lomba. Az amerikai és angol áru egyforma 
stabilitású vákuumban és hevítésnél. Egészen 
401 mennyiségig növelték az egy tömegben mele
gített ammóniumnitrát mennyiségét, anélkül, 
hogy robbanás következett volna be.

A vizsgálatok szerint tiszta ammóniumnit- 
rálfc erős hevítésnél gázfejlődés közben bomlik. 
Zárt edényben a keletkezett gázoik robbanáshoz 
vezethetnek. A mérések szerint azonban nem 
keletkezük Olyan hőmennyiség, hogy az detoná
cióhoz vezetne. Még az anyaggal érintkező gyú
lékony papírzsák, vagy fadarab sem vezet rob
banáshoz.

Ha azonban az ammóniumsót kis mennyi
ségű szénhidrogénnel, mint pl vazelinnel elkeve
rik, akkor már másképp viselkedik melegítés
nél, mint a tiszta só. Ilyen esetben a termikus 
bomlás hirtelen nyomásnövekedés mellett rob
banáshoz vezet.

(Chemie, Tngenieur, Tedhnik, 1950, 66.)
P. É.

A bőrök cserzésénél segédanyagként kezdik 
használni a monomer akrilsavesztereket, melyek 
a bőrök pórusait vannak hivatva megtölteni. 
Ilyen módon a bőröknek nagy ellenállóképessé- 
get lehet kölcsönözni. Az eljárás az előbbiekhez 
viszonyítva meglehetősen költséges, azonban jó 
eredményeket ad. (Chemical Age 62. 535. 1950.)

A superpoüurethanokról közölt cikkeket a 
Chemie et Industrie 62. 570. 1949. száma. Ezek 
közé a műanyagok közé sorolják az igamid és 
perion típusú műanyagokat, melyek állítólag a 
nylonnál is jobb tulajdonságúak. Ezeket az 
anyagokat butilén, glikol és butándiizocianat 
polimerizációjával állítják elő. Majdnem teljesen 
oldhatatlanok az összes organikus oldószerek
ben és nagy elektromos ellenállásuk van. A per
ion előállítására hexametilén diizocianatot és 
tetrametilénazocianatot használnak, esetleg 
aromás gliikólokkal kombinálva. Ezek a vegyü- 
letek a nylonhoz hasonló peptidkötéssel bírnak 
és 190° C körül válnak tliermoplastikussá. 
Műszálakat, műgumiszerű anyagokat, lakk 
alapanyagokat készítenek belőlük. N. T.

A részlegesen ioncserélő gyantával való 
vízlágyítás számításáról. Mint ismeretes, a 
részleges ioncserélő lágyító® lényege az, hogy 
az ioncserélőn át a lágyítandó vízinek csak egy 
részét vezetik át, s az így nyert alkálikus víz
zel lágyítják a víz fennmaradó részét. Ezen 
módszer előnye, hogy jelentősen kisebb a 
gyanta regenerálásához szükséges konyhasó 
felhasználása, csökken a kazánvízlecsapolási 
mennyiség, továbbá a berendezés maga, annak 
kezelése és ellenőrzése is egyszerűbb. Alkal
mazása legcélszerűbb magas karbonátkemény
ségű vizek esetében. Szerző kazánban és kazán 
előtt való lágyításra fenti módszerrel működő 
berendezések elvi vázlatát adja meg és az ion
cserélőn lágyítandó és hozzákeverendő kemény- 
víz arányki.számításának formuláit közli, melyek 
minden előforduló esetre kiterjednek (kondenz- 
víz, visszatáplálás, két különböző keménységű 
víz felhasználása stb.). A kazán előtti lágyító® 
céljait szolgáló berendezés, melynél a kemény
séget okozó sók még a betáplálás előtt kivál
nak és kiülepedmek, az élelmiszeripar kazán
jainál általánosan elterjedtek és jól beváltak 
a Szovjetunióban. A berendezés „thermo- 
kómiiai regeneratív lágyító“ néven ismert. 
(Za Ekonomiju Topliva 1950. 2. 31.) M. S.

Pirofóros ötvözetek. Tórium-ezüst öl veze
tek (40—60% Th-al) vízgőz jelenlétében már 
szobahőmérsékleten meggyulladnak. Arany
nak és réznek tóriumos ötvözetei kevéssé haj
lamosaik öngyulladásra. Cirk ónnak hafniumos 
vagy tóriumos ötvözetei is pirofóros tulajdon
ságot mutatnak néha. Viszont titánnak az 
előbbi elemiekkel! való ötvözetei teljesen in
aktívak. (österreich ische Ohem iker-Zeitung,
3949 május, 114.) D. D.

Elemi fluor előállítása. Új eljárás segítsé
gével, különleges szén-anód felhasználásával, 
laboratóriumi készülékben, óránként 40 gr 
fluor állítható elő, 99%-cs tisztaságban.

(Chemistry and Indust ry. 1949 április, 
247—253.) D. I).

Kalcium és magnézium közvetett meghatá
rozása. . A két ión ammóniumkarbonátos csapa
dékát acidimetriásan megtitráljuk. A törzs- 
oldat tetszésszerinti mennyiségéből a Ca+Mg-ot 
cianoferrát (II) iónnal kicsapjuk és oldás után 
permanganáttal titráljuk. A két titrálás ered
ményéből kiszámítható mind a kalcium, mind 
a magnézium mennyisége.

(Őst. Chem. Ztg. 1949. június, 126—127.)
D. ü.
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Fotokolorimetrikus Co meghatározás vas- 
nikkelércekben. P. P. Scserbov módszerével 
0,001%—0, 5% Co-t lehet meghatározni 70% Fe 
és 5% Ni mellett. A meglhatálrozás alapja p- 
nitrózo-Co komplex keletkezése:

0= N —
II

\ = 0 ...  Co 

Na03S—1 x /  x S03Na

A kolorimetrálást aibszorbciós, két szelén 
cellás koloriméterrel végezzük. Az egyik fotó
elem és a fénysugár között van elhelyezve 
mozgathatóan a kiivetta, rig'y, hogy egyszer a 
vizsgálandó folyadék, egyszer a vakpróba fo
lyadéka kerül a cella. elé. A vizsgálatokat zöld 
fénnyel (520—550 mb ) végezzük, mert így ki
küszöböljük a p-nitrozo só sárga színének be
folyását. *7 .

A meghatározást a 'következő módon vé
gezzük: 0.2 g porított érijét’10 cem kénsav-salét- 
romsav keverékben oldunk kb. 30—(50 percig, 
majd 5 cem 1:1 hígított kénsavat adagolunk és 
ez oldatot kén savfüstig lepároljuk. A kihűlt 
maradékhoz 10—15 ccm vizet adagolunk, majd 
a csapadék oldódásáig melegítjük. A meleg ol
datot 100 ccm-es normál lombikba szűrjük, 
forró vízzel kimossuk, maid a ielig töltve 20 
ecm-t pipettával kiveszünk belőle, ami megfe
lel 40 mg bemérésnek. A kipipettázott oldatot 
100—150 ccm-es pohárban a homályosodásig 
ammoniázzuk, a kivált csapadékot oseppen- 
ként adagolt 1:1 kénsavval feloldjuk. 5 ccm 
50%-os Na-acetát adagolása után az oldatot a 
ferriacetát teljes kiválásáig (3—5 perc) forral
juk, maid 10 ccm 0.1%-os p-nitrózo só adago
lása, után még egy percig forraljuk- A forró 
oldathoz 5 ccm salétromsavat adagolunk, mi
közben a csapadék feloldódik. Lehűlés után az 
oldatot vízzel 50 ccm-re hígítiuk- A színerős
ségnek megfelelően 10, vagy 40 mm-es küvet- 
táhan kolorimetrálunk. A vakpróba 20 cem 
vizet és az elemzésnél alkalmazott vegyszere
ket tartalmazza ugyanabban a mennyiségben.

(Zavodszkája Lahoratórija, 1949, 12. szám 
1399.) J. A.

Az adszorbeiós bő oldatokból történő ad- 
szorbciőnál különböző hőmérsékleteken. Az ol
datokból történő adszorbeió termodinamikájá
val kapcsolatban érdekes, hogyan változik az 
adszorbeiós hő a hőmérséklettel és az adszor- 
beált anyag mennyiségével. Az adszorbeiós hők 
mérésével eddig kevesen foglalkoztak, és ezek 
a munkák sem terjednek ki a hőmérséklettől 
való függésre.

A szerző régebbi dolgozata szerint vezérelt 
kaloriméterben történt mérései alapján meg
állapítható, hogy tiszta folyadékok adszorbeiós 
bője nem függ a hőmérséklettől, vagy csak na
gyon kis mértékben. Továbbá nem függ az 
adszorbeiós hő szerves gőzöknek aktívszénen,

vagy ammóniák és metilaminnak szilikagélen 
történő adszorbeiójánál. A hőmérséklet növelé
sével kissé csökken az adszorbeiós hő COa-nek 
aktívszénen és szilikagélen való adszorbeió- 
jánál.

A szerzők közvetlen kalometrikus méré
sekkel meghatározták a prop il alkohol vizes- 
oldatokból kiindulva az adszorbeiós hőt külön
böző hőmérsékleteken és különböző koncentrá
ciók mellett-

A kísérletekhez gondosan előkészített, fino
man őrölt aktívszenet, többször frakcionált és 
gondosan szárított propilalköholt használtak.

Az aktívszenet kettősszárnyú, igen vékony
falú ampullába töltötték. A töltőnyílás lefor- 
rasztása után az ampullát mély vákuumberen
dezés vezetékére forrasztották és négy napon 
át 400"-ra melegítve, szívatták kb. 10 Hg mm 
nyomásig. Szívatás alatt választották le a be
rendezésről.

A kaloriméterbe helyezett ampullát egy
szerre két oldalról törték fel a mérés folyamán, 
mert így — a tapasztalatok szerint -— sokkal 
gyorsabban és egyenletesebben nedvesedet,!, át 
n szénpor.

A vizsgálatokhoz speciális érzékenységű 
kalorimétert használtak. A hőmérséklet méré
sére ellenálláshőmérő szolgált. A kaloriméter 
köpenyének hőmérsékletét automatikusan sza
bályozta, egy Wheatstone-hídba kapcsolt etlen- 
álláshőmérö. A híd tükrös galvanométere érzé
keny fotorelére dolgozik, melynek segítségével a 
készülék érzékenysége hőfokra 0,0001—0,0003",
hőmennyiségre 0,01—0,04 kal.-ig fokozható.

A kísérleteket 20° és 50° hőmérsékleten vé
gezték. A propilalkühol illékonysága következ
tében a mérések pontossága nem haladta meg a 
±0,5 ~  ±  1 kalóriát.

Az eredmények azt mutatják, hogy az ad
szorbeiós hő nő a koncentrációval, eleinte gyor
sabban, később lassabban. (1 M/hnél 12 kai., 
3 M/l-nél 20 kai.. 13 M/l-nél 30 kai.) .

Azt is megállapították, hogy a hibahatáro
kon belül a 20°-on és 50°-on mért értékek egy 
görbére esnek- Ez azt bizonyítja, hogy az ad
sz orbeiós hő hőfokkofficiense éppúgy, mint a 
tiszta oldószerek esetében, az oldatoknál sem 
lehet nagy.

A felvett adszorbeiós izotermáik maximuma 
a hőmérséklet növekedésével alábbszáll- A görbe 
felszállóága eltolódik a magasabb, a leszállóág 
az alacsonyabb koncentrációk felé. A hőmér
séklet csökkenésével a maximum valószínűleg 
az alacsonyabb koncentrációk felé tolódik el, 
míg a görbe lineáris leszállóága metszi a kon
centráció-tengelyt a tiszta propilalkohol kon
centrációjánál. Ez a tény teljesen megegyezik
V. K. Szemecsenkónak az oldatokból való ad- 
szorbeióra vonatkozó elméletével._

A nedvesítési hő és adszorbeiós bő izoter
máiból a szerzők levezettek egy összefüggést 
az adszorbeiós tér telítési foka és a differenciá
lis adszorbeiós hő között.

(Ruszov, Kiszeljev és Alekszejev.
Zsurnal Fizicseszkoj Chimii 1949. 9. 1005.)

K. G.
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Magyar Kémikusok Lapia
M it  v á r h a t  v e g y i p a r u n k  a  h a z a i  g é p g y á r t á s t  

m a g a s n y o m á s ú  a u t o k l á v g y á r t á s  t e r é n ?
FARKAS PETEK

A Lam part-gyár technikai adottságai foly
tán specializálta magát különböző típusú és 
kivitelű, savállóan zománcozott vegyipari ké
szülékek gyártására. Ezen készülékek legna
gyobb része vegyipari nagyüzemek részére ké
szülnek. A vegyiparban igen nagymértékű a 
fejlődés, amit alapos kutatóm unkával készíte
nek elő. Ehhez viszont egyre újabb és újabb 
készülékekre van a kultató laboratóriumoknak 
és az iparnak egyaránt szüksége.

Kutató- és kísérleti laboratóriumok válla
latunkat több ízben megkeresték azzal a kérel
mükkel, hogy üzemi készülékek gyártása mel
lett speciális magasnyomású au toki óvok gyár
tását is dolgozzuk ki. Mivel az üzemi készülé
kek hasonló gyártási módszerekkel készülnek, 
mint a magasnyomású kísérleti készülékek, 
vállalatunk bevezette magasnyomású készülé
kek gyártását is.

Vállalatunk mérnökei, szerkesztői, vegyé
szei az eddig forgalomban lévő ismert magas- 
nyomású készülékeket tanulmányozták, ta 
pasztalataik alapján eddig hazánkban nem 
gyártott új típusú készülékek gyártását dol
gozták ki és vezették be. Típusaink tervezése
kor úgy a. kutató-, m int gyári laboratóriumok 
vegyészeit megkerestük tapasztalatok kicseré
lése céljából, hogy a kutatásokhoz minél job
ban megfelelő készülékeket tudjunk rendelke
zésükre bocsátani.

Vizsgálatainkat kiterjesztettük a készülé
kek gyártására felhasznált összes anyagok 
korróziós és mechanikai igénybevételére. Meg 
kellett keresni azokat a speciális anyagokat, 
melyek különböző '.savak, vagy vegyszerek kor
róziós .hatásának magas hőfokon, magas nyo
más ala tt ellenállnak. Legjobb savállósági 
eredményeket m utatták nagyobb korróziós 
igénybevételnél a speciális összetételű króm- 
nikkel-acélok, kisebb igénybevételkor rozsda- 
mentes krómacélok, szilíciumtartalmú öntött
vasak, vagy egészen speciális eljárások esetén 
színnikkelből készült anyagok.

Komoly kutatóm unkát kellett végeznünk a 
készülékek tömítésére felhasznált anyagok 
terén is. A felhasználásra kerülő anyagok k i
választása után a konstrukciók mechanikai szá
mításai, ia készülékek megszerkesztése követ
kezett. Tervek alapján üzemünk a kísérleti 
darabok elkészítését elvégezte- A kutatómun

kákat a szerelőműhely kiértékelte, illetve az 
elkészült alkatrészeket összeszerelte, s a  készü
lékeket üzemi szempontból ellenőrizte. Ezen 
munkálatok mintegy másfél évet vettek 
igénye, mely idő alatt kidolgoztunk olyan 
típusú készülékeket, melyek általános kísérle
tekre minden szempontból megfelelnek. Ezen
kívül egyes különleges eljárások lefolytatására 
szükséges készülékek gyártására is komoly 
tapasztalatokat szerezi ünk.

A mechanikai számításainkat túlnyomás
nak alávetett alkatrészekkel ellenőriztük le. 
E rre vonatkozó kísérletünkről egy 500 cm® űr
tartalm ú, színnikkelből készült, 150 atm. 300° C 
hőfokú autokláv felső részének makroszkopikus 
képét lá tjuk  az 1. számú ábrán. A fedél tömsze- 
lencójének üreges részében 30 000 kg/crn2 nyo
mást idéztünk elő. E kétszázszoros túlnyomás 
következtében a készülék anyaga — kristály lia- 
tárm entén — sugárirányban megrepedezett (1 . 
ábra). A repedések keletkezésekor a túlnyomás 
lecsökkent. A túlnyomást hidraulikus présen 
plasztikus anyaggal fejtettük ki. Bizonyítja 
vizsgálatunk egyrészt azt, hogy készülékeink 
mechanikai méretezése nagymértékű bizton
sággal történik, másrészt a  túlnyomás követ
keztében nem robbanásszerűen történt az 
anyag szétesése, hanem hajszálrepedések ke
letkeztek, melyeken a túlnyomás alatt lévő 
készülék lefúj. A készülékek tehát, előírásinak 
megfelelő használat mellett, 100%-osan üzem-

1. ábra.
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biztosak, sőt esetleges nem várt reakciók esetén 
keletkező túlnyomásokat időszerűleg bírják.

Tájékozódó kísérletek céljára legjobban a 
bombák felelnek meg. Ezen bombák max. 50 
cm3 nagyságig, max. 500 atm. nyomásra és max. 
500° C-ra készülnek. Anyaguk hőálló vagy 
rozsdamentes, illetve saválló acél. Kisebb bom
bák csak pircméterrel készülnek, míg a na
gyobb köbtartalmúak manométerrel és szelep
pel is elláthatók. Fűtésük gázlánggal, olaj-, 
vagy sófürdővel történhet. Figyelemmel kell 
lenni a felhevítéskor keletkező telített gőznyo
másra, mely a hőfok függvényében ismeretes, 
vagy ki kell számítani a reakció menetét, az 
esetleges túlnyomások elkerülése végett (2. sz. 
ábra).

Autoklávok általában lassú lefolyású reak
ciókhoz valók. Felső határul szolgál 1000 atm. 
és 5003 C. Űrtartalomra nézve az érvényes, hogy 
a hasznos töltés nem lehet több, mint a teljes 
térfogat kétharmada. Álló, keverő nélküli ké
szülékek (3. isz. ábra) ott használhatók, ahol a 
folyadék mozgatására nincs szükség. Gázok, 
folyadékok, nehezen keveredő folyadékok egye
sítésére, szilárd anyagok és folyadékok keve
résére rázó autoklávok használhatók. Rázó 
autokláv (4. sz. ábra) alkalmas hidrálésra is, 
állandó gázbevezetés kapilláris segítségével 
történhetik.

Álló vagy fekvő keverős autoklávok ott 
használatosak, ahol későbbiekben nagyobb 
üzemi készülékekre kell átvinni a munkát. 
Álló és fekvő típus közötti választást az dönti 
el, hogy a reakció meggyorsításához mi szük
séges- Ha nagy feliilelen kell a folyadéknak 
gázzal érintkezni, fekvő típusú (7. sz. ábra) a 
célszerűbb, folyamatos folyadékon való gázát- 
buborékoltatás és katalizátor jelenlétekor álló 
rendszerű (5. sz. ábra) a jobban használható 
típus. A keverős autoklávok jelentős alkatrésze 
a tömszelence. Legtöbb esetben speciális ötvö
zetből készült fémtömítésű, olajkenéssel ellá
tott tömszelence használatos, melynek üzemé
hez állandó „H“ vagy ,N “ nyomásra van szük
ség. Olajoldószerekkel való dolgozásnál, vagy 
oxigénes eljárásoknál különleges megoldással 
készítjük a tömszelencéket.

Magasnyomású készülékek terén a szak 
emberek számára sok érdekes mondanivalónk 
van. Célunk e cikk alapján az üzemi szakem 
berekkel való tapasztalatcsere kiépítése. Hosz- 
szú éves tapasztalatainkat gyártmányainkon 
át felkínáljuk a kémikusoknak, hogy megszün
tethessük azt a fejlődést gátló körülményt, 
hogy megfelelő készülék hiányzik a módszerek 
kidolgozásához. Példaként említem meg az 
egyik nagy kutatólaboratóriumot. TBC elleni 
gyógyszer kísérleti gyártásához speciális ké
szülék hiányzott és a. kémikus elgondolásait 
nem tudta kivitelezni hosszú időn át. Üzleti 
kapcsolataink alkalmával felhívtam vegyész 
kollégáim figyelmét új gyártmányainkra. Nagy 
örömmel fogadták bejelentésemet, és a követ
kező napokban, a kívánságok és követelmények 
kölcsönös megtárgyalása után, megkezdtük 
színnikkeliből készült keverős autokláv legyár-



M a g y a r  K é m i k u s ' o k  L a p j a 259

tását. Hat hét után leszállítottuk az autoklávot, 
melynek érdekessége és különlegessége a keve
rő« megoldás mellett hőhatására tömítő, száraz 
tömszelencés kivitelezés. A kutatók elgondolá
sukat a kísérleti készüléken kivitelezték, számí
tásaik gyakorlati bizonyítást nyertek. Kísérle
teik alapján a nagy üzemi készüléket már meg 
is rendelték.

A továbbiakban ismertetni kívánom leg
gyakrabban használatos gyártott típusainkat:

1. Magasnyomású keverős autokláv
A készülék anyaga színnikkel, ausztenites 

krómnikkel, saválló acél, perlites és marten- 
zites nem rozsdásodó krómacél, szilíciumtar
talmú saválló ötvözet, vagy folytacél. Folya
dékfázisba nyúló keverő, leszívócső, hőmérőtök 
maródásáiló anyagból készül. Az autokláv 
szerkezete 6. számú ábra metszeti rajzból lát
ható. Ezen típusú autoklávunk alkalmas gázok 
és folyadékok közötti reakció kivitelezéséhez. 
A reakciófolyamat elősegítését gázbevezető
szelep, gázvezető cső szolgálja, mely bevezető
cső a .folyadékfázisba nyúlik. A gázbevezető- 
saelephez csatlakozhatunk az elnyeletni kívánt 
gáz palackjáról és a gázt a folyadékon keresz
tül buborékoltathatjuk. A gáz folytonos beve- 
zetó ekor a nyomásállandóság fenntartására, a 
gázelvezetésére is szükség van. Erre szolgál az 
autokláv fedelén lévő fínomszabályozásii gáz
leereszt ő^szelep.

Feldolgozás közben minta vehető a merülő- 
csövön, és a vele kapcsolatban lévő szelepen 
át. Gázfázisúból 'a gázbevezető-szelepen át vehe
tünk mintát. A  folyadéknívóval összeköttetés
ben levő szelepen nyer elhelyezést a lefolyó- 
vezeték, mely vízhűtésű köpennyel van ellátva 
azon célból, hogy a magas hőfokú folyadékot 
megfelelő hőmérsékletre hűíse le, s ezáltal a 
felfogást könnyebben elvégezhessük.

Az autokláv fedelén nyer elhelyezést a 
íolvadéknívóba nyúló hőmérőtök, melyben 
olajfürdőben elhelyezhető a hőfok mérésére 
szolgáló bot-hőmérő.

Az autokláv fűtésére elektromos fűtés szol
gál. Az elektromos fűtés hőfokát beépített 
pirométerrel ellenőrizhetjük. A pirométer segít
ségévek megfelelő mérőműszer bekapcsolásával 
a hőfokot szabályozni- rögzíteni tudjuk. Ezáltal 
készülékeink alkalmasak hosszú ideig tartó kí
sérletek lefolytatására.

A készülékben lévő anyag keverésére hor
gony (anker)-, vagy propeller-keverő szolgál. 
Az anker-keverő kiképzése olyan, hogy a ké
szülékben katalizátorokkal is dolgozhatunk.
A készülők fedele csavarcsatlakozással erősít
hető a csészéhez. A készülék fedele és csészéje 
közötti tömítésre rejtett tömítést használunk. 
Amennyiben a hőfok és nyomás megkívánja, 
úgy c'sszecsiszolt tömítést alkalmazunk, külön 
tömítőanyag használata nélkül. Üzemi hőfok 
és feldolgozásra kerülő anyagtól függően lágy 
alumínium, lágy vörösréz, tiszta azbeszt elek- 
trit._ vagy lágy ólomgyűrű használható. Készü
lékeinkhez használt rejtett tömítés a készülék 
tökéletes zárását biztosítja. Ezen megoldásunk
kal készülékeink gyúlékony anyagok és gázok 
feldolgozására is alkalmasak. Keverőszár töm- 
szeleneéje vízhűtéssel van ellátva. Tömszelen-

céuk tömítőanyagául speciális grafit- és fém- 
kompozíciót használunk. Ezen speciális meg
oldásunknál fogva készülékeink üzembiztosán 
dolgoznak, külső gáznyomás nélkül is, saját 
telített gáznyomás alatt, szemben az ellennyo
másos olaj tömszelencés készülékekkel, melye
ket csak külső gáznyomás létesítése után he
lyezhetünk üzembe. Kívánságra olaj ellennyo
másos tömszelencével is készíthetjük készülé
keinket. Speciális tömszelence megoldásunk 
külön kenése nem szükséges, csupán a meg
hajtószerkezet olajozása szükséges.

2. Rázó autokláv
Feldolgozásra kerülő (gáz és folyadék, szi

lárd anyag és folyadék) anyag jó összekeveré
sét intenzív rázásával valósítja meg. Üzem- 
biztonsága és tökéletes zárása mellett többféle
képen használható. Rázó autoklávot főleg ott 
ajánlatos használni, ahol kémiailag tiszta 
munkát kívánunk lefolytatni. Rázó autokláv 
alkalmas oxigénnel való munkára is, csak ren
deléskor ezen körülményt közölni kell. A rázó 
autokláv előnvösen használható folyadékoknak 
gázokkal való kezelésére (hidrálások, oxidá
ciók), folyadékok magas hőmérséklet és nyo
más melletti bontására, vagy egymással nehe
zen keveredő folyadékok kezelésére.

Gáz be- és kivezetésére finom szabályozású 
szelep  ̂szolgál, mely az au'toklávval együtt leng. 
Ha mintavétel szükséges, akkor a szelepre meg-
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A u to k láv  alsórész 
F edél
F ed é lcsav aro k
Töm szelence
Szíj tá rc sa m e g h a j tás
Feszm érő
O la jtá ro ló
G áz-gőzleeresztő szel« }* 
G ázbevezető szelep  
O la jle fú v a tó  szelep  
P ró b a -sze lep  (fo lyadék 
ból)
Szívócső
H őm érő
A n k er keverő
E le k tro m o s fű té s
és sz ig e te lés
E le k tro m o s fű téscsa l la
kozás
L eerő síth e tő  láb aza t
K iem clő ru d ak
11 ű t  ő v í zcs a 11 a k o zá s

fi. áb ra .

K észülék hasznos ű r ta r ta lm a :  250—5000 cm3-ig. 
Üzemi n y o m á sa : 50—300 atm .-ig .

P róbanyom ába: 100—450 atm .-ig . 
Üzomi hőfoka: 300° C.
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felelő hűtőberendezést készítünk. Rázó autokláv 
fűtése világítógázzal vagy elektromosan kerül 
kivitelezésre. Az autokláv a fűtőházból könnyű
szerrel kiemelhető. A rázó autokláv meghajtása 
transzmisszióról vagy elektromotorral történik.

Kéiszriilélk liaszinos űrtaritaV nia: 500—1500 cms-á-g.
üze,mi n yom ása: 100—500 atan.-ig.
Ü0emi hőd oka: 300° O.

3. Fekvő keverős autokláv
Ezen típus használata abban az esetben 

válik szükségessé, ha folyadéknak gázokkal való 
intenzív keveredését, illetve érintkezését ta r t
juk szem előtt olyérte] műleg, hogy a folyadék 
felülete minél nagyobb felületen érintkezzék 
az elnyeletni kívánt gázzal. A folyadékokban 
lévő szilárd részecskék mechanikus keverését 
szárnya s-keverő tökéletesen végzi. A fekvő 
autók Iá vdömszelenee megoldása különlegesen

pirométerrel ellenőrizhetjük. A keverő meg
hajtása transzmisszióról vagy külön motowneg- 
hajltásról történhet. Az autokláv világítógázzal 
vagy elektromosan fűlhető.

Fentieken kívül különböző speciális kivi
telű magasnyomású berendezéseket, kontakt- 
csöveket is gyárt vállalatunk. Üzemi kísérletek 
lefolytatásához szükséges kombinált berende
zések, autokláv kontaktcső vagy reaktorcső. 
gáz- és folyadékikompresszort is készítünk. 
A laboratóriumi kísérletek elvégzése után a 
lefolytatott eljárást természetesen üzemi gyár
tásba kell átvinni. A kísérleti készülékek alap
ján nagyobb méretű üzemi készülékek gyártá
sát is tervbevettük. Jelenleg 20—40—100 atin. 
100—200—300 liter űrtartalm ú készülékek gyár
tása folyik.

Természetesen a vegyészek és tervező mér
nökök közös munkájával lehet megteremteni a

7. á b ra .
Kéöiziiléik hasznos ű r ta r ta lm a :  101)0—2000 сітз-ig. 
Üzenni nyom ása: 100—500 atm.-áig.
Üzemi hőfolka: 500° C.

1. T a r tá ly
2. F ed é l
5. C sav ar
4. T en g e ly  v é g e sa v a r
5. F ed é lszo rító  tő csav .

4- a n y a
6. H őm érő tök
7. Töm szelence a lsó rész  
S. T öm szelence k özéprész  
0. Töm szelence fe lsőrész

1 0 . C sap ág y h ázfed é l 
G o lyóscsapágy  6205 S K F  
T ö m ítő g y ű rű

1 1 . É kszíj tá rc sa  
T ö m ítő g y ű rű

12. T  e n g  e 1 у  k a  p c s о 1 ó h ü v e I у
15. T á m a sz tó g y ű rü
14. S z o rító h ü v e ly
15. N yom óhüvely
16. N yom ó g y ű rű
17. T ö m ítő g y ű rű
18. O la je lo sz tó h iiv e ly

10. T ö m ítő g y ű rű
20. A n y a
21. P e rse ly
2 2 . O laj ta r tó
25. C satlakozó, o la j csővel
24. N yom ásm érő
25. 14 mm m ag . nyom . 

szelep
26. K ettő scsa tlak o zó
27. 14 m m  m ag . nyom . 

szelep
28. T öm ítő g y ű rű

29. T öm lőcsatlakozó
50. S av á lló  ten g e ly
51. K ev e rő lap á to k
52. V ízhű tő  

L en csefe jű  c sa v a r 
M 5X20

33. A n y a
34. A n y a
35. Csővégződés
36. C satlakozó

van megoldva, hogy a reagáló folyadék hatása 
ki legyen küszöbölve. Fekvő au'töklávátllvány 
szerkezete beállítható úgy is, hogy a tömszelen- 
cót mentesítsük a folyadék érintkezésével. 
Fekvő autokláv tömszelencéje abban az eset
ijén, ha nem dolgozunk olajoldó anyaggal, ellen- 
uyomásos olajtömszelencével készítjük, de 
készíthetjük speciális grafit fémtömítéssel is.

A készülék szerelvényei az előbb ismerte
tett autck'lávéhoz hasonló. Nagyobb nyomású 
és hőmérsékleten dolgozó autokláv oknál a hőfok 
mérését a szárnyas-keverőszerkezet közé nyúló

kívánalmaknak és követelményeknek megfelelő 
magasnyomású gépi berendezéseket. Kísérleti 
gyártások folynak magasnyomású üzemi folya
dékkompresszorok, valamint gázkompresszorok 
gyártására is.

Ötéves tervünkben a vegyipar fejlődése 
nagymértékű, a fejlődéshez szükséges gépi 
berendezéseket gyárunk csak akkor tudja terv
szerűen elkészíteni, ha a jövőre vonatkozóan a 
vegyészek már most kidolgozzák terveiket és 
ezek alapján a gépek gyártását is megfelelő 
módon megtervezhetjük és programmozhatjuk.
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ALIFÁS ALKOHOLOK ELŐÁLLÍTÁSA 
ÁSVÁNYOLAJTEKMÉKEKBÖL 

OXO-SZINTÉZISSEL
Az alifás alkoholok döntő szerepet játsza

nak közvetve vagy közvetlenül az ipar igen 
sok ágában. Az oldószeriparban felhasználást 
nyernek önmagukban, vagy savakkal észte
rezve, vagy közvetve, mint az oldószer gyár
tásához szükséges savak vagy ketonok gyártá
sának köztenső termékei. Ugyanilyen jelentő
ségűek a műanyag- és lakkiparban, mint lágyító 
és oldószerek- ill. ezeknek közbenső termékei. 
Egyébirányú fe.használásukon kívül már ezen 
a két fontos iparágon és ezeknek termékein 
keresztül, tefcintelttel az oldószerek, továbbá a 
lakkok és műanyagok széleskörű ipari alkal
mazására, úgyszólván az ipar valamennyi 
ágára hatást gyakorolnak.

A jelenlegi oldó^zerszükségletünket sem 
tudjuk kellő mértékben ellátni, és ez a probléma, 
tekintetlel az ötéves tervben az iparnak a 
mezőgazdasághoz képest nagvobb arányú fej
lődésére, még súlyosabbá válhat, ha mezőgaz
dasági alapon kivárniuk a kérdést megoldani. 
Itt elsősorban nem az etilalkoholra gondolunk, 
hanem inkább a kozmaolaj feldolgozási termé
keire és különleges erjesztésekkel előállított 
butilalkobol, aceton, vagy vajsav stb.-ra. Tekin
tettel arra, hogy mezőgazdasági alapon ezeknek 
a magasabb alkoholoknak az előállításának a 
fokozására csak erősen korlátozott lehetőségek 
vannak és továbbá, mert ezek a mezőgazdasági 
nyersanyagok részben közvetlenül táplálko
zásra, de főleg takarmányozásra felhasználva 
a közellátás érdekeit szolgálhatják célszerűnek 
látszott más nyersanyaglehetőségek felhaszná
lását tervbe venni Magyarországon is. Az alifás 
alkoholok előállításának úi bázisa az ásvány- 
o'aj lett, ott, ahol az a kellő mennyiségben ren
delkezésre állt és az ásványolaj feldolgozóipar is 
elég fejlett volt, mint Szovjetunióban és USA- 
ban. Németország a háború alatt fejlesztette ki 
ezeket az eljárásokat a saját viszonyainak és 
annak megfelelően, hogy ott tekintettel az 
ásványolajhiányra, még azt is szintétikusan 
kellett előállítania.

Az ásványolaj-földgáz, vagy kőszénalapú 
szintétikus eljárások, ellentétben az erjesztéses 
gyártási módszerekkel, azzal jellemezhetők, 
hogy olcsó nyersanyagból indulnak ki és ioly- 
fonos üzemű és automatizált, tehát olcsó eljárá
sokkal termelnek, viszont a berendezések lénye
gesen nagyobb beruházásokat igényelnek, és így 
csak igen nagy mennyiségek gyártása esetén 
rentábilisak, ha ezeknek a termékeknek a 
világpiaci árát vesszük figyelembe. Ezek az 
arányok persze a helyi szükségleteknek és 
viszonyoknak megfelelően más és más mérték
ben jelentkezhetnek. A metil- és etilalkoholnál 
magasabb alkoholok szintétikus előállítására a 
következő eljárások bírnak gyakorlati jelentő
séggel:

1. A metánolszinitézis változata lúgos kata
lizátorral.

2. I. G. „Synol“ szintézise.
3. Paraffinok klórozása és klórparaffinok 

hidrolízise.
4. Olefinek hidratálása kénsavval.
5. Oleíinek közvetlen hidratálása.
6. Olefinekkel ,.Oxo“ szintézis és az azt 

követő redukció.
7. Olefinekből a szénmonoxid egyéb rak- 

cióival.
Az első két eljárást is itt említettük meg, 

pedig ezek nem közvetlenül ásványolaj termék
ből, hanem szintézisgázból indulnak ki, viszont 
a szintézisgáz nemcsak szénből, hanem a iöld- 
gáz szénhidrogénjeiből is előállítható. Pl. az 
USA-ban 1946-ban a metanolgyártás nyers
anyagául szolgá’ó szintézisgáz 29%-át állítot
ták elő földgázból, 1949-ben pedig már 77%-át.

1. Metanolszintézis változata lúgos 
katalizátorral

A metanolszintézis körülményeinek kis 
megváltoztatása már eredményezheti magasabb 
alkoholok képződését. A magasabb alkoholok 
előállítását célzó eljárásnál a metanolszintézis
sel szemben a leglényegesebb eltérés a katalizá
tor csekély alkálitartalma, mint pl. 1% K2O 
és kb. 50,J—100° C-nál magasabb reakció hőmér
séklet.

A leunai eljárás szerint 1% K20  tartalmú 
ZnO, Cr?0 3 , katalizátorral 300 atm. nyomáson 
és 450° C-on kapott folyékony termék össze
tétele a következő:

Metanol 50—55%
víz 22—25%
Dimetiléter 11— 3%
n-propanol 1— 3%
i-tutanol 11—12%
C5 alkoholok 2%
C., C7 alkoholok 2 5%
C8, C9 alkoholok 1— 2%
Cl— 14 alkoholok 1%
magasabb alkoholok 1— 2%
A termékben főleg a CVos frakciótól maga-

sabban már aldehidek, ketonok és szénhidrogé
nek is vannak jelen. A bonyolult összetételű 
terméket sok oszlopos desztilláló rendszerben 
lehet frakcionálni. A keletkezett alkoholok kb- 
fele sekunder alkohol, a más'k fele primer 
alkohol, javarészt elágazó szénláccal.

2. Az I. G. ,,Synol“ szintézise:
Ez a szintézis tulajdonképpen a Ffecher— 

Tropsch-szintézis egy változata. Magát a 
Fischer—Tropsch eljárását motorhajtóanyagok 
előállítására normális gazdasági viszonyok 
között a németek sem tartották reUtábilisnak, és 
ezért arra törekedtek, hogy az eljárást úgy 
módosítsák, hogy azzal is tetszés szerint értéke-’ K észü lt a M a g y ar Á sványo la j és F ö ldgáz  K ísé rte ti In téze tb en
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sebb termékeket állíthassanak elő kémiai fel
dolgozás céljára.

Ezt a célt szolgálta a Synol-szintézis is 
mely a háború alatt csak kísérleti üzemi stá
diumba jutott. A tervezett üzemi konverterek 
a  F. T. (Fischer—Tropsch) eljárás reaktoraihoz 
voltak teljesen hasonlóak. A kivitelezés üzemi 
körülményei a következők voltak: CO/H2 =  1/0 8 . 
nyomás 18—25 atm., hőmérséklet 190—200° C, 
katalizátor az ammóniaszintézis FesOí-ja K ő 
nyomokkal. A terméknek 150—200° C-os párlata 
tartalm azta a legtöbb alkoholt, mintegy 70%-ot, 
15% telített szénhidrogén mellett. A terméket 
feldolgozás céljából először 50°-on belül forró 
párlatokra frakeionálták, majd ezek alkoholjait 
bórsavval észterezve ledesztillálták, a szén
hidrogéneket mintegy 200° C-szal magasabban 
forró bórsavészterekről. Az észtereket híg bór
savval hidrolizálták, majd fáziselkülönülés 
u tán  redesztillálták. A bórsavat az üzem kör- 
folyamatosan ú jra  felhasználta. Az eljárás hát
ránya, hogy igen kis hőváltozásra is érzékeny 
és az egyszeri áthaladás csekélv átalakulása 
m iatt nagy cirkuláló gázmennyiségek szüksége
sek. (7—50-szeres.)

3. Alkoholok klórparaffinokból.
Paraffinok klórozása és a keletkezett klór- 

parafíinok hidrolízise ma m ár csak elvétve 
használt eljárás. Egyedül amilalkoholok (pl. 
,-Pentasol“) elhárítására alkalmazzák helyen
ként. Az eljárás hátránya, hogy a klórparaffin 
hidrolízisénél melléktermékként mindig kelet
kezik olefin. Az amilkloridból 15—20%, de a 
hexadekánkloridból melléktermékként már 
olyan sok képződik, hogy a kihasználás az

alkoholra csak 30%. Ennek az útnak egy másik 
lehetősége pl. amileszterek előállítása közvet
lenül a klórpentánból, azonban az amilén kép
ződés és az ebből származó veszteségek, ebbein 
az esetben is megvannak. Az olefin képződés a 
magasabb klórparaffinoknál olyan erős-, hogy 
az I. G. így is állított elő olefineket, melyeket 
azután többek között alkohollá dolgozták fel 
pl. az „Oxo“ eljárással.

4. Olefinek kénsavas hidratálása.
Az olefinek kénsavas hidratálása egy jól 

kifejlődött iparág. A nyersanyaga rendszerint 
különböző folyékony és szilárd paraffinos 
anyagok, továbbá desztillációs maradvá
nyok krakkolásánál keletkezett hulladék-krakk- 
gázokból adódik, vagy közvetlenül erre a célra 
végzett dehidrogénezéssel vagy krakkolással 
készül etánból, propánból, butánból.

A gyártás nyerstermékei többé-kevésbbé 
komplikált összetételű olefinek és a hidra
tálás élőit többtornyos íinomlrakcionáió beren
dezéseken. vagy abszorpciós, esetleg adszorpciós 
(hiperszorpeió) berendezéseken szokták dúsí
tani- sőt lehetőleg egyes szénhidrogénekig szét
választani. Ennek a  célja az, hogy a kénsavas 
elnyeletésre kerülő gáz minél kevesebb nem 
reagáló gázt tartalmazzon, ugyanis az elnyele- 
tésit mindenütt nyomás alatt végzik a nagyobb 
reakciósebesség és a jobb kénsav/olefin-arány 
elérése céljából. Az elnyeletés sebessége viszont 
csak elnyelődő olefin parciális nyomásával nő 
és így híg gázoknál igen nagy nyomásokat kel
lene alkalmazni.

A tiszta olefinekre bérsavas elnyeletésnél 
a következő körülmények alkalmasak:

1. ábra.
A lkoholok  (Cg — C12) e lő á ll í tá s a  n y u g v ó á g y a s  és o ld o tt k a ta l iz á to r  eg y id e jű  a lk a lm a z á sá v a l
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O lefin H  s o 4
%

H ő m é r
sé k le t

N yom ás 
a  tm .

O leí'inek/kén-
sav

E tilén  . . . . 90—98 8(1°- is 15—50 1,5/1
P ro p ilé n . . . 75-90 30° C kö rü l kb. 20 0.« 1
a-b u tilé n ek  . 75—85 15—Зь° C -
i-b u tilé n . . . 30—65 30°C a la t t

A íkénsavban abszorbeált olefinek, ill. a 
képződött kénsavészterek és félészterek liidro- 
lizise is igeii különböző körülmények között 
optimális.

Az etilénnél a kőnsavat 35%-osra hígítják, a 
dietilsznlfátot elválasztva, vagy oldószerrel 
extralialva hidroiizálják. A kihasználás etánra 
kb. 70%, etilénre kb. 90%. Veszteségek főleg a 
hidrolizásnél történő részleges deliidratálásból 
adódnak.

Propilénnél a savat 30%-osra hígítják és 
vízgőzdesztillációval hajták ki a propilalkoholt. 
A n-butiiéneknél a savat egészen 20%-oisra 
hígítják. Ha bután-bntilén frakciót kezeltek a 
savval akkor a hígítás irtán nyomás alatt két 
fázis különül el. A felső butánfázisban van 
némi butilalkohol, melyet desztilláeióval külö
nítenek el, az alsófázis tartalmazza a butil- 
hidrogénszulfátot, amelyből forralásra a sec- 
butilalkohol-víz azeótropja desztillálható ki. 
Butilénnél gyengébb a kihasználás, mint a pro
pilénnél. mert ennél a kénsavban marad a 
dimerizállt butilén. Az i-butilén egészen 'különös 
viselkedésű. Kb. 200—400-szor gyorsabban nye
lődik kénsavban, mint a n-butilónek. Ezenkívül 
sokkal könnyebben polimerizálódik. Ezért az 
elnyeletést is kisebb nyomáson kell végezni és 
mérsékelt körülmények között, a polimerizáció 
Iliinél nagyobb mértékű visszaszorítására. Az
i-butilén ezenkívül igen könnyen dehidratáló- 
dik, így a hidrolízishez a savat nagyon fel kell 
hígítani, sőt egyes helyeken neutralizálják- 
vagy pl. krezollal extrahálják és desztillálják.

Az izobutilént feltétlen külön kell elnye- 
letni a többi olefintől, mert az erősebb kénsav- 
koncentráeió igen erős polimerizálódásra vezet. 
Ezenkívül külön el kell távolítani a butadiónt. 
ha ez jelen van, mert ez is polimerizálódik és a 
savat használhatatlanná teszi.

Az eljárás legnehézkesebb pontja a sav
koncentrálás. Ugyanis a gyorsabb abszorpció 
miatt rendszerint katalizátort is használnak és 
ebből egy rész elvész, mert a savinak: egy részét 
a rekoncentráláskor el kell vezetni, különben 
a savban maradt organikus szennyezések na
gyon feldúsulnak. Ezenkívül sav-veszteséget 
jelent az is hogy a savban maradt org. polime- 
rizátumok redukálják a savat és a bekoncentrá- 
lásnál ez kéndioxid formában elvész. A sav
koncentrálás 90%-os töménységig még aránylag 
egyszerűen kivitelezhető és a költség arányos 
az eltávolítandó vízzel. 90%-nál itöményebbrc 
koncentrálni, mint ahogy az az etilénhez szük
séges, már nehézkesebb, és a költségek is arány
talanul nagyobbak. Az eljárás azonkívül igen 
nagymennyiségű savat mozgat, mert pl- 
1000 kg propilén hidratálásákoz 5300 kg 75%-os 
kénsav, vagy 2300 kg 90%-os sav szükséges és 
ezt 30%-osról kell bekoncentrálni- ami tehát 
X500—13 000 kg 30%-os savat jelent.

5. Olefinek közvetlen hidratálása.
Az alkoholok egyensúlyi koncentrációja 

igen alacsony atmoszferikus nyomáson még 
150° C-on is. Így, olefin: vízgőz 1:1 aránynál

etilalkohol 0,4%
i.-opropil alkohol 0,2%
sec. butilalkohol 0,03%

Az egyensúlyi állandó a hőmérséklet emelke
désével még csökken és a reakció sebesség a 
kénsavas abszorpciós módszerhez képest igen 
csekély. Az 'egyensúlynak a nagy nyomás ked
vez. A szokásos munkakörülmények ezert 150— 
300° C és 10—300 atm. nyomás. Folyékony kata
lizátorok: hígított kénsav vagy foszforsav. Szi
lárd katalizátorok a szokásos dehidratáló kata
lizátorok; komplexioszíátok és íoszlorsav, vagy 
aktív alumíniumoxid.

Etilénnél az Air iteduction Со. eljárásnál 
30%-os kén avban, 250° C-on 40 atm-án dojgoz 
nak. Etilént és kis feleslegben vízgőzt táplál 
nak be és a gőzfázis csapolásából az alkoholt 
kondenzálják és a gázt vízzel mossák. Az 
átalakulás 10%-os egyszeri átbocsátódnál, a tér 
mék 20%-os alkohol. A Standard Oil Dev. Со. 
eljárása 1—10%-os kén-savat használ, 100 atmosz
férán és 300° C-on. Termelési adatok nem isme
retesek, a betáplálás etilénes vízgőz, a termék- 
elvétel a folyadékfázisból történik; ebből az 
alkoholt kidesztillálják és a savat visszatáplál
ják. A háború alatt Németországban kidolgo
zott eljárásnál silikagélen redukált wolfram- 
oxid-cinkoxid keverék katilzátoron 250“ C—300" 
C-on és 300 atm. dolgozlak. Etilént és vizel 
táplálnak a reaktor tetejére, és az alján kb. 
20%-os alkoholt lehet elvenni. A termelés egy 
liter katalizátoron egy liter alkohol naponta. 
Cz az eljárás a magasabb olefinre is használ
ható.

Izopropil alkoholra is használható az Air 
lieduction Со. eljárása valamivel enyhébb k<> 
rülményekkel: 27% kénsav, 200“ C, 15 atm. 
Átalakulás- termelés ugyanaz, mint az etilén 
nél. A Socony-Vaeuum Oil Со- hasonló eljárása 
alacsonyabb hőmérsékleten dolgozik, de jóval 
töményebb savval: 60% kénsav, 100" C, 20 atm. 
Az Usines de Melle módszere érdekes. E sze
rint a 0 5% rézoxid katalizátort tartalmazó 
75%-os kénsavban 1 atm-án 50° C-on abszorbe
ált savban az izopropil-hidrogénszulfát mellett 
jelen levő ‘szabad izopropilalkaholt folytonos 
üzemben extrahálják butilkrezollal, ebből az. 
alkoholt kidesztillálják, míg a savban a félész
ter mindig recirkullál. A szilárd katalizátort 
használó német eljárásnál 10 Mól. víz : 1 Mob 
propilén betáplási aránynál 200—240“ C-on 200 
atm. nyomáson 12—15%-os vizieis oldat volt a 
termék és a termelés pro liter katalizátor tér 
0,35—0,70 kg/nap, az átalakulás 50% egyszeri 
átbocsátásnál.

Sec.-butilalkoholnál az egyensúlyi helyzet 
még kevésbbé kedvező. Szilárd katalizátornál 
az átalakulás többnyire csak 0 3% egyszeri át 
bocsátásnál. Az Usines de Melle eljárása elő 
nycsebb ennél és rendszerint trikrezilfoszfát a 
saválló oldószer és ebből neutralizáció után 
desztilálják ki a sec.-butilalkoholt.

Tercier butilalkoholra nem találtam ada 
tót á  közvetlen ipari hidratálásra. Tekintettel 
arra, hogy a legkönnyebben dehidratálhatú 
alkohol, az abszorpciós módszernél is egészen



M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a 265

2. áb ra .
Z síra lk o h o lo k  e lő á llítá sa  k ra k k g á z o la jb ó l isz a p o lt k a ta l iz á to r ra l

felhígítják a savat, sőt neutralizálják, hogy a 
reakció ne forduljon meg, és így nem valószínű, 
hogy a közvetlen hidratáló folyamat megfog
ható.

Magasabb normál-olefinek kénsavas hidra- 
tálását is elég nagy mértékben végzik. A ter
cier szénatomot tartalmazó magasabb olefinek 
is gyorsabban polimerizálódnak, mint hidratá
lódnak, ezért ezek alkoholok gyártására nem 
alkalmasak.

6 . Az „Oxo‘'-szintézis.
Szénmonoxid és hidrogén közvetlen addi- 

tióját olefines kettőskötésre nevezik Oxo-szin- 
tézisnek. Pl. etilénnél:

CH. =  CH,. +  CO +  Hs -  CH„-  C H , CHO 
All =  — 35 Kcal Mól

A reakció az összes olefinekkel jól megy 
gőzfázisban is, de rendszerint folyékony fázis
ban végzik oldószerben. Hőmérséklet 100—20ü:) 
C. nyomás 100— 200  atm. Katalizátor lehet a 
Fischer—Tropsch-eljárás kobalt készítménye, 
vagy más kobalt vegyület, ill. abból képződött 
fémkobalt.

Az Oxo-szintézist a Rulirchemie A. G. la- 
boratóriumában dolgozták ki 1939-ben. Az eljá
rásnak olyan nagy jelentőséget tulajdonítot
tak, hogy külön megegyezést kötött a Ruhr- 
ehemie az I. G.-vel és a Henkel-céggel az eljá
rás kifejlesztésére. A kísérleteket a Ruhrche- 
inie Sterkrade-Holten-ben az I. G. a Leuna 
Werke-ben, az oppaui laboratóriumban és a

ludwigshafeni laboratóriumban folytatták. A 
termelés kivitelezésére megalapították az Oxo- 
gesellsehaft G. m. b. H.-t.

Az eljárás kifejlesztése a háború elején 
kezdődött el Németországban és ezért az ipari 
kivitelezéssel foglalkoztak inkább,- mint az el
méleti megalapozással. Az eljárást a Fischer— 
Tropsoh-szintézis standard katalizátorával vé
gezték és mivel ez teljesen megfelelő volt és 
gyártása nagymértékben folyt, csak jóval ké
sőbb vizsgálták ennek hatását az „Oxo“ szin
tézis szempontjából. A Fischer—Tropsch-kata- 
lizátorban, a Co-on kívül levő ThO és MgO nem 
szükséges a reakcióhoz, de nem is árt.

A reakció mechanizmusával Németország
ban Roelen, Asinger, Reppe és Schuster fog
lalkoztak. Az Oxo-reakció mellett lejátszódó 
m*e!llÉ(kreakciókfcal a Szovjetunióban folytattak 
kutatást Ejdusz, Zelinszkij és Puzickij.

A termék CO:H? =  l : l  aránynál főleg 
aldehid és aszimetrikus olefineknél kb. egy
forma mennyiségben keletkezik a két lehetsé
ges izoméi-. Pl. propilénnél:

CHs-CH, =  CH,+CO+H2->CHr-CH2-C H  CHO 
CH.-CH, =  GFb +  CO+lb-i-CH.r-CH -CHO

I
CH3

Ebből azt ia következtetést vonták le, hogy a 
reakció ciklo-propanon gyűrű keletkezésen ke
resztül vezet. Ez megegyezik Craxford magya
rázatával a Fischer—Tropsch-elj ár ás mecha
nizmusára vonatkozóan. E szerint az etilén a
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kobalt felületén egy első kémiailag kötött che- 
misorbeált réteget alkot, a CO egy második 
adszorpció» réteget alkot különösen nagy nyo
máson. 'Az így kialakult ciklo-propanon gyű
rűt a hidrogén hasítja fel.
CH2 :CH, CH2 :CH2 CH3:CH„ +  3CO
-----Co — -----------Co----------------Co------  ---- *

o  o  o
yG\  / c \  / c \

CH2-C H 2 CH2-C H 2 OUs-CH, + 3H ,
-----Co — -----Co--------------- Co------  —

3CH,CH2CHO
--------------Co------- ------ Co-------------Co-------7------

Mellék-reaikjcióként elsősorban főleg az 
alacsony olefineknél két Mól. olefin reakciója 
játszódik le 1 Mól. CO+H2-vel ketonképződés 
közben. Pl. etilénnél:

2CH2: CH2 +  CO +  HU -  CH,CH2COCH2CH,
Ezenkívül az olefin egy része a megfelelő 

parafinné hidrogéneződik. Továbbá az aldehid 
nagyobb molekulasúlyé, vegyüietekké kon
denzál. Harmadrendű szénatomra nem tud 
aldehid csoport rá helyezkedni.

ezzel a katalizátorral 200 atm.-áu, 180° C-ou. 
miután a vízgáz maradékát lefúvatták. A 
redukció után a nyomást 10 atm-án fuvat- 
ták le és ezzel a nyomással szűrték le a kata
lizátort- A szüredék állítólag kobaltmentes 
volt. A katalizátort kb. 50-szer tervezték újra 
használni, de ezt nem érték el egészen. A szü- 
redékből az alkoholokat a parafinoktól frak 
cionált desztillációval választották el.

A Leuna-i folytonos eljárás iszap-katali 
zátorral.

A reakció körülményei és a 'katalizátor 
megegyeznek a Holten-i üzemével. Az eljárás 
folytonos üzemi kivitelezésére a lehetőséget 
nagynyomású iszapszállító szivattyúk terén a 
Bergius-eljárásnál szerzett tapasztalatok ad
ták. A Leuna-i kísérleti üzem 6 drb. 200 mm 0  
és 8000 mm magas reaktorcsőből állt és név
leges teljesítménye 230 kg (?) 50% olefin tar
talmú Ci- frakció volt óránként. Legjobbnak azt 
találták, ha négy reaktor dolgozik egy csoport
ban, mégpedig úgy, hogy kettő sorba kötve az 
Oxo részen, kettő szintén sorban kötve a hidro 
gémezésnél. A recirkuláló és a kifújt gáz 
Co(CO)4 tartalma okozott némi zavart mert a 
recirkuláló gáz hűtőjébe a Co(CO)4 belefagyott 
a kifújt gázban levő pedig elveszett. Mind a

Krnkkgázokból képződő oxoaldehidek redukciójával nyerhető alkoholok

CH2:CHj

CH, CH:CH,

CH„CH2 CH :CH-

CHCHCHCH

CH2 CH:CH.
CH,

CH, -C H ..-C H . OH 

CH:, CH2 CH2CHOH

C H ,.-C H -C H 2OH
ICH

CHsCH2 CH.CH,CH2OH

CH, CH2-C H  — CH2 OH
I

CH3

C H ,CH -C H 2 CH.OH
1
CH,

n-propilalkohol fp. 98° C 
(propanol-1)

n-butilalkohol fp. 117° C 
(butanol-1)

primőr izobutilalkohol fp. 107—108° C 
(2-metil—propanol-1)

n-amilalkohol fp. 138° C 
(pentanol-1)

opt. aktív izoamilalkohol fp. 128° C 
(2-nietil—butanol-1)

opt. inaktív izoamilalkohol fp. 132° C 
(3-metiI—butano-1)

A német laboratóriumokban folyt kutató
munka eredményeként kialakult eljárások a 
következők:

Az Oberhausen—Holten-i szakaszos eljárás. 
Ez az eljárás szabványos Fischer-—Tropseh 
Co-Th-Mg kovaföld iszapolt katalizátorral dol
gozik. Ebben az üzemben főleg zsíralkoholok 
előállításával foglalkoztak és így C12—Cia-as 
Fischer—Tropsűh olefin frakciókat dolgoztak 
fel. A reaktor 400 mm 0  és 12 m magas cső 
belső hűtő- és fűtőcsövekkel. Egy töltés 750 
liter 33%-os olefintartalmú frakció. Reakció 
körülményei: 125—145° C, 200 atm., reakció 
idő 66  perc, cirkul álógáz/frissgáz =  5/1. A 
berendezés nagynyomású része 3% króm és 
0,5% molibdén tartalmú acélból készült. Az 
iszapolt katalizátort nitrogénnyomással szál
lítják, erre a célra szivattyúkat nem alkalmaz
tak. A katalizátor-iszappal érintkezésbe kerülő 
szelepüléseket , Stellittel ‘ burko.ták. 3% kata
lizátort használtak a betáplált folyadékra 
számítva. Az aldehid hidrogénezését egy má
sodik hasonló reaktorban végezték ugyan

két hibán azzal javítottak, hogy a gázt az alko 
holtarbalmú termékolajjal mosták, ami a kar 
bonilt jól oldja. Később a Holten-i üzemet is 
átalakították a Leuna-i folytonos eljárásra. A 
Holten-i telep egységei naponta 10 tonnát tud
tak feldolgozni, tehát négy egység 40 tonnát, 
ez a négy reaktor a Leuna-i folytonos eljárás 
szerint, 7 tonnát óránként, tehát napi 168 
tonna nyersanyagot dolgozott fel.

Ludwigshafen-i fix katalizátoros eljárás.
Ennél az eljárásnál 25% Co-tartalmú bor 

zsakő van fix katalizátorágyban elhelyezve. A 
Co egy része reakció folyamán oldatba megy 
karbcnil formában és ez folytonos üzemű ter
mékelvételnél veszteséget jelent. A katalizátor 
mennyiségének, fenntartására Co-naftenátot, 
vagy Co-stearátot adagolnak a reaktorba a be
táplált szénhidrogénnel együtt. Az Oxo szinté
zis után a terméket Co mentesítik egy elchid- 
rogénező reaktorban, ahol a fém Co horzsa
kőre rakódik. Az előhidrogénezés 200 atmosz
férán és 120« C-on megy. A ludwigshafeni eljá-
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rás az aldehideket réz-króm katalizátorokkal 
hidrogénezi 200 atmoszférán, 140' C-on. Az el
járás előnye, hogy az iszapkatalizátor szállítá
sával és szűrésével kapcsolatos problémák el
maradnak. Az eljárás hátránya, hogy folyto
nos termeléshez 5 reaktor szükséges, szemben 
a Leuna-i 4 reaktorral, és a berenoezés teljesít 
inénye még így is legfeljebb a negyed része a 
folytonos iszapkatalizátoros eljárásénak.

Laboratóriumi kísérleti adatok a Ludwig- 
sbaíenból és Oppauból kerültek nyilvános
ságra. Oppauban propilén butanollá való kon
verziójával foglalkoztak, főleg, de kísérleteket 
más olefinekkel is végeztek, mint pl. izobuti- 
lén, oiklohexén, továbbá di- és tri-izobutilén- 
nel. Fix katalizátornak 2%-a Co-tartalmú da
rabos szilikagélt használtak. Sikerült a reak
ciót kizárólag homogén katalizátor használatá
val is megoldani.

Ludwigshafenben főleg a lágyítószerek és 
más szintetikus anyagok közbenső termékei
ként szolgáló Cs—C12 molekulanagyságú alko 
holok előállításával foglalkoztak.

A technikai Oxo-szintézisnél az olefin kon
verziója 100%, kihasználása alkoholra a maga
sabb alkoholoknál 85%, etilénnél n-propanolra 
60% és n-pentanol—3-ra 15%.

A Sterkraden—Holten-i kalkuláció szerint 
az Oxo-szintézisen keresztül előállított zsír
alkoholok ára a kétszerese a kiindulási Fischer— 
Tropisch-gázolaj árának. Ez a szám azt mu
tatja hogy az eljárás elég nagy mennyiség 
gyártása esetén nagyon rentábilis. Az Oxo- 
szintézis közvetlen termékei, az aldehidek, ter
mészetesen a redukción kívül más éljá rá scJ.i- 
kal is tovább dolgozhatók. Ezek között az eljá
rások között gyakorlati jelentőségű az Oxo- 
aldeh'dek zsírsavvá oxidálása, mely kétféle 
képen valósíható meg: vagy levegő Hivatással 
oxidálják az aldehideket, vagy nátronlúggal 
Canizzaro-reakoiót végezve és kén'avval észte- 
rifikálva, a neutrális olajat a zsíraikchol zsír
sav észteréről ledesztillálják és észtert lúggal 
ömlesztve közvetlenül szappant állítanak elő. 
Az előbb felsorolt eljárások nyersanyaga a 
gázolaj és ennek ára a szilárd parafinónek kb. 
a negyed része. Így az eljárás lényegesen ol
csóbb nyersanyagból indul ki, mint pl. a pa- 
rafinoxidáció és e’ég szűk gázolaj frakció ese
tén a termék zsírsavakban csak 2—3 szénatom

szám eltérés van, míg a parafinoxidác.iónál a 
hangyasavtól a C 25 zsírsavig mindenféle nagy
ságrendű termék jelen van. Ennek a különb
ségnek a hatása természetesen a neutrális olaj. 
il'l. parafán eltávolításnál is lényeges szerepet 
játszik a parafwi'oxidáció hátrányára.

7. Egyéb ipari reakciók szénmonoxiddal.
A szénmouoxid kémiájának fejlődésével 

kialakult még egy eljárás, amely hasonlít az 
Oxo-szintézishez. Ezt az eljárást Amerikában 
du Pont, Németországban az I. G. szabadal- 
moztatta. A reakció zsírsavak előállítását 
célozza szénmonoxidnak és víznek olefinre tör
ténő addieiója útján-

A reakció körülmények: 200—1000 atm.. 
300—400" G.

CH2:CHS +  GO -I- HsO -  CH,CH2COOH
CH-:CHCH: +  CO +  H-0 -  CH,CHCH,

I
COOH

C..H-2I, + 1  -  CH =  CH-2 -f CO +  H>0 — ■
---- ► CnHn2+i — CH — COOH

C H 3

C n H > i ,  + 1  -  C №  -  C H - 2  -  C O O H  

savas katalizátorok segítik elő.
es
A reakciót
mint pl.: ícszforsav, sósav, kénsav, vagy bőr 
trifluorid. A korrózió meggátlására a berende
zések anyagául ezüst ötvözetek vannak 'Szaba
dalmaztatva, azonban a magas hőmérséklet, a 
nagynyomás és a korrózív katalizátorok nem 
teszik az eljárást könnyen kivitelezhetővé.

A fenti eljárást a németek fejlesztették to
vább, felismerve azt, hogy a szénmonoxid 
addieiója olefinre végrehajtható víz, alkohol, 
vagy ammónia jelenlétében, amikor sav, ész
ter, i 11. savamid a végtermék. A szénmonoxidot 
íémkarbonil-formában stöhicmetrikus mennyi
ségben, sav jelenlétében, vagy gázformában 
lehet bevinni olyan katalizáló fém jelenlété
ben, melyből a reakció-körülmények között 
karbonil képződik. PL: etilénből nikkelkarbonil 
jelenlétében 2—300" C között 150 atm.-n propio- 
sav, vagy propionsavauhidrid állítható elő,

+ H £0
C H 2 Г С Н 2ч i  — - > C H ; C H » C O O H
II + C O  I -------------- ,  — “ —  —1 с н /C H 2

>c h ; . c h 2 . c o \
- C H v C 0 2 . C 0

о

3. ábra.
S zap p an  e lő á llítá s  k ra k k g á z o la jb á l
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A Ruhrchemie, Sterkrade-Holten Oxoszintézis kalkulációid 
évi 12.000 to C1L> — Cis-as zsíralkoholt ermelésre számítva 

a jelenlegi közelítő forintárakat behelyettesítve.

E  g  y  s é a; á r  Ö s s z e g
Nyersanyagköltség Ft
12,000.000 kg o l e f i n .........................................  0.45 nm' 5,400.000
6.000. 000 nm3 vízgáz 10 atm.........................  0.60/nm8 3,600.000
3.000. 000 nm3 hidrogén 10 atm...................... 0.90, nmJ 2,700 000 11,700.000

Gyártási költség
Produktiv munkabérek és fizetések szociá

lis teherrel..................................................
150 dolgozó x 8 ó. 365 nap ~  426.000 ó . . 6,— Ft/ó 2,600.000
Energia
Gőz: 78.000 to'év 80 atm................................

97.000 to év 18 atm. . .........................
100.000 to év 2.5 atm................................

Áram: 10,160.000 k W .........................................
Víz: 1,344.1 00 m3 ..........................................•

35 Ft to 
30 Ft to 
22 Ft/to 
0.25 Ft/kW 
0.08 Ft/m3

2.730.000
2.910.000 
2,200 000
2.340.000 

104.500
Katalizátor 575.000
Gyártási segédanyagok 192.000
Szerelés, fenntartás
4 %-a a beruházásnak (88,000.000 Ft) . . . 3,520.000
Egyéb költségek
Biztosítás, szállítás stb...................................... 144.000
Laboratórium
Fizetések 25 % -a ......................................... • 650.000
Ált. adminisztráció és igazgatás 
Produktív bérek 40 % -a ................................. 1.040.000 19,005.000
Tőke-amortizáció
88,000.000 Ft u tá n .........................13.5 %/év 12,000.000
A d ó k .............................. ...................................  -f

42,705.000
Melléktermékek értéke levonásban . . . .  — —
12,000.000 kg zsíralkohol á r a ......................... 42,705.000 Ft

100 kg zsíralkohol á r a ......................... • 356 Ft/q

Közvetlenül alkoholok előállítására szolgai 
egy másik új szénmonoxid-olefin reakció. 
Ebben az esetben fémkarbonilokból alkálink 
hatására keletkező fémhidrogén karbonilok 
(fémkarbonilhidridek) reagálnak víz jelenlété
ben az olefinnel.
Fe (CG, )4 H2 +  2C.Hj +  4H*0 -* 2CH3 CH, CH.OH +  

+  Fe (HCOals
A reakciót tei*cier bázisok jelenlétében 

lehet legjobban kivitelezni, amilyen pl. diine- 
tilglicin nátriumsója.

Az előbbiek alapján áttekintve a maga
sabb alkoholok szintetikus előállításának lehe
tőségeit, azt kell megállapítanunk, hogy a 
szénmonoxid kémiájának fejlődésével kialakult 
Oxo-szintézisnek ezen a téren is komoly ipari 
.jelentősége lesz hazai körülmények között is.

Annál is inkább, mivel ennek nagy előnyei 
nyilvánvalóak. Ügy folyékony, mint gáznemű 
olefinek hígított állapotban is felhasználhatók.

pl. a Péten előállított olcsó krakktermékek is. 
Az alkoholhozadék az olefinekre vonatkoztatva 
igen nagy és a reakció gyors lefolyású lévén, a 
készülékek kapacitása rendkívül kedvező. To
vábbá az olefinnél 1 szénatommal magasabb 
pimerhalkohol gyártható, tehát pl. etilénből 
propilalkohol és a pimer zsíralkoholok előállí
tása is megvalósítható.

III. I R O D A L O M .
IZ V . An SzSzSzR. QOhN. 1950. I. 98.
FIAT REPORT
BIOS
BIOS
CIOS
CIOS
CIOS

No 1000; 1—7G0.
355; 110.
805; 10, 66, 74 t).
27—18; 1—40.
32—96; 170 VI. VII. állni. 
32—107 ; 880.

La chimi d’ethyüene. Reppre. 1270.
Synthetic Pelrslem—Weil-Lane 151—154 o. 
The petroleum
Chemicals industry (toldatéin 184—189. o.
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I. Elméleti rész.
Ismeretes, hogy a gápkenés technológiája a 

legutóbbi 5—1Ü év alatt az egyre nagyabb igé
nyekkel fellépő gépipar nyomása alatt gyöke
res változásokon ment át. Nem maradhai1.ott el ez 
a változás a gépzsír technológia területén sem, 
mert ezen a téren, különösen a repalőgép- 
teohnika olyan követelményekkel jelentkezett, 
amelyeket a hosszú évek folyamán kialakult 
szokványos kenőanyagokkal egyáltalán nem 
lőhetett kielégíteni.

Még az egész közeli múltban is lényegében 
csupán két alapvetően különböző gépzsírtípust 
különböztettek meg.

1. Az első csoportba tartoznak a különböző 
szappantartalmú, különböző konzisztenciái ú 
mészzsírok, melyek vizet tartalmaznak és így 
oseppenéspontjuk a 100° C-t nem haladhatja 
meg. Ezeknek külön hibája az, hogy cseppenés- 
pontjuk elérésekor elbomlanak és lehűtéskor 
nem kerülnek újra eredeti állapotukba. Az 
ilyen gépzsírokat a következőkben irreverzibi
lis zsíroknak fogjuk nevezni. Kétségtelen elő
nyük a mészzsír oknak, hogy vizet taszítóak és 
konzisztenciájuk a hőmérséklettel viszonylag 
kevéssé változik.

2. A másik fontos gépzsír csoport, az ú. n. 
mtronbázisú gépzsírok csoportja. Ezeknek elő
nye, hogy oseppenéspontjuk 1Ü0° C-nál maga
sabb is lehet, sőt igen nagy szappan tartalom 
esetén a 200° C-t is elérheti. Előnyük az is, hogy 
cseppenéspoiitjuk elérése után nem bomlanak 
alkatrészeikre és lehűtve ismét eredeti állapo
tukban nyerjük őket vissza. Az ilyen zsírokat 
a következőkiben reverzibilis gépzsíroknak fog
juk nevezni. Rendkívüli hátrányuk a nátron- 
zsíroknak, ho_gy konzisztenciájuk a hőmérsék
let növekedésével igen gyorsan csökken, 
továbbá, hogy a bennük lévő nátronszappan 
emulgeáló hatásánál fogva rendkívül vízérzé
kenyek. Kellő szappantartalorn esetén vízzel 
emulziót képeznek, kisebb szappantartalom 
esetén a víz belőlük a szappant könnyen kioldja.

Fenti gépzsír ők közös hibája, hogy alacsony 
hőmérsékleten rendkívül kemények és így 
különlegesen alacsony hőmérsékletű gépalkat
részek kenésére teljesen alkalmatlanok. Hibá
juk továbbá az, hogy minden kenési helyre 
más összetételű zsírt kell alkalmazni, ezeknek 
a zsíroknak tehát nincs általános kenőanyag
jellegük és így gyakran előfordul, 'hogy egy gép 
különböző kpnési helyeit speciálzsírok egész 
sorával kell kenni, ami a kenés műveletét és 
ellenőrzését rendkívül bonyolulttá és hossza
dalmassá teszi.

Újabban a gépzsírok minőségének javítása 
céljából a kenőolaj alkatrész minőségének javí
tásán kívül a szappanalap megváltoztatását is 
vizsgálat tárgyává tették és ennek eredménye- 
fcépen külföldön új típusú gépzsírok egész 
sorozata került piacra, ill. áll üzemi kipróbálás 
alatt.

Az újtípusú zsírok közül legkorábban az 
aluminiumházisú zsírok jelentek meg, melyek 
hosszú ideig vita tárgyát képezték, míg végül 
megállapítást nyert, hogy kenés szempontjából

nagy jelentőségük nincs és így további fém- 
szappanalapok felé fordult a figyelem. Ezek 
közül említésre méltó a bárium, stroncium, 
lítium, ólom, cink és kálium alapú gépzsírok 
megjelenése. Anélkül, hogy a felsorolt gépzsí
rok méltatásával, ill. kritikájával e helyen 
bővebben foglalkoznánk, alábbiakban kizárólag 
a litiumzsírokkal foglalkozunk.

1942-ben Earle szabadalmaztatott először 
litiumbázlsú gépzsírokat. Ezek a szabadalmak 
már lényegileg a technikában ma is alkalma
zott anyagokat és eljárásokat tartalmazzák, 
mivel a későbbi vizsgálatok ezideig lényeges 
eredményeket nem hozítak és legtöbb esetben, 
főleg a szabadalmak megkerülésére irányuló 
törekvésekben merülnek ki.

Alábbiakban összefoglaljuk a litiumzsírok 
alapvető tulajdonságait:

A litiumzsírok transzparens, szálhúzó gép- 
zsírok, melyek külsőleg a nátron zsír ok és alu- 
miniumzsírok között foglalnak helyet. Tulaj
donságaik a fémbázison kívül természetesen 
nagy mértékben az ásványolaj és az elszappa- 
nosítható zsiradék minőségétől függenek, de az 
átlagos jó litiumzsír jellemzőit az alábbi hat 
pontban csoportosíthatjuk:

1. Oseppenéspontjuk 200" C körül van. és 
konzisztenciájuk a hőmérséklettel aránylag 
kevéssé változik. Ezért felhasználhatók —50" 
C-tól -]-160" C-ig bármely üzemi hőmérsékleten.

2. Mivel a litium-szappanok vízben igen 
kevéssé oldódnak, a litiumzsírok rendkívül víz
állók.

3. A. jól kikészített litiumzsír viszonylag 
igen kevéssé tixotrop, azaz konzisztenciája az 
előzetes mechanikai igénybevételtől csaknem 
független.

4. A litiumzsírok oxidációval és kémiai 
behatásokkal szemben eléggé ellenállók, tehát 
e tekintetben az egyéb aIkálifémszappan alapú 
z s í r ok k a 1 eg y e n ér t ék űek.

5. A litiumzsírok reverzibilisek.
6. A litiumzsírok univerzális zsírok.
Alábbiakban megemlítünk néhány példát a

litiumzsírok felhasználására vonatkozóan:
1. A repülőgéptechnikában az újabb idők

ben állandóan számolni kel'l —40" alatti hőmér
séklettel, mely követelménynek még jó, ala
csony dermedéspontú olaj alkalmazása eseté
ben sem felelhet meg nátron-, vagy mészalapú 
zsír, mivel ezeknek konzisztenciája a fent emlí
tett hőmérsékletek mellett a kívántnál nagyobb. 
Ezért ilyen helyeken kitűnő szolgálatot teljesí
tenek a litiumzsírok.

2. Autóbuszok kenésénél különös nehézsé
geket szokott okozni a jármű folytonos indulá
sából és megállásából származó igénybevétel. 
Az autobuszkenés egvike azoknak a fent emlí
tett eseteknek, ahol csak speciálzsírok sorozatá
val lehetett ezideig a problémákat megoldani. 
Itt kitűnő univerzális kenőanyagként alkalmaz
hatók a nagy ellenállóképességű litiumzsírok.

3. Fémfeldolgozó üzemekben, különösen 
olyan helyeken, ahol egyébként is magas átla
gos üzem'hőmérséklet mellett nagy hőingadozá
sok, hirtelen túlhevülések (lángkiösapódás) vár-
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hatók, univerzális kenőanyagként alkalmaz
hatók a litiumzsírok.

4. A vegyiiparban, de ezenkívül is minde
nütt, ahol nagynyomású gőz és abból származó 
kondenzvíz szerepel, vagy ahol korrodeáló 
gőzök és lúgos folyadékok hatásának van kitéve 
a kenési felület, igen jól védekezhetünk litium
zsírok alkalmazásával. A litiumzs'rckat ezen
kívül különleges esapzsírként lehet alkalmazni.

Látjuk, ho?y a litiumzsírok speciális kenési 
helyeken alkalmazandók, tehát igen nagy gon
dot kell fordítani a gyártásuknál felhasznált 
egyéb nyersanyagok kiválasztására. Tekintet
tel arra, hogy a litiumzsíroknál igen fontos a 
vízállóság, nagy gonddal kell kiválasztani a 
vízben legkevésbbé oldódó litiumszappant. 
Mint tudjuk, a lítium az alkáli fémek között 
különleges helyet foglal el, vegyületeinek tulaj
donságai némely tekintetben átmenetet képez
nek az aLkáliföídfémek felé. így  ellentétben az 
alkáliföldfémek z&ír savas sóival, a liiiumszap- 
panok vízben egy kissé oldódnak. Az alábbi 
táblázat felvilágosítást nyújt a litiumszappa- 
nok ol dákon yságáról:

I. táblázat.
Lithimlaurát 0,158 g 18°C-on 
Litiummirisztát 0,184 g „
Lltrampalmitát 0 079g „
Litiumsztearát 0,041 g „
Litiumoleát 0,9084 g „

0,1726 g 25° C-on
0,210 g
0 0955 g 
0,0532 g 
1,009 g

A lítium szappanok oldékonysága,
100 cm3 vízben Partheil és Ferié szerint.
Mint látjuk, az oldékonyság a zsírsav 

molekulasúlyának növekedésével csökken, de 
növekszik a zsírsav telítet! enségével, A nyers
anyagok megválasztásának szempontjából még 
az alábbiakat kell figyelembe venni:

1. Telített zsírsavak magasabb cseppenés- 
pontot és jobb kémiai stabilitást eredményez
nek, de magasabb gyártási hőmérsékletet is 
követelnek meg. Telített zsírsavak esetén a zsír 
ásványolaj komponense nagyobb mértékben 
befolyásolja a késztermék minőségét, mint telí
tetlenek esetén. (Lásd: alább!)

2. Telítetlen zsírsavak alacsonyabb gyár
tási hőmérsékletet engednek meg, növelik a 
nyíróerőkkel szembeni ellenállóképességet, ezzel 
szemben alacsonyabb cseppen és pontot eredmé
nyeznek és érzékenyek az oxidációval szemben.

3. Hidroxiltartalmú vegyületek, pl. oxi- 
savak, glicerin, stb. növelik a zsír tapadóképes
ségét, de erősen csökkentik vízellenálló képes
ségét.

Ásványolaj-komponens szempontjából a 
világp'aeon je’enleg a (következő három olaj
típust használják:

-1. Eo/50 =  1.6— 2.2; repülőgépzsÍTokhoz kü
lönlegesen alacsony hőmérsékletek számára 

-50J C-ig.
2. E°/5Ó =  3.7; általános autó, autóbusz és 

t rak torzsí rok gyártására.
3. E°/5f'> 9; különlegesen nagy igénybe

vételű gépek számára.
Az ásványi kenőolaj alkatrész eredetére és 

finomítás! fokára vonatkozóan még nem a’alkul- 
tak ki sem szabványok, sem szokások, általában 
azonban nem fektetnek különösebb súlyt a 
kenőolaj viszkóz'tási indexére, egvéb kémiai 
tulajdonságait pedig, amennyiben erre szükség 
van. adalékanyagokkal szokás szabályozni.

Repülőgép-zsírokban pld. fagypontcsökkentő, 
oxidációgátló és korróziógátló adalék-anyago
kat alkalmaznak.

A gyakorlatban használt litiumzsírok 
A. S. T. M. penetrációja általában 250—380
között szokott lenni, eseppenéspontjuk 190° C 
körül van, átlagos szappantartalmuk 5—10%. 
Ennél nagyobb szappantartalomra csak egé
szen kivételes esetekben van szükség.

A litiumzsírok üzemi előállítása az egyéb 
gépzsírokhoz hasonlóan történik. Az előállítás 
céljából kiindulhatunk preformált szappanok
ból olyan módon, hogy azokat megfelelő eljárás 
segítségével ásványolajban feloldjuk, de alkal
mazhatjuk elvben a gépzsírgyártásban szokásos 
másik módszert is, mely szerint a zsírsavat, 
illetve elszappancsíIható zsiradékot ásványolaj
ban feloldjuk és ebben az elegylben képezzük 
lidumhidroxid segítségével a szappant. Ez 
utóbbi eljárás látszólag egyszerű, üzemi szem
pontból azonban rendkívül súlyos hátrányai 
vannak, ugyanis a litiumszappanok o ‘d’ódási 
hőmérséklete 150° C fölött van, előállításuk 
viszont csak víz jelenlétében lehetséges, ezért a 
szappanképzés és oldás folyamata egyidejűleg 
csak nagynyomású antoklávban mehet végbe. 
Hátránya továbbá ezen módszernek, hogy 
ilyenkor az elszappanosodiás folyamata gyak
ran tökéletlen és így a kikészített zsírban még 
utólagos kémiai változások mehetnek végbe.

A preformált litiumszappant kétféleképen 
állíthatjuk elő:

1. zsírsavból, vagy elszappanosítliató zsira
dékból litlnmhidroxiddal vagy közvetlen elszap- 
panosítás útján,

2. nátronszappanoldatokból 1 itiivmk 1 oridda 1 
való lecsapással.

Mindkét úton kifogástalan minőségű szap
pant nyerünk, ügyelni csak arra kell, hogy a 
szappan az ásványolajban való feloldáskor lehe
tőleg vízmentes legyen, tovább, hogy lehetőleg 
por, vagy igen kis szemcsenagyságú dara alak
jában kerüljön további'eldolgozásra. Az így elő
állított litiumszappant gyors fordulatéi, mele
gíthető keverőben, ásványolajban szmzpendál- 
jak. Állandó gyors keverés közben a melegítést 
úgy szabályozzuk, hogy az elegy a 90° C-t lehe
tőleg gyorsan elérje. Ezután a fűtés csökkenté
sével lassabban emeljük a keverék hőmérsékle
tét. mert 100° körül a szappanban lévő maradék 
víz erős habzás közben távozik, Túlhevülés ese
tén a habzás olyan nagymértékű lehet, hogy a 
keverék az üstből kicsap. Amikor további óva
tos melegítés után 130" C körül a habzás telje
sen megszűnt, lényegében víztelennek tekint
hetjük a szuszpenziót és így újra intenzív 
fűtést alkalmazhatunk. 150° C körül a szuszpen- 
dált szappan o'dódása szemmel láthatóan követ
hető. Ezen a hőmérsékleten, ha az olajat nem 
melegítjük tovább, igen nagymértékű viszkozi
tásnövekedéssel kel] számolni, ami a bekeverés 
folyamatosságát gáto’ja. Gélszerű ezért, éppen 
az oldódás hőmérsékletének elérése után a 
fűtést úgy fokozni, hogy csakhamar e’érjük a 
kész zsír olvadáspontjának megfelelő _ 190— 
210°-ot, mely hőmérsékleten addig keverjük az 
olajat, míg abból hígan folyó, teljesen transzpa
rens, homogén oldatot nem kapunk. Ekkor a 
fűtést megszüntetjük és állandó keverés közben 
a félkész gépzsírt hűtjük. Ha a hűtést nyugvó 
ál1 apóiban végezzük, akkor már 150° C körül 
féltranszparens, rendkívül szívós, rugalmas gélt
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karmuk. Keverés által ezen rugalmas, nehezen 
keverhető masszát összetörjük és további keze
lésre alkalmas állapotba hozzuk. Megjegyzendő, 
hogy ennek eléréséhez igen nagy teljesítőképes
ségű keverőmotor szükséges, mert a gél ellen
állása nagyon nagy. Mivel a fenti gél. de az 
abból keverés által előállított félig összetört 
massza is alkalmatlan kenési célokra, ezt a 
masszát 60° Ста hűtjük és homogenizáljuk. 
Bekeverésnél a le'kész zsírba igen sok apró 
levegöbuborék kerül. Ha ezek a készzsírban 
megmaradnának, akkor felhasználáskor maga
sabb hőmérsékleten a bezárt levegő kitágulása 
folytán kellemetlen habzás lépne fel. Ennek 
elkerülésére olyan homogenizáló berendezést 
kell választani, mely egyken a buborékmentesí- 
tést is elvégzi.

Mint látjuk, a litiumzsír előállításához 
200“ C körüli hőmérséklet szükséges. Ez a 
hőmérséklet még a nagy viszkozitású gépola
jok lobbanáspontjához is igen közel van, ezért 
nyílt üstben semmiesetre sem végezhetjük a 
gyártást. A kenőolajok alacsony gőznyomása 
azonhan lehetővé teszi, hogy proformait szap
pan alkalmazása esetén kisnyomású autoklá
vokkal célt érhessünk.

Az a tény, hogy a kenőolaj ck 200° C körüli 
hőmérsékleten már szemmel látható elváltozást 
(sötétedést) szenvednek, arra indította a tech* 
nikusokat, hogy a gyártási hőmérséklet csök
kentésére törekedjenek. Ezt részben el lehetett 
érni telítlen zsírsavakat tartalmazó zsiradé
kok alkalmazásával, de még jobb eredményt 
reméltek módosító adalékok bevezetésétől. Ezen 
adalékok közül legjobb eredménnyel az oxisztea- 
rinsavat alkalmazták, azonban valóban jó ered
mények eléréséhez ebből is mintegy 50 szük
séges. Alkalmazásával a gyártási hőmérsékletet 
150° C*ra lehetett csökkenteni és az így kapott 
gépzsírok meglehetősen ál’andó konzisztenciá
inak voltak. Tixotropiájuk még valamivel 
kisebb, mint a tiszta sztearinsavból készült 
zsíré. Az előnyöket azonban csökkenti az a 
tény, hogy előállításukhoz az összes szappan- 
mennviséget lényegesen növelni kell és a kész
termék vízállósága az oxisav jelenléte folytán 
csökken.

Oxidációs szempontból a litiumzsírok külö
nösen kedvezően viselkednek, mert míg ala
csony hőmérsékleten oxidációs stabilitásuk a 
hasonló összetételű inészzsírokéval kb. azonos, 
addig már 50—60° körül sokszorosan felülmúlja 
a mészzsírokét.

A lítium szappanoknak igen nagy jelentősé
gük van szintétikus kenőanyagokból készült 
gépzsíroknál. Alacsony ihőmérsék’etek esetén 
gyakran van ilyenekre szükség. A szintétikus 
kenőanyagok közül e tekintetben igen nagy 
jelentőségűek az alifás dié-szterek és a szili
konok.

A szilikon olajok különleges tulajdonságai
nak a litiumszappan kitűnő tulajdonságaival 
való egyesítése révén olyan kenőanyagot lehet 
előállítani, mely eddig el sem képzelhető kenési 
problémák megoldására képes. Ez a kenőanyag 
—50“-— f-160" C-ig alkalmazható anélkül, hogy 
konzisztenciájában lényeges változás menne 
végbe, amit elősegít az is, hogy ezen hőmérsék
leti közben a szilikon olaj is csak kis mérték
ben változtatja a viszkozitását. Ez a kenőanyag 
liidegállás, oxidációéi lás és víztaszít ók ép ess é g

tekintetéiben minden eddigi készítményt össze
hasonlíthatatlanul felülmúl. Kétségtelen per
sze, hogy az ilyen kenőanyag rendkívül drága, 
de vannak olyan kenési problémák, ahol ez a 
kenőanyag szolgáltathatja az egyedüli elfogad
ható megoldást.

Meg kell itt még jegyezni, hogy a szappa 
nők általában, és így a litiumszappanok is, szi
likon olajokban nem oldódnak. Ezért a litium- 
szilikonzsíir előállítása céljából speciális fogás
hoz kell folyamodni. A szappant autoklávban 
200° C alatt forró ásványolaj párlatban (benzin
ben) feloldjuk. A benzin és szilikonolaj egy
mással korlátlanul elegyedik és így a benzin a 
szappannak szilikonolajban való oldódását köz
vetíti. A litiumszappan-, benzin-, szilikonolaj-gél 
azonban kenésre még nem alkalmas, ezért úgy 
járunk el, hogy belőle a benzint desztilláció 
útján eltávolítjuk és a maradékot alkalmazzuk 
kenésre.

II. Kísérleti rész:
Kísérleteink kiinduló anyagai a következők 

voltak:
1. L i t  i u m ii i d r o x i  d.
Litiumhidroxid nem volt hozzáférhető, ezért

litiumkloridból (purum) állítottuk elő oly 
módon, hogy a klorldból szódaoldattal leválasz
tottuk a karbonátot, leszűrtük, és a kimosott, 
szárított iitiumkarbonátot kalciiimfnidroxiddal 
alakítottuk át. Az így nyert litiumhidroxidoldaí 
hatóanyag tartalmát titrálás útján határoztuk 
meg és további tisztítás nélkül ezt az oldatot 
használtuk fel.

2. S z  te  arán.
Az első részben ismertetett meggondolások 

alapján szappanalapul technikai sztearint hasz
náltunk, melyet 5% derítőíölddel tisztítottunk. 
Az így tisztított sztearin analitikai adatai a II. 
táblázatban láthatók.

II. Táblázat.
5% derílőfölddel tisztított technikai sztea

rin vizsgálata.
Savszám: 240.0
Elszappanosítási szám: 241.4
Jódbróm szám Winkler szerint: 8.5
Olvadáspont 51" C
3. Á s v á n y o l a j .
Két alapolajból kiindulva készítettünk 

litiumzsírokat. Az első finomított orsó olaj volt, 
melynek adatait a III. táblázatban foglaltuk 
össze, a másik könnyű motorolaj volt. Az ebből 
készült zsírok az előző fejezetben 3. pont alatt 
jelzett csoportba tartoznak. Ennek analitikai 
adatait a IV. táblázat tartalmazza.

III. Táblázat.
Finomított orsóolaj analitikai adatai.
Fajsúly 15° C: 0.882
Lobbanáspont: 184“ C
Dermedéspont: —1° C
Centistok 20° C: 40.65
Engler °/20 5.5
Centistok/50" C: 11.00
Engler 750 1,9
MÁV szám: 3
Savszám: 0.01
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IV. Táblázat.
Finomított könnyű motorolaj analitikai 

adatai.
Fajsúly 15° C: 0.913
Lobbanáspont: 240° C
Dermedéspont: —2°C
Centistok/37.78“ C: 154.5
Centistok/500 C: 76.35
Centistok/98.890 C: 12 44
Engler °/50: 101
Engler 7100: 2.0
Viszkozitási index: 72
Savszáim: 0.06
G'onradson szám: 0.64
Hamu: 0.012%

4. L i t iu m s z a p p a n :
A litiumszappant legtöbb kísérletünkhöz a 

sztearin közvetlen elszappanosításival állítot
tuk elő, összehasonlítás céljából azonban egy 
kísérlethez nátriumszappannák litiumkloriddal 
való átalakításából származó szappant is alkal
maztunk. A kétféle zsír tulajdonságai közötti 
különbség a kísérleti hibák határain belül volt. 
A szappant elektromos hősugárzóval szárítot
tuk. Szárítás után a szappan magától tinóm 
porrá hullott szét. Az így előállított litiumszte'a- 
rát olvadáspontja 206° C.

Fenti nyersanyagokból kiindulva az előző 
fejezetben leírt ömlesztési módszerrel állítottuk 
elő a lítium zsírokat.

Az első kísérleteket könnyű motorolajból 
készült zsírokkal végeztük. Előállítottunk 0,5 
—40% szappantartalmú zsírokat. Azt találtuk, 
hogy ha keverés és homogenizálás nélkül, nyu
galomban hagytuk kihűlni a litium-szappan- 
olaj-gélt akkor mindezen szappankoncentrá
ciók esetén 25° C-nál még mérhető penetrá- 
ciójú anyagot nyertünk. Ezen anyagok A. S. 
T. M. penetrációjának változását a szappan- 
tartalom függvényében, mellékelt (A) görbénk 
ábrázolja.

Látható, hogy már 4% szappantartalom 
fölött olyan anyagokat kapunk, melyek rend
kívüli keménységüknél fogva gépkenésre al
kalmatlanok. Ha ezeket az anyagokat utóla
gos homogenizálásnak vetjük alá, akkor a 
4%-nál kevesebb szappantartalmú gélek folyé
kony állapotba mennek át. A 4%-nál maga
sabb szappantartalmú homogenizált zsírok pe
netrációs görbéjét a (B) ábra szemlélteti.

B. áb ra . H om ogenizált l ítiu m  zsír ponetráiclójáiniaík válto zása  
a szappanikoncentráciával.

A (C) ábra mutatja az Ubbelohde cseppe- 
nóspont változását a 'szappantartalommal.

Ebből kitűnik, hogy a cseppenéspont a 
szappantartalomtól igen kis mértékben függ. 
amiből következik, hogy a szappantartalom nö
velése a legtöbb esetben nem célszerű. Ennek 
a görbének és a (B) görbének összevetéséből 
láthatjuk, hogy egyedül litiumszappan segítsé
gével állíthatunk elő olyan zsírt, melynek 
cseppenéspont ja elég magas és konzisztenciája 
is elég lágy ahhoz, hogy pl. központi kenő- 
rendszerben könnyen továbbítható legyen. Ha
sonló cseppenéspcntú nátronzsírok magas szap
pantartalmuk miatt már rendkívül kemények, 
központi kenőrendszerek vezetékeiben egyálta
lán nem, vagy csak igen nagy erőbefektetéssel 
továbbíthatók.

A (D) ábrán összehasonlítottuk egy m,ész- 
bázisú, nátriumbázisú és litiumbázisú gépzsír 
penetrációinak változását a hőmérséklettel. A 
zsírokat úgy választottuk meg, hogv mind
három zsír penetrációja 20° C-on 225 legyen. 
Azt tapasztaltuk, hogy a litiumzsír penetrá
ciója változik legkevesebbet a hőmérséklettel.

Az (E) ábrán láthatjuk a gépzsír konzisz
tenciájának vizsgálatát Höppler-féle konziszto- 
méterrel. Ez az ábra 8% szappantartalmú 
adalékanyaermentes litiumbázisú gépzsírra vo
natkozik. Mint látjuk, ez tipikus plasztikus 
anyag, melynek áramlási sebessége a nyomás
tól nagymértékben függ. Azonban már a 8%-os 
gépzsír 60° C-on 0,375 kg/cm2 nyomáson felül a
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D. á b ra . L ítiu m , ka lc iu m  és m átrium  bázisú  ^épzsirok  
hőm érsékl© t-'penetráció grörbéi.

newtoni folyadékoknak megfelelő viselkedést 
mutat.

Az orsóolajjal készült zsírokra vonatkozó
lag azt találtuk, hogy azok lényegesen kevésbbé 
állandóak, mint a könnyű motorolajjal készült 
zsírok. Ennek egyik oka az, hogy a zsírokat a 
telített zsírok felhasználásával készítettük, és 
mint az elméleti részben említettük, ezen telí
tett zsíroknak szappanul igen érzékenyen 
reagálnak a felhasznált ásványi kőolaj minősé
gére. Finomított orsóolaj használatakor a homo- 
génizálás nélkül készített gól 5% szappantartal- 
mon alul szinerézist mutál. A szili erez is még az 
3% szappantartalmú gélnél is legkésőbb 2 hét 
alatt szemmelláthatóan mutatkozik. Egyebek
ben azonban a gépzsír a könnyű motorolajokból 
készült zsírokhoz lényegileg hasonló tulajdon
ságú.

A 8% szappantartalmú, motorolajjal ké
szült gépzsír azonban már mechanikai igénybe
vétel és homogenizálás után is stabilis. Ilyen 
zsíron mértük meg a mechanikai igénybevétel 
hatását a zsír konzisztenciájára és azt tapasz
taltuk, hogy az A. S. T. M. penetráció törés 
előtt ós után homogenizált gépzsírral csaknem 
teljesen ugyahaz, vagyis a homogenizált lítium - 
zsírok a tixotropia jelenségét alig mutatják. 
Ennék bizonyítására szolgál az alábbi összes 
hasonlító táblázat:

V. TÁBLÁZAT.
Különböző bázisú gépzsírok penetrációjá

nak megváltozása a töréssel 20° C-on.
Beneitráició P en e trác ió ’

törés tö rés
•előtt: u t á n :

Szabvány gép zsír .......................  170 210
Galypsol zsír • ...........................  185 215
8%-os lit iu m z s ír .......................  225 232

Már ez az egyetlen tulajdonság is egyedül
állóvá teszi a litiumzsírokat az összes többi gép
zsírok között, de ha figyelembe vesszük egyéb 
tulajdonságaikat, azt kell mondanunk, hogy 
minőség tekintetében a litiumzsírokkal semmi
lyen más, eddig előállított gépzsír nem veheti 
fel a versenyt.

Ez a munka a Magyar Ásványolaj és Föld
gáz Kísérleti Intézetben készült. Ezúton köszö
netét mondok dr. Freund Mihály műszaki egye
temi tanárnak, az Intézet igazgatójának mun
kánk minden irányú támogatásáért.
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Vladimir Vasziljevics Markovnyikov élete és munkássága
I1H B O G N A K  R E Z S Ő

Vladimír Vasziljevics Markovnyikov 1838 
decemberbein szü. etett Csernorecse nevű falu
ban Nyizsnij Novgorod közelében. Középiskolái 
elvégzése után 1856-ban a kazáné egyetem ál
lamtudományi fakultására iratkozott be. Az 
államtudományi szakon igen sokféle tantárgyat 
hallgatott: politikai gazdaságtant, statisztikát, 
történelmet és ezenkívül még technológiát, me
zőgazdaságtant, mechanikát, természetrajzot és 
kémiát is. Ez a széleskörű kiképzés általános 
műveltséget és széles látókört biztosított Mar-

kovnyikovnak aki később hálásan emlékezett 
vissza ennek a kiképzésnek alaposságára. Az 
egyetemen a kémiát Butlerovtól hallgatta, aki
nek pomjpás előadásai hamar ráterelték figyel
mét erre a tudományra.

A kazani egyetemen ebben az, időben 
a kémiai oktatás és kutatás igen magas szín- 
vonalit volt. Itt működött Cl<aus 1838-tól 52-ig, 
aki a ruthéniumot izolálta. Itt tanított egy 
ideig (1841—45) Zinyin, minden idők egyik 
legnagyobb szerves kémikusa. És itt tanított

ó'fOö L i-B ÍZ !SU GÍPZSiR  
ГQL YÁSPONTGÖRBÉI.
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ebben az időben a fiatal Butlerov, aki 
nemrég tért vissza Európából hazájába. Mar- 
kovnyukov Butlerovval személyes ,jóbaráti vi
szonyba került és ennek, de főképpen But.erov 
előadásainak hatása alatt a kémiát választotta 
tanulmányai főtárgyául. Markovnyikov ifjú
kori éveire és tanulmányai végzésének idejére 
ősitek a szerves kémia fejlődésének fontosabb 
fejezete'., nagy elvi és gyakorlati eredményei, 
mint pl. az unitarúsztikus elmélet (Gerhart, 
Laurent). a benzol í.vűrű szerkezetének megálla
pítása (Kekülé 1856). De elsősorban meg kell 
említenünk a struktúrkémiának, a szerves ve- 
gyületek szerkezetére, tárbeli felépítésére vo
natkozó elméletnek a kifejlődését és győzelmét, 
mely utóbbi elmélet megalapozója és egyik 
legeredményesebb^ továbbfejlesztője maga But
lerov volt. A szerves kémia szerkezetelméleté
nek tanulmányozása és fejlesztése sokkal helye
sebb irányban és sokkal eredményesebben ha
ladt előre ezidőbeu Oroszországban, mint Euró
pában. 1860-ban Kazánban már a szerkezet- 
elmélet alapján tanították a szerves kémiát az 
egyetemen, megelőzve ezzel Európa híres régi 
egyetemeit is, és Butlerov könyve: .Bevezetés a 
szerves kémia alapos megismerésébe“ (1864) volt 
az első könyv, amely következetesen a struk- 
túr kémiára alapozva tárgyalta a szerves ké
miát. Ezzel szemben pl. Kőibe szerves kémia 
tankönyvében (1883) és az oktatásban még min
dig nem vezette be a szerkezeti képletek hasz
nálatát

Ilyen légkörben és az elmondottak hatása 
alatt végezte el a fiatal Markovnyikov a kazáni 
egyetem kémiai fakultását. Egyetemi évei és 
tanulmányai, valamint az a kémiai irányzat, 
mely mint mondottuk- akkor volt kifejlődőben, 
nagy hatással voltak későbbi önálló tudomá
nyos munkásságára is.

1865-ben kétéves külföldi tanulmányi ösz
töndíjat kapott. Először Heidelbergbe ment 
ahol Erlenmeyert, Koppot és Kirchoffot hall
gatta, majd 1866-ban berlinbe került Baeyer- 
hez végül Lipcsében Ko,bénái dolgozott. Szer
ves kémiai érdeklődése és tevékenysége mellett 
(melyről néhány publikációja tanúskodik ez- 
időből) az analitikus kémiával igyekezett be
hatóbban foglalkozni és megismerkedni, mert 
egyrészt ltudta, hogy hazájában ez még eléggé 
elhanyagolt terület volt annakidején, másrészt 
a szerves kémia elmé’ete. mint ahogy ő akkori 
leveleiben és emlékirataiban megírta, nem 
nyújtott neki újat. hiszen mint mondottuk, 
maga Kőibe sem barátkozott meg az új kémiai 
formulákkal. 1867-bcn került vissza Kaz-'nba, 
ahol docens lett, majd 1869-ben rendkívüli tanár, 
1870-ben pedig rendes tanár az egyetemen ahol 
átvette Butlerov tanszékét akit akbor a 
moszkvai egyetemre hívtak meg. 1871-ben má
sik hat tanártársával együtt benyújtották le
mondásukat, mikor egyik professzortársukat, 
Leszgáftot, az anatómia ismert tanárát nyugdí
jazták. Ekkor Odesszába ment az egyetemre, 
ahol két évet töltött. 1873-ban Moszkvába hív
ták meg az egyetem kémiai intézetének igazga
tójául. Ez az egyetemi kémiai intézet ezidőben 
nem volt még megfelelően felszerelve és ki
építve, de ő egész modernül felszerelte az inté
zetet. megszervezte az intézeti munkát és meg
teremtette a munkalehetőségeket úgv az okta
tás, mint a korszerű kutatás terén. Egyre több 
és több tanítványa lesz, akik az egyetem elvég
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zése után részben a többi főiskolákon helyez 
kedtek el és tanítottak, de még többen voltak 
azok. akik az iparban mint vezető technikusok 
dolgoztak. Markovnyikov kiváró iskoláját és 
tanítási módszerét igazolta az eredmény, hogy 
az alkalmazott kémia legkülönfélébb területei 
számára megfelelő szakembereket tudott ki
képezni.

1881-ben került sor a cári Oroszországban 
a hírhedt Pobjedonoscsev-reformra, mely az 
összes orosz egyetemeket érintette. Ezt a reior 
mot röviden a cárizmus zsarnoki elnyomása 
jellemezte. Bevezették az egyetemeken az úgy
nevezett inspekció-rendszert. Nagyszámú rend
őrhivatalnokból ál.ó az egyetemi tantestülettől 
független szervezetet létesítettek- amelynek 
feladata a diákok és tanárok állandó meg
figyelése, sőt állandó felügyelet alatt való tar
tása volt és az egyetem polgárai tudták, hogy 
magatartásukról rendszeres jelentéseket ad
nak le.

Ügy a tanároknak, mint a diákoknak uni
formisban kellett járniok és az egyetemen be
lül, de az egyetemen kívül is, szigorú fegyelmi 
szabályzatok alatt állottak. A diákok teljes el
nyomás alatt, szabadságuktól megfosztva, pro
fesszoraiktól hermetikusan elzárva, nem ma
radtak tétlenül, egyik diákzavargás a másikat 
érte. és sok. az akkori időkben forradalmár
nak tekinthető értelmiségi nőtt ki a diákok kö
zül. A professzorok egymás között sem érint
keztek, egymással szemben is bizalmatlanok 
voltak és az értelmetlen elnyomás alól a gyenge 
jellemek csak teljes behódol ássál lakájszerep 
vállalásával- mások ])edig a korrupció lehető
ségeinek kihasználásával próbáltak szabadulni.

Egy olyan öntudatos, egyenes és határozott 
jellemű személyiség, mint Markovnyikov, nem 
tudta ezt megszokni és nem tudóit a lakájsze
repbe beilleszkedni. Így azután az első adandó 
alkalommal be is következett az, ami elkerül
hetetlen volt: a cári rezsim nyugdíjazta egyik 
legnagyobb természettudósát. A nyugdíjazás 
oka szinte nevetséges volt. Markovnyikov u. i. 
nem volt hajlandó aláírni egy kondoleáló ira
tot, amit kollégái küldőitek egy befolyásos, de 
nem túlságosan közkedvelt hivatalnoknak abból 
az alkalomból, hogy a hivatalnokot egy hall
gató tettleg inzultálta. Cári dekrétummal küld 
ték nyugdíjba. Ki kellett költöznie hivatalos 
egyetemi lakásából nagy családjával együtt, 
ami súlyos gondok elé állította. De nem rop
pant össze és privát laboratóriumában foly
tatta tovább élete végéit»' tudományos és gya
korlati munkáját. 1904 februárjában balt meg.

Markovnyikov munkásságát két csoportba 
oszthatjuk. Egyik! csoportba tartoznak a szer
ves kémia elméletével kapcsolatos munkái, má
sik munkaterülete pedig az orosz nvers kőolaj 
tanulmányozásának kérdéseit öleli fel.

Fiatalkori munkái az alifás szerves vegyii- 
letek izoméria kérdéseivel foglalkoznak. Ez a 
munkássága magán viseli nagy tanítójának. 
Butlerovnak hatását. 1865-ben megjelenik egy 
közleménye, melynek címe „Az organikus ve- 
gyületek izomériájáról“. Ebben a dolgozatá
ban Markovnyikov volt az első aki élesen el
választotta és helyesen megfogalmazta a meta- 
méria és izoméria fogalmát.

Eszerint metamérek azok a vevőietek , 
amelyekben a szénatomok közötti kötés, tehát
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a szén-szénkötés száma különböző. Ilyen vegyül
jetek pl. az ecetsav és hangyasavas etilészter, 
vagy az ecetsavas metilészter és hangyasavas 
etilészter. Vagy pl. a primér, szekundér és ter
eiér aminok: metamerek a propvlamin, methyl- 
aethylamin és tr jmethylamin. Pl.
OH, —COOH és H-COOCH,; CHa —COOCH3 és 

H — COOC-. HB; CH8 — CH2 — CHS — N H2 és
CH.,-CH, —NH és CH, — N — CH,

I I .
CH, CHa

Izomérek, vagy ahogy Markovnyikov ne
vezte- valódi izomérek, azok a vegyületek, azok 
az azonos összetéte.ű molekulák, melyek szén
váza úgy van leiépítve hogy a szénatomok kö
zötti kötés mindegyikben azonos, és az egyéb 
elemek elhelyezése más az egyes szénatomok
ban. Pl.:

CHa — CH Cl* és CHa Cl -  CHa Cl 
CH3 — CHa-OH és CHa —O-CHa

CHa- CHa — CHa- NH. és ^ 8\ l H  -  NHaOxi3/
1869-ben jelenik meg egyik jelentős mun

kája -Adatok a kémiai vegyületekben levő ato
mok kölcsönhatásának kérdéséhez“ címmel. Ez 
a munkája oroszul jelent meg Nyugaton nem 
ismerték és csak 1899-ben hívták fel rá a 
figyelmet és méltányolták kellőképpen. 
(Michael J.) Ebben a műben Markovnyikovot 
már mint önálló és eredményes elméleti gon
dolkodót ismerhetjük meg. Ebben a munkájá
ban mutat rá arra, hogy a struktur-elmélet 
bármilyen tökéletesnek látszik is, mégsem 
lezárt, megmerevedett, áttörhetetlen rendszer, 
és egymagáiban nem jelentheti az organikus 
kémia elméletének végső megoldását. Nem ad 
pl. semmiféle felvilágosítást a következő egy
szerű, de igen fontos kérdésekre, mint például:

1. Tetszés szerinti szénhidrogénben melyik 
H-atom helyettesíthető és helyettesit.ődik bizo
nyos szubsztituenssel.

2. Te.ítetlen vegyületre történő halogén
hidrogén ráhelyeződésekor. addiciójakor melyik 
izomér keletkezik.

3. Halogén tartalmú vegyületeknél halogén 
hidrogén leliasításakor melyik szomszédos hid
rogén hasítható ki halogénhidrogén formájá
ban és melyik telítetlen izmér keletkezik.

Kísérleti munkákkal mutatja ki, hogy a 
savak halogénezésénél a karboxii melletti szén
atom hidrogénje, tehát « szén helyettesítődik. 
Az a szénatom, amelyen már egv hidrogént 
helyettesítünk, azon a következő hidrogén 
könnyebben helyettesíthető.

Könnyen helyettesíthető az ia hidrogén- 
atom- amelynek a közelében oxigén van, amely 
oxigén hatása alatt áll. (L. karbonyl-csoport 
haitása.) Az első-, másod- és harmadrendű szén
atomon lévő hidrogének közül az elsőrendű 
helyettesíthető legnehezebben és a harmad
rendű helyettesíthető legkönnyebben.

Ebben a munkában jelent meg a jólismert 
„Markovnyikov szabály“ is, amely a halogén
hidrogén kettős kötésre való addiciójának tör
vényszerűségét állapítja meg. Eszerint a halo
gén-hidrogén hidrogénje a hidrogénben gazda
gabb szénatomhoz kapcsolódik. Ennek a tör
vényszerűségnek ma már elektronelméleti ma

gyarázatát is tudja adni a modern szerves 
kémia. A szén-szén ketlős kötést két elektron
pár alkotja: egy a és egy n elektronpár. 
A n  elektronpár nem tengelyszimmetrikus, kö
tési energiája kisebb, mint a a páré, ez a kötés 
jóval könnyebben szétválik és így lazított 
elektron párcs forma, vagy biradikálís forma, 
vagy poláros, illetőleg kriptoioncs forma kelet
kezhet amelyekkel a különböző reakciókat ér
telmezhetjük és magyarázhatjuk.. Tudjuk, hogy 
az alkilgyöknek elektrontaszító hatása van, 
ami a kettőskötéses szénhidrogénnél a poláros 
kriptoionos forma fe’é vezet, tehát a halogén- 
hidrogén addició a következőképpen formuláz 
ható meg:

Alkyl -  CH =  CH2 —» Alkyl -  CH -  CH,
(+) <-)

Alkyl — CH — CH2 +  H,+) Br,—) —
(+) (-)
— A lk y l-C H —CH} 

t *
Br H

Oxigén vagy peroxidok jelenlétében a Mar- 
kovnyikov-szabály nem érvényes ez azonban a 
szabály jelentőségét nem csökkenti. Fellép az 
ú. n. peroxidhatás, amely azonban katalitikus 
hatás és ez biradikálís reakcióval magyaráz
ható.

HBr-1 0--»tl()0‘ (hydroperoxyd-gyök) +  Br' (bróm- 
atom)

Alkyl CH =  CH* -  Alkyl—CH -  CH, +  
+  Br -  Alkyl — CH -  CH. Br

Hz utóbbi gyök új HBr molekulával reagál 
és reakciólánc indul meg. HCl-ból és HJ-ból 
aktivált halogén atomok nem keletkeznek ózon 
hatására.

1876-ban jelent meg egy másik fontos mun
kája: „A nem-elágazó telítetlen szerves vegyü
letek keletkezéséről szóló törvény“. Megálla
pítja, hogy a hidroxil- vagy a halogéncsoport 
lehasadásakor nem ugyanazon szénatomról 
visz magával hidrogént, hanem egy másik 
szomszédos szénatomról, és így alakul ki a telí
tetlen kötés. Ugyanígy továbbfejleszti az addi
ció. a ráhelyeződés szabályait és törvényszerű
ségeit is, kimutatja pl., hogy hipcklóros sav 
HOC! addiciójakor a Cl a több hidrogént tar
talmazó szénre, a OH a kevesebb hidrogént tar
talmazó szénre helyeződik. Kimutatja azután a 
hőmérsékletnek a befolyását is ezeknél az addi- 
ciós reakcióknál és megállapítja, hogy általá
ban egy te.ítetlen vegyületnél alacsony hőmér
sékleten a negatív rész a kevesebb hidrogént 
tartalmazó, vagy a negatív szubstituenssel he
helyettesített szénre kapcsolódik. Magasabb hő
mérsékleten azonban fordítva történik a rá
helyeződés.

Markovnyikov mutatott rá arra, hogy a 
reakció irányát végeredményben az szabja 
meg, hogy a reakcióba lépő atomokra a mole
kula többi, a reakcióban részt nem vevő atomjai 
milyen hatást gyakorolnak. Ez a világosan fel
ismert és megfogalmazott probléma képezi ma 
is az elméleti szerves kémia egyik legalap
vetőbb kérdését. A probléma lényegében a ké
miai reakció belső okait érinti és a „vegyrokon- 
ság“ kérdése e szerint a molekula szerkezetének
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és összes atomjainak függvényeként fejezhető 
ki. Markovnyikov a következőkben foglalta 
össze az ide vonatkozó általános érvényű tör
vényeket:

1. Egy vegyületben a kötések jellege nem
csak az egymással közvetlen kapcsolatban lévő 
elemek tulajdonságától függ, hanem a kör
nyező elemek tulajdonságai is hatással van
nak irá,

2. Az atoijnök egymásra hatása abban a 
mértékben gyengül, ahogy az egyes atomok 
eltávolodnak egymástól a íSzénláncban, mely 
összetartja az összes elemeket a molekulában.

3. A kvalitatív és kvantitatív hatáshoz 
hozzájárul még a különböző atomcsoportosuilás 
hatása is.

Markovnyikov idejében az akkori szerves 
kémiának súlyponti kérdése a szintézis volt, és 
az elméleti kérdések kissé háttérbe szorultak. 
Csak később, ikb. 30 évvel azután, 1900 körül 
indult meg rendszeres kutatómunka ebben az 
irányban. Ostwald a szerves savak affinitás
mértékét meghatározva megállapítja, hogy a 
szubsztituensék hogyan befolyásolják a kar- 
boxilcsoport reakcióképességét és erősségét. 
Később Kehrmann felállítja a „térbeli aka
dály“ elméletét. Azután pedig különböző kuta
tók a szubstitució, addició, lehasítások stb. tör
vényeit maradék és mellék-vegyértékekkel, a 
vegyérték oszthatóságával feszültségelmólet- 
tel stb. igyekeztek magyarázni, míg el nem 
.jutottunk az elméleti szerves kémia mai alap
jaihoz, amely az elektron -elmélet segítségével 
igyekszik tisztázni azokat az alapvető fontos
ságú kérdéseket, melyeket lényegében Markov
nyikov vetett fel először.

Ma már bizonyos, hogy Markovnyikov volt 
az első, akit az elméleti szerves kémia megala
pítójának tekinthetünk, aki határozottan meg
fogalmazta, hogy a struktur-elmólet a molekula 
felépítését adja csak meg, az egyes atomok 
szerepét, és funkcióját ezen belül, gyakorlati 
reakciókban való viselkedésüket és ennek okát, 
rendszeresen ki kell kutatnunk és meg kell 
találnunk. Természetes, hogy ezekhez a kér
désekhez a kémiai kötései rnélet kifejlődése kel
lett, hogy megadja a szükséges alapokat.

Maga Markovnyikov az elmélet jelentősé
géről a következőket írja: „Az elméletek az 
experimentális tudományokban nem örökéle
tnek, ezek megváltoznak az újabb tények fel
fedezésével, újabb jelenségekkel, amelyeket 
nem vesznek figyelembe az elmélet megalkotá
sánál. De bármilyenek legyenek is a hipoté
ziseik tökéletlenségei, amelyek az elmélet alap
ját képezik, azok az általánosítások, amelyek 
a közvetlen megfigyelés következményei, alkot
ják a korszerű kémiai elmélet lényegét és ezek 
mindig megtartják jelentőségüket és erejüket“.

Markovnyikov későbbi munkái során újra 
visszatért a szerves kémiai elmélet kérdéseihez 
(1902-ben pl. a szabad gyökök értelmezésében 
és magyarázatában teljesen helyes álláspontot 
foglal el), és az ezzel kapcsolatos munkáit a 
kémia tudományának fejlesztése érdekében 
sokkal hasznosabbnak és fontosabbnak tekin
tette mint egész egyéb irányú munkásságát.

Nem mulaszthatjuk el megemlíteni azt 
sem, hogy ennek az iskolának, amelynek a 
szerves kémiai elmélet kifejlesztése olyan sokat 
köszönhet és amelynek megalapítói Butlerov 
és Markovnyikov voltak, az orosz és a szovjet

kémikusok közül számos jelentős munkása és 
kiváló továbbfejlesztője volt. így pl. hogy 
csak a legfontosabbakat említsük: Eltyekov, 
Markovnyikov tanítványa, (aki a vinil-alko- 
holnak acetaldehiddé való izomer izáei ójára 
rámutatott 1877) Lvov és Sesukov, Zajcev és 
Wagner (akik tovább fejlesztették a Markov
nyikov szabályokat), Flavidkij és Favorszkij 
(akik a telítetlen és a gyűrűs szánhidrogének 
izomerizációjának kérdéseit tisztázták). Kono
valov (aki salétromsavnak telített szénhidro
génekre való hatását tanulmányozta). Lebe- 
gyev (aki telítetlen vegyületeik polimerizáció- 
ját tisztázta). Popov és Wagner (akik a kar- 
hoinil csoportot tartalmazó vegyületeik, elsősor
ban ketonok oxidációs kérdéseit tanulmányoz
ták). Osicsibabin: aki Markovnyikovnak a 
szabad gyökökről való elméletét igazolta. Ber- 
kengejn (aki Markovnyikov szabályait, törvé
nyeit és elméletét elektron elméleti alapon 
megmagyarázta és igazolta). Demjmov. aki a. 
gyűrűszűkítés és gyűrűbővítós kérdéseivel fog
lalkozott, Arbusov, aki szerves P-vegyületek- 
ben a P hatását tanulmányozta és még sokan 
mások.

Markovnyikov másik irányú munkássága, 
tulajdonképpeni experimentális munkaterülete 
a kaukázusi petróleum- és naftaproduktumok 
tanulmányozása és vizsgálata. Ez persze össze
függött az akkor meginduló naftaipar kifejlődé
sével. Munkatársai közül sokan kifogásolták, 
hegy tudományos munkásságát a gyakorlat 
szolgálatába állítja, azonban Markovnyikov, 
aki őszinte híve volt a hazai ipar fejlesztésé
nek, ezzel kapcsolatban a következőket mon
dotta: (ezt az idézetet szóróhszóra közlöm, mert 
ez annyira igaz és annyira időszerű manapság 
is, hogy minden kutatónk és minden tudósunk 
emlékezetébe kell hogy vésődjenek ezek a 
szavak).

„Én azért fogtam ilyen munkába, mert 
ezek a kutatásaim megegyeznek azzal a véle
ményemmel amelyet az orosz természet tudós 
kötelességeiről alkottam. Nekem mindig ért
hetetlen volt, hogy természettudósaink miért 
nem választanak kutatási témául olyan kuta
tási kérdést, melyet az orosz természeti adott
ságok megérdemelnének“.

Abban az időben a másik nagy orosz tudós, 
Mendelejev sem átallotta, hogy gyakorlati pro
blémáknak szentelje munkásságát: Mendelejev 
is hazája fontos nyersanyagával, a kőolajjal 
foglalkozott ekkor. Markovnyikov mindenek
előtt gondos analízisnek, elemzésnek vetette alá 
a kaukázusi nyers kőolajat, a naftát, és meg
állapította, hogy Cn H2„ és CnH2n-2 általános 
összetételű, de mégsem telítetlen jellegű alkotó
részeket is tartalmaz. Az ilyen típusú vegyii- 
letekre használta ő először a „naftán“ elneve
zést, amit később az öt és hat szénatomot tar 
talmazó gyűrűs aliciklus vegyül etekr e korlá
tozott. 1881-ben jelent meg Ogloblinijjel együtt 
írott értekezése: „A kaukázusi olaj vizsgálata“ 
címen. A kőolaj alkatrészeinek elkülönítése 
céljából módszert dolgozott ki etilén sor beli, 
benzol- és parafinsorbeli vegyületeknek a naf- 
ténektől való elválasztására. Ő mutatott rá 
kísérleti alapon a nyersolajfrakciók kén savas 
tisztításának lehetőségére, az olefin-mentesí
tésre.

Maguknak a na ft éneknek a részletesebb 
vizsgálatához rendkívül komoly akadályokat
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kellett leküzdeni. Tudjuk, hogy az izomérek és 
a homologok elválasztása ebben a vegyület
csoportbán milyen nagy nehézségeket jelent. 
És milyen nagy nehézségeiket jelenthettek ezek 
abban az időben, metodikai és kísérletezési tech
nika szempontjából. Mégis sikerült megállapí
tani ezekről a vegyületekről, hogy ezek cik
likus gyűrűs polimetilén származékok és ezzel 
abban az időben még egy szinte teljesen 
ismeretlen típusú szénhidrogén vegyiiletesc- 
portot és azok származékait fedezte fel. A nyers- 
naftában előforduló savanyú természetű vagyü- 
letdkről is megállapította, liovy azok a nafté
riek karboxil származékai. (Naftónsavak).

Markovnyikov analitikai vizsgálatainak 
eredményeit szintetikus munkával is igazolja. 
Nyílt szénláncú vegyületekből gyűrűzárással 
felépítette ezeket az újtípusú vegyületeket, így 
a szuberont (héttagú gyűrűs keton), azelaont 
(nyolctagú gyűrűs keton), 1,3-cyklo-bután- 
dikarbonsavat stb., de előállította őket tervé
nekből és aromás szénhidrogénekből is. Mar
kovnyikov laboratóriumában redukálták elő
ször a benzolt HJ-al metil-pentametilénné. 
(Kisnyer). Azonban nemcsak azonosította és 
szintetizálta az egyes természetes naftán vegyü
leteket, hanem az új vegyületcsoport kémiai 
viselkedését is tanulmányozta és a legkülön
félébb származékokat állította elő. Markov
nyikov figyelte meg először, hogy naftilánek- 
ben kén sav hatására hidrogén diszproporoic- 
nálódás megy végbe és ezen alapul Nametkim 
ú. n. hidropolimerizációs eljárása. Ugyancsak 
nála figyelték meg először, hogy a naftának 
kénnel melegítve dehidrogéneződnek és aro
más v.egyiiletekké alakulnak át. Markovnyikov 
megjósolta azoknak a Inciklikus szénhidrogé
neknek a szerkezetét és lehetőségét, melyeket 
azután Zelinszkij talált meg. A naftének 
átalakulásai közben felismert izomer* zációs 
átalakulások kísérleteit folytatták Zelinszkij 
és Kazanszkij.

Markovnyikov labor a térni mában fedezte 
fel Konovalov a szénhidrogéneknek híg salét
romsavval való nitrálhatóságának lehetőségét, 
amelyek arra az eredményre vezettek, hogy 
(izeket a kémiai reakció számára addig igen ne
hezen megküzd hihetőnek tartott vegyületeso- 
portot is a vegyi ipar nyersanyagául és fontos 
alapanyagául tudjuk ma már felhasználni. Itt 
ismerték fel, hegy cikloparaffinok reakciójá
nál többféle izomér keletkezik, gyűrűs tágulás, 
gyűrűszűkülés következik be és ezek a problé
mák vitték vissza Markovnyi'kovot fiatalkori 
munkaterületére. Markovnyikov kémiai kísér
leti munkásságát pontos és alapos technika, 
jól átgondolt tervszerű munka, a kísérletek 
módszeres felépítése, közleményednek pontos
sága és tökéletessége jellemzi. Olyan iskolát 
teremtett, amely ezt a munka irányt továbbfej
lesztette és amelyre a szovjet kémiai tudomány 
is tudott építeni.

Markovnyikov egyébirányú tevékenysége 
is igen sokoldalú volt. Foglalkozott egyéb szak- 
májábaváigó kérdésekkel, de más, hazájának 
időszerű gazdasági, gazdaságpolitikai, törté
neti és egyéb problémáival is. íg y  az orosz- 
török háború idején a tömegfertőtlenítés kér
désének megoldását bízták rá, a pestis- és 
kolerajárvány idején pedig általános egészség- 
védelmi kérdések foglalkoztatták. Ö ajánlotta 
az akkor Oroszországban még drága fenolos

fertőtlenítés helyett az olcsó fakátrányt fertőt- 
leinítósi célokra. Számos cikke jelent meg, 
melyekben külkereskedelmi kérdésekkel, az 
orosz petróleumipar helyzetével, Moszkva víz- 
és gázellátásával stb. foglalkozik. Megírja a 
moszkvai egyetem történetének egyik részét, 
egy másik cikkében azt tárgyalja, hogyan lehet 
az oroszországi sóstavak vizeinek összetételéből 
a tengerek geológiai történetére következtetni.

liarv elioglaltsága mellett különös ügyei
met szentelt egész életében az oroszországi ké
miai oktatás kérdésének és az orosz kémiai 
ipar fejlesztésének.

A kémiai oktatás szükségességét különösen 
azért hangsúlyozta, hogy leválthassák az ipar
ban doigozó kiilíöldi szakembereket, de hang
súlyozta azt is, hogy ennek a kiképzésnek meg
felelőnek kell lennie és olyan elméleti alapot 
kell nyújtani, amire bizton lehet építeni.

Az orosz vegyészeti ipar kérdéseivel nem 
elszigetelt és egyoldalú nézőpontból iogialko- 
zott, hanem az egész orosz iparral való össze
függéseken vizsgálta azt. Világosan rámuta
tott arra, hogy Oroszországot nem szabad pusz
tán agrárországnak tekinteni mert (Markov
nyikov szavaival): . . .  „A mi termelésünknek 
jelenlegi túinyomólag földművelő jellege gaz
dasági fejlődésünknek csak egyik ismert törté
nelmi fázisa. Csak a földművelésnek, de ugyan
így csak valamelyik iparágnak szentelni a 
figyelmet, ez az ország termelőereje normális 
és egyenletes kifej.ődésének megakadályozását 
jelenti és azt eredményezi, hogy az ország meg 
nem szűnő függésbe kerül más államokkal 
szemben.“ Magának a kémiai iparnak kifejlesz
tésénél is elsőrendű fontosságúnak tartja azt, 
hogy önálló, erős, külföldtől független hazai 
ipart teremtsen meg hazája. Ezzel kapcsolat
ban ezt írta Markovnyikov: „Hogy a (kémiai 
ipar) fejlődése biztos és szilárd legyen, és hogy 
keményen álljon a lábán, mindig arra kell töre
kedjék, hogy hazai nyersanyagokat dolgozzon 
fel“ . . .  „Minden termelés, amely külföldi nyers
anyagtól iiigg, bizonyos mértékben bizonytalan 
létezésit. Háború- ipari krízisek, nyersanyag
források kimerülése, és szindikátusokat alapító 
monopolisták munkabeszüntetései azzal a cél
lal, liogv az árakat felemelnék, és eevebek — 
mindezek annyira megingatják az ilyen terme
lést, hogy súlyos esőd lesz az eredmény.“ 
1879-ben a moszkvai egyetemen elmondott be
szédének témája: , A jelenkori kémia és az 
orosz vegyészeti ipar.“ Ebben megrázó szavak
kal mutatott rá az akkori orosz vegyi ipar el
maradottságára és az ebben rejlő veszélyekre.

Markovnyikov politikai szempont* ó1 k:fe- 
jezetten nacionalista, de a nemesebb értelemben 
vett nacionalista volt. mint az az előbb e.mon
dottakból is látszik. Azt szerette volna e'érni, 
hogy az orosz tudósok csak oroszul közöliék 
eredményeiket és dolgozataikat, ü maga mun
kaiunk jelentős részét csak oroszul írta meg, 
mintegy 130 közleménye legnagyobbrészt az 
Orosz Fizika-Kémiai Egyesület folyóiratában 
jelent meg. Munkáinak kb. a felét életének 
utolsó nyolc évében írta.

Markovnyikov egész életével és munkássá
gával példát mutatott arra hogyan kell a tu
dósnak elméleti munkáját a tudomány fejlődé
sének szolgáltába állítani, de ugyanakkor az 
elméleti munkát a gyakorlattal összekapcsolni
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és ezáltal hazáját és népét szolgálni. A Szov
jetunió nagy kémikusai, élenjáró tudósai mél
tán lehetnek büszkék arra hogy o.van tanító- 
mestereik voltak, mint Butlerov, Mendelejev, 
Zinin és Markovnyikov, és még sokan mások- 
nekünk pedig az a feladatunk', és kötelessé
günk, hogy megismerjük munkásságukat, ered
ményeiket és tanuljunk tőlük.

IRODALOM:
H. D e ck e r :  \V. W. Markovnyikov. Bér. áS. 4249 

(1905)
V .  V .  K a z u m o v s z k y :  Az atomok egymásrahatása a 

molekulán belül.
A .  F. P  a te :  V. V. Markovnyikov élete és tudomá

nyos működése. ITszpeeihi Ohimiii 1949.

Az optikai üveggyártás műszaki problémái
L Ő C S E I  B É L A

Optikai üveg elnevezés alatt azokat az üve
geket értjük, melyeket optikai műszerek, ké
szülékek előállításánál használnak. Az ilyen ter
mészetű felhasználás súlyos követelményeket 
támaszt az üvegekkel szemben. Elsősorban 
meghatározott optikád tulajdonságokkal^ kell 
rendelkezniük, azonkívül nagyfokú kémiai és 
fizikai homogenitással kell bírni:ok, ami min
den irányban azonos optikai tulajdonságokban, 
huzal osság- és feszültségmentességben nyilvá
nul meg. Továbbá kielégítő mértékben színte
lennek és buborékmentesnek kell lenniük, és 
megfelelő kémiai és fizikai ellenállóképesség
gel kell rendelkezniök, hogy a felhasználás köz
ben megfeleljenek a fellépő igénybevételnek. 
Fontos feltétel az optikai üvegeknél az is. hogy 
kristályosodás, ú. n. üvegtelenedés nélkül bír
ják ki a hosszú, 15—20 napig tartó hűtésit.

Olyan üvegek előállítása, mely mindezek
nek a feltételeknek eleget tesz, meglehetősen ne
héz feladat, rendkívül gondos, a legkisebb rész
letre is  kiterjedő, pontos, precíziós gyártási el
járást kíván.

Az üvegek optikai tulajdonságait a külön
böző hullámhosszúságú fényben mért törés
mutatóinak értékeivel határozzák meg. Két hul
lámhossznál mért törésmutató különbségét disz
perziónak nevezzük.

Szín V örös S á rg a Zöld K ék
A ' C D

Je lzés  A  k e ttő s  von a l k özépértéke d e F K G
Elem K H  N a He H g H H g H
H ullám hossz 738,2 656,3 589,3 587,G 541,1 486,1 4*15,8 4*14,0

Az optikai üvegeket rendszerint két érték
kel, az 589,3 m u hullámhosszra vonatkoztatott 
törésmutatóval és az ú. n. Abbé-számmal jel
lemzik.

Az Abbe-szám
n — 1 
nt — n •

Az optikai üvegek rendszerezése e két ér
ték alapján diagrammban történik. Az Abbé és 
Sehott ma már klasszikusnak nevezhető kísér
letei előtt előállított optikai üvegek ebben a 
diagrammiban egy egyenes mentén helyezked
tek el. Abbé és Stíhott készítettek először maga
sabb BaO-t.artalmú optikai üveget és kísérleteik 
rámutattak arra. hogy elő lehet állítani az 
ólamiívegekhez hasonló, erősen törő üvegeket,

amelyeknek azonban alacsonyabb a diszperzió 
juk. Egy törésmutató értékhez több diszperzió- 
érték tartozhat, és fordítva.

Az Abbé szám az üvegeknél 25 és 68 között 
változik, de vannak különleges üvegek, melyek 
ezen a határon túl esnek. Az optikai tulajdon
ságok alapján az üvegeket két főcsoportba őszi
jük, a koronaüvegek Abbe-száma 55 nél na 
gybbb, a flintüvegeké 50-nél kisebb. Az 50 és 
55 közötti Abbe-szám a koronaflinteknél, köny- 
nyű báriumllinteknél és az igen nehéz korona- 
üvegeknél fordul elő. Az egyes csoportokat még 
további alcsoportokra is osztják, s ennek alap
ján az optikai üvegek beosztása a következő 
képpen alakul:

1. Fluorkordma ■
2. Boroszilíiíkátkorona
3. Közönséges szilikátkorona
4. Cinkszilikátkorona
5. Magas diszperzióin korona
6. Antimon! 1 int
7. Könnyű fiint
8. Közép fiint
9. Nehéz flint

10. Igen nehéz flint
11. Foszfátkorona
12. Könnyű báriumkorona
13. Nehéz báriumkorona
14. Könnyű báriumílint
15. Közepes báriumílint
16. Nehéz báriumílint
17. Boroszilikátflint.
18. Borátllint

A törésmutató és diszperzió elsősorban az 
üvegek összetételétől függ, de befolyásolja azo
kat az üvegek hőkezelés! múltja is. A szilicium- 
dioxid törésmutatója, w ,= 1 4 5 8 , de különböző 
fémoxidok jelenléte ezt az értéket különböző 
mértékben emeli. Nagyon sok kísérletet végez
tek a kutatók, hogy a törésmutató és összetétel 
között matematikai összefüggést mutassanak 
ki, ez azonban kielégítő módon mindez): deig nem 
sikerült. Bizonyos kvalitatív és meghatározott 
esetekben kvantitatív eredményeket szolgáltat
tak a kísérletek és tudjuk azt, Ihogy a fém
oxidok általában molekulasúlyuk emelkedésé
vel növekvő mértékben emelik a törésmutatót, 
de ez a növekedés csak szűk határok között 
lineáris. Így az ólomoxid magasabb törésmuta
tót eredményez magasabb diszperzió mellett, 
mint a báriumoxid, viszont a bímumtartalmú 
üvegek diszperziója alacsonyabb. A bórsav vi-
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selkedése alkáli mész-szilikát üvegekben egészen 
eltérő, rendszerint a bórtrioxid növekedésével 
az üveg törésmutatója mindaddig emelkedik, 
míg a bórtrioxidmennyiség el nem éri a nát- 
riumoxid mennyiségét, a bórtrioxid további 
növelése esc'kfcenti a törésmutatót. Ezt a jelen
séget Zsehimmer a kötött és szabad bórtrioxid 
törésmutatói maik különbségével magyarázza.

A diszperzióra is egész különböző módon 
hatnak az egyes üvegképző oxidok. A bórtrioxid 
csökkenti a diszperziót a színkép kék részében, 
viszont növeli a vörösben. A íluor, a kálium- 
oxid és a nátriumoxid a kék részben növeli a 
diszperziót és a vörösben csökkenti, vagyis a 
bórtrioxiddal ellentétes hatású. Az egyes oxi- 
doknak a törésmutatóra és a diszperzióra gya
korolt hatását elég nagyszámú kísérletben vizs
gálták már, úgyhogy ezeknek a kísérleteknek 
az alapján a lehelőség határain belül el lehet 
érni a legkülönbözőbb törésmutató- és diszper
zióértékeket aiz összetétel változtatásával. Len
cserendszerek szerkesztésénél a tervezőt nem
csak a közepes diszperzió, hanem az egész disz
perziógörbe lefutása érdekli.

Az optikai üveg alkotórészei között szerepel 
mindaz a fémoxid, amelyet általában az üveg
gyártásnál használnák, de ezenkívül különle
ges célokra ritka földfémeket is visznek be az 
üvegbe. Az üveg <alapkeverékének összeállítá
súihoz a következő formákban adagolják az 
egyes alkotórészeket:

SiOa-t homok vagy kvarc 
BsOn-t bórsav-, valgy nátriumtartalmú üve

gekben borax,
AI2O3 1  alumíniumhidroxid,
NasO-t nátriumlkarbonát,
K2O t káliumkarbonát,
MgO-t magnéziumkarbonát,
OaO-t káleiumkarbonát.
ZnO t cmkoxid,
BaO-t bárium nitrát vagy báriumkarbonát, 
PbO-t mínium,
Sb20 3  t antimontrioxid,
AsíCVt arzénoxid,
TiO -t tútáindioxid,
KHFo-t káliumhidrofluorid,
P2O5Í  ortoíoszforsav.
ZrOíú cirkonoxid,
ThOi-t tóriumoxid,
LaoOs t lantánoxid formájában adagolják 

be.
A keverék összeállításánál csak olyan 

anyag jöhet számításba, melynek vastartalma 
nem hat zavarólag az előállított üveg színére, 
és nem címeii a megengedettnél jobban az üveg 
fény-abszorbeá'ló képességét. Általában 0 01% 
Pe2Os a megengedett határ. A vasoxidprobléma 
a homoknál a legkényesebb és a leglényege
sebb, melyet megfelelő 0,006—0,008% vasoxid 
tartalmú minőségben nagyon nehéz beszerezni. 
Feltétlenül szükséges tehát a homoknak a tisz
ti tíisa, melyre számos eljárást dolgoztak ki és 
próbáltak meg. A legmegfelelőbb a homoknak 
a sósavas mosása 14% os oldattal 80° C-on. 
A sósavas eljárás után a vizes mosás követke
zik. Ezzel a módszerrel a hohenbockai homok 
vasoxid tartalma 0,003—0,004%-ig lecsökkent
hető.

A színező szennyezések közé tartozik a 
TÍO2 is. A tapasztalat azt mutatja, hogy a vas

által okozott színeződést még erősebbé teszi ha 
menny.sége legalább négyszerese a vas meny- 
nyiségének. Az üveggyáraink által használt 
üveghomokok azonban nem tartalmaznak 
TiOs-t olyan mennyiségben, hogy az zavart 
okozna. A homok őrlés után nem tartalmazhat 
0,5 mm-nól nagyohh szemcséket. Tisztulási és 
olvasztási szempontból nagyon jó eredményt 
értek el Jénában kvarcitliszttel.

Az alkáli karbonátok közül a Na2CO;t-ná! 
minőségi szempontból egyszerűbb helyzet, 
mivel a kereskedelmi ammoniákszóda a minő
ségi követelményeknek megfelel, nem tartal
maz szulfátot, sem kloridot olyan mennyiség 
ben, hogy az zavarjon. A kalcinált káliumkar 
bonát nem tartalmazhat 0,5% KCl-nál 0,1% 
K2S04-nál. 0,1% FeoOs-nál, 0,1% Na2C03 nál töb
bet és a káliumkarbonát tartalmának 97—98%- 
nak kell lennie. Mindkét karbonátnál állan
dóan eilenőrzendő a nedvességtartalom.

A bórsav tartalmú keverékek összeállítá
sánál figyelembe kell venni az egyes olvasztá
soknál a nedvességtartalmat is. A bórtartalmú 
üvegek reprodukálhatóságának legkényesebb 
pontja, az olvasztás bórsavvesztesége. Ez 3—8% 
között változik az olvasztási hőfoktól, időtar
tamtól és kemencetípustól függően.

A CaO-t mészkő vagy kréta, formájában 
viszik be a keverékbe. Előnyösebb, ha nincs túl
ságosan finomra őrölve, mert finom porszerű 
anyag az üveg tisztulása szempontjából hátrá
nyos. A vasoxldtartalom 0 03—0,05%.

A flintüvegek fontos alapanyaga a mínium. 
A megengedett Feidi és CuO 0,01%. A mínium 
ne tartalmazzon antimont és bizmutot.

Az összemért alapanyagokat keveréssel kell 
homogénre beállítani.

Optikai üvegek előállításánál különbség 
van a számított és az analízissel nyert összeté 
tel között. Ez a különbség azonos körülmények 
között állandó, így a szintézisnél az oxidok 
tulajdonságainak alapulvétele mellett követ
keztetni lehet az üveg tulajdonságaira. A fen
tiekből is következik, hogy az üvegek optikai 
tulajdonsága nemcsak az alapanyag alkotóré
szeinek összeállításától függ hanem az olvasz
tás módszerétől is. Figyelembe kell venni a 
fazékoldódás mértékét, melynek nagyságát a 
viszkozitás és a fazék minősége szabja meg.

Minthogy az olvasztási körülményeket pon
tosan kell beállítani, az előállítás csak egvfaze- 
kas kemencében oldható meg. A gyakorlatban 
a felsőégős kemence-megoldás vált be, amely
nél az égőnyílás a fazék magasságával egyvo- 
nalban van. A felsőégős megoldásnak, különö
sen nyitott fazék alkalmazásánál az olvasztás
nál oly nagy az előnye az alsóégős megoldással 
szemben, hogy a kavarásnál jelentkező kisebb 
hátrány a gyártás legfontosabb folyamata az 
olvasztás terhére elhanyagolható. A vertikális 
áramlás előidézésére ez az égőmegoldás jobb, 
ami nagyon fontos a homogenitás kialakítása 
szempontjából. Az alsóégős kemencem egoi dús 
erősebben támadja a fazekat is és nagyobb 
fazékoldódást okoz.

Az olvasztás s^motfazékban történik, a lég 
általánosabban kialakult nagyság 580—600 lite
res, spécié lüvegeket kisebb 50—100 literes 
fazékban olvasztanak. Leginkább nyitott faze
kakat használnak, zárt fazék csak magas kén
tartalmú generátorgáz tüzelésű kemencéknél 
szükséges. Különösen az ólomoxid tartalmú
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flintüvegek előállításánál okozhat zavart a kén
tartalom részben redukciós hatás, részben 
pedig felületi szulfátképződés következtében.

A fazékelőállítás öntéssel vagy kézi kikép
zéssel történik. A jénai optikai üveggyárban a 
vertfazék anyaga a következő: 42% wildsteini 
anyag, 38% csehszlovák eredetű 1000“ C on 
kiégettéit rakonitzi palasagyag, 2U% őreit fazéit- 
cserép. Az öntött fazék keveréke: 26% wild
ste.ni agyag, 16% kaolin, 38% 1000° Oon kiége
tett rakonitzi palásagyag, és 20% őrölt fazék- 
cserép. Ezt az alapanyagot 20—22% vízzel keve
rik el, 2000 kg szárazkeverékre számítva 3—4 
kg nátriumkarbonátot és 3 liter 38 B-s nátron- 
vízüveget adnak még hozzá. Hatórás átgyúrás 
után az agyagot gipszfonmába öntik, kb. 48 
órával az öntés után a belső gipsztokot kihúz
zák. majd 6 nap múlva a külső gipszköpenyt is 
leveszik. A fazekat kívül-belül simára csiszol
ják, ezután 4 hétig 20—22° C-on, 4 hétig 35° C-on, 
az utolsó tíz nap alatt 55° C-on tartják, ekkor a 
fazék készen áll feilíűtésre. Készítettek fazekat, 
különösen a nehéz báriumkoronaüvegek olvasz
tásához olymódon is, hogy hat nappal az öntés 
után egy vékony belső réteget vittek fel kéz
zel a fazék falaira. Ennek a masszának az 
összetétele azonos az alapanyagéval, csak az 
égetett rész finomabbra van megőrülve. A fran
cia Parra-Mantois üveggyárban, továbbá a J. 
Henné optikai üveggyárban a fazekakat kizá
rólag kézzel készítik agyag és őrölt fazékcse
répből, amit nedves ka1 verőben dolgoznak el- 
majd nyomóprésből téglaformáklba tömörítő
nek. Kögtön feldolgozzák, először kialakítják az 
alapot majd gyúrással az oldalakat húzzák fel 
és finoman eldogozzák. A friss fazekakat ned
ves ruhákkal letakarva tárolják, majd a takaró 
eltávolítása után több hónapig 25" C-on szárít
ják.

Az optikai üveggyártás egyik legkomo
lyabb problémája a megfelelő fazékanyag kivá
lasztása. A kevésbbé porózus, egyenletes minő
ségű fazekat kevésbbé támadja meg a nyers
anyagkeverék, vagy az olvasztott üveg, de 
jóval érzékenyebb, gyors hőfokváltozással 
szemben, ami a nyersanyagkeverék beadagolá
sánál lép fel.

A fazék állandó, azonos minősége, porozi
tású rendkívül fontos az out'kai üvegek renro- 
dukálhatósága szempontjából. A fazékalap
anyag megengedett vasoxidtartalma 1—2% 
körül mozog. Állandóan folyik a kutatás a ’ 
fazék anyagának javítása érdekében, mert ezen 
múlik a termelési százalék emelése és az opti
kai üveg minőségének javítása. Komoly ered
ményt hozhat az optikai üvegnek zsugorított 
vagy öntött korundfazékban való olvasztása. 
Ebben az esetben az üveg lehűlése nem történ 
hetno a fazékban, hanem csak formába öntéssel. 
A Szovjetunióban platinalemezzel béle’t faze
kakban 's végeztek már olvasztást. A nagyobb 
ellenállóképességű fazék huzalossá? szempont
jából szolgáltat jobb eredményt, tekintve, hogy 
az üveg csak egész kismértékben, vagy eg'odta- 
Ián nem oldja a fazék anyagát, ami az, opt:kai 
üveggyártás egyik leglényegesebb problémáját 
oldja meg.

A kiszáradt fazekat temperkemencében 
fűt'k fel az olvasztók emerre hőfokára, majd 
beviszik az olvasztókemencébe.

Az olvasztás feladata az alapanyagnak 
folyékony állapotba va'ó v'tele. melvből az 
üveges állapot alakul ki. Már ennek a folya

matnak a vezetésénél tekintetbe kell venni az, 
optikai üveg minőségi követelményeit és az 
olvasztás módjával is biztosítani kell a lehe 
tőséget a homogenitás későbbi beállítására.

Az olvasztás legfontosabb szempontja tehát 
az, hogy az alapanyagnak a keveréssel elért 
megközelítően ideális homogenitása ne bomol- 
jék meg.

Az olvasztási módszerek nem egyscgesek, 
a berakás és a keverés módjában különbség 
van. A régebbi koverékberakási mód szerint, 
melyet a franciák ma is használnak, alacso 
csonyabb- 1200—1300° C-on kezdik az olvasztást 
és adagolás közben emelik fel a hőfokot 1400— 
1450" C-ra. Az első két adagolás mennyisége 
nagyobb, a többi csak utántöltés. Az amerikai 
üveggyárak csak cserepet adagolnak alacso
nyaim hőfokán, majd az olvasztási hőfcík 
elérése után feltöltik a fazekat és egy-két óra 
múlva félóránként utána töltenek. A szovjet és 
a jénai üveggyárak az olvasztási hőfok beállí
tása után egyenletes mennyiséget adagolnak be 
10—12 részletben. A szovjet, amerikai és fran
cia gyárak a megolvadás után rögtön kezdik 
az üveget kavarni, míg a német gyárak csak a 
tisztulás befejezése után, alacsonyabb hőfokon 
kevernek.

Ezelőtt, de több helyen még ma is. megvár
ják az egyes beadagolások között, míg a keve
rék teljesen megolvad és a minta homokmen
tes. Ez azonban nem szükséges és csak az 
olvasztási időt hosszabbítja meg feleslegesen, 
az egyes beadagolások között elegendő annyi 
idő, míg a beadagolt keverékkúp lesüllyed az 
üvegbe. Az olvasztás így gyorsabban megy. 
Kisebb kísérleti méretben is megmutatkozik a 
különbség, báriumkoronaüveg esetében 50 kg-os 
mennyiségnél 38%-kal rövidült meg az olvasz- 
iásii idő. Egyes szakemberek előnyösnek tartják, 
ha a keverék 2—4% nedvességet tartalmaz. 
Ugyanis az üvegalapanyag keverékének na
gyon rossz a hőfok-grandiense, a keverék rossz 
hővezető, kívülről befelé a hőfok rohamosan 
csökken; a nedvesség párolgásával hűti a ke.ve- 
rék'hdom külső magasabb hőfokú rétegeit, és 
ezáltal a külső és belső rétegek megolvadásá
nak időpontját időben közelebb hozza egymás
hoz.

Az olvasztási hőfok az üveg optikai tulaj
donságaira is befolyást gyakorol tehát ponto
san betartandó. A kernencehőfdkot a kenremrie- 
boltozatban szimmetrikusan elhelyezett Pt 
PtBh termoelemmel kell állandóan ellenőrizni. 
A fazék és üveg hőfokának ellenőrzése optikai 
pirométerrel történik,

A beadagolt alapkeverékből az olvasztás 
közben képződő reakciótermékek egyrésze. 
mint a széndioxid, oxigén, nitrogénoxid és víz 
gázformában szabadul fel. A gázokat el kell 
távolítanunk, hogy az üveg homogenitását ne 
zavarják. Teljesen brborékmentesen a jelen
legi gyártási módszerekkel nem lehet minden 
opt’kai üvegtípust előállítani a külföldi gyá
rak katalógusaiban is legtöbb heWen megtalál
ható a kisméretű búborékosság jelzése.

A tisztulás mechanizmusának megismerése 
céljából a hvdrod inami ka törvényeihez kell for
dulni. A Newton által megadott összefüggés 
szerbit, ha egy folyadékban egyenletesen mo
zog egv test, a folyadék ellenállása arányos a 
folyadékban mozgó test protekciós felületének 
nagyságával, a. folyadék sűrűségével és a sebes
ség négyzetével.
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Gyakorlati megfigyelések alapján rájöttek 
arra, liogy a folyadékban egy mozgó testtel 
szemben fellépő ellenállás függvénye az á. n. 
íley nol d- szánni a k. c =  f(R)

y — a folyadék fajsúlya, v =  a mozgás 
sebessége, d — a test átmérője, t* - viszkozitás, 
!7 =  nehézségi gyorsulás.

A Reynold-szám nagyságából megállapít
hatjuk, hogy a testek mozgása által a folyadék- 
ben létrehozott áramlás lamináris vagy turbu
lens, aszerint, hogy a Reynold-szám értéke 
töOU alatt van, vagy meghaladja azt. A gáz- 
búborékok közül még a legnagyobbak sem érik 
el a 'kritikus Reynci d-számot. 102 poise viszko 
zitásnál és ezen felül a felszálló gázbúiboré- 
kokra vonatkozó Reynold-szám 1 alatt marad, 
a buborékok által létrehozott áramlás tehát 
lamináris. A felszálló buborékok sebességét 
Stokes törvénye alapján meghatározhatjuk:

2  „ g ( p , — p)v — — • r  • ——5-----9 p
?i: a gázbúborék, ? : az üveg sűrűsége,
viszkozitás, r : a buborék sugara.
Ennek a törvénynek az alapján kiszámí

tották normális összetételű üvegben különböző 
nagyságú buborékok felemelkedési sebességét. 
Az 1 mm nagyságú buborék felszállási sebes
sége 0.1 mim másodpercenként, az 5 mm átmé
rőjűé 2,5 mm. A tisztulási idő tartama tehát 
nem az üveg mennyiségétől, hanem az üvegré
teg vastagságától függ. Láthatjuk, hogy milyen 
nagy mértékben befolyásolja a tisztulást 
egyenlő viszkozitási viszonyok mellett a bubo
rékok nagysága.

Tisztulást elősegítő anyagok adagolásával 
elérhető az, hogy az ezekből fejlődő nagy bubo
rékok magukkal ragadják a lassan emelkedő, 
az üvegképződés reakcióiból származó apró 
gázbűborekokat. Ilyen anyag az arzéntrioxid. 
mely káliumnitráfttal együtt fejti (ki hatását. 
Az olvasztás^közben a kálium-nitrát bomlásából 
származó oxigén AsaOs — é oxidálja az arzén- 
tri'oxidot. A tisztulás hőfokán az arzénpentoxid 
arzéntrioxiddá és oxigénné bomkk s a felsza
baduló oxigén fejti ki a tisztulást elősegítő 
hatást. Nagyon fontos, hogv az arzént tartal
mazó üvegkeverék ne tartalmazzon a megenge
dett szennyezésnél nagyobb mennviségű szulfá
tot. mert az üvegben visszamaradó szulfát a 
kitisztult üveg lehűtése közben újabb búhoré- 
kosodás forrása lehet abban a hőfokzónában, 
ahol az arzénpentoxid is stabil. A következő 
reakció játszódik le:

(As03)3- +  (S04)s- =  (As0 5)e- +  S0 2

tehát redukció következtében kéndioxid kelet
kezik. amint ezt kísérleteink közben tapasztal
tuk is.

Ha az üveg a megfelelő tisztulási hőfokot 
eléri, megkezdődik a kavarás, amely saunot- 
kavaró segítségével történik. A sairmoibkavarót 
vízzel hűtött fogóval fogják be és keverőgéppel 
mozgatják. A gépen kíi'önböző átmérőjű 
keverőmozgást lehet beállítani, és széles foko
zaton belül a mozgás sebessége is szabályoz
ható. A ke verőm ozg á s  állandóan növekvő, majd 
•sökkenő átmérőjű. Egyes helyeken használ
nak olyan keverőgépeket is. amelyek automati
kuson kénesek emelni süllyeszteni a kavarót, s 
«sállal függőleges irányban is keverni az üve-

281

get. Ezeket a keverőgépeket nehéz korona- és 
flintüvegek előállításánál kell alkalmazni. A 
keverés megkezdésétől kezdve a hőfokot nyitott 
fazéknál is optikai pirométerrel kell az üveg 
felszínén megállapítani. Az olvasztás közben az 
üvegek viszkozitása kb. 102 poise. Az üvegei 
mindaddig ezen a hőfokon kell tartani, míg a 
kivett minták azt mutatják, hogy a tisztulás
ban javulás mutatkozik. Ez üvegtípusonként 
változó ideig tart, ezután a hőfok 50'> C/óra 
sebességgel csökkenthető a finomítási, pihente
tés! hőfokra, amely empirikus, üvegenként 
különböző. Az üveg addig van finomítási hőfo
kon, míg nem mentesül teljesen a buborékok
tól. A tisztulás az üvegek felületi feszültségé
től is függ. magas felületi feszültség nehézsé
get okoz. A tisztulás befejeződése után a faze 
kát 50—100° C/óra sebességgel kihűtjük.

A mechanikus keverésnek kettős feladata 
van, az egyik az olvadék teljes homogenitásá
nak beállítása minek elérése érdekében a keve
rék első fázisában a keverőnek olyan sebesség
gel kell mozognia, amilyet a viszkozitási viszo 
nyok megengednek. Mindaddig emelhetjük a 
keverés sebességét, míg búborékképződés nem 
lép fel.

A keverés másik feladata, az elért homo
genitás fenntartása, mindaddig, míg a keverés 
befejeztével már nem lépnek fel belső áramlá
sok, amelyek a fazék széléről a fazékoldódás 
miatt inhomogén üveget a fazék belsejébe 
viszik be s a homogenitást megbontják. Lehű
tés közben a keverőmozgás átmérője és sebes
sége fokozatosan csökken. A konveklív áram
lások megszüntetése érdekében igyekeznek a 
fazék fenekét erősebben hűteni, mint a felső 
részeket. Általában a kemenceajtót emelik fel 
kb. 10 em-nyire. Az üveg homogenitása szem
pontjából a keverés beszüntetése nagyon kriti
kus időpont, az üveget gyorsan kell olyan visz
kozitási viszonyok közé vinni, amelynél már az 
áramlás megszűnik a fazék belsejében, ezért a 
fazék kiemelése után is siettetni kell a fazék 
alsó részének gyorsabb lehűlését. Ez a hűtés
gyorsítás a kristálykiválás, üvegtelenedés szem
pontjából veszélyes hőfokintervallumon is 
gyorsan segíti át az olvadékot.

A keveréssel homogenizált üvegből kivesz 
szűk a kavarót, majd a fazekat kiemeljük a 
kemencéből. Ott. ahol a fazekat az olvasztó
kemencéből nem veszik ki, hanem magában a 
kemencében hagyják lehűlni, mint pl. a fran 
cia Hennó optikai üveggyárban, a kavarót 
bennhagyják a fazékban. A fazék hűtésének a 
sebességét szigetelő téglával bélelt hengeres, 
tetején zárt vasköpeny segítségével szabályoz
zuk. a köpeny felső részébe termődéin van 
beépítve. Az izzó fazék fölé emeljük a köpenyt 
úgy, hogy az csak a fazék felső részét takarja 
el, maid fokozatosan süllyesztjük lefelé, ahogy 
a hőfok csökken. Flintüvegeknél 400" C körül, 
koronaüvegeknél 600—650° C-on fedjük le telje
sen a fazekat. Flintüvegek hűtése esetén 250° C- 
nál ellenőrizni kell. hogy a fazékban levő üveg 
megrepedt-e, ha nem, mindaddig szabadon kell 
tartani, amíg az üvegtömb át nem repedezik. 
A köpeny 150" C-nál távolitandó el és a faze 
kát ezután szabadon hagyjuk szobahőfokra 
lehűlni. Ha a fazék nem zárt, le kell takarni. 
A hűtés bárom napig tart.

Ezután a fazekat széttörik és a belőle kike
rülő üveget nagyság szerint válogatják, miköz
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ben a hibás darabokat külön rakják. Mint már 
korábban is említettem, Jénában a fazék kieme
lése után csak érász rövid ideig hagyj: Ik kö
pennyel letakarva hűlni a fazekat, azután az 
üveget négyszögletes 20 cm magas vasformába 
öntik ki. Egv fazekat többízben is felhasznál
nak olvasztásra. A mi samotfazekainkkal ez 
nem oldható meg, a második olvasztásnál már 
annyira megtámadja az üveg a fazekat, hogy a 
keletkező huzalosságot nem lehet az üvegben 
elkavarni azonkívül az alumíniuinoxidtarta- 
lom 1,5—2%-ra emelkedik, tehát a kémiai ösz- 
szetétele s vele az optikai tulajdonságok is 
megváltoznak.

A nagyság szerint szétválogatott darabo
kat mérik, megállapítják a homogenitás mérté
két. a huzalosságot higanygőzlámpa előtt vizs
gálják. vagy hasonló törésmutatójú folyadékba 
merít.k, mert a folyadékot átvilágítva, a huza
losság láthatóvá válik. Különböző helyről vett 
hibátlan darabokon közelítő törésmutatómérést 
végeznek. Pontos törésmutató- és diszperzió
vizsgálat a fínomhűtés után végzendő. Itt még 
elegendő a törésmutató értékének immerziós 
módszerrel való megállapítása. A nagyság sze
rint osztályozott darabokból el kell távolítani 
a hibás részeket, amelyek huzalosak, vagy erő
sen buborékosak. Ezt a műveletet szögletes 
ajcélkalapáocsal. vagy gyémántfűrésszel végzik. 
Az így előkészített darabokat négyszögletes 
samotíálakban lapokra olvasztják gáztüzeléses 
kemencében, vagy a felmelegített üvegdarabo
kat préselik. A kisebb darabokból is préselés
sel állítanak elő prizmát. A préselt 2—3 kg-os 
prizmákat 10—12 óra alatt lehet felfűteni arra 
a hőfokra, ahol a hűtés kezdődik, nagyobb 
daraboknál a felfűtés arányosan hosszabb ideig 
tart. A lapokra olvasztott, vagy préseléssel for
mázott üveget hűtőkemencében 15—20 nap 
alatt hűitik le.

Az olvasztás után kernelt fazékban az üveg 
külső és belső rétegei között nem következhe- 
tik be hőkiegyenlítődés, emiatt az üvegben 
feszültség keletkezett. Ennek következtében az 
üveg a fényt polarizálja, egy gyorsabban és 
egy lassabban ha’adó sugárra bontja, a kettős
törésű kristályokhoz hasonlóan viselkedik, 
ilyen állapotban optikai célra nem alkalmas. 
A feszültség nagyságának meghatározására a 
kettőstörés szolgál polarizációs mikroszkóp 
segítségével.

A tapasztalat azt mutatja, hogy egy ú. n. 
hűtési területen belül pontosan meghatározott 
hőfokgradienssel hűtve feszültségmentes üve
get kaphatunk. Ennek a területnek a felső 
határa az a pont, ahol az üvegben lévő 
feszültség gyorsan eltűnik, az alsó határa 
az üveg nagyságától és alakjától is függ. Azt a 
pontot, ahonnan az üveg már tetszőleges sebes
séggel hűthető, anélkül, hogy maradandó fe
szültség keletkezne benne, ami együtt-1 a 
fínomhűtési terület alsó határa, fesziiltségi 
pontnak nevezzük.

Adams és Wilhamson tapasztalati eredmé
nyeik a1 apján feláll'tottak egy összefüggést a 

hűtési idő és a feszültség csökkenése között:

ahol 3 a kettőstörés nagysága, H’> pedig egy 
hűtési állandó és t az idő.

A feszültség arányos a kettőstörés nagysá
gával: 3 =  B.F, hol B a feszültség optikai koef
ficiense.

A kettőstörést »w -̂ban kifejezve H =  H’ .1 
egyenletet kapunk.

A Ii értéke meghatározza azt az időt, 
amely szükséges, hogy a feszültség állandó hő
fokon tartva az üvegből eltűnjék. Adams és 
Willlamson a H értékét több üvegnél me hatá
rozta és megállapította, hogy exponenciális 
összefüggés van a hőfok és a hűtési idő között, 
logH — M i.T ,— M>; T: hőfok Celziuszban. Mi 
és Mi állandók. Ezen az alapon meghatároz
ható az a hőfok, melynél a leggyorsabban tű
nik el a feszültség, itt lesz a hűtési terület 
felső hutára. Az optikai üvegek fínombütése 
ilyen számítások, továbbá' az üveg hőkiterje- 
dési együtthatója görbéjének vizsgálata alap
ján megállapított hőfokon indul és a hőfok 
meghatározott hőfokgradienssel csökken a hű
tési terület alsó határáig. A hőfokcsökkentés 
sebességét úgy kell beállítani, hogy a folyama
tos hőfokkiegyenlítődés az üveg egész tömegé
ben létrejöhessen. Ezt a műveletet elektromos 
kemencében végzik.

A lehűtött üveget szigorú minőségi vizsgá
lataik kell alávetni. Több helyről vett minttán 
ellenőrzendő a törésmutató és diszperzió, az 
abszorbció megvizsgálandó, hogy a fínomhűtés 
után teljesen feszültségmentessé vált-e az üveg.

A Szovjetunió Szabványügyi Bizottsága 
pontosan meghatározta a vizsgálatiakhoz alkal
mas készüléket, leírta a vizsgálatok kivitelezé
sének módját. A szabvány az üvegek kémiai 
ellenállóképességét két érték megadásával 
határozta meg. Megadta a nyirkos levegővel 
szemben tapasztalt ellenállást, továbbá a gyen 
gén savanyú oldatoknak az üvegre gyakorolt 
befolyását. A nedves levegő lecsapódási veszély
nek teszi ki az üveget, a szabvány értékéül azt 
a napokban kifejezett időt veszik, amely mel
lett 20° C-os hőmérsékleten 100% viszonylagos 
nedvességtartalmú levegőben polirizott zsír
mentes üvegfelületen 80-szoros mikroszkóp 
nagyításnál lecsapódott csepp keletkezik.

A fátyolosodás mértékének meghatározá
sára azt az időt mérik órában, amely alatt 
80° C hőmérsékleten 0,1 normál ecetsav hatá
sára 135 mM vastagságú hártya, gélréteg kelet
kezik szintén polírozott üvegfeliiieten. A szov
jet szabvány lecsapódás szerint  ̂3, fátyolosodás 
szempontjából 5 csoportba osztja az opt’kai 
üvegeket. A lecsapódás kialakulásának ideje 
napokban: az A. csoportnál 90-nél több, a B. 
csoportnál 30—90-ig a C. csoportnál 30-nál ke
vesebb.

135 mi* vastag gélréteg kialakulásához 
szükséges idő órákban:

C soport
í. 20 nál több
2. 20-tól 5-ig
3. 5-től 1-ig
4. 1-től 0,l ig
5. 0.1-től kevesebb

A szabvány pontosan leírja a meghatáro
záshoz szükséges berendezést és az eljárás me
netét.

Népi demokráciánk ötéves terve lehetővé 
tette, hogy megindítsuk kísérleteinket az opti
kai üvegek előállítására. Szemüveglencse és 
prizma gyártására alkalmas könnyű bárium^
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koronaüveg előállítását már kidolgoztuk. En
nek törésmutatója 1.5232, Abbé száma 60,5. 
Ezzel az üveggel már s.keres nagyüzemi kísér
leteket is végeztünk. Az üveg minőségét a 
Gamma-gyár szemüveglenese és prizma gyár
tására megfelelőnek találta. Rövidesen befeje
ződik a Nelhézvegyipari Kutató Intézetben két 
boroszilikát koronaüveg előállításának kidolgo
zása és folyamatban van a megfelelő kiegé
szítő flintüvegek kikísérletezése. Nemsokára 
biztosítani tudjuk tehát, hogy népgazdaságunk 
•számára a legfontosabb üvegtípusok hazai 
gyártása megindulhasson. A kísérletekkel pár
huzamosan a hazai nyersanyagelőfordulásokat 
is megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy 
alkalmasak-e. vagy alkalmassá tehetőke gyár
tási alapanyagként való felihasználásra. A ve

lencei kvaroit előfordulás, mely báriumot is 
tartalmaz, háriumtarka.unú üvegek előállítására 
alkalmasnak látszik, ennek eldöntésére most 
folytatunk kísérleteket.

A kísérletek jelenlegi állása, eddigi ered
ményei biztosítják, hogy meg tudjuk teremteni 
az alapfeltételeket az optikai üveggyártás meg
indításához.

IRODALOM
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A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
közgyűlése

A Műszaki és Természettudományi Egye
sületek Szövetsége 1950. július 15-én az Újváros
háza dísztermében tartotta meg közgyűlését, 
amelyen a magyar műszaki értelmiség leg
jobbjai, a tudomány, az államigazgatás és az 
ipar képviselői egyaránt résztvettek.

Osztrovszky György megnyitó szavai után 
Gárdos Emil, a MTESZ főtitkára tartotta meg 
beszámolóját. Utalt a jelenlegi külpolitikai 
helyzetre, a tőkés rendszer egyre mélyülő vál
ságára, — szemben a Szovjetunió és a népi demo
kráciák tervgazdaságának hatalmas erősödésé
vel, — melyből az imperialisták a legaljasabb pro
vokációk segítségével szeretnének kiutat ta
lálni. Ebben a harcban a műszaki értelmiség 
feladata, hogy a tudományt és technikát az öt
éves terv szolgálatába állítsa és a fizikai dol
gozókkal együttműködve a munkaverseny és 
a Sztahánov-mozgalom élére álljon. Az MTESZ 
legjobban akkor tehet eleget feladatának, ha a 
közgyűlés központi kérdésévé ötéves tervünk 
sikeres megoldását helyezi.

Ezután rátért Gárdos elvtárs a MTESZ 
kétévi munkájának ismertetésére és bírálatára. 
A Szövetség 1948 bán, a fordulat évében alakult 
meg, amikor a munkáspártok egyesülése és az 
államosítások meggyorsították tervgazdálkodá
sunk ütemét. A cél a műszaiki értelmiségnek 
társadalmi alapon való bekapcsolása volt az 
építő munkába.

A Szövetség alapját a régi időkből fenn
maradt és demokráciánk vonalához alkalmaz
kodó egyesületek képezték, valamint a Mérnök
ős Technikus Szakszervezet szakosztályaiból 
alakult új egyesületek. A csatlakozott egyesü
letek komoly szervezési tapasztalatok mellett 
sok kapitalista csökevényt is hoztak magukkal. 
Politikai hátramarad üt tságot, kozmopolita be
állítottságot, bizonyos önképzőköri jelleget és ér
telmiségi kasztszellemet.

A munka eleinte kizárólag előadások rende
zésére szorítkozott, melyekben nem volt tervszerű
ség. A műszaki propagandában fordulatot jelen
tett a szovjet technika és tudomány ismertetése, 
melynek elősegítésére 1949. őszétől kezdve 15

egyesület szervezett szovjet munkabizottságo
kat. Kiemelte itt Gárdos kartárs többek között 
a Magyar Kémikusok Egyesülete szovjet mun
kabizottságának jó munkáját.

1949. decemberben nyílt meg a Szovjet 
Műszaki Folyóirat- és Könyvolvasó ismertető 
klubestjeivel, melyeket a különböző egyesüle
tek rendeztek, közel 3000 hallgató részvételével. 
Ez irányú munka fokozódott a Magyar-Szovjet 
Barátság Hónapja folyamán, amikor a rende
zett előadásokon közel 14 000 dolgozó vett részt.

Az egyesületek egyik legfontosabb tevé
kenységével, a folyóiratkiadással foglalkozva 
ugyancsak súlyos hibákat állapít meg. így 
elsősorban folyóirataink egész sorában jelent
keztek a múlt év közepén kozmopolita megnyil
vánulások. Ez a súlyos hiba éles bírálatra veze
tett a Párt részéről, és ennek eredményeként 
komoly javulás mutatkozott színvonal, terv
szerűség, szovjet anyag leköziése, újítási mun
kaverseny, üzemszervezési és szakoktatási ro
vatok beállítása vonalán, bár politikai és szer
vezeti szempontból még ma is sok a kívánni
való.

Az eddigi munka tapasztalatai és főleg a 
Szovjetunió tudományos egyesületeinek tanul
mányozása rámutatott arra, hogy az egyesüle
tek munkája nem állhat csupán műszaki propa
gandából és oktatásból. A termelékenység eme
lésének elősegítése megköveteli a tudomány és 
technika vívmányainak a termelésben való al
kalmazását, az üzem műszaki és szervezési 
kérdéseinek megvitatását és megoldásukban 
való részvételt.

Az 1949. év tavaszán szép számban megala
kuló munkabizottságok jelentették az első lépést 
a termelés kérdéseinek megvitatására,. A mun
kabizottságok munkáját kezdetben az öncélú- 
ság, a tervszerűség hiánya jellemezte. Fordu
latot és egy új időszak megteremtését jelentette 
a Magyar Dolgozók Pártja nagybudapesti érte
kezlete 1949 augusztus 31-én. Rákosi elvtárs 
ebben felhívta a figyelmet & műszaki és szerve
zési vezetés feladataira az üzemekben és ezzel 
irányt mutatott az egyesületek munkájának is.
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tervgazdálkodásunk építésének még szorosabb 
alátámasztására. A fejlődést, még meggyorsí
totta a baráti demokráciákban működő társ- 
egyesületek munkamódszereinek átvétele. En
nek a fejlődésnek eredményeként decemberben, 
a frontáttörést jelentő sztálini műszak idején 
bizonyították be fontos szerepüket műszaki kon
ferenciáink. Több mint 6000 résztvevővel 23 
konferenciát rendeztek a MTESZ tagegyesü
letei.

Az üzemszervezési, tervfelbontási és újítási 
kérdésekkel foglalkozó értkezletek is értek el 
több-kevesebb eredményt, de meg kell állapí
tani, hogy a munkaversenynek az egyesületek 
részéről való elősegítése igen szórványos, nem 
hatja át mindennapi ténykedésünket és sürgős 
fordulatra van szükség.

Gyengék az eredmények a szakoktatás vo
nalán és ugyancsak gyengén állunk a tagság 
alkotó kezdeményezésének elősegítésével, akár 
kutatás, tervezés, újítás, találmány, disszertá
ciók készítése vonalán. A főtitkári beszámoló 
itt rámutatott arra, hogy csak a Magyar Ké
mikusok Egyesülete szegedi vándorgyűlése 
adott fórumot több, mint 80 kutatónak eredmé
nyeik ismertetésére. A pályázatok tekintetében 
sem értük el a várt eredményt, és annak elle
nére, hogy kormányzatunk jelentékeny összege
ket bocsát rendelkezésre ezzel a célzattal, mind
össze 3—4 egyesület tűzött ki pályázatot.

Ugyancsak megoldásra vár a felsőszínvo- 
nalú műszaki könyvek kiadásának kérdése is. 
Súlyosak a hiányosságok a tudomány és az 
ipar összekapcsolása vonalán is. Elméleti egye
sületek, mint a Matematikai és Fizikai Egyesü
let, készek voltak a műszaki egyesületek mun
kájába bekapcsolódni, és a kellőképpen elő nem 
készített beszélgetések is érdekes problémákat 
hoztak felszínre, de ezek kimunkálására nem 
került sor. A külföldi kapcsolatok kérdésében 
a baráti népi demokráciákkal való kapcsolat 
megszilárdítására vettünk irányt, különösen 
amióta a CTN és a többi nyugati szakmai egye
sülések nyíltan az amerikai imperialisták pro- 
paganda- és hírszerzőszolgálatába álltak. 
A szakmai vonalon végzett munka kiértékelése 
után szükséges annak a kérdésnek a felvetése 
is, hogy mennyire hozták közelebb az egyesü
letek az általuk aktivizált értelmiségiek ezreit 
demokráciánk célkitűzéseihez és a Párt veze
tése alatt a szocializmust építő munkásosztály
hoz, hogy a nagy Sztálin tanítása szerint nem
csak a technika mesterévé legyünk, hanem a 
marxizmus-l'eninizmus tudományát is elsajátít
suk.

Az egyesületi munka során megállapítható 
volt, hogy elméleti színvonalunk gyengesége 
okozta az éberség hiányát és a többi elkövetett 
hibák jórészét. A Pórt határozataira támasz
kodó kritika és önkritika a hibák bizonyos- 
fokú megjavítására vezetett.

Ezeken a hibákon alapos szervezési mun
kával, a tagság aktivizálásával és politikai 
színvonalának emelésével kell segíteni. A köz
gyűlés egyik feladata, hogy a Szövetség tagsá
gát társadalmi bírálat és javaslattételre hívja 
fel. Ez a kötelessége a tagságnak.

Befejezésül megállapította Bárdos Emil fő
titkár, hogy eddigi eredményeinket annak kö
szönhetjük, hogy a szocialista építést vezető 
munkásosztály és annak élcsapata, a Magyar

Dolgozók Pártja megmutatta, az utat és támo
gat bennünket feladatunk elvégzésében. A Szov
jetunió példája nyomán és segítségével, a mű
szaki értelmiség növekvő aktivizálásával, a 
munkásosztályhoz szorosan felzárkózva, a köz
gyűlés eredményeivel megerősödve a Szövetség 
eleget fog tenni az előtte álló feladatoknak.

A főtitkári beszámolóhoz először Hevesi 
Gyula elvtárs szólt hozzá és felszólalásában a 
MTESZ egyesületeinek feladatait határozta 
meg. Ötéves tervünk nagyszabású műszaki fel
adatai óriási jelentőségű potenciális erővé 
teszik műszaki értelmiségi dolgozóink tömegéi 
a terv megvalósításáért folytatott harcban. Mű
szaki egyesületeinknek értelmiségi dolgozóink 
ma még szétforgácsolt erőit társadalmi úton 
kell tömöríteni ős szocialista együttműködés, 
tapasztalatcsere és tervszerűség segítségével 
megsokszorozni. Tekintettel műszaki értelmisé
günk k'is számára a nagy feladatokhoz viszo
nyítva, ez rendkívül fontosságú. A közgyűlés
nek tehát az a feladata, hogy rámutasson 
azokra a szervezeti feltételekre, amelyek: a moz
gósítás eredményességét biztosíthatják.

Műszaki értelmiségi dolgozóinknak még ma 
is aránylag kis része vesz részt műszaki egye
sületeink munkájában. Ennek az az oka, hogy 
nem találtak képességeiknek és érdeklődésük
nek megfelelő tevékenységi és tanulási lehető
ségeiket. Ha egyesületeink az ötéves terv fel 
adatait teszik működésük súlypontjává, akkor 
ebben a munkában a tudományos kutatótól 
kezdve az üzemi sztahanovistáig mindenki meg
találhatja a maga helyét. Tudományos Akadé
miánk célja, hogy a korszerű tudomány ered
ményeit lcvigye az üzemekig. Ennek a feladat
nák csak úgy felelhet meg, lva ebben egyesü
leteinkbe tömörült értelmiségi dolgozók töme
geire támaszkodhat.

A it.ervfe 1 adatokát és a termelési kérdések
kel kapcsolatos egyesületi munkát össze keli 
kötni a tudományos és műszaki ismeretek szé 
leskörű propagandájával. Az egyesületi mun
kán keresztül elérhetjük, hogy műszaki értelmi
ségi dolgozóink felül tudjanak emelkedni szűk 
szakmai látókörükön, értékelni tudják a mű
szaki munka gazdasági, társadalmi és politikai 
kihatásait. Fontos tevékenységi területe mű
szaki egyesületeinknek az újító- és Sztabánov 
mozgalom. Ide szervesen, kezdeményezően és 
iránytuiutatóan kell bekapcsolódniok.

Ötéves tervünk egyik legdöntőbb láncszeme 
és jelenleg a legkomolyabb nehézségek leküzdé
sét megkövetelő feladata: szakkádereink kép
zése és továbbképzése, ez vonatkozik az értelmi
ségi és munkáskáderekre. Egyesületi tagságun
kat mozgósítani kell az oktató munkára és or
szágos jelszóvá kell tenni azt, hogy minden ér
telmiségi dolgozó egyben oktató is legyen.

Ki kell fejleszteni az egyesületi munkát 
vidéki centrumainkban és üzemeinkben is. Ed
dig az üzemi előadásokon kívül egyesületeink 
nem találták meg a munka helyes formáját, 
márpedig egyesületeink végső célja, hogy üze
meink műszaki termelési kultúráját emelje, a 
tudomány mai színvonalára hozza.

Mindezeket a feladatokat, amelyek egyben 
szocialista építésünk országos jelentőségű fel
adatai, egyesületeink csak úgy teljesíthetik, ha 
egész munkájukban szilárdan támaszkodnak 
Marx, Engels, Lenin és Sztálin tanításaira, ha
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híven követik országunk vezető erejének, a 
Magyar Dolgozók Pártjának útmutatásait.

Törekedjenek úgy a belső egyesületi élet
ben, mint sajtókiadványaikon keresztül tagsá
guk ideológiai színvonalának emelésére, értes
sék meg a magyar értelmiségi dolgozóval azí, 
hogy a harc a két világ közt, a feltörekvő, a bé
két és haladást, az emberiség jobb jövőjét je
lentő szocialista világ, élén a Szovjetunióval, és 
a háborút jelentő, az egész emberi kultúrát 
pusztulással fenyegető kapitalista világ között, 
élén az amerikai imperializmussal, folyik a tu
domány és te'dhnika területén is, és, hogy a tu
domány és technika kérdései elválaszthatatlan 
összefüggésben állnak a gazdasággal és politi
kával.

Ebben a munkában legerősebb fegyver a 
sajtó, és ezért erre egyesületeink vezetőségé
nek a legnagyobb figyelmet kell fordítani. Min
tául kell venni a szovjet műszaki egyesületek 
szaklapjait, melyekben tudós és sztahánovista 
egyaránt talál érdekeseit és tanulni valót.

Több küldött hozzászólása után került sor 
Vas Zoltán miniszter elvtárs felszólalására, aki 
a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 
nevében üdvözölte a közgyűlést. Felszólalását, 
annak fontosságára való tekintettel, teljes egé
szében közölte a Magyar Kémikusok Lapja 
augusztusi száma.

A Magyar Kémikusok Egyesülete részéről 
Minőse v Mihály né szólt hozzá a főtitkári be
számolóhoz. Ismertette az egyesület szovjet 
munkabizottságának eddigi eredményes munká
ját és további terveit a munka megjavítására 
és az eddigi hibák kiküszöbölésére.

Strém Ferenc elvtárs a műszaki értelmiség 
képzésének és továbbképzésének kérdésével fog
lalkozott. Mint mondotta, a szocializmus építé
séhez új munkamódszerekre és újtípusú em
berre van szükség. Azokat a feladatokat, ame
lyeket a néphez hű értelmiségieknek teljesíte
niük kell, Sztálin elvtárs a gazdasági funkcio
náriusok értekezletén vázolta,. Népi demokrá
ciánk arra vette az irányt, Pártunk útmutatása 
alapján, hogy szocialista népgazdaságunk erő
sítésére, a néphez hű értelmiséget a munkás- 
osztály fiaiból kikerülő új értelmiséggel egé
szítse ki.

Tervgazdálkodásunk bevezetése óta szak
iskolák és egyetemek egész sora nyílt meg, s 
ezek szocialista célkitűzéseink útján számottevő 
lépést jelentenek. Meg kell most vizsgálnunk, 
hogy az elmúlt időben milyen eredményeket 
értünk el és milyen hibákat követtünk el. 
A hibákból vonjuk le a következtetést, hogy he
lyesebben szabjuk meg a műszaki értelmisé
giek oktatásának irányvonalát a jövőre.

Már a hároméves terv első időszakában is 
nagy mértékben mutatkoztak a műszaki vona
lon kádernehézségek.

A régi műszaki értelmiség számottevő része 
ideológiai képzettségben elmaradt és szakmai
lag sem fejlődött kellőképpen.

A felszabadulás előtti Műegyetem a reak
ció fellegvára volt. x\ kapitalista társadalmi 
rendszer céljait szolgálta és nem azt tekintette 
döntő kérdésnek, hogy az ipar számára meg
felelő speciális műszaki kádereket biztosítson, 
hanem, hogy az üzemekben dolgozó műszakiak 
betöltsék a tőlük megkövetelt hajcsár-szerepet.

Már a kezdeti időszakában az ötéves tervnek 
a műszaki káderképzés az egyik legszűkebb ke
resztmetszet. 10 0000 mérnököt kell kiképezni 
1954-ig, mégpedig olyanokat, akik a hatalmas 
fejlesztési terveket komoly szaktudással meg is 
tudják oldani.

A műszaki szakoktatás a minisztériumok 
feladata, de a műszaki értelmiségnek elsőrendű 
feladata, hogy ebben legmesszebbmenően segít
ségét nyújtsa.

Felmerül a kérdés, hogy a műszaki értel
miség és szervezete eddig a feladatokat milyen 
eredménnyel végezte el.

Ezen célkitűzést a MTESZ egyesületei ma
gukévá tették. Példaképpen megemlíthető, 
hogy a Magyar Kémikusok Egyesülete a Vegy
ipari Dolgozók Szakszervezetének műszaki ér
telmiségi csoportjával szoros együttműködés
ben a fizikai dolgozók szakképzése vonalán ered
ményes munkáit végzett. Még 1949-ben az 
MTESZ kapcsolatba lépett az iparügyi minisz
tériummal és a. SZOT-tal, és szervezetten indí
totta meg ezen a téren a munkát.

A nehézipari minisztérium szervezésében 
megindított sztahánovista akadémiák létrejöt
tét egyesületeink tematikák és jegyzetek össze
állításával, valamint előadók rendelkezésre- 
boesátásával nagymértékben elősegítették.

Több tagegyesület résztvett az ipari közép
iskolák számára; készülő tankönyvek felülbírá
lásában, és egyes aktívák tevékenyen vesznek 
részt a tankönyvek megírásában is.

A MTESZ központi oktatási bizottsága 
megalakult és a Mérnök Továbbképző Intézettel 
kapcsolatba lépve, elkészítette a továbbképzés 
tematikáját. Annak ellenére, hogy a tematika 
megvolt 1950. tavaszán, a mérnöktovábbképzést 
nem sikerült elindítani szervezési nehézségek 
miatt. Nyilvánvalóvá vált, hogy a MTI átszerve
zésre szorul és a MTESZ oktatási bizottsága 
meg is tette erre vonatkozó javaslatát. Arra. kell 
irányt vennünk, hogy a szovjet pedagógiai mód
szerek alkalmazásával, magas színvonalú, sza
kosított továbbképzőt a nfolya mókát indítsunk. 
Szükséges, hogy a szakosított továbbképzés 
munkájába a minisztériumok is bekapcsolód
janak.

A mérnöktovábbképzésnél éppen úgy, mint 
bármely oktatásnál irányt kell venni a szocia
lista tanítási módszerek bevezetésére, fel kell 
számolnunk a kapitalista rendszer lélektelen, 
magoló és a gyakorlattól távolálló oktatási 
módszereit. A szocialista oktatási módszerek
ben a tematikák megválasztásában nagy segít
séget nyújt számunkra a Szovjetunió szakiro
dalma. Egyre jobban törekednünk kell arra, 
hogy a Szovjetunió tapasztalatait szakoktatá
sunkban felhasználjuk, nagy súlyt kell helyez
nünk a szovjet könyvek felhasználására és ki
adására.

Eddigi előadásaink során nem éltünk meg
felelően az egyéni agitáció és propaganda mód
szereivel. Az előadások előkészítése mechanikus 
volt, és az előzetes felülvizsgálat hiánya miatt 
nem egyszer fordultak elő ideológiai hibák.

Az 1949. évi választásokkal kapcsolatos és 
a Magyar-Szovjet Barátsági Hónap alatt tartott 
előadások mutatták meg, hogy a jó előkészítés 
meghozza a kívánt eredményt.

285
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A MTESZ közgyűlésének most állást kell 
foglalnia ebben a kérdésben is, a jövő célkitű
zéseit illetően.

Elsősorban súlyponti kérdéssé kell tennünk 
a műszaki értelmiség szervezett mozgósítását, 
a műszaki oktatás ötéves tervünk szempontjá
ból döntően fontos kérdésében. Ennek végre
hajtása műszaki egyesületeink feladata.

Az MTESZ-nek szervezési vonalon kell 
megteremtenie a kapcsolatot a minisztériumok
kal és iskolákkal, hogy úgy az oktatás, mint a 
tankönyvek és jegyzetek szerkesztésében a mű
szaki értelmiség aktivitását ki is használják. 
Fel kell vennünk a kapcsolatot a Magyar-Szov
jet Társasággal, hogy a műszaki képzésre vo
natkozó valamennyi Szovjet anyagot megsze
rezhessük és felhasználhassuk.

Döntő kérdésnek és feladatnak kell tekin
tenünk a műszaki középkáderek elméleti szín
vonalának emelését, és ezt tanfolyamokkal kell 
elérni. A Sztahánov-mozgalom fejlesztése terén 
egységes irányítással olyan oktatást kell meg 
valósítani, mely a szakmunkások tudását a 
technika fejlődésének megfelelően fejleszti. 
Ehhez egyesületeinknek kell a megfelelő segít
séget a szakszervezetek számára nyújtani.

Külön jelentőségük van a mérnökeik, techniku
sok és fizikai dolgozók számára egyaránt az 
olyan előadássorozatoknak, melyek a materia
lista világnézettel a tudomány és technika ma
terialista alapjaival lismertetnek meg. Olyan 
előadássorozatokat kell megindítani, melyek a 
szovjet tudomány és technika legújabb eredmé
nyeit oktatás formájában, materialista alapo
kon ismertetik, és ezzel az idealista ős reakciós 
kozmopolita nézeteket megsemmisítik.

Az ötéves terv műszaki káderszükségleté
nek biztosítása csak akkor valósulhat meg, ha 
a magyar műszaki értelmiség ehhez eselekvőleg 
hozzájárul. A műszaki vonalon való oktatás 
azonban csak altkor járhat kielégítő eredmény
nyel, ha az politikai téren való oktatással és to 
vábbképzéssel jár együtt. A MTESZ-nek és 
tagegyesületeinok pedig, hogy a szervezési és 
irányítási munkát helyesen oldhassák meg, hogy

a joggal megkívánt támogatást a szakszerveze
teiknek 'és minisztériumoknak megadhassák, 
feltétlenül követnünk kell a Magyar Dolgozók 
Pártjának útmutatását a szocializmus építésé
ben, a 'béketábor harcának erősítésében, és nem 
szabad szem elől téveszteniök a Szovjetunió 
nagyszerű példamutatását.

Strém elvtárs előadásához először Lengyel 
Sándor, a Magyar Kémikusok Egyesületének 
küldött© szólt hozzá, Előadta, hogy az egyesület 
a mérnöktovábbképzés vonalán két irányt ter
vez. Az együk az elméleti alapok általános ki- 
szélesítése, a másik speciális, minden vegyész 
részére saját iparága legújabb eredményeinek 
ismertetése.

Nagyszámú, és a kutatás, műszaki oktatás, 
ipari kapcsolatok kérdéseit felölelő hozzászólás 
hangzott el, majd az alapszabály-vitára került 
sor.

A vita folyamán 'elhangzottakra adott vá
lasz után a kiküldött jelölőbizottság javaslatot 
tett a MTESZ új vezetőségének megválasztá
sára. A közgyűlés a következő vezetőséget vá
lasztotta meg:

Elnök: Osztrovszky György, a Tervhivatal 
alelnöke.

Társelnökök: Hevesi Gyula akadémikus, 
Jakab Erzsébet min. főoszt. vezető, Manek 
Gyula Ip. Min. Ellenőrző Int. igazgató, Mekis 
József, a vasas szakszervezet főtitkára, Vörös 
Imire műegyetemi tanár.

Főtitkár: Valkó Endre gépészmérnök.
Jegyző: Kiss Árpád Kossuth-díjas sztahá- 

novista mérnök.
Pénztáros: Lőrincz Imre gázgyári vállalat- 

vezető.
Ellenőr: Matusehek Gyulánó élm. sztahá- 

novistiai.
Ezeken kívül megválasztották az elnökség, 

a választmány, a számvizsgáló és fegyelmi bi
zottság tagjait.

A MTESZ új elnökének, Osztrovszky 
György elvtársnak zárószavaival ért véget a 
közgyűlés.

Műszaki szemle

Molibdén fotoinetrikus meghatározása. A ká-
liumrodaniddal és ón (II) kloriddal történő szo
kásos Mo-meghatározások bizonyos hibákat 
rejtenek magukban, melyek — különösen ma
gasabb Mo-tartalom esetén — erősen csökken
tik ezen módszer alkalmazhatóságát. Főleg a 
Mo-rodaniid színeződés elhalványodása teszi 
bizonytalanná a iotometrálást. Az elszíntelene
dés jelenségének beható tanulmányozása hozta 
maga után a módosított eljárást, mely az em
lített hibaforrást minimumra szorítja.

Az eddigi eljárással szemben a változtatá
sok a következők: Zöld szűrő (S 53) és higany
lámpa használata, az eddigi kék (S 47) szűrő, il
letőleg fotométerlámp'a helyett. A Mo színező
dés lassú fölfejlesztése az ón (II) klorid csep- 
penkénti hozzáadásával. KCNS helyett ammo-

uiumrodanid használata és meghatározott 
mennyiségű íerri-ion adagolása mind a íoto- 
metrálásnál, mind az összehasonlítógörbe fel
vételénél. Az eljárás pontossága ±3% a tény
leges értékre vonatkoztatva Különösen ajánl
ható a módosított eljárás nagy Mo-tartalmak 
meghatározására, annál is inkább, mivel az el
járás gyors, egyszerű és kevés kémszert igé
nyel, ellentétben a súlyszerinti meghatározás
sal.

(Őst. Ghem. Ztg. 1950. január, 1—9. old).
ü . IX

Kénhidrogén spektrofotometriás meghatá
rozása. Cinkhidroxid-szuszpenziót készítünk 
NaOH és cinkacetátolüat elegyítése révén, és 
ebbe vezetjük a lemért mennyiségű kénhidro-



M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a 287

géngázt. A képződött einkszulfidot savas p ami- 
nodimetilamirinnal, majd kevés ferriklorid- 
oldattal kezeljük. Bizonyos idő múlva metilén- 
kék keletkezik, ami spdktrálfotometriás úton 
mennyiségileg meghatározható. Az eljárás lé
nyegesen érzékenyebb, mint a szokásos jodomo 
triás módszerek.

(Analytical Chemistry, 21, 732, Juni 1949.)
0. F.

Acetilén ammonia kondenzációja olvasztott 
sók jelenlétében. Megolvasztott szervetlen sók 
(FeCls, NaCl-KCl) katalitikus hatására létre
jövő C2H2 és NH3 kondenzációját tanulmányoz
ták, piridinvegyületek új szintetikus előállításá
nak kísérletei közben. A reakciógázok és a meg
olvasztott katalizátor, különböző, a sókeverék 
olvadáspontjától függő hőmérsékleteken, ellen 
áramban, 5 másodpercig hatottak egymásra. 
Aktív katalizátoroknak csak a ZnCL-tartalmú 
keverékek bizonyultak, hőtermékként a folyé
kony reakcióelcgy minden esetben kb. 60% ki
használásban, 75—85% tisztaságú CH3CN ot 
tartalmazott. A hőmérsékletnek egy küszöb
értéken (4£0'J) felül kell lennie, mert ezen határ 
alatt a katalizátor stabil ZnCL. (NH;!) x kom
plex képződése folytán meggátolja a reakció 
lefolyását.

(Ind. Eng. Chem. 41, 325, 1949.)
0 . V.

Tömény H2O2 tartóssága. Nagytisztaságú. 
90%-os H2O2 magában is állandó. Hosszabb 
raktározás esetén állandósága az edény anya
gától, a jelenlévő bomlasztó katalizátoroktól és 
a hozzáadott stabilizátoroktól függ. Hosszabb 
tárolására legjobbnak bizonyult a 99.6%-os alu
mínium, rövidebb ideig vailó raktározására 
megfelelnek nemesacélok. Bomlasztólag hatnak 
a Fe+++, Cu++ és Cr+++ Vas és réz egy
idejű jelenléte sokkal erősebben katalizálja a 
bomlást, mint az az egyes ionok hatásának ösz- 
szegeződéséből várható lenne. Ezen hatásokkal 
ellentétesen működnek, különféle módokon, a 
stahilizátorok. Nátriumsztannát ónsav-géllé. 
vagy szollá hidrolizálva abszorbeálja a Fe és 
Cu ionokat. Nátriumpirofoszfát dezaktiválja a 
Fe-ionokat komplexképződés közben. Stabifizá- 
torok csak meghatározott mennyiségben alkal
mazhatók. fölöslegük ugyanis ellentétesen hat
hat, vagyis elősegítheti a hldrogénperoxid bom
lását. Szerves katalizátorok,. mint például 8- 
oxifcinoli'n, csak kis ideig hatóképesek, mert 
a hidrogénperoxid által lassankint oxidálódnak.

(Ind. Eng. Chem. 41, 992, 1949.)
0 . V.

DDT kolorimetriás meghatározása levegő
ben és szilárd mintában, DDT NaN03 és H2SO4- 
as nitrálásf) folytán keletkezett tetranitroszár- 
mazékot S11CI2 egy diaminná redukálja. Ezt di- 
azotálva és 8-oxikinolinnal kezelve, nagyon 
tartós piros festék képződik, ami kolorimetrá- 
lásra alkalmas.

(Gigiena i Sanit. (szovjet) 1949, Nr.- 6 45.)
D. D.

Fényérzékeny üveg mint új fotóanyag. El
vileg a fényérzékeny üvegek két típusát külön
böztethetjük meg: az egyiknél a kép szubmikro- 
szkópikus fémarany, ezüst- vagy réz-részecs
kékből tevődik össze, míg a másik típusnál mi
kroszkopikus nagyságrendű, nemfémes kristá
lyokon bekövetkező fényszóródás folytán kelet

kezik a kép. Ellentétben a borát- és foszfátüve
gekkel, a szilikátalapú üvegek váltak be leg
jobban. Szükséges azonkívül legalább 5% alká
li témoxid és egy változóvegyérrékű fémnek (pl. 
Sn, Sb) vegyülete. Szenzibilátorként legalkal
masabb a cérium. lényforrás lehet UV-fény, 
vagy ionizáló sugárzás. Az előhívás, a kezdeti 
izzás és a lágyuláspont közötti hőmérsékletre 
való hevítéskor következik be. Ezüst- és réz- 
tartalmú fényérzékeny üvegekre jellemző a szé
les abszorpcióssáv: £00—37Ó mf1 Aranyüvegek
nél optikai szenzibilizátor nélkül legföljebb 254 
mp nál képződhet lappangó kép, míg cérium- 
vegyiiletek hozzáadásával az abszorpcióstarto
mány 350 nf* hullámhosszig is eltolható A hő
mérséklet a megvilágítást nem befolyásolja. 
Csak 600° fölött esik szét a lappangó kép termo- 
lumineszcencia következtében, föltehető ugyan
is, hogy az eredetileg meg nem világított üveg 
anyagában a fémionok egyenletesen oszlanak el. 
A lappangó kép fotoelektronokat tartalmaz, 
amelyek a fényérzékeny ionokról a megvilágítás 
következtében lehasadnak és a leadó ion köze
lében helyezkednek el metastabil egyensúlyi- 
állapotban. Éppúgy a fémionok, amelyek ezen 
elektronokat semleges atomok keletkezése köz
ben megkötni képesek. Melegítés csökkenti az 
üveg viszkozitását, úgyhogy az előhívás, ami 
tulajdonképpen a fotoelektronoknak a fémiono
kon való megkötése, magától lejátszódik. A má
sik típusnál már előhívott arany, ezüst, vagy 
réz-részecskék hatnak csíraként a kép kialaku
lására, illetve a különböző fajtájú kristályok 
növelésére. Ezen üvegek egy termodinamikailag 
instabil rendszert képeznek, amelyben az egyik 
fázis nagy hajlandóságot mutat kristályalakí- 
tásra, azonban szobahőmérsékleten a környezet 
magas viszkozitása ezt megakadályozza.

Ind. Eng. Chem. 41, 856, 1949.
O. V.

Titán (III) oxalát mint fényképészeti elő
hívó. Az 1935-ben felfedezett előhívóanyagot 
újabb, pontos elektrometriás és szenzitometriás 
vizsgálatoknak vetették alá. Igen figyelemre
méltóak a hívóhoz hozzáadott festékekkel ka
pott eredmények. Szóbajöhet színes képek elő
állításának lehetősége az előhívott képnek 
gyengítése által. A színes kép keletkezése a ki
vált kolloid titándioxid révén előállt festék- 
lakk-képződésen alapszik. Egy, a rnetol-hidro- 
kinon előhívónak megfelelő hívó összeállítása: 
1 liter vízben oldunk 28 g káliumoxalátot, 1.7 
g káliumbromidot és 0 085 g auramint. Fel- 
használás előtt a fenti oldat 95 cm3-éhez adunk 
f> cm3 kereskedelmi titántrikloridoldatot. Az 
ismertetett előhívó a zselatinréteget nem szí
nezi.

(Aiihiv za Kemiju, XX. 26, 1948.)
D. ü .

Hisztokémiai reakció kvantitatív kiépítése 
izotóp fémekkel. (Kvantitatív phosphatase meg
határozás.) Barka Tibor, Szalay Sándor, Pósa- 
laki Zoltán, Kertész László előadása a szegedi 
Élettani kongresszuson.

A módszer abban áll. hogy kész mikro
szkóp! metszeteket a hkztokémia szokásos eljá
rása (Göimöri—Takamatsu-eijárás) szerint a 
glicero-íoszfát oldatban jól definiált ph és hő
mérséklet mellett meghatározott időig inkubál-
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ták a szerzők. A glicero-foszfát oldathoz kal
cium klorid oldat van keverve. A metszetben 
a phosphatase aktivitása következtében kal
cium foszfát rakódik le.

Megfelelően biztosított körülmények kö
zött a lerakodott kálcium-foszfát mennyisége 
arányos a phosphatase mennyiségével. Azután 
a metszetet olyan ólom nitrátba mártják, ame
lyik Thorium B rádióaktív ólom izotóppal 
nyomjelezve van. A kálcium-foszfát ekvivalens 
mennyiségű ólam foszfáttá alakul át. Ezek után 
az ólom meghatározása rádióaktív béta sugár
zás segítségével Geiger—Müller számláló beren
dezéssel könnyen elvégezhető.

Ftálsav és tetraklórftálsavanhidrid reak
ciója pentaeritrittel. t  tálsav és tetraklórftál- 
sav anhidridjei pentaeritrittel jóminőségű al- 
kidgyantát adnak. A szerző a tetraklórftálsav- 
amhidrid — pentaeritrit reakciót vizsgálta kon
trolként a ftálsavanhidrid hasonló reakcióját 
véve. Az alkohol és anhiidrid 1:2 molarányú 
clegyét 170, illetőleg 180° C ±  0.5° hőmérsék
leten tartotta. A keverést lassú áramban beve
zetett mosott és szárított CCL-vel végezte. Tetra- 
klórftálsavanliidriddel azonnal igen viszkózus 
rendszert kapott, a meg nem olvasztható állapot 
azonban később lépett fel, mint a ftálsavanhid
rid nél. A reakció közben kivett próbákból sav- 
szám, elszappanosítási szám, molekulasúly és 
viszkozitás-meghatározásokat végezve, ellen
őrizték a reakció lefolyását. A mérések szerint 
a reakció bimolekuláris, a tetraklór-származék 
5.8-szer lassabban reagál, mint a ftálsavanhid
rid. Az egymáshoz közelfekvő aktiválási ener
giák (27 30Ö, illetőleg 24 000 cal) ezt nem indo
kolják, valószínűleg a magas viszkozitás a je
lenség oka. A kapott gyanták poliimerizációs 
foka nem nagy, a molekulasúly nem haladja 
meg a 714-et.

A. A. Ponnomarenko. Zs. Prikl. Oh. XXIII.
3. 250 (1950).

M. K.
Nikotinsav előállítása a kőszénkátrány ne

héz bázikus frakciójából. A kőszénkátrány 175 
—280° C, 1 060 fajsúlyú frakciójából kiindulva
25,8 grammot (kinolinra számítva 0,2 mól) 239,5 
g 98%-os HsSOvel és 2,58 g Se-por jelenlétében 
260—340° között tartottak a reakció befejeződé
sét a távozó víz mennyiségének mérésével álla
pítva meg. Az 5°-ként vett frakciókból kiindulva 
úgy találták, hogy legjobb kitermelést a 236,5 
—-247° C között forró frakciókból lehet kapni, a 
hőmérsékletet a reakció végén 336—340' C-ig 
emelve. A kitermelés 25—35%, a kivett frak
cióra, és 5 6—7,5% az ipari nehéz bázikus frak
cióból. A levett vízmennyiség az adott beméré
séből 55 cm3. A reakció magyarázata, hogy az 
erős oxidáció folytán nemcsak a kinolin, hanem 
homológjai, valamint az izokinolin egy része is 
nikotinsavvá oxidálódik.

T. M. Markacseva, G. N. Lebedjeva Zs. 
Prikl. Oh. XXIII. 3. 299 (1950). M.

Készülék a szénhidrogén rendszerek vizko- 
zitásának és halmazállapot változásának egy
idejű vizsgálatára. A szerző ugyanezen folyó
irat 1949. évi 9 számában leír egy ríj rendszerű 
magasnyomáson is működő (300 atm.) viszkozi 
métert. Ezen készülék további átalakításával 
elérhető a nyomás és hőmérséklet megváltozta 
tása következtében beálló halmazállapotválto
zások vizsgálata is.

Gáz-és folyadékrendszerekkel (jelen esetben 
szénhidrogén rendszerek, pl. normálpentán és 
metán) képzett folyadék kondenzátorok kapaci
tásának megváltozásából következtetni lehet a 
nyomás- és hőmérsékletváltozás folytán beálló 
változásokra, mint pl. cseppfolyós kondenzá
lom keletkezésére, avagy a cseppfolyós fázisnak 
a gőzfázisba való átmenetére, kritikus halmaz 
állapot keletkezésére stb. A szerző olyan visz
kozimétercsövet szerkesztett, amely egyúttal 
folyadékkondenzátor is, így a szénhidrogén- 
rendszerek viszkozitása mellett a rendszer elek 
tromos kapacitását is ugyanabban a készülék
ben, azonos nyomáson és hőmérsékleten tanul
mányozhatja, A 76 mm hosszú viszkoziméter 
csövet 161 mm hosszú csőre átcserélve a halmaz- 
állapotváltozások vizsgálatára szolgáló kon
denzátor átalakítható a telítettségi nyomás 
meghatározására szolgáló kondenzátorrá és 
ugyanebben a készülékben kis viszkozitású fo
lyadékok viszkozitása is mérhető. A kondenzá
torcső eltávolításával a készülék alkalmassá 
válik nagyviszkozítású folyadékok viszkozitá
sának mérésére.

Ez a készülék az első ismert berendezés, 
amelynek segítségével vizsgálni lehet a szén- 
hidrogén keverékek halmazállapot sajátságait 
olyan körülmények között, amelyek kb. meg
felelnek a földkéregben (az ásványolajtartó ré
tegben) uralkodó viszonyoknak

A. Fokejev. Izv. An SSSR OTN 1950. 1.
101. K .  G .

Kismennyiségű sárga foszfor meghatáro
zása vörös foszforban. Az eddig alkalmazott 
gravimetrikus és cseppmódszer helyett a szer 
zők fötókolorimetrikus módszert ajánlanak. 
A meghatározást benzol, vagy szénkéneges kiol
dással végzik Mo-kék alakban. A szénkéneges 
kioldásnál magasabb eredményt kapunk, mint 
a gravimetrikus módszernél. A benzolos mód
szer általában pontosabb.

R. Sz. Oksz és D. T. Kosztin, Zavodszkája 
I .ab. 1950 (16), 3. 269—72. J. A,

Perjódsav alkalmazása a titrimetriában.
A szerzők vizsgálatainál kiderült, hogy a per 
jód át igein alkalmas oxidálószer és jól használ
ható oxidimetrikus meghatározásokhoz olyan 
rendszereknél, ahol a redoxi potenciál alacso
nyabb, mint a perjodáté. Leírják a kémiai tisz
taságii perjodát előállítását, amikor nem kell az 
oldat faktorát meghatározni. A legmegfelelőbb 
indikátornak a difenilamin adódott. A módszert 
kidolgozták Fe, As, Sb, meghatározására.

V. Sz. Szürokomszkij és Sz. I. Melamjed. 
Zavodszkája Láb. 1950 (16), 3. 273—77.

J. A.
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Magyar Kémikusok Lapja

A tanácsok választása elé

A tanácsok választása előtt néhány nappal kapja kézhez olvasónk a Magyar 
Kémikusok Lapját.

A magyar dolgozó nép figyelme most a választásokra összpontosul. Ez 
hatja át a dolgozó néphez tartozó, a népet szolgáló vegyésztársadalmat, Egyesüle
tünk tagjait, lapunk olvasóit is, mert ismerik és megértik a tanácsok választásának 
jelentőségét.

Tudják, tudjuk, hogy a helyi tanácsok rendszere megszilárdítja népünk egy
ségét és erősíti népi demokratikus államunkat. A munkások, dolgozó parasztok, 
értelmiségiek, köztük nem egy kémikus, dolgozó kisemberek, nők és ifjak együttes 
részvétele a tanácsok munkájában: biztos út népünk egységének megszilárdítá
sára.

A tanácsok demokratikus jellege biztosítja azt, hogy szilárd pillérei lesznek 
a szocialista államnak. A tanácsok demokratikus jellege abban áll, hogy tagjaik 
a dolgozók soraiból kerülnek ki és a dolgozók érdekeit képviselik- hogy hatalmas 
tömegeket vonnak be a kormányzás, a hatalom gyakorlásának közvetlen munká
jába- Legdöntőbb sajátosságuk tehát az, hogy állami szervek, de egyben a dolgozók 
legszélesebb tömegszervezetei is.

A helyi tanácsok működése leegyszerűsíti a dolgozók ügyeinek intézését, 
felszámolja a bürokráciát.

Népköztársaságunk Alkotmánya szerint: ,,a helyi tanács vezeti a gazdasági, 
társadalmi és kulturális tevékenységet, előkészíti a helyi gazdasági tervet és költ
ségvetést, ellenőrzi ezek végrehajtását, irányítja és ellenőrzi a helyi jellegű gazda
sági vállalatok munkáját, támogatja a dolgozók szövetkezeteit.“ Ez azt jelenti, hogy 
a helyi tanácsok megalakulása biztosítja és előmozdítja az ötéves terv végrehajtását 
gazdasági, egészségügyi, kulturális stb téren egyaránt, vagyis meggyorsítja hazánk 
felvirágzását.

A tanácsok küszöbön álló választása jelentőségében kihat hazánk határain 
túlra. A választásokon és azok eredményén barátaink és ellenségeink egyaránt 
látni fogják, hogy egész népünk egységes a béke megvédésében, népi demokráciánk
hoz való hűségében, mint ahogyan a Békekölcsön jegyzése is bebizonyította, hogy 
a magyar dolgozó nép az államnak, tehát önmagának adott kölcsönnel is kész a 
béke védelmére sietni. Büszkén mondhatjuk el. hogy ebben mi, kémikusok sem ma
radtunk le; ezt bizonyítják például akadémikusaink hat-, hét-, sőt tízezerforintos 
jegyzései, vagy a műszaki egyetem vegyészmérnöki karának fejenként átlag több, 
mint ezerkétszázforintos jegyzése, vagy kutatóintézetekben, üzemekben dolgozó 
vegyészek kimagasló jegyzései.

A tanácsok választása, éppúgy, mint a békekölcsön, népi demokratikus álla
munk erősödését szolgálja. Népi demokratikus államunk erősödése: egyben a béke
front erősödése is- Dolgozó népünk tudja, hogy a békéért való harcban nem 
vagyunk egyedül, hanem a világ legerősebb nagyhatalmával, a Sztálin vezette Szov
jetunióval való szövetségre támaszkodhatunk, hogy részei vagyunk a világ hatal
mas béketáborának.

Mi- magyar kémikusok, a tanácsválasztáson is minden erőnkkel támogatjuk 
a Magyar Dolgozók Pártja, a Rákosi Mátyás által vezetett Népfrontot, amelynek mi 
is egy része vagyunk; mert a Magyar Dolgozók Pártja, Rákosi Mátyás, a Népfront, 
mindig megvalósította, amit ígért.

A mi feladatunk kettős: vegyészi munkánkkal hozzájárulni az ötéves terv 
végrehajtásához, túlteljesítéséhez, nem utolsó sorban a műszaki fejlesztési terv 
hatalmas feladatainak megoldásában való részvétellel, ugyanakkor hűségünkkel, 
most szavazatunkkal, szilárdítani népi demokratikus államunkat.

Mi ez utóbbi feladatunknak is meg fogunk felelni. Éppen ennek érdekében 
a Magyar Kémikusok Egyesületének a választást megelőző hetekben nincsen olyan 
előadása, bizottsági ülése, vagy egyéb megmozdulása amelyen a tanácsok választá
sának jelentőségéről szó ne esnék, hogy minden vegyész, kivétel nélkül résztvegyen 
a választási népnevelő munkában és adja le szavazatát a Népfront jelöltjeire.
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A műszaki fejlesztési terv és a vegyi ipar
A D  Á M  L Á S Z L Ó

A szocialista tervgazdálkodás 'egyik leg
jelentősebb továbbfejlesztése a gazdasági terv
nek műszaki fejlesztési tervvel való kiegészítése. 
A műszaki fejlesztési terv alapvető feladatai a 
következőikben foglalhatók össze:

1. Meghatározza a technikai fejlődés irány
vonalát az iparban, közlekedésben és mezőgaz
daságban, tehát az egész népgazdaságnak a 
technikai fejlesztés szempontjából számottevő 
részében. Kitűzi azokat az eredményeket, ame
lyeket az új, haladottabb technika bevezetése, 
a termelőkapacitás emelése, a termelés gazda
ságosságának és a termelékenységnek műszaki 
úton való fokozása, valamint a termelt áru, 
vagy szolgáltatás műszaki tulajdonságainak 
javítása, terén el kell érni. Mindezeket az el
érendő eredményeket a mérésükre és ellenőrzé
sükre legalkalmasabb technikai számok, az 
úgynevezett műszaki-gazdasági mutatószámok 
formájában szabja meg a műszaki fejlesztési 
terv.

2. A második fontos feladat, amelyet a mű
szaki fejlesztési tervnek meg kell oldania, a 
dolgozók széles tömegének a rejtett tartalékok 
feltárására, a műszaki fejlesztési terv cél
kitűzéseinek megvalósítására való mozgósítása- 
Ezért a műszaki fejlesztési terv nemcsak az 
elérendő műszaki gazdasági mutatószámokat 
tartalmazza, hanem azokat a legfontosabb in
tézkedéseket, konkrét tennivalókat is, amelyek 
a célkitűzések megvalósításához szükségesek. 
Az intézkedések és tennivalók a legkülönféléb
bek lehetnek a beruházásoktól kezdve a szab
ványosítási, kutatási feladatok kijelölésén ke
resztül a találmányok, újítások, racionalizálá
sok bevezetéséig és különösen nagy jelentősé
gük van a vállalati, üzemi műszaki fejlesztési 
részlettervekben, ahol minden egyes műszaki 
gazdasági mutatószámváltozást konkrét intéz
kedéssel kell alátámasztani.

3. A fentieken kívül azonban egyik legfon
tosabb feladata a műszaki fejlesztési tervnek, 
hogy állandóan csökkentse azt az ellentétet, 
amelyet a szocialista társadalmi rendet meg: 
előző társadalmi formák a fizikai és szellemi 
munka között létrehoztak. A technikai színvo
nal állandó emelésével, gépesítéssel, automati
zálással stb. egyre inkább meg fognak változni 
az egyes munkahelyek munkafeltételei. A ma 
még nehéz, vagy fárasztó fizikai munka helyett 
különböző gépek, automaták, műszerek ellen
őrzése lesz a dolgozók legfőbb feladata és így 
ezek szerkezetének, működésének, kezelésének 
elsajátításán keresztül egyre inkább növekedni 
fog a munka szellemi tartalma. Ezért a mű
szaki fejlesztési terv egyik legdöntőbb célkitű
zése, hogy biztosítsa a rendelkezésre álló em
beri munkaerő legészszerűbb, leghelyesebb és 
legkönnyebb munkafeltételek közt való felhasz
nálását.

A műszaki fejlesztési terv — bár csak a 
szorosabb értelemben vett technikai feladatok 
vonalán mozog — igen széles területet ölel fel. 
Foglalkozik az új- korszerűbb termelőeszközök 
alkalmazásával, a gépesítés, automatizálás, 
villamosítás kérdéseivel, iparági sajátos gépe
sítési feladatokon kívül a belső és külső anyag

szállítás gépesítését, és a főleg újítóink felada
tát képező, úgy nevezett apró gépesítést is bele
értve. Az új eljárások és folyamatok beveze
tése terén foglalkozik a terv a mechanikai fo
lyamatoknak fejlettebb fokon álló kémiai fo
lyamatokkal, szintetikus bontási és katalitikus 
eljárásokkal való kiegészítésével, magatsabb 
hőfok, nagyobb nyomás, vákuum, gyorsfagyasz
tás és egyéb műszakilag fejlettebb mechanikai, 
hőtedhnikai elektrotechnikai és elektrokémiai 
folyamatok alkalmazásával-

A műszaki fejlesztési terv feladatai közé 
tartozik annak a biztosítása is, hogy minden 
területen átfogó vizsgálat történjék eddig még 
fel nem használt líj nyersanyagok után, vagy 
egyes nyersanyagoknak olyan tulajdonságai 
tekintetében, amelyek új területeken való al
kalmazásukat teszik lehetővé. Ugyanígy az 
ipari, mezőgazdasági és egyéb melléktermékek
nek és hulladékoknak minél kiterjedtebb és 
gazdaságosabb feldolgozása, valamint nyers
anyagainkból a legértékesebb végtermékekig 
való eljutás, tehát az úgynevezett nemesítés 
kérdése is ide tartozik- Ezenkívül kiterjed a 
műszaki fejlesztési terv a gyártmányok válasz
tékának növelésére, új gyártmányok, új szol
gáltatások bevezetésére is.

A műszaki fejlesztési terv egyik legfonto
sabb területe a termelés műszakilag legfejlet
tebb módon való megszervezésének, a sorozat- 
gyártás, zárt ciklusú műveletek, futószalag- 
szerű termelés bevezetésének kérdése, valamint 
a termelésnek egyéb módon, a berendezések 
jobb kihasználása, az idényjelleg megszünte
tése, nagyobb gépegységek alkalmazása, pár
huzamosan végzett folyamatok stb. útján való 
intenzívebbé tétele. A termelési feltételek meg
javításával kapcsolatban a megfelelő műszaki 
előfeltételek megteremtése, a termelés közben 
alkalmazandó védő- és biztonsági berendezések, 
valamint a kényelmesebb munkát lehetővé tevő 
eszközök és intézkedések tartoznak a műszaki 
fejlesztési terv feladatai közé.

Fontosságuknál fogva külön ki kell emelni 
a minőségjavítási feladatokat, valamint a se
lejt- és hulladékcsökkentés kérdését. Igen je
lentős területe a műszaki fejlesztési tervnek a 
fentieken kívül a szabványosítás, tipizálás, 
profilozás, az országos jelentőségű nagy beru
házások és tudományos kutatás súlyponti fel
adatainak kijelölése.

Az így vázolt igen nagy területet felölelő 
célkitűzéseket nagyobb időszakra, mint pl- a 
mi jelenlegi ötéves tervünk, az úgynevezett 
távlati műszaki fejlesztési terv határozza meg. 
Ez a távlati terv népgazdasági áganként, illető
leg ezen belül gyártási áganként általában a 
következő három főrészből áll:

1. A műszaki fejlesztés súlyponti feladatai; 
ebben nagyvonalakban rögzítjük, hogy az illető 
ágazatban mit kell döntő módon műszakilag 
fejleszteni.

2. A legfontosabb műszaki-gazdasági mu
tatószámok változása; ebben a számszerűen ki
tűzzük. hogy a súlypontokban a fejlesztésnek 
milyen mértékűnek kell lennie.
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3. A feladatok és mutatószámváltozások 
megvalósításához szükséges tennivalók; ebben 
a résziben kijelöljük azt, hogy hogyan, milyen 
eszközök és intézkedések segítségével _ kell a 
műszaki fejlesztés feladatait megoldani.

A távlati műszaki fejlesztési tervet az Or
szágos Tervhivatal készíti el a szakminiszté
riumok segítségével. A munkában a miniszté
riumi szakembereken kívül résztvesznek az 
egyes szakmák legjobbjai; kiváló üzemi szak
emberek, egyetemi tanárok, sztahánovisták és 
kutatók is.

A távlati terv felbontásával évenként egy
éves műszaki fejlesztési terv készül, amely a 
keretszámok felülről történő kiadásától az üze
mek tervezésén keresztül a jóváhagyásig éppen 
olyan hármas utat tesz meg, mint a gazdasági 
terv többi része. A vállalatok által kidolgo
zandó egyéves műszaki fejlesztési terv lénye
gében a következő főrészekből áll:

1. Műszaki-gazdasági mutatók terve.
2. Üj gyártmányok bevezetésének terve.
3. Tudományos kutatásra, szabványosí

tásra, tipizálásra vonatkozó igények jegyzéke.
Mindezek megtervezésére megfelelő, szük

ség szerint a szakmai sajátosságokhoz igazodó 
űrlapok szolgálnak, amelyek a kapcsolódó in
tézkedéseket, azok gazdasági kihatásait, a ha
táridőket is feltüntetik és egyben megteremtik 
a műszaki fejlesztési tervnek a gazdasági terv 
többi részével, a termelési, beruházási, anyag- 
felhasználási, önköltségi stb. tervekkel való 
összefüggését. A vállalati műszaki fejlesztési 
terveket a szakminisztériumok gyártási ágak 
szerint összesítik és kiegészítik az új létesítmé
nyekre és a proMozásra vonatkozó tervekkel.

A távlati és éves műszaki fejlesztési ter
veknek egyaránt legfontosabb részét jelentik a 
műszaki-gazdasági mutatószámok• Ezek éppen 
olyan kötelezőek a különböző gazdasági szervek 
számára, mint a terv többi előírásai, és mivel 
az egész terv alapjait képezik, igen nagy jelen
tőséggel bír a jó kiválasztásuk. A jó mutatók
nak igazodniok kell a gyártási ágak .jellegze
tességeikhez és meg kell jelölniük a soronkö- 
vetkező fejlődési szakasz döntő kérdéseit. A jó 
mutatóknak technikailag, szakmailag jól meg
alapozottaknak kell lenniök, lehetőleg nem ál
talánosságban, forintértékben, index-számok 
formájában, hanem döntően a technológián 
alapuló, abszolút számokra támaszkodva kell 
inérniök az eredményeket. Ezért tervhivatalt 
vonalon viszonylag kevés, jól kiválasztott,, a 
szakmákra döntően jellemző mutatókat kell elő
írni és normává tenni, míg a minisztériumok, 
de különösen az üzemek sokkal szélesebb kör
ben készítenek és kísérnek figyelemmel olyan 
mutatószámokat, amelyek egy-egy szakma sa
játos viszonyainak a legjobban megfelelnek.

A műszaki fejlesztési tervben szereplő mű
szaki-gazdasági mutatószámok általában a kö
vetkező öt csoportba sorolhatók:

1. A gyártás műszaki felszerelésének mu
tatószámai.

2. A felszerelések kihasználására vonatkozó 
mutatók.

3. A fűtőanyag, nyersanyag és egyéb anya
gok felhasználási normái.

4. A gyártmányok kibocsátásához szükséges 
munkaidőnormák.

5. A gyártmányok minőségére, összetételére 
és választékára vonatkozó mutatók.

A jelenlegi ötéves tervünk időszakára vo
natkozó távlati műszaki fejlesztési tervet ki
vételesen utólag kell kidolgozni, de ezen belül 
az ipar távlati műszaki fejlesztési terve már 
elkészült és azt a minisztertanács jóvá is hagyta. 
Ennek az ipari távlati műszaki fejlesztési terv
nek a súlyponti feladatait, gépiparunk és ezen 
belül különösen szerszámgépgyártásunk fej
lesztésének, ipari nyersanyagbázisunk kiszéle
sítésének, megfelelő energiabázis létesítésének 
és kohászatunk fejlesztésének kérdéseit Vas 
Zoltán elvtárs a Műszaki és Természettudomá
nyi Egyesületek Szövetsége 1950 július 35-én 
tartott II. közgyűlésén nagy vonalakban már 
ismertette, és így azok a Magyar Kémikusok 
Lapja folyó évi augusztusi számában megtalál
hatók. Szükséges azonban ezen a helyen köze
lebbről tárgyalni azokat a feladatokat, ame
lyek az iparon belül a vegyi iparra várnak.

Vegyi iparunk műszaki fejlesztésének leg
főbb célkitűzése, hogy megszüntesse a kapita
lista gazdálkodás belső ellentétei és az imperia
lista államok piacokért folyó éles versenye által 
eredményezett aránytalan felépítést, az alap
vető vegyipari és ipari nyersanyagok és közbe
eső termékek gyártásának hiányát. Ezzel, a 
kapitalistáktól átvett állapottal szemben öt
éves tervünk során arra kell törekedni, hogy

1. vegyi iparunk az ipar és elsősorban a 
nehézipar, a mezőgazdaság, a közlekedés és az 
építés szükségleteit számos új gyártmány és 
termék hazai előállításának meghonosításával, 
az import lehető kiküszöbölésével, megfelelő 
mennyiségben kielégítse;

2. saját vegyipari termelését hazai előállí
tású alapanyagból és közbeeső termékekből 
oldja meg;

3. az alapanyagok és közbeeső termékek 
előállításánál lehetőleg minél nagyobb mérték
ben hasznosítsa hazai ásványi és egyéb nyers
anyagkincseinket, különösen barnaszenünket, 
földgázunkat, ásványolajunkat, ipari gázaink 
kéntartalmát, valamint mezőgazdaságunk és 
állattenyésztésünk számtalan feldolgozásra al
kalmas hulladékanyagát.

A fentiekből következően súlyponti feladata 
vegyi iparunknak az új gyártási eljárások be
vezetése, de ezenkívül át kell dolgozni a meglévő 
gyártási eljárások nagyrészét is az anyagfel- 
haiszmálási hányad csökkentése, illetőleg a ki
termelési százalék javítása érdekéiben. További 
súlyponti feladata a vegyipar műszaikii fejlesz
tési tervének a vegyipari termelő folyamatok 
'automatizálásnak megoldása és az üzemek 
technikai berendezésének fejlesztése, illetőleg 
korszerű kiegészítése.

Az új eljárások bevezetése során elsősor
ban és döntően hazai nyersanyagbázisainak leg
megfelelőbb kihasználását kell megvalósítanunk. 
A tervbevett számos új alapanyag, közbeeső ter
mék és késztermék előállítása megköveteli, hogy 
igen sok új szintetikus, bontási és katalitikus 
eljárással egészítsük ki vegyipari termelési el
járásainkat és ezeknek a gyakorlatba való át
ültetésére a megfelelő kutatási, tervezési és 
szerkesztési munkát saját vegyipari kutató- 
intézeteinkben, kísérleti üzemeinkben és ter
vező irodáinkban végezzük el. Különösen fon
tosak ezen a téren a döntő hazai nyersanya
gokra épülő új eljárások, illetőleg ismert eljárá
soknak a magyar vegyiparban való alkalma
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zása és fejlesztése. A földgáz vegyi hasznosítása 
során ia metánból ammónia szüntézisgázt, aceti
lént és acetilénből kiindulva a különböző mű
anyagok hosszú sorát (polivinyl típusú műanya
gok), metilalkoholt, metilkloridot, kloroformot, 
széntetraM'oridot; etánból etilént és etilénből ki
indulva etilénoxidot, etilénglykolt- etilénklór- 
hidrint, etilénciánidot, diklóretánt; propánból 
propilént, propilalkoholt izopropilalkoholt, kü
lönböző étereket, metakrilsarv alapú műgyantá
kat; butánból butilónt, butilalkoholt, és buta- 
diént; pentánból amilalkoholt, amilacetátot. 
olefinekből magasabb alkoholokat kívánunk elő
állítani.

Az ásványolajra épített vegyi iparnak a 
benzin aromatizálásával magas octánszámú 
motorhajtó anyagot és toluolt kell termelnie, 
meg kell továbbá valósítania a sulfoklórozási 
eljárás segítségével a ,-mersolat“ típusú szinté- 
tikus mosószerek gyártását.

A hazai szeneink feldolgozása során, a 
barnaszenek magas hőfokú lepárlása segítségé
vel, kdhókoksz előállítását valósítjuk meg. 
A barnaszén lepárlás melléktermékeiként ke
letkező kátrány feldolgozásával biztosítjuk a 
vegyiparunk részére a legfontosabb alapanya
gokat: fenolt, krezolt, xilenolt és a kátrányola
jok hidrogén ezósével a legfontosabb benzol 
homológokat-

A kőszén vegyi hasznosításával biztosítjuk 
az aromás szénhidrogénekben a teljes hazai 
szükséglet kielégítését,

A szénlepárlás melléktermékeinek feldolgo
zása során hasznosítjuk a különféle kén kinye
rési eljárások segítségével az eddig felhaszná
latlan kén mennyiségieket és ugyancsak fel
akarjuk használni a konvertárgázokban lévő 
kéndioxidot, egyrészt elemi kén gyártására, 
másrészt közvetlenül, nedves úton kénsav elő
állítására.

A hazai nyersanyagaink között egyik leg
nagyobb értéket a tőzeg jelenti és ötéves ter
vünk a tőzeg lepárlását, vegyipari feldolgozását 
egyik súlyponti kérdésnek tekinti.

Óriási hegyeket alkot hazánkban a dolomit, 
melynek magnéziumsók előállítására való fel- 
használását szintén az első ötéves tervben irá
nyoztuk elő.

Komoly fejlődést jelent a levegőből tör
ténő ipari gázok előállítása során az ötéves 
terv elején meginduló kripton gyártás, melynek 
oxigénjét szintén hasznosítani fogjuk.

Hulladékanyagként felhasználatlanul he
ver a timföldgyárak mellett a vörösiszap, mely
ből értékes fémeket, vanádiumot és titánt fo
gunk előállítani az ötéves terv során-

A vörösiszap mellett, a vegyi iparunk szá
mára a legfontosabb és legnagyobb mértékben 
jelentkező hulladékanyagok közül a követke
zőknek a feldolgozását irányozza elő a terv: 1. 
savgyanta, ebből kéndioxidot, illtve kénsavat, 
gázt és petrolkokszot nyerünk; 2. szulfitszenny- 
lúg, amelyből ragasztó, Vanilin és takarmány- 
élesztő tenyésztéséhez használható elerjesztő 
nyerhető; 3. melaszmoslék, ebből cianidokat, 
káliumkarbonátot és inaktív kormot, vagy ion
cserélő műgyanták segítségével cukrot lehet 
előállítani; 4. vaspáclé, amelynek ferroszulfát- 
tartalmából gáztisztító massza, illetőleg vas- 
oxid-festékek lesznek; 5. használt gáztisztító

massza melynek fluormentes részét magas kén
tartalma miatt lepörköljük, a többiekből pedig 
kenet, rodanidot és ferricianidot nyerünk; 6. 
nyerskátrány-üledék, ezt kokszoláshoz fogjuk 
kokszporral keverve felhasználni; 7- kéndioxid 
tartalmú kohó- és generátorgázok, melyeknek 
kéntartalmát és magas káliumtartalmú szálló
porát hasznosíthatjuk; 8. mindennemű cellu- 
lózetartalmú hulladékanyag furfurol előállítá
sára stb.

Az új gyártási eljárások bevezetése során, 
hatalmas feladatok várnak a szerves vegy
iparra, amelynek a földgáz hasznosítása mellett, 
a már felsorolt polivinyl típusú műanyagok 
gyártásán kívül, egyéb új műanyagok gyártá
sát is be kell vezetnie. A műanyaggyártás új 
típusú lágyítók gyártását követeli és ennek 
érdekében minimálisan öt legfontosabb típusú 
lágyító gyártásának bevezetésére kerül sor. 
A szerves vegyiparra vár a feladat, hogy a ha
zai festékgyártást az ötéves terv törvényben 
megadott módon fejlessze és a hazai szükségle
teket 1954-ig legalább 80 százalékban kielégítse.

A gyógyszeripar a penicillin és streptomi- 
cin gyártásának bevezetése mellett, egyéb új, 
antibioticumok (kloromicetin stb) előállítását 
tervezi. A vitaminok közül a legújabb kutatási 
eredmények alapján ismertté vált B« vitamint 
kell kinyernie.

A meglévő eljárások átvizsgálása és kor
szerűsítése során a nehézvegyiparban beveze
tésre kerülnek kevert műtrágyák, természetes 
úton feltárt foszfát műtrágya, termofoszfát mű
trágyatípusok és mindezek a műtrágyák a leg
hatékonyabb formájukban, granulált, ill. csep
pentett alakban. A kérsavgyártásnál a fokozott 
anyagkülhaszálnálás céljából a pirít pörkölésének 
legmodernebb eljárását, a lebegtetett pörkölést 
üzemesítjüik,

Népgazdaságunk egyik legsúlyosabb problé
mája a minőségi kenőolaj gyártás megoldása. 
Ennek érdekében ki kell építeni az oldószeres 
paraffin és aszfaltmentesítő eljárásra alapuló 
üzemeket és fokozni kell az ásványolaj adalék
anyagok használatát, különös tekintettel a visz- 
kozitá'Si index növelő, korróziógátló és fagyás- 
pontcsökkientő adalékanyagokra.

A gyártási eljárások átvizsgálása terén 
különösen nagy feladat vár a gyógyszeriparra, 
mely az eddigi túp ászt álatok alapján gyári mód
szereinek átvizsgálásával komoly önköltség- 
csökkentést, fcitermelésnövékedést érhet el.

Hasonlóan fontos ez a gumiiparban is, ahol 
a keverékösszetételek célszerű átalakításával, 
a Iernezbúzási technika fejlesztésével, a szabá
sok racionalizálásával, stb. a különböző fázisok 
hulladékait jelentős mértékben kell csökkenteni.

Vegyi iparunk meglévő termelési kapaci
tásának legteljesebb mértékben való kihaszná
lása különösen a nehézvegyiparban nagyjelen
tőségű. Ezért a nehézvegyiparban az új kénsav, 
szuptrfosafát, nitrogén, marónjátron és szén
lepárló üzemiek beállítása mellett a legnagyobb 
súlyt kell helyezni a szűk keresztmetszetek ki
küszöbölésére, illetőleg az egyes termelési 
keresztmetszetek arányosítására. Az ásvány
olajfel,dolgozó iparban a jelenleginek több mint 
kétszeresére kell emelni paraffingyártó kapaci
tásunkat és ki kell építeni oldószeres paraffin
mentesítő kapacitásunkat. A gumiiparban a
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termelő berendezések jobb kihasználása érdeké
ben számos átcsoportosítást kell végrehajtani.

A döntő célkitűzéseik között szerepel a 
vegyi anyagok jelentős önköltségcsökkentése és 
ezzel kapcsolatban sok esetben az előállításihoz 
szükséges munkaórák lecsökkentése. Ennek ér
dekében általában az egész vegyi iparban fo
koznunk kell a belső anyag- és árumozgatás 
meehanizálását, jelentékenyen emelnünk kell 
az egy munkásra eső beépített motorteljesít
ményt és a belső szállításiban ki kiéli terjeszte
nünk a szállítószalagok, elevátorok, pneumati
kus csőrendszerek és folyadékok továbbító szi
vattyúk alkalmazását. Ugyancsak elősegítik a 
munkaóraszükséglet 'lecsökkentését az új szn- 
perfoszfátgyárban a folyamatos szuperfosz- 
fátgyártás megvalósítása, a gumiiparban folya
matos padló vulkanizáló gép és szalagszerű 
gumiabroncsgyártás bevezetése, valamint a 
szórótornyos szárító ós kristályosító berende
zéseknek a vegyiiparban minél szélesebb kör
ten való fölhasználása, stb. Ezen a téren azon
ban döntő változást elsősorban a vegyi üzemek 
nagymértékű automatizálása fog hozni. Éppen 
ezért döntő fontosságú a vegyi iparban az auto
matizálás kérdése, üzemeinket fejlett ipari or
szágok hasonló vegyi üzemeivel összehason
lítva láthatjuk leginkább, hogy mennyire le
maradtunk ezen a téren. Különösen az új 
nehézvegyipari üzemek megtervezésénél kell 
erre a szempontra figyelemmel lennünk, de 
emellett aránylag kis beruházási összegekkel 
komoly ramkaerőmegtakárit ást érhetünk el 
meglévő üzemeinknél is, különösen a nyers
anyagadagolás, hőfokszabályozás és kiszere
lés automatizálása által.

A már említett súlyponti feladatok közt 
szerepel az, hogy igen erősen kell fejlesztenünk 
vegyi iparunk technikai felszerelését, különö
sen a sav-, nyomás-, rozsda- és hőálló vegyipari 
gépi berendezésék terén. Vegyipari gépparkun
kat számos új autóklávval vákuumdeszti Háló
val, szűrőpréssel, centrifugával, hűtőtoronnyal, 
szárítóberendezéssel, saválló szivattyúval, stb. 
kell a terv előírásai szerint kiegészíteni. A ve
gyi ipar minden területén meg kell javítanunk 
a mérőműszerekkel való ellátottságot. Ez első
sorban az általános üzemi műszerekre, mint 
vízóra, gázóra, mérlegek, távhőmérők stb. vo
natkozik, de számos regisztráló műszert, finom- 
optikai műszert, automatikus pH-mérőt és ál
talában az automatikát elősegítő műszert kell 
teszereznünk. Számos vegyipari termékünknél 
komoly önköltségcsökkentést kell elérnünk, 
amit az egész vegyiparra vonatkozóan elsősor

ban a belső anyag- és árumozgatás fokozott 
gépesítésével kell biztosítanunk. Különösen je
lentősek ezek a kérdések a nehézvegyipar terü
letén, ahol mind a mérőműszerekben való ellá
tottságot, mind a belső szállítás gépesítését 
1954-re teljessé kell tennünk.

Ezek lennének röviden és nagyvonalakban 
a vegyi ipar ötéves műszaki fejlesztési tervé
nek súlyponti feladatai. Ilyen rövid ismertetés 
keretében, sajnos, nem lehetséges még a döntő 
kérdéseknek sem a részleteibe bocsátkozni. Ép
pen ezért szükséges, hogy a Magyar Kémiku
sok Egyesülete és szakfolyóirataink részlete
sebben és mélyrehatóbban foglalkozzanak ezek
kel a kérdésekkel. Vegyi iparunk ötéves mű
szaki fejlesztési tervének egy-eigy döntő fel
adatát kiragadva, előadások, ankétok tanul
mányok, pályázatkiírások segítségével, társa
dalmi munkával jelentékenyen közelebb vihet
jük a megoldáshoz. Ilyen döntő feladat igen 
sok van a vegyipar területén, de ezek közül is 
— fontosságánál és sürgősségénél fogva — ki
emelhetjük a következőket:

1. Vegyi iparunk hazai nyersanyagbázisá
nak kiszélesítése és legfontosabb nyersanya
gaink (barnaszén, földgáz, nyersolaj, bauxit, 
mezőgazdasági melléktermékek stb.) legcélsze
rűbb vegyipari feldolgozásának összefüggő 
képe;

2. a vegyipar egyes gyártási ágaiban a kor
szerű automatika elemeinek segítségéivel auto
matizálható helyek és folyamatok felderítése:

3. a- vegyi iparban és ezen bekül az egyes 
gyártási ágakban a műszaki fejlesztés méré
sére és ellenőrzésére legalkalmasabb műszaki
gazdasági mutatószámok kijelölése.

Ezeknek a kérdéseknek a megoldásánál, 
mint általában az egész műszaki fejlesztési 
terv előkészítésénél, igen nagy segítségünkre 
van a szovjet szakirodalom. Azok a bőséges ta
pasztalatok, amelyeket a Szovjetunió saját nép
gazdaságának technikai fejlesztése terén szer
zett és amelyeket most rendelkezésünkre bo
csát, lehetővé teszik számunkra az élenjáró 
technika elsajátításához szükséges idő tetemes 
lerövidítését és a magyar ipari-műszaki fejlesz
tés ütemének meggyorsítását. A Szovjetunió 
legelőször második ötéves terve során készített 
műszaki fejlesztési tervet és már maga ez a kö
rülmény, hogy mi első ötéves tervünk során 
műszaki fejlesztési tervvel egészíthetjük ki gaz
dasági terveinket, döntő módon a Szovjetunió 
tapasztalatai átadásának és baráti támogatá
sának köszönhető.

Víztisztítás elektrolízissel. A víz ivásra 
alkalmassá tehető, ha alumíniumelektródok 
felhasználásával elektrolízisnek vetik alá, mert 
ilyenkor tekintélyes mértékben alábbszáll a 
baktériumok számla. A laboratóriumi kísérletek 
szerint az energiafogyasztás meglehetősen költ
séges, azonban a készülék .megfelelő átalakítá
sával a gyakorlatban valószínűiéig olcsóbbá te
hető. A kísérleteket 6 voltos és 0.35 amperes 
árammal végezték, az elektródok csigavonalnak 
voltak. Nemcsak a baktériumok száma csökken 
az elektrolízis következtében, hanem a víz színe

és íze is megjavul. Az elektrolízis nem befolyá
solja a nitrogén mennyiségét, az, oldott oxigén 
mennyisége azonban csökken. A bikarbónátok 
nagyrészt elbomlanak, a kalcium és magnézium 
réteg alakjában kiválik. Általában az összes 
oldott anyagok mennyisége csökken. Az ionos 
alumínium mennyisége eleinte emelkedik, de 
azután csökken és 24 órával az elektrolízis be
fejezése után már csak nyomókban van jelen. 
Az elektrolízis a klórozást nem helyettesíti. 
(Izjurova A. I. és Ovcsinkin I. P. Hidzsiima i 
Szani-t, 12. No 3 1.) L. A.
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Nitrogén- és foszíorműtrágyák előállítása 
foszfátok salétromsavval való feltárása útján*

S.  J .  V O L J F K O V I C S  é s  A.  I .  L O G I N O V A

Az ammóniaszintézis széles alapokon való 
ipari megvalósításáig és az ammónia salétrom
savvá való oxidációjának nagyipari megvalósí
tásáig a természetes foszfátok feltárása salét
romsavval nem merülhetett fel, sőt még kísér
letek sem folytak ezen a téren. Igen kevés olyan 
távolbatekintő kémikus volt, aki ezen technoló
giai út lehetőségeire rámutatott, mely a salét
romsav olcsó és tömeges termelésének megkez
désével megvalósíthatóvá vált.

Amint ismeretes, az első világháborúig 
a salétromsavat mindenütt általában esilei sa
létromból állították elő. Csak elenyésző meny- 
nyiségben állították elő levegőből ívfény segít
ségével. Mindkét eljárást gazdasági okok gá
tolták fejlődésében, az elsőnél a nátrium-salét
rom behozatala az egyetlen fontos lelőhelyéről, 
Csiléből, a másodiknál pedig olcsó elektromos 
energia kérdése, melynek megvalósításához 
nagy tőkebefektetések kellettek, ugyanakkor, 
amikor a felhasznált elektromos energia kihasz
nálási foka igen alacsony. (1 tonna_ salétrom
savra kb. 15 kWóra áram.) A fentiek miatt a 
foszfátok salétromsavval való feldolgozása gya
korlatilag csak a harmincas években vetődött 
fel, akkor, amikor a szintétikus ammoniagyár- 
tás az egész világon gyors fejlődésnek indult.

E. V. Bricke és V. N. Prjányisnyikov még 
1910-ben megállapították a salétromsavas feltá
rás jelentőségét és perspektíváit. Az első kutató
munkák a Szovjetunióban 1926-ban kezdődtek 
meg a Műtrágyázási Tudományos Intézetben. 
(Később J. V. Szamojiov-ról elnevezett intézet.) 
Itt éveken át tanulmányozták a hazai foszfor- 
nyersanyagok kémizmusát és különféle feltárási 
eljárások sémáját. Később az intézet ukrajnai 
telepén, a Bjelorusszia Ipari Intézetében, a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Álta
lános- és Szervetlenkémiai Intézetében, a Ti- 
mirjázev Akadémia Ásványtani Intézetében, 
Lomonoszov Geokémiai Intézetében stb. labora
tóriumi kísérleteket végeztek. Kb. ebben az idő
ben kezdődött a salétromsavas eljárás tanulmá
nyozása külföldi országokban is.

A második világháború előtt néhány évvel 
a salétromsavas feltárás néhány variációjának 
laboratóriumi és félüzemi vonatkozású tanul
mányozása befejeződött, néhány országban pe
dig ipari vonatkozásban is megvalósították. 
(Lonza Svájcban, Piesteritz, Leuna és Oppau 
Németországban, három gyár Franciaország
ban, egy Csehszlovákiában, egy Norvégiában és 
egy kísérleti Lengyelországban.) A megvalósí
tott üzemekben végzett összehasonlító techni
kai és gazdasági számítások azt bizonyítják, 
hogy a foszfátok salétromsavas feltárása gazda
ságosabb és fejlődőképesebb eljárás, mint a kén- 
savas és egyéb feltárási eljárások.

Alapvető gazdasági előnyként a salétrom
sav kettős felhasználása jelentkezik: egyrészt 
feltárja a foszfátot, másrészt műtrágya-anion.

* Uszpechi ehijnii. 1949, 462—471.

A salétromsavas eljárás eredményeként a 
nyersanyag teljes kihasználást nyer, hulladék- 
anyagok nem maradnak. Az előállított termé
kekben ballaszt-anyag nem marad, szemben a 
kónsavas és sósavas feltárással, ahol a ballaszt 
jelentős. Ezen utóbbi eljárásnál a ballaszt 
(gipsz, kálciumklorid) vagy felhígítja a termé
ket, vagy elválasztás útján eldobják, vagy pe
dig utólagosan aránylag összetett folyamatok
nak vetik alá használható termékek nyerése 
végett.

A fentiek szerint tehát a foszfátok salét- 
romsavas feltárása, a nyersanyagok tökéletes 
kihasználása és a nitrogén, meg foszfát-mű
trágyái párok racionális kombinációja 'terén 
tűnik ki.

A jelen cikkben a foszfátok salétromsavas 
feltárásának kémiai és fizikokómiai reakcióinak 
áttekintését adjuk.

Alapreakciók
Az eljárás alapjául az a reakcióegyenlet 

szolgál, amely a természetes foszfátok fő össze
tevőjének, a fluorapatitnak feltárását mutat
ja be:
Ca5F(PO4)3+10HNO8=3H3PO4+5Ca(NO3)2-fHF 1)

A foszfátokban lévő karbonátok a követke
zőképpen reagálnak:
(Ca,Mg) C0b+2HN03=(Ca,Mg) (N03)2+C 02+H 20

A természetes foszfátok oldathavitelekor a 
salétromsav mellett oldatba megy foszfor sav, 
fluorhidrogén, a vas- és alumíniumoxid, kálium-, 
nátrium és Si-oxidok és a h ibinszki apatitok 
esetében a lantanidok is. A vas és alumínium 
oldatbamenetele nem tökéletes:

R20, +  6HN03-  2R (N03)3 +  3H20  3)
Az 1. reakcióban nyert HF reakcióba lép a 

SiOa-vel:
6HF +  Si02 -  H,,SiF6 +  2H20  4)

A feltárás eredményeként tehát olyan oldat 
keletkezik, ami P2Os, N 2 O 5 ,  ILOs és SilVet tar
talmaz, Dekantálás útján centrifugával, vagy 
szűréssel választjuk el az oldhatatlan maradék
tól az oldatot. Az oldatból készül a műtrágya.

A fenti séma mellett lehetséges még a fosz- 
íornitrogén-műtrágya közvetlen úton való nye
rése. A foszfátok tömény (70% feletti) salét
romsavval való kezelése útján a szuperfosztat 
gyártáshoz hasonlóan, vagyis a reakciós termé
keket nem választják el. Ezen eljárás szerint 
dolgozik a svájci Lonza-gyár. Annak ellenére, 
hogy ez az eljárás egyszerű és észszerű, az ipar
ban nem terjedt el, mert a terméknek aránylag 
alacsony a műtrágyatartalma, kedvezőtlenek a 
fázis-tulajdonságai és egyéb nehézségek miatt. 
Az eljárás javítására jelentős számú munka és 
szabadalom ismeretes.
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Ha a feltárást oldat készítésével végezzük, 
akkor a kivonat feldolgozása műtrágyává — 
mint második szakasz — igen sokféle és külön
böző eljárással végezhető el. Az alábbiakban át
tekintjük ezen eljárások különböző fajtáit.

Egyszerű a kivonat mésszel vagy mészkő
vel való kezelése. Ezzel az eljárással kétfajta 
műtrágyát lehet nyerni: dikálcinmfoszfátot 
(precipitát um) és kálcinmnitrátot.

H3P 0 4 +  Ca (N03) 2 +  Ca (OH), +  aq =
=  CaHP04 +  Ca(N03) 2 +  aq 5)

Ha mészkővel dolgozunk, akkor a reaktor
ban C()o szabadul fel. A mészkő felhasználása 
vonzó, annak alacsony ára és az eljárás egy
szerű volta miatt. Az eljárás hátránya a termék 
alacsony hatóanyag-tartalma és nagy bigrosz- 
kopicitása.

Más eljárás szerint a kivonatot ammóniá
val kezelik. A termék ammoniumnitrát (szintén 
higroszkopikus), a foszfor pedig részben vagy 
egészben CadPChb-vé alakul át, ami nehezebben 
oldódik, mint a CaHP04.

A fent említettek magyarázatot adnak arra, 
hogy miért ajánl igen sok szerző különféle el
járásokat abból a célból, hogy megakadályozzák 
a  Ca3(P0 4)2 és Ca(N03) 2 keletkezését, megfelelő 
vegyületek javára. A cél elérésére a Ca rész
beni vagy teljes előzetes eltávolítása szükséges. 
Ezt úgy lehet elérni, ha a kálciumot egy olyan 
anionnal hozzuk össze, amely vele csapadékot 
képez. l)e el lehet távolítani Ca(N03) 2 kikristá
lyosításával, vagy az utóbbi thermikus disszo
ciációjával.

A feladat megoldása a következőképpen le
hetséges: I. Ha a kivonatba foszforsavval vagy 
kénsavval feltárt foszfátot viszünk be. II. Ha 
ammoniumszulfátot viszünk be. (Lehet Na, K, 
Mg-szulfát is.) III. Ammoniumkarbonát beve
zetésével (lehet Na- vagy K-karbonát is). IV. Ha 
a kivonatba NH4-, Na-, vagy K-foszfátot viszünk 
be. (Lehet foszforsawal is.) V. Ha Ca(N0 3)2-t 
XCl-al reagálhatunk és utána a CaOL-t 3 (2) 
OaO . Ca CL. 151LO formában eltávolítjuk. VI. 
Ha a kálciumnitrátot hűtéssel (—(-10° C—10° C) 
részben vagy egészben eltávolítjuk. VII. Ha a 
kálciumnitrátot vákuum bepárlóban elbontjuk. 
Ezen eljárásnál a nitrogénoxidok visszavihetők 
a folyamatba.

Az itt ismertetett eljárások közül a legcél
szerűbb és iparilag legkipróbáltabb eljárások a 
következők: 1. Az oldat mésztejjel vagy mész
kővel való kezelése. Eredményként külön nye
rik a dikálcinmfoszfátot és külön a kálcium
nitrátot. 2. Salétromsav és foszforsav vagy kén
sav egyidejű felhasználása. 3. A kálciumnitrát 
kifagyasztása. 4. Az oldat aimmoniumszulfáttal 
és ammóniával való kezelése.

A további eljárások egész sorát laborató
riumi méretekben próbálták ki és végeztek ren- 
tabalitási számításokat. Azonban a mai napig 
nem tanulmányozták az oldat Mg-al való keze
lését, sem az XH4-, K-, vagy Na-foszf át okkal 
való kezelését.

A fluor kiválasztása az oldatból (a termé
szetes foszfátokban 2—3%-nyi mennyiségben 
van jelen), valamint a lantanidok kiválasztása 
(a bibinszki apatitkoncentrátum kb. 1 %-a) a 
kivonat Na-, A-agy K-sók fokozatos kezelésével 
lehetséges.

ILSiFe +  2NaN03 =  Na2SiF6 +  2HN03 6)
majd pedig

2R (N03) 3 +  2H3P04 +  3Ca (OH)2-
-> 2RP04 +  3Ca (N03), +  3H20  7)

A szilikofluoridnak az oldatból való kivá
lasztása javítja a műtrágya minőségét, meg
könnyíti a további szűrést és mosást. A kinyert 
NasSiFe növény védőszer.

Ha a kivonatot a fluortalanítás után mész
tejjel, mészkővel vagy ammóniával kezeljük, ki
csapódnak a lantanit-foszfátok. Ezen közbenső 
operációk után következik a feldolgozás utolsó 
szakasza, a Ca-, vagy NH4-nitrát és foszfát ki
nyerése.

Ha az oldatot ammoniumszulfát jelenlété
ben ammóniával kezeljük, akkor a következő 
reakció játszódik le:

H3P 0 4 +  Ca (NOsb +  (NH4)=S04 +  2H£0 -»
-* CaS04.2H20  +  H3P 0 4 +  2NH4N 03 8)

H3P 0 4+ NH4N03 +  NH, NH4H2P 0 4+ NH4N 03 9)
A keletkezett gipszet (8 .) át lehet alakítani 

ammoniumszulfáttá és kálciumkarbonáttá az 
ismert reakció szerint;

CaS04.2H.0 +  2NH3 +  C02 -  
-  (NH4) 2S04 +  CaC03 +  H20  10)

A fentiek szerint tehát a reakció kiválasz
tásától függően nyerhetünk kiilön-külön dikál- 
ciumfoszfátot és kálciumnitrátot, vagy arnrno- 
niumfoszfátot és ammoniumnitrátot. Ezen sók 
együttes nyerése esetén a termék erősen higro- 
szkópikus és nyálkás (fokozottabb mértékben, 
mint a külön-külön nyerés esetén), ezért utó
kezelést igényel, (szárítás, granulálás stb.)

Ha a foszfát feltárásának termékéhez am
móniát aduink a savak, lekötésére, utána pedig 
káliumkloridot, egy szuszpenziót kapunk. Ezt 
bepárolva hármas műtrágyát nyerünk (Nitro- 
foszka) foszfor-, nitrogén- és kálium-tartalom
mal. Ezzel az eljárással dolgozott a piesteritzi 
gyár, évenként több mint 200 000  tonna nitro- 
foszkát gyártott. (12% N, 125% P2O5 és 21% 
K íO). Ebben a gyárban egy időben káliumklorid 
helyett a foszforkemeneék salakját használták 
és mészammoniumfoszforos műtrágyát nyertek.

Egy másik gyár (Oppau), nitrofoszkát ter
melve, a kálciumnitrát kifagyasztásának már 
ismertetett eljárásával dolgozott. Hasonló eljá
rás tervén épült fel a leunai nitrofoszka-gyár is. 
A Szovjetunióban a nitrofoszka gyártására 
szintén a kálciumnitrát hűtés útján való külön
választásán alapuló eljárást hoztak javaslatba.

Az utóbbi években a OaO—P2O5—N20 5— 
—H20  rendszer fizikokéanáa analizise alapján a 
technológiai eljárások egész új sorozatát java
solták: 1. Vízoldható CaH4(P04)a nyerése; 2. 
CaHP04 nyerése azon az elven (Plusie eljárása), 
hogy a foszfátok feltárását olyan salétromos 
feltárás útján keletkezett oldatok cirkuláltatá- 
sával kezdik meg, amelyekből a kálciumnitrát 
el van t á \ TolítA 7a  és amelybe a salétromsa\Tat a  
csapadéktól való elválasztás után adják be, 
abból a célból, hogy kálciumnitrát keletkezzen.

Az alábbiakban a fizikokémiai analízis és 
a salétromsavas foszfátfeltárás kémizmusának 
alapvető áttekintését adjuk.
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A CaO—P2O5—N2O5—H () rendszer 
fizikokémiai analízise

A rendszert 5°—100°-os hőintervallumban 
tanulmányozták. A 25 és 50°-nál lévő_ izotermá
kat a Szamojlov Intézetben A. P. Bjelopolysz- 
kij, S. J. Spunt, M. T. Szerebrennikova, M. N. 
Sulygina, stb. tanulmányozták. A 100, 75 és 
5°-nál lévő izotermákat később M. Plusie dol
gozta ki. Ezen munkák eredményei az 1—5. áb
rákon láthatók.

Ezeken az ábrákon adva vannak az izoter
mikus telítettségi mezők CaO—HO—P-'Os és 
NAP—H20 —P2O5 koordináta síkokon való
projekciói. A legszemléltetőbb elképzelést a me
zők, vonalak és pontok helyzetéről az izotermi
kus diagrammon akkor nyerjük ,ha a N2O-.— 
—H2O—P2O,-, sík projekcióit szemléljük, ahol a 
telítettségi mezők nem fedik le egymást.

A 4-es rendszer 100 és 75°-nál lévő ábrája a 
következő mezők jelenlétét mutatja: Ca3 (POO2, 
CaHP04, Ca(H2P04)2—№ 0 és Ca(N03)2. 50°-on 
ezen mezők mellé jön még a Ca(N03)í • 2H2O 
mező, 25 és 5° C-on pedig a Ca(N0 .3)2 . 3HaO és 
Ca(N03)2 • 411=0.

A hőmérséklet emelésével emelkedik a 
CaHP04 mező. 75 és 100°-nál csak két csomópont 
van, M és N. 25 és 5°-nál jelentkezik a harma
dik csomópont, P. Ebben a csomópontban az 
oldatók egyensúlyállapotban vannak a 3 és 4 
kristáilyvíztartalmú Ca(H2P04)2 és Ca(N03)2-al.

Az N. csomópontban találkoznak a követ
kező telítettségi mezők:

Ca(NOí,)2 aq. +  Ca(H'P04)2 — H20  +
CaHP04. Az AN elválasztja a mono- és dikal- 
eiumfoszfátmezőket egymástól. Ez a vonal az 
A csomópontból indul ki, mely a CaO—P 2 O5— 
H 2 O h ármas rendszerében van és a kis koncen
trációjú P 2 O5  területek felé halad, ahol a kál- 
ciumnitrát koncentráció viszont nő. Ezen görbe 
menete a kálciumnitrát kisózó hatását mutatja 
a kálciumfoszfátokra.

A CaO—N 2O5—P 2 O5—H O rendszer adott 
egyensúlyi állapotának alapján megállapítható 
az, hogy a természetes foszfátokat közvetlen sa
létromsavval feltárva a következő külön termé
keket kaphatjuk: 1. monokálciumfoszfát és kál
ciumnitrát, 2. dikálciumfoszfát és kálcium- 
nitrát, 3. monokálciumfoszfát, dikálciumfoszfát 
és kálciumnitrát.

A felsorolt vegyületek külön nyerését úgy 
érjük el, hogyha a foszfátfeltárásra felhasznált 
cirkuláló oldat minőségét a kívánt egyensúlyi 
állapotnak megfelelően állítjuk be.

Közbeeső operációként következik a négy 
kristályvíztartalmú kálciumnitrát kiválasztása 
az oldatból, 5° C-ra való lehűtése útján, miután 
előzőleg a megfelelő koncentrációjú salétrom
savat bevittük. Így pl. dikálciumfoszfát és kál
ciumnitrát nyerése érdekében a következőkép
pen járunk el:

S-oldatlioz megfelelő mennyiségű természe
tes foszfátot adunk, aminek következtében a 
rendszer átmegy a T-pontba. A feltárás után
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Co0%

4. á b ra . A CaO — -P*0*—-NsOs— H »0  re n d sz e r  25*-on.

a maradókot leszűrjük, a Q-oldathoz pedig any- 
nyi hideg salétromsavat adunk, amennyi szük
séges, hogy lekösse az oldatban lévő felesleges 
káliciumoxidot (ami a foszforittal együtt kerüli 
az oldatba és ami elégséges ahhoz, hogy azt 
kálciumnitrát formájában kicsapja).

Ha az S-oldathoz foszfátot adunk, a kelet
kező oldat az AN-vonalra esik le. Ha ehhez az 
oldathoz salétromsavat adunk, kálciumnitrát 
keletkezik.

Ca (H,P04)2 +  aq +  2HN03 -»
-  £H3POj +  Ca (N03h .4H20

Ezt a folyamatot a 6. táblán feltüntetett 
diagrammal tudjuk illusztrálni. Alább, az 1. sz. 
táblázatban adva vannak mind az öt izoterma 
csomópontjainak összetételei, egyensúlyállapot- 
ban a szilárd fázissal.

1. tá b lá z a t

A z  izoterma hármas csomópontjai 100, 75, 50, 25, 5° C-nál

° c
Az o ld a t összeté te le  °/ r b a n

S z i l á r d  f á z i s
Ca O IV)r, N ,0 5

100 24.85
N -pont

4.79 46.70 C a(H 2P 0 4)2.H 20  +  C a H P 0 4 -f  Ca(NO„)2
to 23.98 4.79 45.50 C a(H 2P 0 4)2.H 2() +  C a H P 0 4 +  Ca(NOs)2
50 23.41 4.8 45.50 C a(H 8P 0 4)2.H 20  +  C á H P 0 4 -(- C a (N 0s)2.2H2O
25 19.73 1.18 37.40 C a(H 2P 0 4)2.H 20  +  C a H P 0 4 +  Ca(NO,)s.4HsO

5 17.04 0.91 32.45 C a(H sP 0 4)2.H 20  +  C a H P 0 4 +  Ca(N0„)2.4H20

100 25.33
M -pont

0.02 50.51 C a H P 0 4 +  Cas(P 0 4)2 +  Ca(NOs)2
75 26.32 0.00 50.36 C a H P 0 4 +  Cas(P 0 4)2 +  Ca(NOs)s
50 26.63 ~0.1 51.27 C a H P 0 4 +  Cas(P 0 4)2 . H 20  +  C a(N 03)2.2H 20
25 19.79 37.74 C a H P 0 4 +  Ca8(P 0 4)2 . H .O +  C a(N 03)2.4H2ö
5 15.53 0.00 33.79 C a H P 0 4 +  Ca3(P 0 4)2 . H ,0  +  Ca(NOs)2.4H 20

50 20.79
P -p o n t

11.12 43.28 C a(H 2P 0 4)2.H 20  +  Ca(No„)2.2H20  +  Ca(NOs),
25 14.24 18.21 30.36 C a(H 2P 0 4)2.H 20  +  C a(N 03)2.4H 20  +  C a(N 08)2.3H 20
5 7.04 30.01 17.23 C a(H 2P 0 4)2.H 20  +  Ca(No3)2.4H20  +  C a(N 03)2.3H s0

A fentiekből látható, hogy a hőmérséklet 
felemelésével nagyobhfokú savasság szükséges, 
ha monokálciumfoszfátot akarunk létrehozni, 
ha nem akarjuk azt, hogy a dikálciumfoszfát 

csapadékformájában való kiválásakor szétes

sék. A q-pontban az oldat koncentrációja 5°-nál 
ritkán különbözik az oldat összetételétől maga
sabb hőfoknál (25—100° C-ig), amelyeknél a kon
centráció nem változik. 5° C hőmérsékletnél, 
abban az esetben, ha az N2O5 koncentrációja
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185%-nál nagyobb, szilárd fázisba megy át a 
négy kristályvizet tartalmazó kálciumnitrát.

Ha 5° Cinál felemeljük a salétromsav koncen
trációját, akkor a kálciumnitrát kicsapódik. 
A hőmérséklet emelésével az N-pont eltolódik a 
P2O5 magasabb koncentrációja felé.

Ha a CaO—P2O5—H20  rendszer A-pontját, 
ahol a monokálciumfoszfát még stabil, össze
hasonlítjuk az A-pont helyzetével a CaO—P2O5— 
—N2O5—H20  rendszerben, akkor látjuk, hogy 
a salétromsav bevitele erősen kiszélesíti a P2O5 
koncentrációjának területét, amelyben a mono
kálciumfoszfát stabil.

Ha a már aránylag felhígított oldathoz, 
(amelyet a foszfátok salétromsavas feltárásával 
nyertünk) meszet adunk, akkor a megfelelő hő- 
mérsékleti intervallumban ez az oldatot a mono
kálciumfoszfát területére viszi. Ezért, ha a fosz
forsavat CaHPOj formájában kicsapjuk az ol
datból, azt legfeljebb 28—29 % N2O5 koncentrá
ciónál (60° C-on) hajthatjuk végre azért, mert ha 
az N2O5 koncentrációja ennél magasabb, akkor 
a kicsapódó monokálciumfoszfát átmegy dikál- 
ciumfoszfátba.

A 2. sz. táblázaton fel vannak sorolva az 
oldatok összetételei a q- és t-pontokban, a mono- 
kálciumfoszfát-mező metszetében.

Ezen oldatok összetételét monokálciumfosz
fát és salétromsavval tudjuk kifejezni.

2. tá b lá z a t

Az oldatok és szilárd fázisok összetétele 
a q- és t-pontban

° c

A z o ldat összeté te le
0/o-ban S z i l á r d  f á z i s

CaO P 20 5 n . o 5

100 12.0
q-pont

30.6 29.6 C a(H 2P 0 4)2.H 20  +  C a(N 03)s
75 n . 6 29.5 30.8 C a(H 2P 0 4)2.H 20  +  Ca(NOs).
50 10.8 27.0 30.8 C a (H .P 0 4) ..H 20  -i- Ca(NOs)2
25 1 0 .7 27.1 30.8 C a(H 2P 0 4)2.H 20  +  C a(N 03)2.3H20

5 9.4 23.3 18.5 C a(H 2P 0 4)2.H 20  +  C a(N 03)2.4H 20

100 1 0 .8

t-p o n t
27.6 15.0

75 9.4 24.0 12.0
50 8.2 20.6 8 .3 C a H P 0 4 +  C a(H sP 0 4)2.2Ha0
25 7.4 IS.7 6.0

5 0.8 17.2 4.5

A 3. sz. táblázatban fel vannak tüntetve az 
oldatok és szilárd fázisok összetételei a g-pont- 
ban.

A fif-pont a dikálciumf oszlat salétromsavval 
való szétbontásának csúcskörzetét mutatja be és 
azon a görbén fekszik, amely a di- és monokál- 
ciumfoszfátokat egymástól elválasztja.

3. tá b lá z a t

Az oldatok és szilárd fázisok összetétele g-pontban

°C
Az o ld a t összeté te le  

% -ban S z i l á r d  f á z i s
Ca O p a0 5 N2Or,

100 14.4 18.4 24.0 C a H P 0 4 +  C a(H 2P 0 4)2.H 20
75 12.9 16.3 21.0
50 1 1 .4 14.5 18.3
25 9 . 7 12.3 13.2
5 9.08 11.2 1 1 .7

Magasabb sál étronisavkoncen) rációnál és 
megfelelő hőmérsékletnél folyik a monokálcium
foszfát képződésének reakciója, mely csapadék 
formájában kiválik, az ekvivalens mennyiségű 
kálciumnitrát pedig oldatba megy.

2CaHP0 4 +  2HNO, +  H20  -  
-C a (H sP0 4)2.H20  +  Ca(N0 2)2 12)

Az alacsony HN0 3 koncentrációtól a maxi
málisig terjedő intervallumban a dikálcium- 
íoszfát oldódik salétromsavban anélkül, hogy 
újabb fázisok csapódnának ki és így telített 
oldatot képez.

Kiindulva az oldatokból a CaO—N2Os— 
—P2O5—H20  rendszerben a foszfátok feltárásá
hoz szükséges salétromsav-norma a következő 
egyenletekből számítható ki:
Ca3 (POj) 2 +  2HN0 3 -» Ca (N0 3)2 +  2CaHP0 4 13) 
Ca3 (P0 4)2 +  4HN0 3 -  2Ca(N0 3)3 +  Ca (H2P0 4)2 14)
Ca3 (P0 4)2 +  6HN0 3 ->• 3Ca (N0 3)2 +  2H3P0 4 15)

A 13. egyenlet szerint a reakció gyakorlati
lag nem megy.

Likernik adatai szerint a foszfátok feltá
rása ebben az esetben úgy történik, hogy mini
mális mennyiségű dikálciumfoszfát keletkezik. 
A feltárás ebben az esetben kb. Va részig megy.

Plusie adatai szerint olyan kísérletnél, ahol 
növekvő mennyiségű salétromsavat használt 
(15,2%-os), ugyanazon mennyiségű fínomraőrölt 
Curaeao foszfát (36,8% P2O5, 50J% CaO, moláris 
viszony CaO: P-O5—3,5) hozzáadásával és ezen 
szuszpenzió rázásával 7 nap alatt, 20° C-nál a 
foszfát feltárása mindaddig nagy sebességgel 
folyik, amíg az oldatban a megadott koncentrá
ció-viszony van a foszfát és salétromsav között. 
Ezután a reakció megáll és az oldat összetétele 
nem változik vagy csak nagyon lassan változik, 
noha az ilyen oldatok erősen savanyúan reagál
nak. (Lá :d 4. táblázat.)

4. tá b lá z a t

A foszfát feltúirása a salétromsav 
mennyiségével való összefüggésben

HNO3
m enuyi-

gr/100 g r
fo szfá t

A fo sz fá t f e l tá rá s a  
% -ban v isz o n y ítv a  

a  b e v it t

A  c sa p a 
d ékban  
a  CaO: 

P 2 O 5  

m o lá ris  
v iszo n y a

Az 
o ld a t 
p H -ja

« r
P»Or,/l g r  

HNOsP2O5-I1ÖZ CaO-hoz

46.0 4 3 .2 48.7 3.15 1 .3 5 0.35
50.6 49.2 53.6 3.18 1.30 0..3G
56.2 55.1 59.4 3.18 1.30 0.37
04.5 65.0 67.9 3.20 1.25 0.37
72.2 73.6 75.7 3 .2 2 1.20 0.37
8 2 .0 83.7 85.0 3.28 1.10 0.37
94.9 9 4 .3 94.7 3.22 0.90 0 .3 7

112.4 1 0 0 .0 1 0 0 .0 — 0.50 0 .3 3

A 4. táblázat adatai mutatják, hogy a felol
dott P2O5 százaléka a salétromsav mennyiségé
nek lineáris függvénye. Ez megerősíti azt a fel
tevést, hogy az adott feltételek mellett csak egy 
reakció folyik le. (15. sz.)

A 14. sz. egyenlet szerint gyakorlatilag a 
reakció csak a salétromsav megfelelő' koncen
trációjánál megy. Ez a koncentráció nem ala
csonyabb, mint 60%. Ebben az esetben tehát a 
feltárás nem teljes; kálciumnitrát, foszforsav, 
monokálciumfoszfát keletkezik és a foszfát egy- 
része feltáratlan marad.
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Minél erősebb a beadott salétromsav, annál 
magasabb a keletkező H 3P O 4 koncentrációja és 
annál nagyobb a foszfát feltárásának sebes
sége.

A kémiai adatok szerint a P2O5 kétharmad- 
része a nitrofoszfátban vízoldható formában, 
monokálciumfoszfát alakjában van jelen, egy- 
harmadrészben pedig szabad H3PO4 formájában. 
Ezért a nitrofoszfát tárolása alkalmával egy 
ellentétes irányú reakció indul meg, amikoris a 
kálciumnitrát, foszforsav hatására felbomlik a 
következő egyenlet szerint.
Ca (N03)2 +  2H3PO4 -> Ca (H,P04)2 +  2HN03 16)
Ezzel magyarázható az a tünet, hogy a termék 
tárolása alatt nitrogénoxidok szabadulnak fel.

A salétromsav normája a 15. sz. egyenlet 
a lapján biztosítja a foszfát teljes feltáródását, 
teljesen függetlenül a salétromsav koncentrá
ciójától. Ha tanulmányozzuk a foszfátok salét
romsavas feltárásának kinetikáját, nehéz elha
tárolni a norma befolyását és a salétromsav 
koncentrációjának befolyását. Amennyiben a 
feltárás folyamata alatt foszforsav keletkezik, 
— amely szintén résztvesz a feltárásban — ak
kor helyénvaló a foszforsav-norma befolyásának 
megvizsgálása a foszfátfeltárás kinetikájára.

M. L. Csépeljeveckij munkáiban rámutat 
arra, hogy a foszfátok foszforsavval való feltá
rásának kinetikája különösen érzékeny sók je
lenlétére az oldatban, mivel a foszforsav disszo
ciációjának a foka igen alacsony és 20%-os sav
nál 10—3% között mozog. Kezdetben a reakció 
igen gyorsan megy és egy meghatározott álla
potig jut el, amelynél a további feltárás teljesen 
lelassul.

A fentiek szerint tehát, ha a sav normáját 
iecsökkentjük a sztöhiometriai alá, (CaO-ra való 
számítás alapján) a feltárás menete gyorsabb 
lesz mindaddig, amíg el nem fogy a salétromsav 
a reakcióból, a 15. sz. egyenlet szerint.

A további feltárás a foszforsav rovására 
megy. A foszforsav neutralizációjának mérté
kétől függően a feltárás gyorsasága hirtelen le
esik, ezért a folyamatba beadott salétromsav 
normája lényeges befolyást gyakorol a termé
szetes foszfát feltárásának fokára és gyorsasá
gára.

A CaO—P2O5—N2O5—H2O rendszer fizifco- 
kémiai analizise mellett a Szamojlov Intézet
ben (Műtrágya és Növényvédőszer Tudományos 
Intézet) tanulmányoztak még más olyan rend- 
szereket is, amelyek jelentőséggel bírnak a 
salétromsavas-kivonat műtrágyává való feldol
gozásánál.

Az NaN0 3—NH4H2PO4—H20  rendszer poli- 
termikus tanulmányozsáit Sz. J. Spunt vé

gezte el. Ez a rendszer abban az esetben bír je
lentőséggel, ahol a kivonatot ammóniával és 
nátriumszulfáttal kezelik, amikoris kicsapódik 
a gipsz és az oldatból kiválasztható a keletkező 
nátriumnitrát és monoammoniumifoszfát.

A. I. Loginova tanulmányozta a NH4NO3— 
—NH4H2P04—H20  rendszer izotermáit 20° C és 
70" C-on azzal kapcsolatban, hogy szükséges a 
végtermékek (ammoniumfoszfát és ammonium- 
nitrát) elválasztása. Ugyanezt a rendszert szé- 
lesiebb hőintervallumban tanulmányozta A. 
Bergmann és N. Boeskarjev.

Igen érdekesek azok az eredmények, ame
lyeket M. L. Csépelj eveckij ért el a foszfát- 
komplexumok salétromsavval való feltárásának 
kinetikája terén. Ezen munkában megállapí
tást nyert a salétromsav passzíváié hatása a 
vastartalmú szilikátásványra, a glaukonitra, 
amely ásvány számos foszfátban van jelen.

A természetes foszfátok nagyobb része a 
foszfátos ásványok és egyéb ásványok konglo
merátuma; ezen utóbbiak között van a glauko- 
nit, limonit, pirít, titanomagnetit, kvarc, nefe- 
lin stb.

Az oxidok a foszfátok egész sorában, mint 
glaukonit, limonit stb. vannak jelen. A salét
romsav, mint azt M. L. Csépelj eveckij bebizo
nyította, ezeket az ásványokat lassabban oldja, 
mint más savak (HC1, l í jd h , II2SO4). A foszfá
tok a feltárás alkalmával szabad salétromsavat 
adnak, ami jelentősen megnöveli a vas mennyi
ségét az oldatban. (Jelentősen oldja a vasat.) 
A foszforitok hevítése a vastartalmú ásványo
kat nehezebben oldható formába viszi át és az 
organikus anyagokat oxidálja.

Előzetes hevítéssel lecsökken az oldhatatlan 
maradék diszperziós foka, lényegesen megköny- 
nyítve ezzel a dekantálást és szűrést.

A fentelmondottak mind arra mutatnak, 
hogy a CaO—P2O5—H2O5—N2O!-, rendszer arány
lag jól át van tanulmányozva és ennek követ
keztében a CaHP04—CaH»(P04)-’ és CaCNOs)» 
kinyerésére egész sor racionális séma áll rendel
kezésre. Ezen sémák egyrésze ki van próbálva, 
másrésze pedig további vizsgálatra szorul.

Ha salétromsavat alkalmazunk, azon fosz
fátokat, amelyek erősen szennyezettek külön
féle oxidokkal, gazdaságosabban ki tudjuk hasz
nálni és sokkal jobban fel lehet azokat lazítani, 
mintha kénsavval tárnánk fel. A tudományos 
kutató munkák technikai-gazdasági számításai 
és az ipari gyakorlat tanúskodik arról, hogy a 
foszfátok salétromsav segítségével való feldol
gozása egyike a. legcélszerűbb és legnagyobb 
perspektívájú módszereknek abból a célból, 
hogy komplex foszfor- és nitrogéntartalmú mű
trágyát nyerjünk.

„Mindenért, ami ebben az országban politikai, gazdasági, kulturális téren történik, mi vagyunk a felelősek. 
Minél jobban átérezzék ezt a felelősséget, minél jobban áthatja ez a felelősségérzet mindennapi munkánkat, 
annál jobban tudjuk elvégezni a reánk háruló feladatokat.“ (Rákosi)
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Alkoholelőállítás olefinekből
D R  B O R S O D I  L Ó R Á N T

A szintetikus vegyianyagok mennyiségé
nek állandó növekedése szükségessé tette, hogy 
ezen termékek nyersanyagát képező alkoholo
kat szintetikus úton áJllítsálk elő mind nagyobb 
mértékben. A tradicionális irtom előállított alko
hol, amely a szénhidrogéneknek erjesztéses úton 
való feldolgozásával készül, kevésnek bizonyult 
és esiért az ásványolajipar melléktermékeiként 
keletkező krakkgázokkal, valamint a földgáz 
kémiái hasznosítása során keletkező olefinekkel 
kívánták az alkohol-problémát megoldani. Az 
ipari alkoholfogyasztás nagyságára jellemző, 
hogy a háború alatt az ipari alkoholfogyasztás 
kb. nyolcszorosára emelkedett. Ennek a mennyi
ségnek kb. a felét a szintetikus alkohol szol
gáltatta.

Az olefineknek alkohollá való átalakítása 
régen ismert folyamat. Az olefineknek koncent
rált klénsavval történő reakciója és ezt követő 
hidrolízis volt az alkohol előállításának labora
tóriumban ismert formája és ugyancsak elő le
hetett állítani alkoholokat egyéb savaknak 
hígabb, vagy koncentráltabb formában való 
felhasználásával (mint HCl, HJ vagy Hfír), és 
az így nyert termék hidrolizálásával. A folya
mat, amely ilyenkor lejátszódik, a víz elemei
nek felvétele.

CnH2n +  HoO -  C»H2 .i+1OH
Az olefineknek alkohollá való alakítása 

két úton játszódhat le: közvetlen, direkt hidra- 
tálassal, vagy kénsavas elnyeletés után kelet
kező alkiszulfátok elhidrolizálásával.

A magasabb olefineknek direkt hidratálása 
már régen ismert folyamat volt és ezeknek a 
példáknak alapján már 1867-ben Butlerow 
trimetilkarbinolt állított elő izobntilénből kén
sav segítségével. A' későbbiek során számos ku
tató kénsavval, majd jódhidrogénsavval, bróm- 
hidrogénsavval állított elő különféle alkoholo
kat, főleg propiil- és butilalkoholt. Ezen hidra- 
tálási folyamat termodinamikáját Fraacis dol
gozta ki először és az olefinekből való alkohol
szintézis szabad energiaváltozást a következők
ben adta meg:

JF =  — 53 0 +  815w +  17‘2jT — 0.5wT
Ebben az egyenletben az n a szénatomok 

számát, a T pedig az abszolút hőmérsékletet 
jelzi. Alacsony szénatomszámú olefinek esetén 
az így számított /]F érték alacsonyabb hőmér
sékleten pozitív, úgyhogy az etiléin és víz alko
hollá való átalakításának reakciósebessége igen 
kicsiny, ezért szobahőmérsékleten igen kis- 
mennyiségü alkohol keletkezik az etilén és 
víz egymásra való hatásakor. Az egyenlet
ből megfigyelhető, hogy a hőmérséklet emelé
sével a szabad energiának az értéke alacsony 
szénatomszámú olefineknél pozitív irányban 
nő, úgyhogy a hőmérséklet emelése az alkohol 
termelésénél kedvező irányba viszi a reakciót.

Etilén.
A krakkolás melléktermékeként keletkező 

gázok etiléntartalma 9—25% között van. Még 
magasabb az etilén százalékos tartalom az etán-

propán, vagy propán-bután krakkoláisi gázai
ban. Etilén található még — különböző száza
lékos mennyiségben — más termékek, mint pl. 
butadién, izoprén stb. előállításának mellékter
mékeiben.

Magas olefintartalom esetén a telített szén
hidrogének (metán, etán) eltávolításáról nem 
kell gondoskodni, azonban a magasabb szén
atomszámú olefinektől a gázt meg kell tisztí
tani, a polimeráeió elkerülése céljából.

Direkt hidratálás.
A CiHiFrH‘2 O ------> C2H-J)H reverzibilis

reakció exoterm, amelynél az előbbiek alap
ján — kedvezőtlen hatású a hőmérséklet eme
lése.

Alacsonyabb hőmérsékleten a nyomás nem 
növelhető korlátlanul, mert a víz kondenzálna 
és ez az egyensúlyi állapotot kedvezőtlenül 
befolyásolja. A magas hőmérséklet a reakció 
irányát a polimeráeió felé tolja el.

Az optimális hőfok 200° C; nyomás az adott 
hőmérséklet mellett 50 atm.; a víz és etilén 
aránya 2:1; az egyensúlyi konverzió 20%, amely 
azonban csak igen nehezen érhető el.

Klever és Glaser nagy sorozat igen értékes 
vizsgálatot, végeztek a katalizátorok alkalma
zásával kapcsolatban. Azt találták, hogy 1 atm. 
nyomáson a hidratálás ásványi sav jelenlété
ben a 100" C-on is igen kicsi, de a reakció se
bessége növekszik a hőmérséklet, a hőmérséklet 
és nyomás növekedésével, azonban az abszolút 
hatás, vagyis az etilénnek etilalkohollá való át
alakítása még így is alacsony. 17 órán keresz
tül 150° C-on és 190 atm. nyomáson egy mo
lekula víz csak 0,00011 mól. etilént hidratált, 
inig 200° C-on és 100 atm. nyomáson 1 mól. 
víz 0,0008 mól. etilént hidratál. Kísérleteik ki
mutatták, hogy kedvezőbb eredménly érhető 
el kénsav jelenlétében akkor, ha a kénsav kon
centrációja 0,005% felett van. A következő táb
lázat (I. táblázat) bemutatja, hogy különféle 
nyomáson, 100—200° C között különböző kata-

1. tá b lá z a t

N yom ás
a tm o 

sz fé rá b a n

H ő m é r
sé k le t

C°

Idő :
ó ra K a ta liz á to r

A lkohol- 
k o n een tráe ió  
sú ly  o/0-ban

.r>4 15« 1 N incs 0,007
54 1(1« 1 5% H Cl 0,00
54 125 1 5o/o H Cl 0 ,1 0
54 135 2 5% H Cl 0 ,1 3
54 135 21 5o/o HCl 0,09
54 200 1 5% H C l 0,00
54 150 1 Cls+50/o HCl 0,03
54 150 1 AgNOa 0,14
89 159 1 N incs 0,008
89 100 1 5% H C l 0,087
89 125 1 5«/o H C l 0,14
89 150 1 5o/o HCl 0,132
89 150 2 5% H Cl 0,15
89 150 21 5% HCl 0,10
89 200 1 5% H Cl 0,084
89 150 1 H gC L 0,045
89 Л50 1 AgNO, 0,202
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20 270 4.000
U ra n y la c e tá t  

+  2.3 H ,P 0 4 30,3
20 27ft 4 . 0 0 Э F e0 .2 ,5H »P 04 07,0
4ft 280 12.000 F e 0 .2 ,5 H ,P 0 4 174,0
2 0 27(1 4.000 C o0.2 ,5H 8P 0 4 31,8
20 270 4.0011 CuO.2,0H8PO4 70,0
4ft 300 12.000 M n0.2 ,7H 8P 0 4 38,0
2 0 250 2.000 CuO.2,0H8PO4 221,0
HO 250 2.000 M n().2,7H8P 0 4 42,7
20 270 4.000 C n 0 .M n 0 .4 H „ P 0 4 79,1
20 270 4.000 C u O .l, 5MnO.fi, 05H8PO4 88,5
20 2711 4.000 0,5BgOsFeO.3,67H*PO< 60,9
20 280 4.000 0,5BjO8M nO. S,6H8P 0 4 101,9
2ft 281) 4.001) Ca0.O,5B2O8.3.6H8PO 8 107,0
4ft 290 12.000 Ca0.O,5B.O8.3,6H8PO4 467,0
20 280 4.200 Ba0.O,5B.(l8.3,6H8PO4 7 4 ,0
40 290 12.500 Ва0.О,5В»О8.3.6Н8РО4 250,0
4ft 290 12.500 Sr0.O,5B>O8.3,6H8PO4 207,0
20 280 4.450 M gO . 0,5Ba0 3.3,KH8P 0 4 4li,4
20 270 4.000 B .0 8.2,2H8P 0 4 37,0

lizátor hatására aránylag milyen minimális 
mennyiségű etilén alakult át alkohollá. Az ás
ványi savak kis mennyiségének a hatása a 
közvetlen hidratálás problémáját fokozottan a 
katalizátorok kutatása felé tolja el.

A probléma tehát az volt, hogy olyan kata
lizátort kell találni, amelyiknél alacsony nyo
máson és alacsony hőmérsékleten megfelelő 
alkoholkitermelés érhető el. Az ásványi savak 
hatásossága folytán elsősorban különböző sa
vaknál? és sóknak hatásosságát vizsgálták meg,

így a kénsavnak és foszforsavnak, valamint 
ezek sóinak hatásossága került vizsgálat alá.

Dredfuss vizsgálatai szerint 2—10%-os fcén- 
savkoncentráció mellett 150—300° C között az 
alkoholkitermelés már gazdaságos eredményt 
mutat.

A szükséges nyomás 120—150 atm. A ma
gas üzemi nyomás miatt speciális berendezésre 
van szükség és a híg (8%) kénsav magas hő
mérsékleten igen súlyos koróziós problémákat 
okoz. Ezzel az eljárással az iparban még nem 
dolgoznak, bár aránylag igen magas konver
ziót — állítólag — 90%-t lehet elérni.

Kénsavnak katalizátorként való alkalma
zása esetén az egyensúlyi állandó és a hőmér
séklet közötti összefüggés matematikai alakja:

. in„  2100 „lóg 10 Kp — —_ -----6.19э

A kénsavnak katalizátorként való alkal
mazásánál számított JF  (szabad energiaválto
zások) értékét különböző szerzőknél az 1- ábra 
mutatja.

Savas katalizátorok mellett fémoxid hasz
nálatának lehetősége is felmerült. A fémoxidok 
közül főleg az ЛІ2О3 mutatott nagyobb akti
vitást.

Fémoxid-katalizátorok alkalmazása esetén 
általában 300° C és 100—130 atm. nyomáson dol
gozták. A gázáramlási sebesség 120 l/óra/kata- 
lizáitor 1. Adott körülmények között a kiterme
lés 2,6—3%.

A legutóbbi időben bevált eljárás adatai 
szerint 290° C-on és kb. 160 atm. nyomáson ját
szódik le a reakció, ahol a katalizátor fölötti 
kontakt idő 60 másodperc és akkor a konver
zió 2—4%. Katalizátorként íőszfátsókat hasz-
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nálnak (főleg vas, nikkel, kalcium, stroncium, 
bárium és magnézdumsókait).

A direkt hidratálás esetén az egyszeri át- 
bocsátásnál (per pass) a konverzió igen ala
csony és így nagymennyiségű gáz recirkulál- 
taitása szükséges. A reoirkuláltatás teszi szük
ségessé az aránylag nagy koncentrációjú etilén- 
tartalmú gázok használatát.

A fenti megállapítás ellenére a direkt hid- 
ratálási eljárás bizonyos előnyöket nyújthat 
főleg beruházási költségekben, és azért, mert 
nem szükségesek korrózióálló berendezések.

Az üzemi költségek fcb. ugyanakkorák, 
mint az ismertetendő kénsavas hidratálásnál.

Kénsavas eljárás.
A másik eljárás, amelynek nagyipari meg

valósítása előbb következett be és amellyel je
lenleg is igen nagy számmal dolgoznak üze
mek, a kénsavas eljárás, ahol a következő 
vegyi folyamat játszódik le: etilén esetén

C2H4 +  H2S04-------* C2H5HS04
C,,H5HS04 +  CJÍ4—» (C2H5)2S04 
CoH5S04 +  H20 —  C2H5OH +  h 2so 4 
(C2H5)2S04 +  2H2O -  2CíH5OH +  112S04

Az etilénnek és kénsavnak etilkénsavvá 
alakulásán már Faraday laboratóriumában is 
dolgoztak, de már ő előtte is, 1827-ben ismer
ték ezt a reakciót. Berthelot volt az első kutató, 
aki ennek a reakciónak az alkohol előállítására 
való felhasználását javasolta etiléntartalmú 
gázokból. Ö azt találta, hogy az etilénnek kon
centrált kénsavban való abszorpciója igen lassú 
folyamat normális hőmérsékleten, még erős ke
verés mellett is.

Berthelot leírta az etilénabszorpció sebes
ségének vizsgálatát kénsavban, mint egy olyan 
módszert, melynek segítségével világítógázok
ból etilén aránylag könnyen kinyerhető és al
kohollá alakítható, de ebben az időben még az 
így előállított alkohol legalább négyszer any- 
nyiba került, mint az erjesztése«. Számos ku
tató tovább vizsgálta ezt a folyamatot és a 
reakciót, etilénnek kénsavas eljárással etil
alkohollá való alakítását, három fázisra osz
tották fel:

1 . abszorpció,
2 . hidrolízis,
3. híg kénsav töményesítése.
Az első folyamat sebessége szabja meg az 

egész reakció sebességét.
Az abszorpciós teória szerint két film ala

kul ki a gáz és folyadékfelület érintkezésénél. 
A gáz és folyadék filmen való áthatolásnak 
sebessége, amit a diffúzió nagysága határoz 
meg, szabja meg voltaképpen az egész folya
mat sebességét.

Fritsche volt az első, aki az etilalkoholnak és 
dietiléternek előállítását üzemileg valósította 
meg a kénsavas eljárás segítségével. Ő gene
rátorgázt használt, melynek igen magas volt a 
telítetlen szénhidrogéntartalma. Az olefinben 
dús gázt 62—64 Bé kénsavval szobahőmérsék
leten mosta és így egy aránylag tiszta gázt 
kapott, amit forró kénsavon vezetett keresztül 
(110—120° C-on). Ezen a hőmérsékleten az ab
szorpció aránylag gyors és a keletkező etil
szulfát dekomponálódása lassúbb. Fritsche az

így keletkezett etilszulfosavat dolgozta fel al
kohollá vagy organikus saveszterekké. Az 
alkoholt vízzel való melegítéssel állította elő. 
Az eljárás nehezen volt megvalósítható, mert 
a nyert híg savat be kellett koncentrálni és 
ezért nem terjedt el az eljárás abban az időben.

Fritsche módszerével 2 2 % és ennél maga
sabb százalékú etiléntartalmiú gázt tudott fel
dolgozni azzal a nagyjelentőségű változtatás
sal, hogy a magasabb olefineket és diolefine- 
ket először 66  Bé-s kénsavval 40° C alatt mosta, 
hogy ezzel megakadályozza a polimerizációt.

A későbbi fejlődés során, kb. 1921-től Bury 
és Ollander, valamint Tidman az abszorbciós 
tornyokat különböző anyagokkal töltötték meg, 
a reakció gyorsabbá tételére. A kísérlet azzal a 
megfigyeléssel járt, hogy szilikingéi alkalmazá
sával az abszorbció sebessége 5%-kal nő. Kimu
tatták, hogy itt nem katalitikus reakcióról van 
szó, hanem a szilikagél alkalmazásával az a 
felület, amelyiken a kénsav érintkezik a gázzal, 
növekszik, így az abszorbció nagyobb felületen 
játszódik le. Optimális körülmények között az 
abszorbció hatásfoka 70% lehet.

Az etilén —■ etilalkoholgyártás megvalósí
tásával egyidőben Plánt és Sidgewioh kidolgoz
ták az etilén- és kénsavreakció mechanizmusá
nak elméletét is. Ök az etilén abszorbciójának 
változását és a hőmérséklet változását vizsgál
ták katalizátor nélkül. Mind a hőmérséklet, 
mind a konioentráeióváltoztatás igen nagy je
lentőségű.

Vizsgálataik szerint az abszorbció folya
mat három lépésből áll:

1 . etilén az oldatban (fizikai abszorbció).
2 . etilén reakciója kénsavval, amely etil- 

sül fosavat eredményez,
3. etilénnek az etilszulfosavnak reakciója 

egymásküzött, melynek eredménye dietilszul- 
fát.

Azt találták, hogy a dietilszul fát képződés 
mindig hekövetkezik, mielőtt az egész kénsav 
etilszulfosavvá alakult volna át. Vizsgálataik 
szerint, ha oleunot használtak, akkor egy olyan 
vegyűlet keletkezik, a karbidszulfát, amely nem 
hidrolizálható alkohollá.

CH2OSO»\
Karbil szulfát

CH2S02 /
Későbbi vizsgálatok azt bizonyították, 

hogy az abszorbció sebessége 99.5%-os savban
3—5-szőr akkora, mint pl. 95,5%-os savban. Az 
intenzív keverés, amely a gáznak és kénsavnak 
a bensőséges érintkezést lehetővé teszi, az ab
szorbció sebességét igen nagy mértékben növeli. 
Az abszorbció sebességét emeli még a hőmér
séklet növekedése is. 25—50° C növekedés az 
abszorbció arányát háromszorossá emeli.

A legújabb vizsgálatot az olefinek kénsav
val való reakciómechanizmusával kapcsolat
ban Robey végezte. Bizonyos mértékig alátá
masztotta ennek eredménye Plánt és D. Sid- 
gewieh vizsgálatait, és azt mutatta ki, hogy az 
alkilsulfosavnak két alakja van jelen az oldat
ban: egy kristályvízmentes és egy kristályvíz
tartalmú (1 mól.)- Ez az alkilszulfosav monohid
rát RHSO4H2O az okozója annak, hogy a hidro
lízis már hideg víz hozzáadásával is bekövet
kezik.
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A folyamat a következőképpen értelmez
hető elektrokémiai szempontból:

C11H211 -|- HSO4 -* CnH2n+1S04 
RS07 +  H30 + -  ROHt +  HSOi 
ROHJ +  H20 — » ROH +  H30+

Ennél a folyamatnál keletkező alkoxonium- 
ion gyors dekomponálódása következik be.

Gutyra szovjet kutató adja a H2SO4 és az 
olefinek (etilén) reakciójának a valóságos ered
ményeket legjobban magyarázó összefüggését. 
A nyert összefüggést a következő egyenlet fe
jezi ki:

(x—81,4) (y—1.19)= C.
ahol x =  a sav ec %-ban. y — a sav és alkohol 
aránya kg sav/kg alkohol.

C =  29,65 p =  l  atm.
C =  19.00 p =  10—12 atm.

A kísérleti adatok szerint a sav koncentrá
ciója 1 atm nyomásnál nem lehet kisebb, mint 
!)5%, 10 atm. nyomásnál 90%. Extrapolálás 
segítségével kiszámítható, hogy a legkisebb sav
koncentráció az eredményes munkához 81,4%.

Későbbi vizsgálatok azt bizonyították, hogy 
az abszorbció sebességét különféle adalékanya
gok elő tudják segíteni, illetőleg lehetővé tud
ják tenni a folyadékhártyán keresztül való 
gyorsabb diffúziót. Ilyen kedvező adalékanyag
nak bizonyult a kupro-oxid, amely már 5%-os 
mennyiségben az etilénnek olyan gyors ab- 
szorbcióját tette lehetővé, hogy 40“ C-on az 
etilénnek 94%-a alakult át etilszulfosavvá.

(Icíit, Pipik és Merfcetovszkaya vizsgálatai 
szerint a koncentrált ILSOi-ben (fs. 1,84) oldott 
1% ezüstsó az alkoholkitermelést 13—14%-ra 
emeli, azonban a hatás csak magasabb nyomá
son (15 atm. felett) figyelhető meg.

Engelhardt, Lömmel és Ossenbeck az ezüs
töt kolloidátlis oldatban használják 0,1 és 0,2%- 
ban 96%-os LLSCh-ben oldva, a katalizátor az 
adott esetben tizenháromszorossá emeli az ab- 
szorbciót.

Katalizáló hatást észlelt Compton etilkén- 
sav adagolásával. Pontosabb vizsgálatok az 
et'lkénsav autókatalizáló hatását mutatták. Az 
abszorbció hatásossága és ezzel a reakció sebes
sége növelhető Maimért vizsgálatai szerint, az 
etilén parciális nyomásának növelésével. A 
nyomás növekedésével a dietil-szulfát képző
désnek sebessége nő elsősorban. Az abszorbció — 
a. nyomás emelkedésével —• oly hevessé, oly 
nagy mértékben oxotermmé válik, hogy a rend
szert hűteni kell. 3,5 atm. nyomáson dietilszul- 
fát mennyisége 35%-kai, 10 atm. nyomáson 
62%-kal növekszik.

Az eljárás előnye, hogy a direkt-hidrálás 
egyensúlyától nincs korlátozva, mert az egyen
súly a savkoncentráció változásával megzavar
ható.

Az eljárásnak az a hátránya, hogy arány
lag nagymennyiségű higított savat kell besűrí
teni.

A híg sav bekoneentrálása két lépésben tör
ténhet: Az első lépés 70%-os H2SO4 előállítás- 
Az elpárologtatott gőzt a bidrolizáló kolonnába 
vezetik. A második lépésben Simonson—Man- 
tius kétlépcsős vacuunPepárlót alkalmadnak, 
ahol az első lépcsőben 89%-os savat állítanak 
elő 0,18 atm. nyomás mellett, a második lép

csőben érik el a kívánt koncentrációt 0.03 atm. 
nyomás alkalmazásával.

A kénsavas eljárás előnye, hogy aránylag 
magas alkoholkonversióval dolgozik (70—80%), 
és aránylag híg (25—30%) etilén tartalmú gázok 
is feldolgozhatok. Hátránya a már említett 
nagymennyiségű sav bekoneentrálása, speciá
lis berendezés szükségessége. A berendezés acél
ból készül, belül ólom, kerámiai anyag, vagy 
saválló műanyagbélésű és nyomásálló edények
ből áll.

Propilén esetében a közvetlen hidratálás az 
etilénnél megismert módszerekhez hasonló mó
don játszódik le. A használatos katalizátorok 
általában u. a., mint az etilén esetén. Legelter
jedtebbek a savak (H2SO4, H3P 0 4) és a savanyú 
sók.

Az egyensúlyi állandó:
ló g  10A P =  ^ F - 6.060u

hidratálási hő 9000 cal/mol.
A propilén esetében is a vízfelvételhez ala

csony hőmérséklet és nagy nyomás a kedve
zőbb. Azonban a közvetlen hidratálás még ke- 
vésbbé megvalósított út, mint az etilénnél. A 
kénsavas elnyeletési eljárás vegyipari megvaló
sítása már megtörtént.

A propilén gyorsabban reagál, mint a C2H4. 
azért alacsonyabb savkonoentrációt és alacso
nyabb hőmérsékletet használnak.

Az egyszerű észterképződés a polimerizá- 
cióval komplikálódik.

A folyamat a következő:
CH3-CH=CH2 +  H2S04 -»

CH3

CH3

CH3
C H -S04H^CHOH +  H2SO4

/
CH3

1855-ben írják le először a propilén és a 
kénsav reakcióját és a reákciótermékek desztil- 
lációját.

Az abszorbció mechanizmusát tanulmá
nyozva, Davis és Schuller kimutatták, hogy

1. az üvegedény falán kialakuló savhártyán 
az abszorbció nagyobb (cmLként), mint a sav 
felületén;

2. az ahszorbcióarány nem változik meg 
nagymértékben, ha a. felületet megújítjuk keve
réssel vagy más úton.

Az idézett szerzők kimutatták, hogy a reak
ció egy vékony filmben játszódik le. A propi
lénnél az abszorbció 300-szorosa az etilénnél 
észlelt abszorbció sebességének, ha a kénsav- 
koncentráció 80%, vagy annál magasabb.

Ormandy és Craven egy cikksorozatban 
számoltak be propilén és H2SO4 reakciójának 
vizsgálatáról. Kísérleteik eredményeként azt ál
lították,, hogy az abszorbeiót döntő súlyban 
polimerizáció és alkdezés követi, úgyhogy a 
propilén kénsavas elnveletése nem alkalmas irt 
izopropil alkohol előállítására. Ezt az állítást 
a kutatók egész zöme cáfolta meg és még 1914 
—1918 között megépült az első üzem (Melco 
Chemical Có) az izoprooil alkohol ipari elő
állításira kraikk-gáz felhasználásával. Ezt a 
gázt H»S mentesítés után 15—20° C között 87% 
(fs 1.80) H-.SOi-en vezették keresztül a hőmérsék
letemelkedést hűtéssel akadályozták. Amikor a 
sav fs. az 1.4-et elérte, négyszeres mennyiségű
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vízzel higítva, a polimerizált termékeket és az 
alkoholt ikidesztillálták-Így 91% izopropil alko
hol-kitermelés volt elérhető.

Pigulevszlky és Rudiakova, akik a propilén 
esetében a reakció mechanizmust és abszorbció 
sebességét vizsgálták 75—8 8 % lUSCh-ben azt 
találták, hogy monomolekuláris reakciónál ala
csonyabb rendű a reakció. Az abszorbció autó- 
katalitikus folyamat.

k — llt 2‘3 lóg —- — a —x
A keverés hatását vizsgálta Bakin és Gutirija. 
Atmoszférikus nyomáson (500—1000 fordulat
számmal 90% H.SOí-nél 4—4.2 kg CsHe volt 
szükséges 1 kg izopropil alkohol előállításához. 
Ugyanezt a kísérletet megismételve, az etiléné
nél 15 atm. nyomáson 1—3-szor .főbb hatásfokot 
értek el.

A kénsavas elnyeletésnél a reagált olefin 
mennyisége (egységnyi felületen, egységnyi idő 
alatt abszorbeálódott anyagmennyiség) arányos 
a nyomással és független a gáz koncentráció
jától.

Kénsavas albszorbciónál használatos katali
zátorok megegyeznek az etilénnél megismertek
kel, így leginkább az AgsSO*-t használják. Ez 
és általában MeSCb katalizátorok a reakció se
bességgyorsító hatásukon kívül a keletkező 
alkyhidroszulfátokat ■GilUHSGt) stabilizálják, 
így akadályozzák a polimerizációt.

Propilénnél a keletkező propilhidroszulfá- 
tot és propilszulfátot ki is extralhálják, hogy 
tisztább terméket nyerjenek és csökkentsék a 
koncentrálandó H2SO4 mennyiségét. Ilyen 
extrahálóanyag pl. butilkrezol.

Alacsony mólekulasúlyú olefinek főleg a 
Fischer—Tropsch szintézis és a krakkolás so
rán keletkeznek. Az előbbieknél csak propilén 
és etilén van egymásmellett, míg a krakkolás- 
nál etilén, propilén, butilén. Butilén és izobuti- 
lén hidratálása között lényeges differenciák 
vannak. Az izobutilén hidratálható a legköny- 
nyebben, már a HNOs is aktív katalizátor, 
amely a többi olefinre teljesen hatástalan.

A reakció sebességi konstans
_2.3026 lóg 10 (Co—-CV) Co =  o le fin  kezdeti konc,

A  f  Cf =  o le fin  konc. t idő u tá n

az egyensúlyi állandó, K értéke 3.64X10-2 
(150° C-on).

A hidratállá« szabad energiaváltozása —1330
cal.

A kénsavval való reakció is igen gyors. 
60%-nál koncentráltabb savban már polimeri
zál. A használt katalizátoroknak a hatása döntő 
súlyban a polimerizáció megakadályozása, ilye
nek a fémcianidok, carbonilek és az oldható Pt, 
Cu, Fe, Co, Ni, Ag sók.

A normál butén direkt hidratállása és a 
kénsavas elnyeletésnél fennálló íviszonyok a 
propilénnél megismertekkel azonosak.

Az egyensúlyi állandó:

lóg 10 A* =  —y -  — 6395

A n-butilénnél végzett vizsgálatok bizonyí
tották be döntően, hogy az Ag^SCh katalizátor 
reakoiógyorsító hatása a C atomszám növeke
désével csökken és mindinkább előtérbe jut a 
polimerizáiciós inhibitor hatás.

A tiszta olefinek felhasználása mellett a 
döntő probléma az egymásmelleit lévő olefinek

hasznosítása. Az egymásmelleit keverten lévő 
olefinekből alkoholelőállítás közvetlen hidratá- 
lással nem megoldható. A kénsavas elnyeletés 
eljárása azonban iparilag megoldott eljárás. 
A nehézség abban rejlik, hogy az abszorbció 
sebessége aránytalanul nő az atomszám növe
kedésével. Az abszorbció növekedésével a poli
merizáció sebessége is növekszik. A kénsavnak 
olyan koncentrációja, melynél az etilén elnye
lődik, igen nagy mértékben elősegíti a propilén 
és butilén polimerizációját.

A kevert oléfinek savas abszorbcióját több
tornyos rendszerekben szókás megoldani.

Egyik megoldás szerint a diolefinek réz- 
ammoniás kimosása után butilént 65%-os 
HaSCh-ben 60° C-on, a propilént 85%-os H2SO4- 
ben 40° C-on az etilént 95%-os IhStVben 85—90" 
C-o.n nyeletik el.

Merley 1,84 fs. kénsavon vezeti keresztül a 
kevert gázt — 15° C-on mindaddig, míg a fs. 
1,263-ra nem csökken. Az eljárás igen hossza
dalmas és állandó hűtés miatt iparilag nehe
zen megvalósítható.

A kénsav és az olefinek arányára külön
böző szerzők különböző adatot adnak meg. Az 
észlelhető nagy eltéréseket érthetővé teszik az 
eltérő vizsgálati körülmények. Adatok szerint 
1 moh olefinre 0,8 miol. H2S(h—3 moh i l 2S()t 
szükséges.

A kénsav szükséges mennyiségét a kísér
leti körülmények, ill. a savkoncentráció, nyo
más és hőmérséklet, valamint a katalizátor ha
tása határozza meg. A kénsav koncentráció, a 
hőmérséklet, és a gáz partiál is nyomásá
nak emelésével növekszik a kihasználás, és 
ugyancsak növeli a kénsav kihasználását kü
lönböző katalizátorok alkalmazása is. A kén
sav kihasználását növeli még, vagyis a szüksé
ges mennyiséget csökkenti az abszorbciós tor
nyok töltőanyaga, vagy erős keverés következ
tében bekövetkező turbulencia.

A keletkezett alkilhidroszulfátok és szulfá
tók (etil, propil, butil és izobutit) hidrolízisé
nél döntő probléma, hogy

1 . a hígításnál ne játszódjanak le az abszorb
ciós folyamattal ellentétes folyamatok, vagyis 
ne képződjék olefin (melegítésközben egy meg
határozott kénsav cc. fölött dehidratálódás ját
szódhat le);

2 . megtalálni a higítás gazdaságossági ha
tárát.

Az egész kénsavas elnyeletési módszer leg
kényesebb pontja a keletkező híg savak 'bekon- 
centrálása.

Etilénnél 35%-os savkoncentrációig szüksé
ges hígítani. Propilénnél szintén. Izobutilénnél 
20—25% koncentrációig szükséges lemenni.

A sav polimerizálódás és elszenesedés kö
vetkeztében feketén, sűrűn folyó és bekoncen- 
trálása előzetes tisztítást és költséges berende
zést igényel.

A kénsavas elnyeletési eljárás vázlata
A 2- ábra mutatja a nagyiipari alkoholelő

állítás elvi vázlatát. Az olefintartalmú gáz az 
absorber alján lép be és ellenáramban halad a 
kénsav és olefinszulfátok lefelé haladó áramá
val szemben. Az absorberben uralkodó nyomás 
14 -17,5 atm. a gáz kezdeti olefin tartalmától 
függően. A hőfok az olefin, ill. az előállítandó•
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alkohol szénatom számától függ. Etilén eseté
ben 82° C, propilén 30° C, n. butilén 15—30° C,
i. butilén 10° C. Mivel az abszorbcióközben hő 
keletkezik, a hőmérséklet állandó tartására 
hűtő csőkígyókat alkalmaznak. Az abszorbciós 
toronyból kijövő folyadékot szintén hűtik és re- 
cirkuláltatják a torony egy közbeeső pontjára, 
hogy a kívánt hőmérsékletet és a kívánt etil- 
szulfátkoncentráeióját fenntartsák. A torony 
tetején vezetik be a friss kénsavat, melynek 
koncentrációja, etilén esetén kb. 97,5%, pro
pilén 85%, n. butilén 75%. A kolonna tetején 
távozó gázokat vízzel mossák a sav nyomának 
eltávolítására és máscélú felhasználásra (tüze
lés stb.) vezetik el.

Az abszorberből kifolyó folyadék, kénsav, 
olefinszulfát és olefinhidroszulfát keverékéből 
áll. Ezt a folyadékot hűtik és keverőedénybe 
vezetik, ahol vízzel jól elkeverik. Innen kerül a 
ihidrolizálóba, ahol a hidrolízis teljesen leját
szódik. A ihidrolizálóból távozó folyadék, alko

hol, éter, kénsav és víz keverékéből áll, szenes 
és egyéb organikus anyagokat (polimerizált ter
mékek) is tartalmaz. Ezt a keveréket desztilláló- 
toronyiba vezetik, ahol az alkohol és éter ki- 
desztillálása után kh. 40—50%-os kénsav marad 
vissza. Az alkohol- és étergőzöket egy mosóba 
vezetik, ahol vízzel v. lúggal mossák. A mosó
ból forró gőzzel hajtják ki az alkoholt.

A mosóból eltávozó gőzöket kondenzálják 
és tisztítják. Először egy éterkolonnába vezetik, 
ahol az alkohol és éter elválasztása történik. 
Az étermentes alkohol további tisztításra egy 
rektifikáló kolonnába kerül.

A fentiekben leírt módon igen nagy meny- 
nyiségben, nagyipari termelésszerűen, állítanak 
elő alkoholokat. A termelés állandóan növek
szik, az erjesztéses úton való előállítás rová
sára. Az előállítási ár etilalkoholnál kh. 15%,. 
propilalkoholnál kb. 20%, butilalköholnál kh. 
20%-kal olcsóbb, mint az erjesztéses úton való 
előállítás.

Optikai és elektromos hőfokmérőeszközök használata
P I B C Z E L  A L A D Á R

A „Bányászati és Kohászati Lapok“ 1912. 
évfolyamának 21., 22. és 23. számában „Elektro
mos és fénytani alapon készült hőfokmeg'hatá
rozókészülékekről“ jelent meg egy ismertetésem, 
iíiészletesen közöltem az akkor használatos ösz- 
szes hőfokmérésre alkalmas berendezéseket. Az 
elmúlt 40 óv alatt elvileg a mérőkészülékeik alig 
változtak, csak azok szerkesztésében és kivitele
zésében láthatunk haladást.

A fénytani alapon készült Le Chatelier- 
féle hőfokmérőeszköz teljesen kiment a gyakor
lati használatból. Alig találkozunk már az első 
tudományos alapon megszerkesztett Wanner-féle 
píromé térnél, mély mérőeszköz 625 és 1000 fok 
Celsius, valamint 840 és 4000 fok Celsius közt 
volt alkalmas hőfok meghatározására.

A jelenleg használatos fénytani alapon 
szerkesztett hőfok mér őkészül ékek vagy össze

hasonlító izzószálas-, vagy összsugárzásmérő- 
berendeziések.

Az izzószálas pirométenek közül az első, gya
korlatban használatos mérőeszköz, a Siemens- 
Halske gyártmányú Holborn-Kurlbaum-féle 
volt- Pirani, Siemensék ismert nevű fizikusa, 
kísérletei alapján fejlesztette e műszert tovább. 
A műszer működési elvét az jellemzi, hogy a 
vizsgálandó izzófelületet egy izzólámpa izzó
szálával hasonlítjuk össze és e célból az izzószál 
fényességét addig változtatjuk, míg az az izzó- 
felülettel azonos lesz, azaz az izzószál képe az 
izzófelületen eltűnik. Az izzószál fényessége, 
helyesen fényerőssége, valamint abszolút Cel
sius fokokban kifejezett hőfoka és az izzószálon 
átmenő áram mennyisége közt arányosság van. 
A hőfok és az áram viszonyának értékét Pirani 
és Mayer
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lóg i — a -\-b  lóg T
képlettel fejezte ki, liol a és b állandókat két 
hőfokméréssel határozhatjuk meg, egy ugyan
azon lámpánál. Az izzószálon átfolyó áram
mennyiség mértéke a szál hőfokának. Tehát, ha 
az izzólámpa szála, a mérendő felületen eltűnik, 
a szálon átfolyó áramerősség megadja a felület 
hőfokát.

1 . á b ra .

Az izzószálas pirométer kiviteli elvét az 1. 
kép adja meg. Oi a szemlencse, ()■> a tárgy
lencse, L az izzólámpa, F fónyrekesztő, V szín- 
szűrő, E az izzólámpa áramerősségét szabályozó 
ellenállás, A  az áramerősséget mutató amper
mérő, T az áramot szolgáltató telep. Az izzószá
las pírométerek különböző néven lesznek forga
lomba hozva, de lényegileg ugyanazon elven 
épülnek fel. Egyes gyártmány óiknál az optikai 
és elektromos rész egybe van építve, másoknál a 
telep a mérőműszerrel egy egység és az optikai 
rósz külön egység, s kettő egy kábel útján csat
lakozik egymáshoz. Az izzószálas pirométer 
pontos és megbízható műszer. Kezelése a követ
kező: az optikai részt reá irányítjuk a mérendő 
felületre, az eltolható tárgy- és szemlencsével 
élesre állítjuk be a mérendő felületet és az izzó
lámpa szálát, majd az ellenállásit addig forgat
juk el előre vagy hátra, míg az izzószál legvilá
gosabb része el nem tűnik a mérendő felületen 
s ekkor leolvassuk a műszert, mely vagy köz
vetlen, vagy egy táblázat segítségével adja meg 
a felület hőfokát. A pirométerek el vannak 
látva vörös szánszűrővel, hogy monocliromfény 
útján pontosabban mérhessünk, ugyanezen ok
ból egyes pirométerek még kék és sárga szín
szűrőkkel is fel vannak szerelve. Tartozéka 
még a pirométereknek egy beépített, vagy reá 
csavarható fénytompító, melynek segélyével két 
méréshatáron dolgozhatunk. Az alsó méréshatár 
700—1400—2000, n felső határ egyes esetekben 
1400—3000 fok Celsiusig van megadva.

A pirométer megbízható, komoly egyének 
kezében évekig használható lámpacsere nélkül. 
Természetesen az áramot szolgáltató telepet idő
közönként újjal kell pótolni. A csere ideje min
dig a píroméiért kezelő egyéntől függ. Jó keze
lés mellett a telep egy évig is használható. Sza
bály az, hogy csak a mérés ideje alatt adjunk 
áramot a lámpára s azután azonnal árammen
tesítsük azt. Ezzel kíméljük a lámpát is, így biz
tosítjuk annak pontosságát. Óvjuk a píroméiért 
minden mechanikai igénybevételtől. Ne dobál
juk ide-oda, mert az ampermérő kényes műszer. 
Ne szedjük a pirométert szét, mert a lámpa 
könnyen tönkre megy, jobbik esetben rosszul 

Jesz visszahelyezve, ami a mérés pontatlanságát 
vonja maga után.

Nagy előnye az izzószálas pirométereknek, 
hogy kis felületeket is pontosan mérhetünk hő
fokra, ha a felületeket az izzólámpa szálának 
felső vége takarja, továbbá előnye, hogy nem 
függünk egy aránylag nagy határon belül, a 
mérendő tárgy távolságától.

Ha az izzószálas píromét ereket le akarjuk 
ellenőrizni, azt legjobban az arany és palládium 
fémek olvadáspontjával végezhetjük, mert ere
detileg ezekre az alappontokra lesznek a piro
méterek beállítva, azaz 1063 és 1554 fok Cel
siusra.

Nagyon pontos és tudományos mérések ese
tében ajánlatos a pirométereket időközönként 
ellenőrizni. Gyakorlati mérések esetében az 
egyes pirométereknél s egymásután következő 
méréseknél ±  15 fok Celsius eltérés szokott 
lenni.

Nagy gyakorlattal bíró és állandóan ugyan
azzal a pirométerrdl dolgozó személyeknél vár
hatunk csak pontosan közel eső mérési eredmé
nyeket. Sok függ a szem kifáradásától is. Mérés 
közben ne vegyük szemünket sokáig igénybe, 
mert minél hosszabb ideig mérünk, annál pon
tatlanabb eredményeket kapunk. Mérés közben 
ne figyeljük az ampermérőt, mert akkor rend
szerint magunkat befolyásoljuk is rosszul mé
rünk. Csak a befejezett mérés után nézzük azt 
meg, leolvasva a kapott értéket.

Az izzószálas pirométereknek van egy más 
kivitele is, melynél nem az ampermérőn át
folyó áramerősséget mérjük, hanem a lámpá
hoz vezetett áram feszültségét. Az ilyen típusú 
pirométerek vázlatát s kapcsolási elvét a 2. ké
pen mutatom be. Itt Ot a tárgylencse, F a fény- 
tompító, L az izzólámpa, melynek izzószálát 
liasonlítjuk össze a mérendő felülettel, Ok a 
szemlencse, S a színszűrő, E a szabályozó ellen
állás, T az áramot szolgáltató telep és V a volt
mérő, melynek segélyével olvassuk le az izzó
lámpáihoz vezetett áram feszültségét. A volt
mérő nem feszültségre, hanem hőfokokra van 
beosztve empirikus mérések alapján.

A készüléknek két lényeges hibája van. Elő
ször, ha a lámpa feje és foglalata közt valami- 
kép a legkisebb meglazulás áll be, vagy más 
okból átmeneti ellenállásváltozás áll elő, hamis 
értékeket ad. Második hibája, hogy a lámpa-

csere csak a készüléket szállító cégnél eszközöl
hető, mert nagyon nehéz két pontosan azonos 
karakterisztikát mutató lámpát találni.

Előnye volna a rendszernek, hogy finomabb 
skála, illetőleg hőfokbeosztást enged meg, mint 
az előbb leírt ampermórósen alapuló pirométer.

Ne felejtsük azonban el, hogy az .emberi' 
szem összehasonlító érzékenysége határt szab a 
mérések pontosságának. Hiába van finom skála
beosztású műszerem, ha nem tudom az izzóiéin-
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Iliteket annak megfelelően tökéletesen össze
hasonlítani.

Van az optikai pirométereknek egy a gya
korlatban nagyon elterjedt típusa. Elterjedésé
nek titka a műszer kényelmes kezelhetőségében 
rejlik. A 3. képen látjuk a műszert felvázolva- 
0\ egy eltolható tárgylencse, mely a vizsgá
landó izzófelület képét a I) fénytompítórendsze
ren át a P összetett prizmára veti. Ezen kettős 
prizma négyszeresen elhajlítja a fénysugarat s 
az izzófelület képét a V  színszűrőn keresztül az 
0 - 2  szemlencsére irányítja.

Megismertük a pirométer fénytani felépí
tését, nézzük annak villamosberendezését. K  
kapcsoló segélyével a T telep áramát E szabá
lyozható ellenállás, M ampermérő és L izzólám
pán keresztül zárhatjuk. A bekapcsolt izzólámpa 
megvilágítja a P prizma le nem fedett F kör- 
alakú felületét. Ezen megvilágított felület bele
esik az odavezetett vizsgálandó izzófelület képié
nek közepébe.

Az O2  szemlencsén át nézve egy síkban lát
juk az izzófeliilet képét és az izzólámpától meg
világított kis köralakú felületet s így módunk
ban van e kettőt összehasonlítani. Ezen össze
hasonlítás lehetősége lényege e pirométer- 
típusnak.

Lássuk, hogy miképpen mérünk a piromé- 
terrel- Először békaoesoljuk az áramot és az E 
ellenállás segélyével beállítjuk az izzólámpán 
keresztül folyó áram erősségét, a készüléknek 
megfelelő s azon feltüntetett értékre. Ezen áram
erősséget A  ablak alatt látható ampermérő- 
skálán olvassuk le,. Ezzel a készülék a mérésre 
kész.

A mérésre beállított pirométert reá irányít
juk a vizsgálandó felületre és annak kópét az 
Oi eltolható tárgylencse segélyével élesre állít
juk be. Bekapcsoljuk az izzólámpát a K  nyomó- 
kapcsoló segélyével. Addig forgatjuk el a I) 
fénytompító reeézett korongját, míg az ()■> szem
lencsén át látható izzó felület és az izzólámpa 
útján előállt kis kerek megvilágított körfelület 
színárnyalata azonos nem lesz, vagyis az utóbbi 
a vizsgálandó izzófelületbe bele nem olvad. A 
kapcsoló nyomógombját elengedve, H ablakon 
át leolvassuk a skálán látható hőfokot. Itt a 
D fénytompító elforgatásával vagy tompítjuk, 
vagy erősítjük az izzófeliilet fényét, a szerint, 
hogy azt jobb vagy hal irányban forgatjuk el.

A fénytompító apró szegmentekből van 
összeállítva, fotometrikusan bemért tiszta, át

látszó, színtelen üveggel kezdve, egész sötét
szürke üvegig.

Ezen pirométer empirikus skálával dolgo
zik. Előnye a praktikus alakja, könnyen kezel
hetősége. Hátránya, hogy az izzólámpát állan
dóan ellenőrizni kell s a legkisebb áramingado
zás nagy mérési hibaforrás lehet.

A most vázolt pirométer tudományos méré
sekre nem alkalmas. Jól használható azonban, 
ha nem fektetünk súlyt pontos értékekre. Te

kintve, hogy aránylag nagy felületeket hason
lítunk össze, a szemet nem fárasztja ki. Ipari 
munkavállalók szívesen dolgoznak vele. Mecha
nikai igénybevételre érzékeny.

Az eddig leírt piromótereknól szemünk szín
árnyalatot összehasonlítókópeisségét használtuk 
fel méréseink céljára. Ezután azokat az optikai 
pirométereket ismertetem, melyek teljesen auto-

4. ábra .

mát ikusan dolgoznak. Ezeket összsugárzjásmérő- 
berendezéseknek hívják. Mennyiben helyes, 
avagy nem helyes ez a megnevezés, arra kitérni 
nem óhajtok.

Ezen önműködőleg mérő hőfoikmeghatározó- 
berendezések elvét a 4. képen, kiviteli alakját 
az 5. képen mutatom' be. A 4. képen látható 
vázlaton Oh tárgylencse az izzó felület kópét 
I) fényrekesztőn át egy fény vagy hőérzékeny- 
elemre, T-re veti. Az érzékelő elem elektromos 
áramot szolgáltat. A keletkező áram V áram- 
mérőszierkezetet kitéríti nyugalmi helyzetéből. 
A kitérés arányos a mért izzófelület hőfokával. 
O]t szemlencse itt csak arra szolgál, hogy a 
mérendő felületre állíthassuk be a műszerünket.

Tekintettel arra, hogy az izzófelületek hő
sugarakat bocsátanak ki, és pedig infravörös 
sugarakat, kezdetben bolométereket használtak 
fel (Langley, Lumimer és Kurlbaum) a sugár
zás nagyságrendjének meghatározására. Az 
energiaspektrum hosszú hullámrészének meg
figyelésére Rubens thermooszlopokat állított 
össze. A bolométerekkel nehézkesek voltak a 
mérések. Ezzel szemben a thermoelemekkel a 
gyakorlatnak megfelelőbb készüléket sikerült 
szerkeszteni.

A kutatók évtizedes munkáját siker koro
názta a kialakult önműködő hőfokmérőeszköz
zel. Az 5. képen látjuk ezen pirométer vázlatát- 
A mérendő felületről jövő és ü  fény keresztüli 
áthaladó hő- és fénysugarakat a T homorú 
tükör összegyűjtve az E thermoelemoszlopra 
veti. A hősugarak az egymásután kapcsolt hő
elemeknek forrasztási pontjait felmelegítik, az 
így keletkező áramot R kiegyenlítő ellenállások 
közbeiktatásával egy érzékeny milivoltmérővel 
mérjük. A vizsgált izzófeliilet hőfokával ará
nyos a milivoltmérő kitérése. A milivoltmórő 
hőfokbeosztással van készítve s így közvetlenül 
olvashatjuk le a megmért izzófelület hőfokát.

A műszerben alkalmazott tkermcelemek 
száma változó: 16, 24, 36, 48 és 64 lehet, a szerint, 
hogy a pirométert milyen célra és milyen érzé
kenységgel  ̂ óhajtjuk használni. A leginkább 
használt műszer vagy 16 thermodemmd van 
megszerkesztve 50 ohm belső ellenállással, vagy 
36 ther modemmel és 100 ohm belső ellenállás
sal. A 16 thermoelemes műszernél az elemek 1,44 
inm2 felületen, a 36 thermoelemesnél 4 mm-
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felületen vannak elosztva. A thermoelemek, izo
lálva egymástól, egy vörösrézházban fekszenek, 
védve a nem kívánatos hőhatásoktól. A thermo
elemek forrasztási helyei csak homorú tükör 
felé fordított oldalon egy, egészen kicsiny nyí
láson keresztül kapják a homorú tükörtől reá
juk irányított sugarakat. A hőelemek forrasz
tási helyei fekete felülettel vannak bevonva

(palládium, vagy platina-korommal), hogy így 
biztosítva legyen legtökéletesebb hőfelvétel. Ez 
az elrendezés felel meg a fekete sugárzó tes
tekre vonatkozó Stefan—Bolzmann-féle tör
vénynek.

E =  A(T* — Tb)- nek,
hol E a thermoelemek és a mért felület közt 
kicserélt hőenergia, A  egy állandó, T a mért 
felület abszolút hőfoka, Ta a hőelemek abszolút 
hőfoka.

500 fok Celsiuson felül a Tt-t a T-vel szem
ben elhanyagolhatjuk s így a képlet lesz:

E — AT'
más szóval a környezet hőmérséklete és annak 
változása nem befolyásolja a méréseredmé
nyeket.

Ha a mérendő izzótest hőmérséklete 1800 
fok Celsiusnál magasabb, akkor a. pirométer 
hőelemeinek forrasztási pontjai túlmelegednek s 
azok fekete bevonata szenved vagy tönkremegy, 
s a műszer a fekete testekre vonatkozó törvény
nek nem tehet tovább eleget. Tehát túlmelege- 
déstő'l a műszert óvni kell, az azon levő fény- 
rekesztőt a műszerhez adott utasítás szerinti 
értékre kell állítani.

A műszert mindig be kell állítani a mé
rendő felület és a műszeren megadott V alap
pont közti távolság szerint. Errevonatkozólag 
a műszerekhez az azt szállító vállalatok pontos 
utasítást adnak.

A műszer szemlencse felőli végén van egy 
beosztott, elfordítható és recézett koronggal el
látott tárcsa, melynek segélyével eszközöljük a 
távolságnak megfelelő beállítást. Ha a beállítás 
helyes volt, akkor a mérendő izzófelület kópét 
pont a hőelemek felületén látjuk. Ellenkező eset
ben a kép, vagy nagyobb vagy kisebb, mint a 
liőelemeli felülete. Tehát ki kell javítanunk a 
hibát azzal, hogy a távolságbeállítókorongot 
előre vagy hátrafelé elforgatjuk, míg a helyes 
egybevágó képet megkapjuk.

Ezen, különben nagyon jól alkalmazható 
pirométer helyes beállítása gyakorlatot igényel. 
Igaz, ha egyszer helyesen van az beállítva,

azután önmüködőleg adja meg a leolvasó mű
szerem a hőfokértékeket.

Sokan a píromét erek hátrányára könyvelik 
el, hogy nem lehet pontosan egy kívánt mé
rendő kis felületre beállítani, és hogy a mé
rendő felületeknek mindenkor a. feketén sugárzó 
testekre vonatkozó feltételnek eleget kell ten
niük. A helyes mérések biztosítására igye
kezni kell arra, hogy megvalósítsuk e feltételt 
azzal, hogy a nyílásnak felülete, melyen át a 
hő- és fénysugarakat kapjuk, ne legyen nagyobb, 
mint az egész feketén sugárzó test felületének 
1 százaléka. Nem szabad elfeledkezni arról sem. 
hogy e nyílás minimális nagyságának meg kell 
felelnie a pirométer adatainak. így, ha a hasz
nálati utasítás 90 centiméter mérőtávolságnál 
30 mm átmérőt ír elő, 120 centiméter mérőtávol
ság esetében 40 mm átmérőt és 150 centiméter 
mérőtávolság esetében 50 mm átmérőjű nyílást 
kíván, iazt be kell tartani, viszont ezen meg
adott nyílások felülete nem lehet nagyobb, mint 
mondottuk, összsugárzó felületek 1 százaléka. 
Vagyis pl. a 30 mm átmérő esetében a mérendő 
feketén sugárzó test belső felületének legalább 
706 négyzetcentiméter nagyságúnak kell lennie.

Ezen feltételek: a távolság, a mérő nyílás 
nagysága, és a feketesugárzó test felületének 
nagysága egy némely rendszerű pirométernél a 
mérés pontosságának rovására át vannak 
hidalva. Ezen pirométereknél elég, ha a mé
rendő meleg vagy izzófelületekre reá irányít
juk a műszert, egy megadott távolságon belül. 
A műszer automatikusan adja meg a gyakor
latilag megállapított skálán a felületek hőfokát.

Általában az optikai pirométereket hasz
náljuk 700 és 3000 fok Celsius határok közt való 
mérésekre. Bizonyos feltételek mellett természe
tesen magasabb hőmérsékletek mérésére is al
kalmasak azok. Ha kis felületeket akarunk 
mérni, akkor az izzószálas pirométerek haszná
lata előnyösebb, míg nagy felületek mérésénél 
jól alkalmazhatók a leírt összsugárzásmérők. 
Gyakorlatban mindig azt a rendszerű hőfok- 
mérőt választjuk, mely céljainknak alkalma
sabb, s a kívánt mérési pontosságnak jobban 
megfelel. Más mérőeszközt kell a gyakorlati 
mérésekre, és más a  kutatási munkák céljaira 
használni.

Fizikai munkavállalók közt sokszor talál
hatunk egyeseket, kik úgy a mérés pontosságá
val, és a mérőeszközök lelkiismeretes kezelésé
vel túltesznek a szellemi munkavállalók átla
gán. Ne adjunk soha felületes, ideges és türel
metlen egyének kezébe hőfokmérőeszk őzt, mert 
azok, eltekintve, hogy rosszul mérnök, a mérö- 
eszköziöket idő előtt tönkreteszik. Ha magunkon 
azt tapasztaljuk, hogy méréseink nem megbíz
hatók, inkább bízzuk a méréseiket azokra, kik 
természeti adottságuknál (jobb szem, nyugalma
sabb beállítottság stb.) fogva erre megfelelőb
beknek mutatkoznak. Nem szabad itt személyes 
hiúságnak felülkerekednie. Lehet valaki első
rendű munkaerő anélkül is, hogy optikai piro- 
méterrel pontosan és megbízhatóan mérni 
tudjon.

Az optikai pirométereket használjuk ol
vasztókemencék, izzító- és edzőberendezések, va
lamint vákuumkemenoék, kerámiai és cement
ipari kemencék, üvegolvasztókemenoék, vasipari 
kemencék hőfokának megállapítására. Egy 
munkadarab hőfokának mérésére alkalmasabb 
az izzószála« hőfokmérő, mint az összsugárzás- 
mérőberendezés.
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A gyakorlatban és laboratóriumi mérések
nél 1600 fok Celsiuson alul, a hőmérsékletek 
nagyságrendjének megfelelően, ellenállásméré
sen alapuló és hőelemes villamosmérőeszközöket 
használunk.

1871-ben használta fel először Werner Sie
mens hőfokmérésre a fémek azon tulajdonságát, 
hogy a jég olvadáspontján megállapított villa- 
mosellenállásuk emelkedő, egy Celsius fokon
ként k'b. 0,4%-kai növekszik. Calllendar volt az, 
ki először a hőfolkmérés céljaira alkalmas ellen- 
óllá smérósen alapuló műszert megszerkesztette.

Ugyancsak Callendar dolgozta ki e méréseik 
fizikai feltételeit, foglalkozva a platina- és 
valódi hőmérséklet közti összefüggéssel.

Az ellenálláshőmérők a cél és az alkalma
zott ellenállásmérés módszerei szerint külön
félekép épülnek fel- A 6 . képen mutatom he 
vázlatosan magát a hőérzékélőt és az ahhoz tar
tozó mérési módszereket.

A H hőérzékelő rendszerint kemény üvegre 
tekercselt nagyellenállású, tehát vékony platina- 
szálból készült ellenállástest, mely egy védő- 
üvegbe van betolva vagy abba beforrasztva, 
vagy azzal egybeforrasztva. Maga az ellenál- 
lást,hordó test és a védőcső lehet magasabb hő
mérsékletek esetében kvarcüvegből is. A 
platinaszálat használat előtt villamos úton, te
hát átvezetett árammal kihevítjük, hogy így a 
szánhúzásnál keletkező liúzási feszültségeket 
kiküszöböljük és a szál lágyságát biztosítsuk. 
Ezzel a szál a használatkor fellépő hőfokválto
zások folytán nem mutat állandó ellenállásvál- 
tozásdkiat, hainieim mindig azonos ellenállásérté
keket ad. A szál végei ott, hol már a  mérendő 
közegen kívül vannak, rendszerint rézvezeté
kekhez vannak forrasztva. Hogy a forrasztási 
helyeken fellépő hőelektromoshatásokat kikü
szöböljük, a forrasztási helyeket közel egymás
hoz vezetjük. így  azok teljesen azonos liőmér-

sékleten lesznek s a forrasztási helyeken kelet
kező thermoáram ellentétes irányú lóvén, saját 
magát egyenlíti ki. Elvezetőnek úgynevezett 
kompenzációs huzalt használunk, mely sem a 
platinával, sem a rézzel nem ad számbavehető 
potenciálkülönbséget.

Használat előtt még a gyárak a kész hő
érzékelőket többször 500—600 fák Celsius hőfo
kon hevítik ki, míg pontos mérések biztosítják, 
hogy azok villamosén enállása azonos hőfokon 
állandó marad.

A pliatinalmzal átmérője változó lehet, füg
gően lattól, hogy milyen ellenállású hőérzékelőt 
óhajtunk előállítani. Alacsonyabb hőmérsékle
tek esetében platina helyett más fémeket is 
használnak ellenállástestnek. A platinaiszállal 
készült hőérzékélők 10— 100 ohm (hidegen 
mérve) ellenállással szoktak készülni.

A hőfokmeghatározás a hőérzékelő ellenál
lás változásának mérése alapján történik. E 
mérést vagy a Wheatstone-híd útján, vagy a 
differenciál-galvanométer elve alapján végez
hetjük el.

A 6 . kép bal- és jobboldali vázlatán a 
Wheatstone-híd elvének alkalmazását látjuk két 
különböző megoldással, a középső képen pedig 
a differenciál-galvanométer elvének alkalma
zását.

A baloldali vázlaton A az áramforrás, ,1/ 
a 'mérőműszer, H a hőmérsékletérzékelő (vál
tozó ellenállás), F a kiegyenlítő ellenállás, P i az 
állandó ellenállás és K  a kapcsoló. A hőmérsék- 
letérziékelő, mint változó ellenállás lesz a. Weath- 
stone-híd egyik ágába kapcsolva. Az I., II. és 
IH-mal jelzett ágak és P\ ellenállása állandó és 
megfelel annak az értéknek, mely a mérőműszer 
alappontját adja. Ha a K  kapcsolót a P i ágra 
kapcsoljuk, akkor tekintve, hogy a hídban levő 
ellenállások azonosak, a mérőműszer mutatója 
nyugalmi helyzetben marad. Ha a K  kapcsolót
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a hőérzékélőre fordítjuk, akkor a műszerünk az 
ellenállás változásának megfelelően nyugalmi 
helyzetéből ki fog térni. Ezen kitérés ,a hőfok 
változásával arányos.

A Pi állandó ellenállás a híd és a mérőmű
szer ellenőrzésére szolgál. Egy, a műszeren meg
adott hőfoknál a liőmérsékletérzókelő helyett a 
Pi vizsgáló- (ellenőrző) ellenállást kapcsolva be 
a hídba, a műszer mutatójának az alapponton 
kell maradni. A mérésnél fontos feltétel, hogy 
állandó legyen az áramforrás feszültsége, mit 
a Pi vizsgáló- és a P kiegyenlítőellenállás segé
lyével a műszernél megadott értékre állítha
tunk be.

A feszültség esetleges beállítása után a hő
érzékelőt a mérendő térbe behelyezve, a tér hő
fokát a műszeren leolvashatjuk.

A 6 . kép jobboldali vázlatán látható elren
dezésnél az áramforrásfeszültség értékét, egy 
d/rgyel jelzett mérőműszer beiktatásával is 
ellenőrizhetjük. Itt A  az áramforrás, H a hő- 
érzékelő, Pi a kiegyenlítő ellenállás, I. és II. 
állandó ellenállások, M a mérőműszer. Mi a 
hídon kívül bekapcsolt voltmérő, melynek segé
lyével és a P szabályozóellenállással az áram
forrás feszültségét a műszeren jelzett értékre 
állítjuk be. A hídban levő M műszeren közvet
lenül leolvashatjuk annak a térnek a hőmérsék
letét Celsius fokokban, melyben a hőérzékélő 
van.

A (i. kép középső vázlata a kereszttekercses 
műszer alkalmazását mutatja. Az áramforrás 
egyik vezetékét kettéágaztatva, a keresztteker
cse» műszer egy-egy tekercsének kivezető szá
lára kapcsoljuk. Az áramforrás másik vezetékét 
a K  kapcsolón átvezetve, hasonlóan két ágra 
osztjuk. Az egyik ágat P-vel jelzett kiegyenlítő 
ellenálláson át a kér észt tekercs egyik tekercsé
nek szabad végéhez kötjük, a másik ágat a 
H-viú jelölt hőérzékelő közbeiktatásával a 
kereszttekercs másik tekercsének szabad végére 
kapcsoljuk. Ha a K  kapcsolót zárjuk, akkor áram 
indul meg, mely egyrészről a P kiegyenlítő
ellenálláson át, másrészről a H hőérzékélőn 
keresztül folyik és áthalad a tekercseken. Ha a 
kiegyenlítőellenállás és a hőérzékelő ohmikus 
értéke ugyanaz, akkor a kereszttekercses műszer 
nyugalmi helyzetben marad, függetlenül az 
áramforrás feszültségétől. A hőérzékeaűellen- 
állás változása mértékével arányosan tér ki a 
műszer mutatója jobbra vagy balra a szerint, 
hogy az ellenállás a hőérzékélőben esik avagy 
emelkedik. A műszer Celsius fokokban mutatja 
a kitérés nagyságát.

Pontos mérésék esetében Wheatstone-elv 
szerint dolgozunk, gyakorlati méréseknél rend
szerint >a kényelmesebb, a kereszttekercses mű
szer alkalmazását választjuk.

Az ellenállásos platinahőérzékelőket rend
szerint a gyakorlatban — 40" Celcius és .+  450° 
Celsius közt használják. Ezen a hőfokikatáron 
innen és túl nem követi a platina a Callendar 
által megállapított hőfokok és az azokhoz tar
tozó ellenállásértékre vonatkozó összefüggést.

Tudományos vizsgálatoknál használnak kü
lön e célra kalibrált ellenállásos platmahőérzé- 
kelőket — 193“ Celsiusig, Ezen hőfokon alul 
alkalmaznak a platina helyett más fémeket is, 
így a többek közt a Kahlbaum-féle ólmot, mint 
pl- a Hélium olvadás- és forráspontjának meg
állapításánál (— 272° és — 268° C).

Az ellenáliásos hőérzékelőkkel való mérés
nek nagy előnye, hogy szigorú pontossággal és 
a mellett kényelmesen tudjuk a hőmérséklete
ket úgy pozitív, mint negatív irányban kö
vetni. A mérőberendezés aránylag egyszerű és 
könnyen kezelhető.

Az ellenálláspirométereket vagy egyszerű 
mérő-, vagy pedig regisztrálóműszerrel alkal
mazzák. Az utóbbit ott, !hol folyamatos méré
sekre van szükség. Nagy elterjedésnek örvend 
ezen mérési módszer a vegyiiparban, különösen 
pedig az erjesztőiparban, így a sör- és szesz
gyárakban, a festő- és lakkozóiparban. Kristá- 
lyosítóberendezéseknél alkalmazzák, hol fontos 
a hőmérséklet betartása egész kis határok közt. 
Az öntödei szárítókamráknál sok esetben mással 
nem helyettesíthető segédeszköz megbízhatóság 
szempontjából. Nagyüzemekben, . szállodákban, 
kórházakban ellenállá spirométerekk el központi
lag figyelik az egyes termek [hőmérsékletét s 
így nyert adatok alapján szabályozzák a köz
ponti fűtést, sok esetben a szellőztetést is. Agrár 
államokban a nagy tömegekben lerakott, vagy 
beraktározott széna hőfokát az öngyulladástól 
megóvandó, ellenálláspirométerekkel figyelik. 
Használják még a nagymennyiségű és zárt 
helyen raktározott, könnyen begyulladó szenek 
állandó ellenőrzésére. A tengerjáró hajókon, 
mint tűzbiztosítóberendezés lesz felhasználva. 
Messze menne, ha sokoldalú felhasználhatóságát 
fel akarnánk sorolni.

Azon esetben, ha magasabb hőmérsékleteket 
akarunk mérni 800, 1000, 1600 fok Celsiusig, 
akkor hőelektromos-pirométereket használunk. 
Regnault 1857 körül használta fel először See- 
becke 1821-ben közzétett thermoelektromosságra 
vonatkozó felfedezését hőfokmérés céljaira, 
azonban nem kielégítő eredménnyel. 1887-ben 
Le Ohatelier és Barus szerkesztették meg a 
valóban használható hőelektromos hőmérséklet- 
mérőberendezést és dolgozták azt ki gyakorlati 
célokra. Magas hőmérsékletek mérésére kizáró
lag Le Ohatelier hőeleme alkalmas, mely tiszta 
platinából és 1 0 % rhodiumot tartalmazó platina
ötvözetből készült szálak, huzalok összeforrasz- 
tása útján készül. Alacsonyabb hőmérséklet 
mérésénél krómnikkel és nikkel (1200° C-ig), 
konstantan és vas (800° C-ig) összeforrasztúsa 
útján készült hőelemeket használhatunk. Van 
ezeken kívül más fémekből és ötvözetekből ké
szült 'hőelem is, de felsorolása rövidre szabott 
ismertetésem határain túl menne.

A 7. képen látjuk a hőelemes pirométer el
rendezésének vázlatát. A két különböző és for
rasztási helyükön t.her m o el ektr omos áramot 
szolgáltató huzal egymástól szigetelve vagy 
közvetlenül, vagy közbeiktatott vezetőkkel 
(kompenzációs huzal) egy érzékeny milivolt- 
mérőhöz vám kapcsolva. Ha a forrasztási hely 
hőmérséklete hőhatásra emelkedik, akkor a 
keletkező thermoáram közel arányosan a hő
mérséklettel kitéríti nyugalmi helyzetéből a 
mérőműszert. A 8 . képen láthatjuk platina és 
platina-rhodium hőelemre jellemző milivolt- 
hőmérsékletgörbét. Természetesen különböző 
gyártmányú anyagoknál egy csekély eltérés 
van. Minden gyár megadja anyagának pontos 
hőfok- (milivolt) táblázatát.

Az esetleges érdeklődők céljaira közlöm 
néhány gyakorlatban alkalmazott hőelem ada
tait, összehasonlítva a platina és platina- 
rhodiummal készült kőelem értékeivel.
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Haereus-féle hőelemek milivolt értékei
H ő fo k

C P t-P tR h A uP d-
P tR h N i-N iC r

K onstan -
ta n
vas

K on stan -
ta n
réz

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 0.53 2,30 3,25 4,50 3,20
200 1,31 5,94 7,30 9,90 8,33
300 2,19 9,98 11,40 15,59 13,38
400 3,12 14,39 15,50 21,00 19,38
500 4,09 19,12 19,80 26,70 25,78
«00 5,10 24,08 24.05 33,70 32,88
700 0,14 29,18 28,30 — —
800 7,21 34,35 32,30 — —
000 8,32 39,53 36,45 — —

1000 9,45 44,00 40,03 — —
1100 10,01 49,71 44,80 — —
1200 11,78 54,60 48,95 — —

1300 . 12,90 59,50 — — —

1400 14,15 — — — —
1500 15,34 — — — —
1000 10,52 — — — —

Ma imár kaphatók oly műszerek, melyek 
károm, esetleg négy különböző milivoltértekre 
kapcsolhatók át ,s így felváltva lehet ezen mű
szereken platina platina-rhodium, nikkel nikkel
króm, vas konstantan, esetleg arany-palladium, 
pia tina-rth ódium fémekből és ötvözeteikből ké-

fcónytelenek műszereinket. Ez pedig komoly 
egyéni felelősséget vonhat maga után.

A kőelemeket vagy egymagukban vagy pe
dig egymással kombinálva használjuk. A rendes 
ipari és laboratóriumi méréseknél azok maguk
ban lesznek alkalmazva. Nagyon pontos méré
sek esetében, s bizonyos laboratóriumi célokra 
kombináljuk azokat.

A 9. képen két kőelemet differenciálfcapeso- 
lásban látunk- Itt a két hőelem két külső szára 
azonos fém, például platina és ehhez van for
rasztva platina esetében közös belső szárként 
egy platina-rhodiumszál. Ezen berendezést hasz
náljuk reakcióterekben lefolyó hőfokváltozások 
meghatározására, így endothermikus és e\o- 
ihermikus folyamatoknál.

A 10. képen három hőelem kombinációját 
mutatom be. Itt sorban van a három kőelem, 
szükségszerinti hosszúságú kompenzációs huzal 
segélyével. A kőelemek közül kettő a mérendő 
helyiségben vagy térben van, a harmadik abban 
a helyiségben, ahol a mérőműszer van. Ezt az 
összeállítást akkor használják, mikor két külön
böző hőmérsékletű távöleső helyiségnek, vagy 
térnek hőmérsékletkülönbségét szándékoznak 
meghatározni. Ha egy alaphőfokra akarják 
vonatkoztatni a miérést, akkor különleges kivi-

szült kőelemekkel dolgozni. E műszerek rend
szerint milivoltbeosztás helyett közvetlen leolva
sásra alkalmas hőfokskálával vannak készítve. 
A kőelem huzalai egymástól szigeteken, magas 
olvadáspontéi keramikus védőcsőben vannak el
helyezve s sok esetben alacsonyabb hőmérsékle
teknél még egy külső acélpáncélcsővel védve. 
Nagyon kell arra ügyelni, hogy a kőelemek 
anyagát füstgázok és egyéb arra vegyileg ható 
gázok és gőzök (fémgőzök) ne érjék. A hőele
mek anyagának változása, legyen az vegyi 
vagy fizikai természetű, befolyásolja annak 
milivoltértékeit, s hamis hőfokadatokhoz vezet. 
A keramikus védőcsövek, ha nem kvarcból van
nak, nagyon érzékenyek a hirtelen hőfokválto
zásra. Tehát nem szabad csöveket sem hirtelen 
a mérendő térbe betolni, sem onnan kivenni. 
Ahol állandó méréseket végzünk, ott legjobb 
azokat a mérendő térbe beépíteni, hogy követ
hessék a mérendő tér aránylag lassan történő 
hőfokváltozásait. Szakszerűen kezelt pirométer- 
védőcsövek évekig használhatók, míg azok hozzá 
nem értők kezében, már az első mérés alkalmá
val tönkre mennek. Gondoljunk arra, hogy ezen 
Marquardt- vagy Pythagoras-anyagból készült 
védőcsövek csak külföldről és nemes valutáért 
szerezhetők be és a javításra vagy pótlásra 
szükséges anyagok nem is állnak mindig ren
delkezésre. A pótlása a csöveknek sokszor több- 
heti időt igényel s az alatt nélkülözni vagyunk

telű leolvasóműszert alkalmaznak. Ezen mű
szerben egy bimetall szabályozó hat a műszer 
rugójára s ezzel a forgórész tengelyére. A 
bimetall a helyiség hőmérsékletváltozása eseté
ben a szerint, amint a hőmérséklet esik vagy
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emelkedik, egyenesedik vagy görbül, s ezáltal 
-a műszer mutatóját a hőfokváltozásnak mog- 
telelően előre- vagy hátraviszi, s így mindig a 
választott alappontra vonatkoztatott hőmérsék- 
letkülönbsóget olvassuk le a műszeren.

Pontos méréseknél, főleg laboratóriumi 
megfigyelések keresztülvitel énéi a hőelemek 
szárainak és a kompenzációs vezetékek csatla-

osak a kutatóintézetek használják, azok leírásá
val és használati módjával nem foglalkoztam, 
mert nagyon hosszúra nyúlt volna ismertetésem. 
Ezen műszerekkel dolgozó kartársaimnak úgy 
sem tudnék semmi újat és érdemlegeset mon
dani.

Az anyagom összeállításánál irodalmi ada
tot nem használtam fel dr. F. Henning „Die

kozo helyeit olvadó jég hőfokára liüíik le, hogy 
így a csatlakozó helyeken thermoáram keletke
zését megakadályozzák vagy a minimumra szo
rítsák le.

A hőelektromos-pirométereket használunk 
mindenütt, hol 0—1600" Celsiusig óhajtunk 
mérni, főleg ott, hol a méréseket regisztrálni 
óhajtjuk. Így a kerámia- és üvegiparban, ol
vasztó- és edzőkemencéknél. A vegyészeti nagy
iparnak egy nélkülözhetetlen segédeszköze. 
Pontos és megbízható, folyamatos mérési ered
ményeket szolgáltat. Nagy előnye, hogy nem 
szükséges idegen áramforrás a mérések keresz
tülviteléhez, mint az ellenállásmérésen alapuló 
rendszernél.

Ügy az ellenállóméréssel dolgozó, mint a 
hőelemmel működő hőfokmérőberendezés mű
szerét maximál s minimál énintkezőszerkezettel 
láthatjuk el, és akkor közvetítő rel'ais segélyé
vel jelző-, ki- és bekapcsolószerkezeteket, szervo- 
motorokat működtethetünk, s ezzel különböző 
vegyi- vagy hőtechnikai folyamatokat önműkö- 
dőleg szabályozhatunk.

Arra való tekintettel, hogy a mikro-thermo- 
elekiromos és mikro-izzószálas pirométereket

Grundlagen, Metiboden und Ergehnissc dev 
Temperaturmessungen“ című munkáján és né
hány cég prospektusán kívül saját tapasztala - 
taimat használtam fél. Gyártó céget és műsze

rek kereskedelmi elnevezését céltudatosan mel
lőztem. A különböző rendszereknek csak .jel
lemző vázlatát adtam meg.

A  M a g y a r  K é m i k u s o k  E g y e s ü l e t e  á l t a l  k i í r t  t e r v f e l b o n t á s i
p á l y á z a t  e r e d m é n y h i r d e t é s e

Október 5-én tartotta a Magyar Kémikusok 
Egyesületének tervfelbontási pályázatbíráló bi
zottsága ülését, amelyen a beérkezett pályáza
tokat megbírálta. A bizottságban a Vegyipari 
Dolgozók Szakszervezete, a Könnyű- és Nehéz
ipari Minisztérium, és az Országos Tervhivatal 
képviselői foglaltak helyet. A bizottság a beér
kezett tervfelbontási pályázatokat megbírálva, 
az alábbiakat határozta:

Az első díjra érdemes pályamunkát nem 
talált, mivel a kitűzött feladatot egyik pályázó 
sem oldotta meg teljesen.

A második díjra a következő két pályáza
tot javasolja az alábbi indokolással:

a) Szocialista tervgazdálkodás 1950.
Komoly pályamű, amely a feltett kérdést 

nagyon jól oldja meg, és kétségtelenül megadja

az útját annak, hogy valamely vegyipari üzem
ben a tervfelbontás nehéz kérdése megoldható 
legyen. Óriási előnye, hogy kimutatja, hogy a 
tervfelbomtásnak a termelési tervek felbontásán 
kívül feltétlenül ki kell terjednie az anyag és 
termelékenységi tervek felbontására is. További 
érdeme, hogy megmutatja a felbontott terv tel
jesítése és az elért teljesítményszázalék közötti 
összefüggést. Hiányossága viszont, hogy üzemi 
példákkal nem támasztja alá a megoldásokat, 
és ezáltal kissé elvont.

b) Tervszerű termelés.
A pályázat legérdekesebb része az, amikor 

a Szovjetunió által alkalmazott tervnorma óra 
gyakorlati alkalmazását mutatja be. Kár, hogy 
nem mélyítette és szélesítette ki a pályázat ki
dolgozásánál erre vonatkozó javaslatait. A pá-
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lyázat feltételein dk megfelel és gyakorlati hasz
nálatbavétel szempontjából is igyekszik az 
egyszerű megoldásokat az üzemek számára biz
tosítani. Hibája a pályázatnak, hogy a példák 
nem egészen helyesek, résziben zavarosak, to
vábbá hogy nem hangsúlyozza ki a vegyipar 
sajátos jellegének megfelelő eltéréseket szoká
sos esetektől. Mindezek mellett a pályázat he
lyes és gyakorlatilag alkalmazható megoldást 
tartalmaz. *•

A többi pályázatot a bizottság díjazásra 
érdemesnek nem találta. Megjegyzendő, hogy a
i.Többtermelés“ jeligéjű pályázat komoly üzem- 
szervezési tanulmányt tartalmaz, de a pályázat 
kérdésére választ nem ad. A bizottság e cikket

a Magyar Kémikusok Lapjában való leközlésre 
javasolja-

A bizottság ezután felbontotta a jeligés 
borítékokat és megállapította, hogy a. két má
sodik díjat elért pályázat szerzői az alant iák: 

a) Boglár Géza kar társ (Metallochémia, 
Nagytétény), nyert 1000 forintot.

h) Fenyő László és Schivartz Sándor kar
társak (Budapesti Kénsav gyár), nyertek 1000 
forintot.

Dobos Dezső kartárs (Nehézvegyipari Mű
szaki Egyetem, Veszprém) munkája a Magyar 
Kémikusok Lapjában való leközlésre javasolva.

Az értékes tanulmányokat lapunk követ
kező számaiban fogjuk leközölni.

M ű s z a k i  s z e m l e

Forró desztillált víz hatása alumíniumra.
Az alumíniumnak a hideg víz korrodáló hatá
sával szembeni ellenállása a felületi hártya 
katód polarizálódásával magyarázható, továbbá 
az OH-ionok és Al-ionok anodikus reakciójával, 
amely a hártya sérüléseit behegeszti, és a to
vábbi korrózív folyamatnak ellene hat. Ezt az 
elgondolást alátámasztja az a megfigyelés, hogy 
az oxigént nem tartalmazó víznek hidegen nincs 
hatása az alumíniumra és hogy oxigént tartal
mazó víz kezdetben megtámadja az alumíniu
mot, de ezt a folyamatot a keletkező védőhártya 
megakasztja, végül, hogy az eredetileg oxid- 
mentes fémet oxigónes víz kezdetben hevesen 
támadja ugyan meg, de a ráhatása hamar meg
szűnik, mert a vízben képződő hártya mintegy 
kétszer olyan vastag, mint a levegőn képződött. 
A víz alatt megkarcolt alumíniumlemez hidro
gént fejleszt addig, amíg karcolják; a hidrogén- 
fejlődés szinte azonnal megáll a karcolás, dör
zsölés után, jelezve ezzel a védőhártya kialaku
lását, amely a hidrogénfejlődést, azaz korrodá- 
lást megakadályozza.

A védőhártya, ha levegőn képződött, amorf 
ALO3, ha vízbe merülve, rendszerint bayerit 
(beta-trihidrát), ha 70—1000 C vízben, böhmit 
(alfa monoliidrát). Elektrondiffrakciós mérések
kel megállapították, hogy az oxidhártya szerke
zete alfa-ALOa. H20  (böhmit) típusú, akkor ha 
80—100° C-os vízbe merített alumíniumlemezen 
keletkezett, és hogy 603 C vízben ilyen szerke
zeti! hártya nem képződik.

Gyakorlati tapasztalat, hogy az anodizált 
alumínium forróvízkezelése korrózióval szem
beni nagyobb ellenállásihoz vezet, aminek ma
gyarázatául általában felteszik, hogy az oxid
hártya hidratálódik, ezáltal megduzzad és nyí
lásai elzáródnak. Szerző felveti azt a gondola
tot, hogy a védőhatás a böhmit-típusú szerkezet 
kialakulásától is függ. Minthogy az alumínium 
felületén természetes úton kialakult védőhártya 
kémiai úton történő megerősítésekor vizes olda
tokat olyan hőfokon használnák, amelyen a 
böhmit-szerkezet kialakul, kézenfekvőnek lát
szik a forró desztillált víz hatását, kiindulás
ként, önmagában tanulmányozni.

Részletesen beszámol ilyen irányú kísérle
teiről, amelyek menetét és technikáját közli,

eredményeit grafikusan bemutatja, és melyek 
bői következtetésként megállapítja, hogy igen 
erősen ellenálló hártya keletkezik az alumínium 
felületén, ha fövő vízbe mártják. Ezt a folya
matot hidrogénfejlődés kíséri. A hártya maga 
alumíniuinoxid monohidrát, vastagsága a ter
mészetes (levegőn képződött) és az anódikus 
hártya vastagsága közé esik. Igen fontos gya
korlati követelmény, hogy az alumíniumban 
egy minimális mennyiségű szabad szilícium le
gyen jelen, mert ez szükséges a fövő víz általi 
korrózió elleni hártya kialakításúihoz.

Bryan, J. M.: Journ. Soe. Chem. Industry 
69, No. 6 ., 169—173. K. A.

Vasoxidok redukciójának sebessége. A szer
zők ismertetik a vasoxidok előállítási módját.. 
Ее20з, ЕезОі, FeO, redukcióját vákuum készü
lékben végezték. A keletkezett vizet folyékony 
nitrogénnal hűtött edényben fogták fel. A reak
ció sebességét a hidrogén nyomásának csökke
néséből állapították meg. A hidrogén kezdeti 
nyomása: 300, 200. 100 mm Hg volt. 350 és 500’ 
G között 50u-ként végezték a méréseket. A három 
vasoxid redukciója a megadott hőmérséklet- és 
nyomáshatárok között közelítőleg azonos se
bességgel ment végbe.

E. P. Tatievszkaja, G. I. Csufarov és V. K. 
Antonov. — Zs. F. Oh. 1950. XXIV. 385—393.

Új diffúziós manoinetrikus eszköz a diffú
ziós koefficiens és párolgás mérésére, valamint 
az atmoszférában lévő különböző folyadékgőzök 
meghatározására. A kísérletezéshez használt 
készülék két edényből áll, melyet 10—15 mm-es 
vastagságú porózus fal választ el egymástól. Az 
edények csiszolattal illeszkednek egymásba, így 
a felső edény cserélésével a diffúziós réteg vas
tagságát változtatni lehetett. Az alsó edény tar
talmazta a vizsgálandó folyadékot, a felsőn tisz
tított levegőt, vagy gázt vezettek át. A két 
edény differenciál manométerrel volt összeköt
tetésben. Aoeton, benzol, metilalkohol, széntet- 
raklorid, diffúziós koefficiensét határozták meg 
levegőben. A nyert eredmények megegyeznek 
az irodalmi értékekkel.

В. V. Gyerjágin, P. Sz. Pröhorov és А. V. 
Markina, Zs. F. Ch. 1950. XXIV. 503—507.

Z. E.
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Bauxitfeltárás és alumíniumoxid előállítása 
folyamatos módszerrel. Az európai bauxitok fel
tárása alnmíniumoxid-tonnánként átlag hat
óét tonna gőzszükséglettel, igen nagy energia- 
fogyasztással jár. A feltárás folyamatossá tétele 
különösen a hőmegtakarítás révén jelent előnyt; 
ilyenirányú kísérletek azonban azon akadtak 
meg, hogy nem nyújtottak kielégítő megoldást 
a bauxit-lúgkeverék ülepedésnélküli továbbítá
sára, ennek a keveréknek a melegítésére és az 
elvégzett feltárás után a közölt hő visszanyeré
sére, a hőkicserélésre. A szivattyúk kopása és a 
hőkieserélők eldugulása miatt lényeges meg
takarítás nem volt elérhető.

Az 1939 ben szabadalmazott (DBF 665 495.) 
..toronyfeltárás“ alapelvileg másként indulva 
el, említett nehézségeket elkerüli. A Bayer- 
eljárásban finomra őrölt bauxitra van szükség, 
a torony-eljárásban 25—30 mm szemcsékre, te
hát az aprításnál jelentkezik már energia
megtakarítás. A magas, toronyszerű autoklá- 
vokban töltött bauxiton 200° C-ra előmelegített 
lúgoldatot áramoltatnak át, az az alumínium- 
oxidot kioldja. A bauxitot kitevő egyéb anya
gok, ií. m. vas- és titánoxid, kovasav eközben 
olyan vázként maradnak vissza, amely igen 
nagy tültetimagasság esetén is elég szilárd és 
hézagos ahhoz, hogy a lúgoldat áramlásával 
izemben túlnagy ellenállást ne fejtsen ki. A fel
tárás után, a torony kimosásakor omlik ez a váz 
kifújható iszapmasszává össze. Több kilúgozó 
autoklávnak egy teleppé egyesítése és az auto- 
klávok sorbanegymásutáni üzembevétele teszi 
az eljárást, mint egészet, folyamatossá, egyút
tal lehetővé azt, hogy a legerősebben kilúgozott 
bauxitra a legforróbb feltárólúg vezethető. 
A kapcsolás vázlatát rajzon mutatja be.

Az eljárás vegyi mechanikája szempont
jából a Bayer-eljárás feltáróhígjának Na A) :
: AI2O3 mólaránya 1 ,8-nél kisebb ne;m lehetett. 
.Nagyon előnyös viszont, ha a térfogategységben 
lévő alkálira több oldott AI2O3 eshet, vagyis ha 
kisebb Na20  : AI2O3 mól-arány állítható be. mert 
ennek következtében az eljárásban megmozga
tott tömeg és következőleg a hőveszteség lénye
gesen csökkenthető. Táblázatba gyűjtve szem
lélteti a mól-arányok és az AI2O3 oldódásának 
összefüggését.

A hővisszanyeréshez egy többfokozatú hő- 
kicserólőt alkalmaz. Az egyes fokozatokon elő
állított gőzt az előmelegítő egyes fokozataira 
vezeti, az előmelegítőben a feltárólúg felmele
gítése történik. Itt is a fokozatok ellenáramú 
sorrendje a legjobb hőkihasználást szolgálja.

Az alapelvekben fentiekben vázolt eljárást 
cikkének második felében a szerző sajátos tech
nológiai mozzanatokkal is jellemzi; végül az ríj 
és régi módszer összehasonlítása kapcsán azok 
gazdaságosságára vonatkozó adatokat mutat be.

Willig. (Chemie-Ingenieur-Technik 22, No 4. 
81—84. 1950.) IC. A.

Kisinenyiségű alumínium kolorimetrikus 
meghatározása acélban, krómfémben és kobalt
ban. A szerzők által kidolgozott módszerrel 
0 ,1—0 ,0 1 % A1 tartalmat lehet meghatározni 
diiaminóchisztozin FFG indikátorral. A vegyü- 
let eredeti színe kék, ami A1 jelenlétében hal
vány orgonaszínűvé változik. A kolorimetrálást 
a határhígítási módszerrel végezték. A módszer 
előnye, hogy nem zavarja Cr, Ni, Mn, Mg, Cu 
és Fe++. Az oldat színe nem változik állás

közben, valamint kevés vegyszer szükséges. 
A meghatározást híg kénsavas oldatban végzik.

F. M. Semjakin és Sz. I. Barszkája, Za- 
vodszkája Láb. 1950 (16), 3. 278—80.

J. A.

A zsugorodás dinamikájának meghatáro
zási módszere a szén kokszosításánál. A szén 
hevítésekor elsősorban a szén plasztikus álla
potba kerül, majd megkezdődik a félkokszoló- 
dás. Ezzel együtt megindul az anyag zsugoro
dása, miközben a koksz repedezni kezd. A repe- 
dési hálózat sűrűsége meghatározza a koksz 
szemnagyságát.

A zsugorodás dinamikájának meghatározá
sára a szerzők dilatotmétert szerkesztettek. Ki
kísérletezték a hőmérsékletet és a hőmérséklet- 
emelkedés sebességének hatását a zsugorodásra. 
Ha összehasonlítjuk a zsugorodási diagram
mot a differenciális zsugorodási diagrammal, 
akkor látszik, hogy a differenciális zsugorodási 
diagramm maximuma minden szén esetében a 
3,5% zsugorodásig hevített állapotnál van. 
Ebből következik, hogy a szén kokszosításánál 
a repedések a 3,5% zsugorodásnak megfelelő hő
mérsékletnél indulnak meg. Szénkeverékek 
vizsgálatánál a szerzők megállapították, hogy 
a differenciális zsugorodási görbe maximuma 
itt is a 3,5%-os zsugorodásnak megfelelő ponton 
van, de a maximális zsugorodási érték 1000" 
C-nál szénkeverék esetében kisebb, mint a 
tiszta szénegyednek kiilön-külön. Ebből azt a 
következtetést vonták le, hogy szénkeverékek
nél nehezebben keletkeznek repelések. A gyár
tott koksz minősége és a dilatométerrel meg
határozott minőségi értékek gyakorlatilag jól 
összevágnak.

A. E. Breszler, Zavodszkája Láb. 1950 (16),
3. 291—97.

J. A.

Automatikus készülék a kőszén kokszosítá
sánál beálló lágyulási folyamat vizsgálatára.
A szerzők erre a célra egy új készüléket szer
kesztettek, ami az eddig ismert készülékekhez 
képest sokkal pontosabban rögzíti a hőmérsék
letet, ezáltal alaposabban megismerhetővé teszi 
a folyamatot. A készülék automatikus regisz
trálóval van felszerelve. A készülék különböző 
hőmérsékleteken beálló nyírási feszültség válto
zásának mérésén alapulva működik.

A felvett görbét a hőmérséklet és a rota- 
méter erőkifejtésének — g/cm2 — függvényé
ben ábrázolják. A görbének négy maximuma 
van. Az első 170° C-nál van, itt kezd a szén tér
fogata megnőni, a második 280—320° C-nál van, 
itt kezd a szén képlékennyé válni és itt van az 
első cseppfolyós anyag kiválása. A harmadik 
maximumnál a folyadék fázisnak a szénen be
álló adszorpciója következtében nagy viszkozi
tású folyadék keletkezik, mely a hőmérséklet 
növekedésével mozgékonyabb „folyadékká“ ala
kul, ez a pont felel meg a legnagyobb bomlási 
sebességnek. A negyedik max. az előző perió
dus befejezése és a szilárd fázis kialakulásának 
kezdetén van.

N. Sz. Grjaznov és V. M. Zaimkovája, Za
vodszkája Láb. 1950 (16), 3. 301—07.

J. A.
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Szulfát-típusú kristályhidrátok kötőképes
sége. Z11SO4 .7 H2O termikus analízise 5 endo- 
termikus effektust mutat: 77, 104, 315, 741 és 
850° C-on. Az első három pont a kristályvíz fo
kozatos elvesztése, a második kettő a vízmentes 
ZnSOj disszociációja.

Z11SO4 .7 H20  104—115°-on tartva félóráig, 
elporítva, majd újra 15 percig hevítve, hidrau
likus kötőanyagtulajdonsáigot vesz fel, 55% 
vízzel elkeverve gyorsan köt. A kötési idő kez
dete négy perc, vége hét perc. A kapott 
ZnSCh • 7 H2O három nap múlva éri el a maxi
mális szilárdságot (522,5 kg/cm2). Ettől kezdve 
fokozatosan csökken, végül porrá esik szét. 
A frissen kötődött anyagban szsbadszemmel is 
láthatók a ZnS04.7 H20  kristályok. A kapott 
ZnSOí. 7 1I20  instabil, az elmállás oka vízvesz
teség, röntgenografikus analízis szerint ZnSOj. 
fí20  képződik. A felületet olajjal, vagy lakkal 
bevonva megakadályozható a vízveszteség, a 
szilárdság nem csökken.

V. F. Zsuravljev és V. J. Zsitomirszkájá 
Zs. Prikl. Oh. XXIII. 3. 230. (1950).

M.
Áttekintés az újabbfajta tömítési megoldá

sokon. Igen szemléltető áhrasorozaton végig
vezetve példaképpen hat megoldást ad elválaszt
ható és el nem választható (hegesztett) cső
csatlakozások tömítésére. Ezzel az alapelveket 
ismertette. Rátérve a töltőanyagokra, felosztja 
azokat halmazállapotuk szerint folyékony, lágy 
és kemény tömítőanyagok csoportjára; ezeket 
a csoportokat egyenként sorravéve megtár
gyalja az aszbeszt, szálasanyag, gumi, bőr, 
parafa, kartonlemez és egyéb jólismert tömíté
seket. Ezek széleskörű alkalmazása jó plasztikus 
és rugalmassági sajátságaik miatt történik. Ké
miai ellenállás szempontjából a hőre lágyuló 
műanyagok jönnek elsősorban számításba min
denütt, ahol nagy hőterhelések nem adódnak. 
Az aszhesztailapú lemeztömítések kémiai és hő- 
ellenállás szempontjából erősebben is igénybe- 
véhetők. A fómtömítésekben lényeges új mozza
natként az mutatkozik, hogy változatos kereszt
metszetűvé formálhatók és anyaguk jó tulaj
donságai mellett alakképzésükkel tömítőhatá- 
suk fokozható. A bemutatott 12 profilon egyen
ként szemlélteti ennek az elvnek gyakorlatban! 
alkalmazását. A fémek és szálas vagy lágy tö
mítőanyagok kombinációja által nyerhető tö
mítéstípusokat további tíz metszeten mutatja 
be, majd a szelep- és csapágy-, illetve tengely- 
tömítést érinti.

A tömítésre általában érvényes, hogy ágya
zatukra leszorítva bizonyos tömítőerőt kép
viselnek, a Pic-1, amely a belső túlnyomás Pi 
erejével szemben kell ellenállást kifejtsen. Az 
ezen felüli látens összenyomási energia,

Pd =  Plc — Pi,
az anyag sajátos sűríthetősége pedig 

Pa —Pk — Pi/Fd,
ahol Fa a fölfekvő felületet jelenti.

A tömítés mérőszámául a P iJPí hányados 
vehető, amely függ a belső túlnyomástól, a tö
mítés és csőperem közti súrlódástól, a tömítő
anyag szilárdságától, a felfekvő felület nagysá
gától.

Lágy tömítéseknél 10 atü körül ez a mérő
szám 2—3; lapos lágyvastömítés csak 50 atü 
esetén ad számbavehető mérőszámértéket; pro-

íilra metszett gyűrűk már kedvezőbbek a hatás
fokot illetően, mérőszámuk 2 , vagy magasabb.

Bondroit. Chemie-Ingenieur-Teehnik 22, No 
11., 236—238 (1950.) IC. A.

Nikotinsav előállítása a kőszénkátrány ne
héz bázikus frakciójából. A kőszénkátrány 175 
—280° C 1,060 fajsúlyú frakciójából kiindulva
25,8 grammot (chinolinra számítva 0.2 mól)
239,5 g 98%-os H2SO4-C] és 2,58 g Se-por jelenlé
tében 260—340° között tartottak a reakció befe
jeződését a távozó víz mennyiségének mérésé
vel állapítva meg. Az 5°-ként vett frakciókból 
kiindulva úgy találták- hogy legjobb kiterme
lést a 236-5—247° C között forró frakciókból le
het kapni, a hőmérsékletet a reakció végén 
336—340" C-ig emelve. A kitermelés 25—35%, a 
kivett frakcióra és 5,6—7,5% az ipari nehéz 
bázikus frakcióból. A levett vízmennyiség az 
adott beméréséből 55 cm3. A rakció magyará
zata, hogy az erős oxidáció folytán nemcsak a 
chinoHn, hanem homológjai, valamint az izo- 
chinolin egy része is nikotinsavvá oxidálódik.

T. M. Markacseva, Gr. N. Lebedjeva.
Zs. Prikl. Ch. XXIII. 3. 299 (1950).

M. K.

Mangán és foszfor megoszlása folyékony 
vas és bázikus salak között. Korábbi közle
ményben (Zsurn. Fiz. Chem. 23 484- 1049) kimu
tatta, hogy szilikátolvadékok termodinamikus 
függvényeivel dolgozva az elegyet egyszerű 
ionokból álló oldatnak lehet tekinteni, ahol a 
közös anion az oxigén. A számításnál különbség 
csupán a komponensek közötti elegyedési ener
gia bevezetése. A szabad energiából kiindulva 
levezethetők az egyes komponensek aktivitás
koefficiensei, ezekből pedig az egyensúlyi kon
stansok kiszámíthatók. Számszerűn megoldva 
a vas foszfor, mangán és oxigéntartalma FeO- 
MnO, CaO, MgO, SÍO2, P2O5 salakkomponen
sekre. A számított és mért eredmények a tech
nikai követelményeknek megfelelnek. Az alu- 
mínium-trioxid a jelek szerint nem változtat a 
helyzeten, csak mint hígítószer szerepel.

V. A. Kozseurov.
Zs. Prikl. Ch. XXIII. 3. 233 (1950). M. IC.

Antracénolaj hatása a szurok olvadására 
és az elektród-szén és belőle készült tárgyak 
minősége. Az elektród-szén minőségére kedve
zőbb, ha magas hőfokon olvadó szurokból in
dulnak ki. Ekkor azonban a préselés körülmé
nyes. Ezért a magasabban olvadó szurokhoz 
antracén-olajat adva csökkentik az olvadáspon
tot. 2—2 0 % antracénolaj-adagolással vizsgálták 
az olvadáspontcsökkenést és a kész elektród
szén szilárdságát. Az első 2% 2°-kal, a követ
kező 2% 15°-kal, újabb 4% 0,5°-kal és további 
8—16% hozzáadása, l,25°-kal csökkenti az olva
dáspontot. 2 %-on felüli antracénolaj-inennyiség 
nagymértékben rontja az eltródszén szilárdsá
gát. (2% — 300 kg/em2; 5% — 165 kg/cm2; 10%- 
nál 105 kg/cm2 a szilárdság). Végeredményben 
minőségi elektródszén előállításánál 2 %, ke- 
vésbbé igénybevett tárgyaknál magasabb antra
cénolaj mennyiség hozzáadása is megengedhető.

V. N. Krylov és A. Sz. Polubelova Zs. Prikl. 
Oh. XXIII. 3. 271. (1950).

M.



3 1 6 M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a

Összefüggés az alumínium felületének tiszta
sága és a folyamatos oxidhártya között. Króm- 
savban anódikus oxidációval előállított oxid
hártya folyamatossága a felület simaságának 
a növekedésével ellenállóid) lesz a korróziós ha
tásokkal szemben. A mintadarabok ellenőrzése 
0,5 N NaCl-oldatban potenciálméréssel történik. 
Kompenzációs módszert alkalmaztak. Tükrös 
galvanométer volt a 0 műszer.

Á. V. Sréider. Zs. F. Oh. 1950. XXIV. 
455—458. Z. E.

Makrokinetikus jelenségek kísérleti vizsgá
lata porózus katalizátoron. A módszer elve az. 
hogy a síma lemez formájában elkészített kata
lizátorral, mint diafragmúval a reaktorcsövet 
két részre osztották. Mind a két kamrában 
automatikus szabályozással állandó nyomást 
tartottak, ezért a gázok, az egyik térből a má
sikba csak diffúzió útján juthattak be. A kata
lizátort aktív mangálndioxidból készítették, 
amelyet szálas aszbeszttel nedvesen lemezzé 
préseltek. A diafragma egyik oldalára acetilén 
tartalmú levegőt vezettek be. A másik kamrát 
tiszta levegővel öblítették. A kísérleteket külön
böző vastagságú diafragmákkal. 0.2, 0 4, 0.6. 0.8 
ml/ecm acetylén koncentrációkkal szobahőmér
séklettől 450° C-ig végezték.

V. A. Reuter, G. P. Kornejcsuk, M. B. Le- 
perszon, X. A. Sztukanovszkája és B. I. Tol- 
esin. Zs. F. Ch. 1950. XXIV. 459—467. Z. E.

Nagy nyomáson történő polimerizáció kine
tikájának tanulmányozása dilatometrikus mód
szerrel. A vizsgálandó anyagot (polisztirolt) 
légmentesen záródó ólomampullába töltötték, ez 
könnyén követte a vegyütet térfogat változá
sait. Az ampullát elektromosan fűtött reaktor 
csövében 'helyezték el, melyet nyomásmérő fo
lyadékkal töltöttek meg. A reaktor csövében 
a nyomást merülődugattyní segítségével állítot
ták elő, mely a reakciós keverék összehúzódá
sát követve, elmozdult.

így állandó nyomást lehetett tartani és a 
dugattyú elmozdulásából következtetni lehetett 
az összehúzódásra. A reaktor alsó része nyomás
mérővel volt összeköttetésben. Nyomásmérő fo
lyadéknak glicerint és petróleumot alkalmaz
tak. Ezeknek a mennyisége minimálisra vehető 
és így csökkenthetők azok a hőhatások, amelyek 
fellépnek és amelyek a kiértékelést zavarnák. 
Számításokat közölnek arra vonatkozóan, hogy 
milyen hőingadozások engedhetők meg.

E. V. Kuvsinszkij és A. Sz. Szeimenova. Zs.
F. Ch. 1950. XXIV. 420—426. Z. E.

Gyorsított módszer a szabadkéu meghatáro
zására. A szerzők által kidolgozott új, gyors 
szabadkén meghatározási módszer az ultrama
rin gyártás középtermékeinék Vizsgálatánál 
fontos, ahol a kén mellett poliszulfidok, tiószul- 
íát és néha szulfát is jelen van. Az anyagot 
üvegcsőbe helyezve, a ként ledesztilláljuk, a 
cső végét meredeken levágva, a csőben konden
zált ként mérjük. A szulfát és poliszulfid nem 
zavar, de figyelembe kell venni, hogy a desz- 
tilláoiókor 4 mól. tiószulfátból 1 mól. kén távo
zik el.

R. I. Libina, A. I). Miller és A. P. Műsza
kin, Zavodszkája Láb. 1950 (16), 3. 259—63.

J. A.

A spektrális eltolódás természete aromás 
ammoknak aktív agyagokra történő adszorb- 
ciójánál. A szerzők bentonit-típusú aktív agya
gokra és különböző mikro kristályos porokra 
adszorbeált aromás aminok elnyeletési spektru
mait Vizsgálták, továbbá előállították a di/enil- 
amin-oldatok elnyeletési spektrumait folyékony 
SCh-ban. A spektrális vizsgálatok azt mutatták, 
hogy a difenilaminnak bentonittal történő érint
kezésekor észlelt kék színeződést a vegyület 
molekuláris pozitív ionjai (szemi-chinoin) okoz
zák, melyek az érintkezéskor keletkeznek és ad
szorpció útján stabilizálódnak. A szerzők iga
zolták, hogy 'az aminok ilyen elszíneződése az 
adszorpcióval kapcsolatos, nem pedig az adszor- 
benssel lejátszódó valamilyen irreverzibilis 
reakdióval. Ügy vélik, hogy az adszorp
ció következtében az aromás amin-molekula 
cliinoidális szerkezetet vesz fel:

H\ + / —\
— \ j f  =  /  ■ w+

H
: H+

a felületi ionok töltésének hatására (— és 
protonok H+). melyek az aktív agyag reteges 
szerkezetében jelen vannak. Az adszorbens ha
tása azonban nem tisztán elektrosztatikus, mi
vel ugyanezek az aminok ionos kristály-ra- 
csokra adszorbeálva elszíneződést nem mutat
nak. A vizsgálatokat difenilamin-gőzökkel vé
gezték vákuumban, azokat bentonittal, CeO->-dal 
és CuSCh-tal hozva érintkezésbe. Nedves leve
gőn hosszabb 'ideig állva a reakció tovább megy 
és kék festékek keletkeznek.

(A. I. Szidorova és A. M. Tyerenyin, Iz- 
vesztija A. N. SZSZSZR. O Ch N, 1950 No. 2, 
152.)

n. J.

Hulladékkiküszöbölés az olajfinomításban.
A hulladékértékesítés és főleg a hulladékanya- 
gok kiküszöbölése mind nagyobb gondot okoz az 
olajfinomítóiparnak- Ennek oka egyrészt az a 
körülmény, hogy a finomítók vagy nagy váro
sok közelében alakultak, vagy pedig városok 
keletkeztek körülöttük. Mindketten együtt pedig 
természetes okokból a folyóvizek közelében te
lepedtek le. A folyóvizek fertőzése szennyvizek
kel a hulladékanyagok természetétől, mennyi
ségétől, és magának a folyónak természetétől is 
függ. Különféle folyók nem egyformán visel
kednek ugyanazzal a szennyező anyaggal szem
ben. Ebben az irányban a legjobb felvilágosí
tást a víz biológiai vizsgálata adja meg. A fino
mítók szennyvizének újból való felhasználása 
sok esetben megoldja a kérdést. E célból a 
szennyvizet összegyűjtik, szűrik, lágyítják. Az 
oldott anyagok jelenléte sok esetben nem hát
rányos. Az olajnak a víztől való elkülönítése a 
kamra-rendszerben való ülepítés és elválasztás 
útján történhetik. E célra legalább 20 kamrás 
egységnek kell rendelkezésre állania. Az ilyen 
egység p.-ként 2200 liter szennyvizet, és emel
lett még 90.000 liter esővizet tud elválasztani. 
Az olajvisszanyerés 95%-os. A kérdés Ameriká
ban olyan jelentőségre tett szert, hogy az olaj- 
finomítók április hóban háromnapos összejöve
telt tartottak megvitatására. Emellett főleg 
elemző módszerek megbeszélése volt a tárgyso
rozaton. Egyik érdekes eljárás furfurol kimu
tatására vonatkozik kenőolajokban. Ennek lé-
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nyege, hogy a dinitrofenilhidrazinnal itatott 
papírszeleteket a minta gőzeinek tesznek ki, és 
keletkező színezés erősségéből következtetnek a 
furfurol jelenlétére és hozzávetőleges mennyi
ségére. Számos eljárást ismertettek az emisz- 
sziós spektroszkópia felhasználására, ami azt 
mutatja, hogy ez a módszer kezd nagyon fon
tos szerepet betölteni az olajfeldolgozásban. Így 
többek közt a kenőolajokban lévő fémalkatré
szek kimutatására is jól beválik. Az egyik fi
nomító üzem bejelentette, hogy annyira általá
nossá tette az emissziós spektroszkóp használa
tát, hogy a felszerelés költségei már két éven 
bellii teljesen kifizetődtek. A benzin származá
sának felismerésére olyan fotoelektromos ko- 
lorimetrikus módszert dolgoztak ki, amely a 
benzinben lévő festék kimutatásán alapszik. 
(Chemical and Engineering News. 1949. No. 17. 
1211.) L. A.

A vasszulfid oxidálása oxigénnel. G. I. 
Osufarov és B. D. Averbuch szovjet vegyé
szek tiszta oxigén atmoszférában, tág nyo
mási határok között vizsgálták a FeS oxi- 
dálási reakció kinetikáját. Ha 0.1 mm O2 szá
raz atmoszférában 250°-ra hevítik a tiszta fe
lületű FeS-t, akkor S 0 2 ill. SO3 keletkezése 
közben a felületen vasszulfát keletkezik, amely 
a további oxidációt megakadályozza ezen a 
hőmérsékleten. Ha a nyert szulfátos terméket 
600 C°-ru hevítették fel, altkor a szulfát el
bomlott és porózus oxid keletkezett, ami miatt 
már alacsonyabb hőmérsékleten is folytatódott 
az oxidáció.

Ha a FeS oxidálását 350—450 C°-nál vé
gezték, síkkor a keletkezett szulfát már elég 
nagy mértékben disszociált, és a keletkezett 
oxidréteg miatt az egész anyag oxidálódott. 
A reakció során szulfát és oxid keveréke ke
letkezett : FeS -f- 2 0 2 =  FeS04.

450 C° felett a reakció termékek összeégnek, 
ami miatt szintén reakció fékezés áll be. Az 
oxidáló reakció végterméke a FcsO.i és Fes04 
keveréke, aminek képződési folyamata jól lát
ható az alábbi táblázaton:
Az egyes reakció fázisok termékeinek össze

tétele.

S o r
szám H ő m érsék le t

O x igén
n y o m á sa

A sz ilá rd  fá z is  ö ssze té te le  
°/o

m m F eS Fe2(la Fe3()4

1. 450° C 100 69,1 5,0 24,9
2. 800° C 50 66,6 9,7 53.7
3. 500° C 50 59,7 17.4 22,9
4. 600° D 100 36,0 43,9 20,1
5. 500° C 400 0,2 92,0 s ,i

(Zsurnál obscsej Chimii XIX. kötet 5. 857.)
J. A.

Gyorsmódszer ferrivas titrálására merkuro- 
nitráttal. A íerrivasat tartalmazó salétromsaváé 
oldathoz erős amimoniumrodamdot öntve, ez erő
sen vörösszínű lesz. Az ilyen oldatot közvetle
nül lehet titrálni tizednormál merkuronitrát- 
ohlattal az elszíntelenedésig. A merkorinitrát- 
oldat beállítására titrált vastimsóoldat hasz
nálható. Ez a meghatározási módszer beilleszt
hető a természetes szilikátok, samott és szén

hamu elemzésének rendszeres menetébe. A tit- 
rálás használható majdnem függetlenül a meg
határozandó ferri-ion mennyiségétől. Az eljá
rás gyors és kényelmes, a kémszereket nem 
szükséges semleges gáz alatt tartani. (Sz. A. 
Babuskin, M. L. Pogrebinszkája, Zavodszkája 
laboratorija, 14. 1948. 1182.) V.

Üj, tuberkulózis-bacillust gátló anyagok.
Barry, Belton, Kelly és Twomey Dublinben 
megpróbálták, nem sikerülne-e az a-lauril-/?- 
metil-borostyánkősav monoetileszterének (I.) 
már ismert tuberculósis-bacteriostatikus hatá
sát fokozni olymódon, hogy a szénvázat válto
zatlanul meghagyják, de a hidrofil csoportokon 
változtatásokat hajtanak végre. Az I. vegyület 
ugyanis 200 000—400 000-szeres hígításban gá
tolja a Mycobacterium Tubereulosis fejlődését, 
de gátló hatása mintegy egylhuszad részére 
csökken, ha a táptalajhoz öt százalék emberi 
szérumot kevernek. Ezt a szérum által okozott 
gyengülést akarták elkerülni vagy lecsökken
teni.

Laurilmaloneszterből és akrilnitrilből vagy 
laurilciánecetészterből és akrilnitrilből konden- 
zálás, dekarboxilezés és LiAlH4-el való reduk
ció útján hidroxil és amiinoosoportokat tartal
mazó vegyületekihez jutottak. (Pl. II.) A he
lyettesített borostyánkősav anhydridből ami- 
nokkal félamidot, redukcióval oxiaminokat ál
lítottak elő. E vegyületek (PL III.) részben szé
rum jelenlétében is 200 000-es hígításban alkal
mazhatók in vitro a myc. tub. ellen. A szubku- 
tán injekciók egyelőre még kellemetlen helyi 
tünetekkel járnak, (maga a vegyületcsoport 
azonban komoly érdeklődésre tarthat számot.

CH3
I. COOH-CH-CH-COO.C2H3

IC,2HJ5
CH2NH2
I

II. CHDH-C-----CH2-C H 2-C H £NBL,
c,2h S5

III. CH2OE- CH-CH-CH,. N (C2H5)2 
C12HE5

(Natúré. 166. 303. 1950.)
K. F.

Xzomszerűen összehúzódó műanyag. Kat- 
chalsky és Eisenberg az izraeli Weizmann- 
intézetben polyvinyíoszfátot állítottak elő poli- 
vinilalkoholból és foszforpentoxidból. Az alko
holcsoportoknak mintegy felét sikerült foszfori- 
lálniuk. Az így nyert polimer semleges oldatba 
helyezve megduzzad és megnyúlik, mert az 
ionozott fosziátcsoportok erősen taszítják egy
mást. Erős sósavba mártva az anyagot, az egy 
másodperc tört része alatt mintegy felére húzó
dik össze, nyilván azért, mert az erős savban 
a fosztfátgyökök ionozottsága megszűnik és a 
hosszú láncok szabálytalanul összekunkorod- 
nak. Ismét semleges oldatba helyezve az anya
got, az újból kitágul.

(Natúré. 166. 267. 1950.) K. F.
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Olcsó és jó hatásfokú hőkicserélő berende
zés. A képekkel illusztrált cikk egy hőkiesierélő 
berendezést ír le, melynek fő alkalmazása a 
levegő cseippfolyósításáaál vau. A berendezés 
egymásra rakott és rugós csavarokkal össze
szorított alumínium!emezekből van ösiszietéve. 
A lemezek mérete kb. 100X50 cm, a lyuikáíimérő 
fcb. 1 mm, a lemez vastagsága 1 mm. Az egy
más alá kerülő csatornákon váltakozó sorrend
ben fut a két gáz. A lemezek különleges tömí
tése biztosítja azt> hogy a gázok turbulens 
áramban haladnak át a vezetéken és így igen 
jó hőátadás biztosít Irat ó.

A készülék főelőnyei: olcsóság, nagy telje
sítmény, kis térfogat. Hátránya: beporzód ásva 
elóg kényes.

G. I.
Új kémiai elemek — D. I. Mendelejev zse

niális előrelátásai. G. Sz. Vozdvizsenszfldj ismer
tetett cikkében Mendelejev periódusos rend
szerének kiértékelésével foglalkozik. A mai élet 
egyik prdblémáját tárgyalja, megállapítva, hogy 
a periódusos rendszer a kémiai fejlődés egyik 
legfontosabb hajtórugója.

Mendelejev periódusos rendszerében a 
hiányzó elemeket előre megjósolta, ezáltal a 
későid)! kutatóknak iránytmutatva megadta 'a 
lehetőséget, hogy ezeket a hiányzó elemeket 
meg is találják. Hasonló a helyzet a transz- 
uránokkal, u. i. a 7 periódusnak kb. a közepén 
van az urán, ami régebben következtetni enge
dett arra, hogy léteznek az urán után is ele
mek. Ezt a feltételezést a mai fejlett tudomány 
he is igazolta, felfedezték az uránon túli ele
meiket.

Ezekből következőleg nem kevésbé való
színű, hogy a hidrogén előtt is léteznek elemek, 
amelyekről annakidején Mendelejev is beszélt. 
A kémiai elemek fogalmát a szerző szerint ki 
kell bővíteni és egyen jogosítani kell az ele
mekkel bizonyos mértékig az elemalkotókat is. 
Minthogy az elemek tulajdonságai a hidrogén
től kezdve egészen a curiiumig az elemi alkotó
részek mennyiségétől függnek, feltételezhető, 
hogy a hidrogént alkotó részecskéik önállóan is 
létezhetnek, mint a hidrogénnél egyszerűbb 
elemek. Így például felfedezték a szovjet tudó
sok, hogy létezik a pozitronium elem, amely 
egy elektronból és egy pozitronból áll, a para 
pozitronium atom méretei körülbelül meg
egyeznek a hidrogén atom méreteivel, de ez 
nem stabil atom, mert 10-10 másodpercen belül 
két fotonná alakul. Létezik az orto pozitronium 
atom is, amely tízszer olyan hosszú élettar
tamú, mint a para pozitronium, és bomlásakor 
három fotont sugároz ki. Elképzelhető a két 
pozitroniumból álló pozitronium molekula 
(analóg a hidrogénnel), valamint az egy mezo- 
íronból és egy elektronból álló mezotronium 
atom és a két mezotronból álló bimezotron is. 
Ezen elemek élettartama az időmérés alsó hatá
rán van.

A. M. Vasziljev szovjet tudós 1934-ben 
elsőnek helyezte be a Mendelejev periódusos 
rendszerbe a neutront, a hidrogén elé, „Y“-nak 
jelölve. Napjainkban még korai a fenti elgon
dolások figyelembevételével egy új periódusos 
rendszert felállítani, mert még nem áll kellő 
elméleti tudás és kísérleti tapasztalat rendel
kezésünkre, de már láthatjuk az új rendszer 
dialektikus fejlődésének kibontakozását, ami

igazolja, hogy a periódusos rendszer mai for
mája nem egy megváltozhatatlan beskatulyá- 
zásia az elemeknek, hanem állandóan fejlődés
ben, mozgásban lévő természetes rendszer, amely 
hűen visszatükrözi az anyag állandó változását 
és fejlődését.

(Zsurnál obscsej Chimii, XIX. kötet, 1949,
9. szám, 1653. cld.) J. A.

Mangán és foszfor együttes meghatározása 
vasban. Bogdantchenko eljárása nagy időnyere
séget jelent amellett, hogy nem csökkenti a meg
határozás pontosságát. A meghatározás egy 
mintából történik éspedig a mangáné ammo- 
niumperszulfáttal ezüstnitrát jelenlétében, míg 
a foszforé alkálimetrikusan. A mintát salétrom
savban oldják fel, és először mangántartalmát 
állapítják meg, titrálásra nátriumarzenit he
lyett nátriumszulfátot használva. Azután 
imvanabban az oldatban lecsapják a foszfort 
foszformolibdát alakjában. Ezt nátrium- 
hidroxidban feloldják és a fölös nátrium- 
hidroxidot salétromsavval titrálják vissza, 
(Zav. Láb. 1948. 350.) L. A.

Hamuval készült kötőanyag. Budinifcov 
és Butt kísérleteket folytattak a nagy erő
telepek hamujának felhasználására. E célból 
a hamut anhidrittel vagy anhidriltel és 
mésszel keverték. Ugyanakkor összehasonlítás 
céljából az anhidritet cementtel is keverték. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy a hamu és an- 
hidrit keveréke gyengébben köt, mint az anhid- 
rit maga. Ha azonban a keverék hamutartalma 
nem haladja meg a 10%-ot és 10% meszet is ke
vernek hozzá, a keverék ellenállása lényegesen 
megjavul. (Budnikof P. P. és Butt Yu. M. Tse- 
ment. 13. No. 7. 9.) L. A.

Nitrogén meghatározása bőrben. Rubelba 
és Ferbas tanulmányokat végeztek a Kjeldahl- 
módszernek a bőrök elemzésében való meg
gyorsításával kapcsolatban. Ezek eredménye
ként megállapították, hogy a roncsolás idő
tartamát három útoni lehet csökkenteni. Az 
egyik, ha a forralás hőmérsékletét feleme
lik. Ennek egyszerű módja az, hogy semleges 
sókat, mint pl. nátriumszulfátot oldanak fel a 
reakeióelegyben. A  második lehetőség, hogy 
oxidálóanyagot kevernek hozzá. Természetesen 
olyan anyagot kell kiválasztani, amely nem 
oxidálja a nitrogént is. Ilyenként jól beválik a 
szelén, rézszulfát és higanyoxid keveréke. Vé
gül a harmadik lehetőség a hevítés erősítése. 
A meghatározás nagyobb pontossága érdeké
ben célszerű, ha a minta a szokásosnál nagyobb 
súlyú, ha a roncsolás után közvetlenül a ron
csoló edényből desztillálják át az ammóniát, és 
végül, ha a mintát jól elzárt edényben mérik le. 
(Techn. Hlidka Közel. 1948. No. 5. 117.) L. A.

6000 kg/cm2 nyomásig előállított polisztiro- 
lok molekula súlya. A molekula súlyt viszkozi
tás méréssel állapították meg. A kísérleti ada
tokból kitűnt, hogy a nyomás alatt előállított 
pohsztirol oldatok viszkozitása körülbelül olyan 
mértékben függ a koncentrációtól, mint az at
moszférikus nyomáson előállított vegyületé. 
A polimerizációs fok exponenciálisan csökken 
a hőmérséklettel és nem függ a nyomástól.

P. P. Kobenko, E. B. Kuvsinszkij és A. Sz. 
Szemcnova Zs. F. Oh. 1950. XXTV. 415—419.
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Kismennyiségű réz meghatározása hidra- 
zinszulfáttal. C. G. Rei chinstein gravimetrikus 
és titrimetrikus réz meghatározási módszert 
dolgozott ki. A módszer alapja, hogy a CuSCh • 
№ H 4)2S04H2 nehezen oldható csapadék. A le
választást gyengén savas oldathói kell végezni, 
mert semleges oldat esetében a leváló csapa
dék hidrazinszulfát feleslegben oldódik. Ha 20 
mg-nál kevesebb a csapadék, csak 24 órai állás 
után végezzük a szűrést, nagyobb mennyiségek 
esetében három órai állás után szűrhetünk. 
A szűrést üvegszűrőn végezzük. A csapadékot 
háromszor mossuk 0,02 n- hidrazinszulfáttal, 
háromszor hidegvízzel és háromszor alkohollal. 
Mo sás után a csapadékot egy óra hosszat szá
rítjuk 100—110° C-on, ami után vagy közvetle
nül mérjük, vagy pedig 20 cem 6 n sósavban 
feloldva káliumbromáttal Bíráljuk tropaeolin 
00 indikátor jelenlétében. Az általában hasz
nált bromatometri'kus indikátorok nem jók a 
szerző vizsgálata szerint. A bromátoldat kon
centrációja a réz koncentrációtól függ. A mód
szerrel gravi metrikusan meghatározhatjuk 
0 0018 g Cu-t, míg titrimetrikusan 0,00018 g 
Cu-t. A módszer igen alkalmas duralumínium- 
és magnáiiumötvözetek Cu-tartalmának meg
határozására. A meghatározásnál zavar a Ni, 
ellenben a Ti nem.

(Zavodszkájia Laboratórija, 1949. 12. szám, 
1407. old.) _ J. A.

Kénhexafluorid mint elektromos szigetelő.
Moisson és Lebeau állították elő kénnek 
fluorban való elégetésével. Az anyag vegyi 
szempontból olyan közömbös, mint akár a nit
rogén. Olvasztott nátronlúg, kihevített ólom- 
kromát, vörösen izzó réz egészen hatástalan 
rá. Csak a forró fém nátrium bontja fel kénre 
és nátriumfluoridra. Ugyancsak felbomlik 
kénhidrogén hatására is, amikor fluorhidrogén 
és kén keletkezik. Ezek a tulajdonságai nagyon 
kedvezőek a szóbanforgó felhasználásra, mert 
nem támadja meg a vele érintkező fémeket. 
Az elektromos szigetelés szempontjából éppúgy 
viselkedik, mint az olaj. A kénhexafluorid 
színtelen, szagtalan, íztelen és nem gyúlékony 
gáz. Nem mérgező és szilárddá fagyasztva 
fehér kristályokat alkot. Egészen 500 fok hő
mérsékletig még a csendes elektromos kisülé
sek sem hatnak rá. Egy óra hosszáig tartó ív
fény hatására a gáz 1%-a változik meg és 
ilyenkor szulfit és íluoridionok jelennek meg. 
A rezet, acélt, szilíciumacélt és alumíniumot 
nem támadja meg, úgyszintén nem bántja a 
szigetelésre használt papírt és egyéb anyago
kat sem. Mint gázalakú szigetelőnek számos 
előnye van a szilárd és folyékony anyagokkal 
szemben. (Hall« E. E. The Industrial Ohemist. 
1949. április. 222.) L. A.

Gyorsított foszfor meghatározás vasérc 
agglomerátból. A savas oldás utáni maradékot 
nem HF-han oldja fel, hanem szódával tárja 
fel. A kihűlt olvadékot HCl-ban oldja. NH4OH- 
al semlegesíti, majd szűrőpapíroson lévő csapa
dékból a foszforvegyületeket meleg híg HN03-al 
kioldva, a savas oldathoz téve, az egyesített ol
datból a foszfort meghatározza.

R. I. Kanyevszkája, Xavodszkája Láb. 1950 
(16), 3. 356—57. J. A.

Szulfidos ötvözetek elektrokémiai oldása.
A szulfidok, amelyeket a szerzők megvizs

gáltak, különböző arányban tartalmaztak rezet,

nikkelt és kobaltot. Az elektrolit 10% kénsavat 
és 3—4% rézszulfátot tartalmazott. Szufidtar- 
talmiú anódok mérete 80 X  40 X 15 mm és 
300—350 g volt. Az árammennyiséget réz- 
kulombmérővel mérték- Az elektrolit hőfoka 
35—40 C-ig. Minden kísérlet végén meghatároz
ták az anód súlycsökkenését, a fémmennyisé
get, ami a katódra rárakódott vagy oldatba 
ment, száraz anódiszap súlyát és kémiai össze
tételét. Az anód összsúlycsökkenéséből 30%-ot 
az iszap súlya tette ki. Az iszap főleg rézszul- 
íidból és ellemi kénből állt. Az áramsűrűség 
növekedésével az iszap elemi kéntartalma nö
vekedett, a fém mennyisége csökkent. A nikkel 
és kobalt 95—97%-han kioldódtak; 30—40%-ra 
kioldódott ráz a kátédon levált. A fémekre 
számított kihasználás 70—75% volt. Kísérleti 
adatok alapján a szerzők azt állapítják meg, 
hogy legtökéletesebb oldódást az eutektikus 
összetételű anód esetén lehet elérni, vagy ha ez 
utóbbi eutektikus és kristályos nikkelszuMidot 
is tartalmaz.

(D. M. Csizsnikov és B. Z. Usztinszkij. Iz- 
vesztáá Ákkademii Nauk Sz. Sz. Sz. R. 1949 
okt. 1481—1491.)

Magas nyomású vegyipari készülékek szer
kezeti anyagairól ír a Chemical and Enginee
ring Chemistry 56, 116. 1949. A Bergius-féle 
szénhidrogénezésnél a konvertereket olyan ötvö
zetből készítik, amely 3% krómot, 0.65% nikkelt,
0.3% molibdónt tartalmaznak és ezeknek a bel
sejét is egy azbesztcement keverékkel bélelik ki, 
amely lényegesen csökkenti a fém hő által való 
igénybevételét. <

A legmagasabb hőmérsékletnek és nyomás
nak kitett konverterfejeket 4—6% krómmal- 
1—1.25% nikkellel , és 0.4—0.8% molibdénnel 
ötvözött acélból készítik. Az áteresztő szelepe
ket, melyek alacsony hőmérsékleten dolgoznak, 
közönséges szénacélból, a magas hőmérsékle
tű eket , a A. S. T.—M—A—182—44. típusú acél
ból készítik.

Üj acetilező szert vezettek be az,iparba, az 
izopropenilacetát formájában. Az acetilezés 
ennek segítségével igen jól ellenőrizhető módon 
folyik és , különösen hasznos olyan vegyületek- 
nél, melyek nehezen acilezlhetők. Az izopropil- 
acetát víztiszta folyadék, 0.9202 fajsúlyával 
96—97° C forrásponttal és 14.5° C lobbanáspont
tal. Az esztenezés katalizátorául 0.1—0.5% para- 
toluolszulfonsavat használnak. Az izopropil- 
acetát másik felhasználási területe műanyagok 
előállításánál mutatkozik. Ha peroxidokkal 
katalizálunk, alacsony molekulasúlyú viszkózus 
folyadékokat kapunk. Ha vinilkloriddal kopoli- 
merizáljuk, jó filmképző sajátságokkal rendel
kező szilárd anyagokat kapunk. Ha malein-, 
vagy fumarsav észterekkel kopolimerizáljuk, jó 
optikai tulajdonságokkal bíró és kemény gyan
tákat ad.

Termofoszfátok. Ha foszfátkőzeteket kal- 
ciumoxiddal és sziliciumdioxiddal összekeverve 
1800° C-ra hevítenek, és,ezen a hőfokon tartják 
mintegy 10 percig, a benne lévő P 2O5 csaknem 
teljes egészében cifrátóldhatóvá lesz. Megfelelő 
adalékanyag és keverési arány alkalmazása 
esetén alacsonyabb hőfokon is (1500—1600° C) 
megtörténik az átalakulás, vagyis növekszik az 
eredeti anyag citrátoldbató foszfáttartalma.

(Zsurnal Prikladnoi Kimii. 1947. XX. No,
6. 502—514. old.) O. V.
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Töltött rektifikáló oszlopok működésének 
optimuma. A rektifikáló oszlop legjobb hatás
fokkal akkor működik, ha a tölteten a gőz folya
dék teljes elmulziót ad. Ezzel kapcsolatos a 
nyomásesés hirtelen megnövekedése. Az emul- 
geálódást elő lehet segíteni, ha a kolonna alján 
egy kis részen kisebb szabad keresztmetszetű 
töltetet alkalmaznak. A jelenség változatlan, 
ha desztillátumot vesznek le. A sorozatkísérle
tek eredményeképpen legjobbnak bizonyult,

hogy az emulzió-kialakulás elősegítésére a ko
lonna aljába egy —• a szabad keresztmetszetnél 
10—15%-ikal kisebb nyílású — hálót iktattak he- 
Az adott kísérleti berendezés teoretikus tányér 
számát a kezdeti 7,3-ról 16,2-ig sikerült így 
emelni. A vizsgálatokat benzol-diklóretán és 
benzol-széntetraklorid elegyekkel végezték.

V. V, Kafarov és L. I. Bljackmann.
Zs. Prikl. Ch. XXIII. 3. 244 (1950).

M. K.

H í r e k
A Magyar Kémikusok Egyesülete augusztus 

13-én gyárlátogatást szervezett a Péti Nitrogén- 
művek és a Műegyetem Veszprémben megnyílt 
Nehézvegyipari Karának megtekintésére.

A kiránduláson 55 kartárs vett részt. Pétfür- 
dőn négy csoportra oszolva, a csoport megtekin
tette a gyár generátorgáz-, szintézis-, salétrom, 
pétisó- és széndiszulfid-üzemeit,'

A gyár megtekintése után Veszprémben az 
egyetem vezetőinek kalauzolása mellett a csoport 
megtekintette az új laboratóriumokat, tanterme
ket, tanulóköri helységeket és könyvtárat és a 
Nehézvegyipari Kar egész műszaki berendezését.

Az Egyetemtől nem messze épül a Nehéz- 
vegyipari és Ásványolajipari Kutató Intézetek 
új telepe. Az új épületekben pár hónapon belül 
indul meg a munka és valóra válik Pártunk és 
kormányunk egyik célkitűzése: a magyar vegy
ipar egyik központjává emelkedik.

Délután közös ebéd volt Balatonalmádin, ebéd 
után balatoni fürdő szerepelt a műsoron.

A kirándulás sikerét. bizonyítja, hogy körle
velünkre, nagy számban jelentkeztek kar társaink, 
köztük sok olyan üzemi vegyész, akik az Egyesü
let munkájában nem is igen vettek részt.

A magyar vegyészek legnagyobb része a ka
pitalizmus és a fasizmus uralma alatt sem ta
nulmányai közben, sem azután nem került közvet
len kapcsolatba az üzemekkel. Megkapta diplo
máját a nélkül, hogy egy vegyigyárat belülről 
látott volna-

Egyesületünk súlyt helyez arra, hogy a ma
gyar vegyészek megismerjék vegyipari üzemein
ket. Munkahelyük szűk körén túl terjedjenek is
mereteik, mert igazán jó munkát csak így végez
hetnek.

Nem egyszer találnak olyan megoldásokra, 
melyeket a maguk munkaterületén is felhasznál
hatnak. A kapitalista ipar gyártási titkokat rej
tegetett és ezért bezárta a gyárkapukat „idegenek“ 
előtt. A mi szocialista iparunk fejlődésének azon
ban egyiik fontos tényezője a jól képzett, tág 
gyakorlati ismeretekkel rendelkező műszaki ér- 
telimség. A laboratórium üvegkészülékein kívül 
ismernie kell az üzem, a gyár berendezését, mű
ködését és nem utolsó sorban az ipari munkásság 
munkalendületét.

De nem jelentéktelen az a tapasztalatcsere le
hetőség sem, amit a'.kartársak egésznapos együtt- 
léte nyújt. Nem egy kartárs kapott az úton választ 
és lítmutatást folyamatban lévő problémáinak 
megoldására.

Ennek jelentőségére és ezen a téren  ̂ elköve
tett hibákra legutóbb éppen a Szabad Nép hívta 
fel a figyelmet, mikor megállapította, hogy pb a 
Hungáriában a ehlorál gyártás jobb módszerrel 
folyik mint a Richterben és a munkamódszer át
vételével a népgazdaságunknak évi 27 000 forintot 
lehetne megtakarítani.

Az Egyesület további munkájában is figyel
met fog szentelni annak, hogy ilyen üzemlátoga
tásokat a jövőben sűrűbben rendezzen és hogy 
különösen a fiatal kartársak is megismerkedjenek 
legkorszerűbb üzemeinkkel.

*
Műszaki értelmiségünk éppúgy, mint a sztá

lini műszak alatt, a koreai békehét megszervezésé
ben is a legtöbb üzemünkben aktívan kivette ré
szét.

A Budapesti Kénsav gyárban a műszaki értel
miség a koreai műszakkal kapcsolatban, minid >az 
előkészítés munkájában, mind a fizikai munkavál
lalók által munkafeltételeinek megteremtésében, a 
megfelelő anyag és gépi berendezés, valamint 
energia biztosításában kivette részét és biztosí
totta a dolgozók felajánlásainak végrehajtását. 
A legtöbb helyen naponta kiértékelte és tudato
sította a dolgozókkal az elért eredményeket. Így 
vált lehetségessé ;az. hogy a Budapesti Kénsav- 
gyár, a koreai békehétre vállalt felajánlásait 129 
százalékban teljesítette.

Az Óbudai Gázgyár műszaki értelmisége fel
ajánlásait a koreai műszakra 100%-ban teljesí
tette. Az egyéni vállalásokon kívül vállalták azt. 
hogy a fizikád dolgozók felajánlásait előkészítik 
és a kiértékelésben résztvesznek. Ezt a felajánlásu 
kát 100%-ig teljesítették. Többek között minőségi 
felajánlást is tettek, így pl. a gázfejlesztő gene
rátor salakban az éghető termék százalékát leszál
lították ugyanígy a kazánsalakban is. Több kar
bantartási és felújítási munkának az időelőtti tel
jesítését vállalták.

Igen jól dolgozott a Hungária Vegyiművek 
műszaki értelmisége a koreai bét előkészítésében 
és végrehajtásában. Maga a műszaki értelmiség 
112 000 Ft értékben vállalt felajánlást. A jó meg
szervezést és _a fizikai dolgozókkal való teljes 
együttműködést mutatja az a tény, hogy a 292 500 
Ft felajánlást 562 000 Ft, értékben teljesítették. 
Speciális felajánlása volt Sykó Miklós mérnöknek, 
aki vállalta, hogy a higany desztilláló kemence 
átépítésével a higany dasztillálás idejét 12%-kal 
megrövidíti és így az elektrolízisnek a tisztított 
higannyal való ellátását biztosította.

Ugyancsak nagyon jól dolgozott a Chinoin mű
szaki értelmisége is a koreai hét felajánlásai vo
nalán. Általában az üzemek úgyszólván minden 
egyes műszaki értelmisége vállalt külön, a faját 
személyére vonatkozóan ás felajánlást, függetlenül 
attól hogy a fizikai dolgozók felajánlásaiban 
segítséget nyújtott. Dr. Földi Zoltán kutató
vegyész komoly felajánlást tett a penicilin gyár 
tása vonalán. Dr. Handel István komoly valuta 
megtakarítást tett lehetővé. Több felajánlást volt 
a műszaki értelmiség részéről, amely a dolgozók 
teljesítményszázalókáinak túlteljesítésére irányul.

Dr. Világiig Miklómé

Felelős szerkesztő: Dr, M agyar K ároly. — F elelős kiadó a N ehézipari K önyv- és Folyóiratk iadó V á lla la t V ezérigazgatója. 
K ultúra Nyom da V III., Conti utca 4. — Felelős vezető: H eitter Iimre.
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Magyar Kémikusok
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 

harmincharmadik évfordulójára
1917- n o v e m b e r 7-e tö r té n e lm i n a p já n  

O ro szo rszág  m u n k á so sz tá ly a  és p a ra s z t ja i  szé t
z ú z tá k  a  k a p ita liz m u s  b ilin c se it  a  v ilá g n a k  
Ve-od részén  és m egk  :zd ték  az ú j,  k iz sá k m á n y o  
lá s tó l m e n te s  sz o c ia lis ta  tá rs a d a lo m  ép íté sé t, és 
ezzel ú j  k o rsz a k o t n y i to t ta k  m eg  az  em b eriség  
tö r té n e té b e n :  a  p ro le tá r fo r ra d a lm a k  k o rsz a k á t. 
A z O k tó b eri F o r ra d a lo m  g y ö k e re s  fo rd u la to t 
j e le n t  az  e m b eriség  tö r té n e té b e n , g y ö k e re s  fo r
d u la to t  a  v i lá g k a p ita liz m u s  tö r té n e lm i s o rá 
b an , g y ö k e re s  fo rd u la to t  a  v i lá g p ro le ta r iá tu s  
szab a d sá g m o z g a lm á b a n , g y ö k e re s  fo rd u la to t  az 
egész  v ilá g  k iz sá k m á n y o lt  tö m eg e in ek  h a rc i  
m ó d sze re ib en , sz e rv eze ti fo rm á já b a n , m in d e n 
n a p i  é le té b jn  és h a g y o m á n y a ib a n , k u l tú r á já 
b a n  és id e o ló g iá já b a n . (S z tá lin ).

A  le g n a g y sz e rű b b  fo rra d a lo m  v ih a rá b a n  
s z ü le te t t  S zo v je tu n ió  v a ló b a n  v ilá g ító to ro n y k é n t 
m u ta t ja  az összes e ln y o m o tt o sz tá ly o k n a k  és 
ra b s á g b a n  s ín y lő d ő  n e m ze tek n ek  a  fe lsz a b a d u 
lá s  ú t já t .  E z  a  v i lá g ító to ro n y  év rő l-év re  n a 
g yobb  e rő v e l su g á rz ik  és é v rő l-é v re  v ilá g o sa b 
b a n  m u ta t ja  a  szo c ia lizm u s h a ta lm a s  e lő n y e it a 
k a p ita l iz m u s  fö lö tt.

A  S zo v je tu n ió  lé te , k iil- és b e lp o li t ik á ja  az 
1917 ó ta  e l te l t  33 esz tendő  a la t t  d ö n tő en  b efo ly á 
so lta  az  e sem én y ek  a la k u lá s á t  a  v i lá g  m in d en  
részén . A  v ilá g  n ép e i szám os v ív m á n y u k a t  ez 
a la t t  az  idő  a l a t t  n a g y ré s z t a n n a k  k ö szö n h e tik , 
h o g y  a szo v je t n ép  p é ld á t  m u ta to tt ,  h o g y  a 
S z o v je tu n ió  m in d ig  tá m o g a tta  a  h a la d ó  tö re k 
v ések e t.

A z O k tó b e ri S z o c ia lis ta  F o r ra d a lo m  m eg
in d í to t ta  a z t a  n a g y  á ta la k u lá s i  fo ly a m a to t, 
a m e ly  az o s z tá ly tá rs a d a lm a k  szű k  k e re te i t  
v ilá g m é re te k b e n  szé trep esz ti. A z em b eri t á r s a 
d a lo m  a tö r té n e le m n e k  m a i k o rsz a k á n  m a g é rt 
az  o sz tá ly m e n te s  tá rs a d a lo m  k ia la k u lá s á ra :  
m e g é rt g a z d a sá g ila g , p o lit ik a ila g  és m e g é rt k u l
tu r á l i s  v o n a tk o z á sb a n . É p p e n  e z é r t b eszé lü n k  
az O k tó b e ri F o r ra d a lo m  egészen  k iv é te le s  v i lá g 
tö r té n e lm i je len tő ség é rő l. * z a  fo rra d a lo m , 
a m e ly  1917 o k tó b eréb en  az egé‘,z v ilá g o t m eg
rá z k ó d ta t ta ,  n em  az orosz n ép  ü g y e  csak , h an em  
a  k a p i ta l i s ta  tá rs a d a lo m  á ta la k u lá s á n a k  n e m 
zetközi m é re te k b e n  is k ezdete .

M in d en  o s z tá ly tá rs a d a lo m n a k  szü k ség sze rű  
v e le já ró ja  a  h á b o rú . Á ll ez a  m e g á lla p ítá s  k ü lö 
n ö sen  az  im p e r ia liz m u s  k o rá ra ,  a m ik o r  a  h áb o 
rú k  v ilá g m é re tű e k k é  n ő tte k  és eg y re  p u sz tí-  
tóbb , eg y re  n ag y o b b  á ld o z a to k k a l j á r ó  v ilá g 
h á b o rú k  k ö v e tik  eg y m ás t. A  szo v je t h a ta lo m  
fe n n á llá s á n a k  c sak n em  e g y ö tö d ré sz é t im p e r ia 
l i s ta  tá m a d ó k  e llen i h á b o rú b a n  tö ltö tte . A Szov
j e t  á lla m , a  d icső  B o lsev ik  P á r t  azo n b an  k e z d e t

tő l fo g v a  bék é t h ird e te t t  a  n ép ek  k ö zö tt és 33 
éves fe n n á llá s a  ó ta  a S zo v je tu n ió  eg y e tlen  
eg y sze r sem  v ise lt  o ly an  h á b o rú t, m e ly e t r á  ne 
k é n y s z e r íte tte k  v o ln a . A  v ilá g o n  n em  v o lt  m ég 
o ly a n  fo rra d a lo m , m in t az O k tó b e ri F o r r a d a 
lom , m e ly n ek  e n n y ire  legfőbb  é rd ek e , lén y eg e  
a  békés m u n k a .

A lig  m ú lt el a m á so d ik  v ilá g h á b o rú , az 
im p e r ia l is tá k  az em b e risé g re  ú ja b b , h a rm a d ik  
v ilá g h á b o rú t  a k a rn a k  z ú d íta n i. A  S zo v je tu n ió  
e lv h ű sé g e  és k ö v e tk eze tes  p o l i t ik á ja  m a  is  az 
im p e r ia l is ta  h á b o rú s  ú sz ítá s  m a i ú ja b b  sz a k a 
szá b a n , h a ta lm a s  m é r té k b e n  se g íti  elő  a  béke 
és a  d e m o k rá c ia  ü g y é t: a  B éke H ív e in e k  m oz
g a lm a  a  szo c ia lis ta  S z o v je tu n ió t te k in t i  fő t á 
m a sz á n a k  és re m é n y sé g e in ek  és a  n a g y  S z tá lin  
n ev e  m a  százm illiók  ré sz é re  a  szo c ia lizm u st, a 
b ék é t és a  d e m o k rá c iá t  je le n ti;  a  h a ta lm a s  és 
d icső  szo v je t h a d se re g  n em csak  a  szocializ  
m us h a z á já n a k  h ő sle lk ű  v édelm ező je , h an em  
e g y ú tta l  legfőbb  b iz to s íté k a  az em b eriség  b ék é 
jén ek .

M a g y a ro rsz á g  is  a S zo v je tu n ió  lé tén ek , a  
S z o v je tu n ió n a k  a  n é m e t im p e ria liz m u s  fö lö tt 
a r a to t t  rag y o g ó  győze lm én ek  köszö n h e ti, hogy  
le rá z ta  az  e lnyom ó fö ld e sú ri és tő k és re n d sz e r  
b ilin c sé it, a  S zo v je tu n ió  lé tén ek , a  sz tá lin i  ú t
m u ta tá s o k n a k  kö szö n h e ti, h o g y  m e g in d u lt a 
dolgozó nép  fe lem elk ed ésén ek , a  szo c ia lizm us 
é p íté sé n e k  ú tjá n .

A  N a g y  O k tó b eri S zo c ia lis ta  F o rra d a lo m  
és a n n a k  v ilá g m é re tű  k ih a tá s a i  h o z ták  m eg 
n e k ü n k  is a  fe lsz a b a d u lá s t, — te re m te tté k  m eg 
a z o k a t a  tö r té n e lm i fe lté te le k e t, am e ly ek b ő l k i 
in d u lv a , a  M a g y a r  D olgozók P á r t j á n a k  a  veze
té sév e l részese iv é  le h e tü n k  a  szo c ia lizm u s és a 
béke n a g y  tá b o rá n a k . A z O k tó b e ri F o rra d a lo m  
hősi esem én y e i a r r a  kö té l?zn ek  b e n n ü n k e t, 
h o g y  h ű e n  k ö v essü k  a  p ro le tá rn e m ze tk ö z isé g  
z á sz la já t, hogy  a  te rm e lé sb en , s z a b a d sá g u n k  és 
b é k é n k  véde lm ében  sz ilá rd a n  h e ly tá l l ju n k  a 
k ü lső  és belső e llen ség  tá m a d á s á v a l  szem ben.

A  k o m m u n izm u s eszm éi leg y ő zh e te tlen ek . 
M eg v a ló su lt M a rx  lán g eszű  e lg o n d o lá sa  azokró l 
az eszm ékrő l, m e ly ek  a tö m eg ek  közé b e h a to lv a  
a n y a g i e rővé  v á ln a k . A  dolgozó tö m eg ek  v ilá g 
sze rte , a  szo c ia lizm u s o rsz á g á b a n  és a  tők és 
já ro m  a la t t  s ín y lő d ő  o rszág o k b an  e g y a rá n t , lel 
k ésén  m a g u k é n a k  v a ll já k  a  k o m m u n iz m u s  esz
m é it és h a tá r ta la n  b iza lo m m al te k in te n e k  az 
O k tó b e ri F o rra d a lo m  dicső  o rszág a , a  S z o v je t
u n ió  felé, fo rró  ü d v ö z le te k e t k ü ld e n e k  a  szo v je t 
n ép n ek , a  szo v je t n é p e t i r á n y í tó  győzelm es 
B o lsev ik  P á r tn a k  és a  S zo v je tu n ió  n a g y  vezé
rén ek , S z tá lin  e lv tá rs n a k .
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A  M a g y a r  K é m i k u s o k  E g y e s ü l e t e  m ű t r á g y a  a n k é t j é n a k
i s m e r t e t é s e

V A D A S  I M R E

A Magyar Kémikusok Egyesülete ez év jú
nius 1-én a műtrágyák gyártásának és felhasz
nálásának problémáiról ankétot rendezett. Az 
ankét igen fontos kérdést tárgyalt és jelentősen 
hozzájárult a szükséges tennivalók tisztázásá
hoz és ezzel ötéves tervünk végrehajtásának 
biztosításálhoz- Az ankétot Péter Károly, az 
Agrártudományi Egyetem tanára és az Agro
kémiai Intézet igazgatója vezette és az ankéton 
resztvettek az Országos Tervhivatal, a nehéz
ipari minisztérium és a földművelésügyi mi
nisztérium, valamint az ipar és a mezőgazdaság 
szakemberei.

Birtalan Lajos bevezetőjében részletesen 
rámutatott a műtrágyagyártás és felihasználás 
nagy horderejére és felvetette a kérdést, hogy a 
talajaink részére szükséges tápanyagokat mi
lyen módon tudjuk szakszerűen és gazdaságo
san a talajba bevinni a legnagyobb termés
hozam érdekében. Rámutatott arra is, hogy a 
jó megoldás érdekében el kell tüntetni a még 
mindig fennálló maradiságot és a műtrágyázás
ban a Szovjetunió tapasztalatait messzemenően 
át kell vennünk.

Lázár Vilmos a múlt bűneivel foglalkozott 
és megállapította, hogy a műtrágyázás kérdé
sében a felszabadulás előtt Magyarország igen 
el volt maradva- Ez a termőtalaj kizsákmányo
lását hozta magával, úgyhogy Magyarország 
a felszabadulás előtt Európában terméshozam 
tekintetében a tizenhetedik helyen állott. Az 
ötéves terv megindulásával óriási fejlődés kö
vetkezett be ezen a téren is. Nálunk is kezdik 
alkalmazni a szovjet tudomány eredményeit a 
műtrágya helyes kihasználásáról, a talajműve
lésről.

Horváth Ferenc a műtrágyák hasznosításá
nak feltételeit ismertette. A hatás kémiai és 
biológiai feltételektől függ. Foglalkozott a sa
vanyú talajokban a műtrágyák hatásával. Nö
vényi vonatkozásban a savanyú talajok és így 
a savanyú műtrágyák is egyes mészigényes nö
vények: lucerna, cukorrépa, árpa stb- termesz
tésére kevésbbé, vagy egyáltalán nem alkal
masak.

Termőtalajaink nagy átlagban a növényi 
tápanyagokat a tudományos vizsgálatok meg
állapítása szerint oly tekintélyes feleslegben 
tartalmazzák, hogy a talajban levő tápanyagok 
igen hosszú időre biztosítanák a talajok állandó 
termékenységét. Az érvényesülés akadálya a 
tápanyagoknak igen kis mértékű feltáródása és 
oldhatósága. Minthogy viszont az oldhatatlan 
növényi tápanyagok oldhatóvá tétele, illetve 
átalakítása végeredményben a talaj élőlényei 
bebizonyított munkájának eredménye: termé
szetes hogy minden oly hatás, amely a talaj 
reakcióját a savanyosodás felé tolja el, avagy 
azt mélyíti — csökkenti a baktériumműködés 
kedvező hatását —, mely végeredményben a ter
méshozam csökkenésében jelentkezik.

A talajra kiszórt műtrágya bedolgozása 
után a talajban egyenetlenül osztódik el. hatása 
tehát egyes fészkekben jelentkezik- Savanyú 
vagy lúgos reakciója az oldódás, helyesebben 
feltáródás következtében fokozatosan kiegyen
lítődik, vagy erősödik a fészkek körül-

A műtrágyák hasznosításának feltételei te
hát a következők:

1. Elegendő talajnedvesség, melynek bizto
sítása. részben a talajtulajdonság, de ezen belül 
az alkalmazott talajmegmunkálási és termesz
tési rendszer feladata.

2. A baktériumok működéséhez megfelelő 
hőfok és elegendő levegő.

3. Ugyancsak e működés biztosítékához ele
gendő mennyiségű és minőségű szerves anyag, 
végül

4. A talaj kedvező kémiai állapota a nö
vényzet és a mikroflóra életfeltételeinek bizto
sításához-

Újabban olyan műtrágyaféleségek állanak 
gyártás alatt, melyek a foszfort és nitrogént 
együttesen tartalmazzák. E trágyák lúgos ter
mészetűek, foszfortartalmuk 15% körül van és 
nitrátban oldható, a nitrogéntartalmúk 17% 
körüli, fele salétrom, fele pedig ammónia. E mű
trágyákkal a szabadföldi összehasonlító kísér
letek most vannak folyamatban. A gyakorlat 
előreláthatólag ott fogja e műtrágyákat általá
nosan felhasználni, ahol a jelzett keverékarány 
talajtani és növénytáplálkozási szempontból 
tényleg meg is felel.

A fent felsorolt műtrágyaféleségeken kívül 
azonban a mezőgazdaság főként növénytermesz
tési szempontból — hiányokban szenved-

Ezek a hiányok:
1- Gyorsan ható. tisztán salétromot tartal

mazó műtrágya. E célra a csilisalétrom a benne 
levő nátrium miatt talajtani vonatkozásban 
nem minden talajra alkalmas. Hazai viszony
latban igen megfelelne az annakidején gyártott 
mészsalétrom, főként abban az esetben ha ezt 
az ipar olyan módon tudná forgalomba hozni, 
hogy higroszkópossága teljesen, vagy nagy
részt megszűnne.

2. Hiányzik a mezőgazdaság részére egy las
san ható, a nirtogént fokozatosan és huzamos 
időn át biztosító műtrágya is. Ilyen műtrágya 
volt annakidején a mésznitrogén. A salétrom 
hatása gyors és kedvező talaj és időjárási vi
szonyok mellett az ammónia is gyorsan oxidá
lódik salétromsavvá, terméketlen talajokon pe
dig hatása lassú, vagy denitrifikálódás követ
keztében csökken-

3. Szovjet tapasztalatok szerint a nagyobb 
szemcséjű foszforműtrágya különösen vizenyő- 
sebb réteken és legelőkön, nagy előnyöket biz
tosít a porított műtrágyákkal szemben. Uy 
irányban kísérletek nálunk is folyamatban van
nak. A szovjet és más irodalmi adatok a nyers- 
foszfátok közvetlen alkalmazásáról számolnak 
be. Ily gyártmányoknál a fő követelmény a
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lisztfínomságú állapot, azonkívül tevékeny és 
elegendő mennyiségű szerves anyagot tartal
mazó talaj, amelyekben a mikroflóra biztosítja 
az oldhatatlan foszforsav feltárását- Ilyirányú 
hazai kísérletek is folyamatban vannak-

Az utóbbi évtizedek kutatásai igazolják- 
hogy a szerves kötésbe került foszforsavat a nö
vények igen jól értékesítik. Dr. Kreybig Lajos 
által ily irányban folytatott istállótrágya — 
nyersfoszfát kezelési kísérletek a nyersfoszfát 
feltárásának tényét a kezelési időtartam alatt 
igazolták. Az eddig végzett szabadföldi kísérle
teik eredményei — a nyersfoszfát ilyirányú fel- 
használására — széleskörű perspektívát nyújta
nak.

Magyarország gazdasági művelés alatt álló 
területe, erdők és nádasok kivételével, kereken 
13 millió kh. Ezen területekből:

a) meszes és neutrális talaj 65 millió k. 
hold (kb- 50%).

b) savanyú talaj 3,2 millió k. hold (kb. 24%),
c) átmeneti jellegű talajok, részben sava- 

nyodásra hajlamos, szikes és kilúgozott 
talajok stb. 3,2 millió k. hold (kb. 24%).

A foszforműtrágyákról Stirling Béla tar
tott előadást.

Rámutatott előadásában a foszforműtrá- 
gyák fontosságára, a szuperfoszfátgyártás fejlő
désére, az egyes növényi rostanyagok foszfor- 
tartalmára továbbá az egyes nyersanyagokra, 
a különböző foszforműtrágyaféleségekre és 
ezek gyártására.

Előadásában külön kitért a hazai savanyú 
talajok trágyázásához szükséges lúgos foszfor- 
trágyagyártás kérdésének fontosságára. Ezek 
közül az ú. n. termofoszfátgyártás hazai beveze
tésének sürgős szükségét említette-

Keresztes Mátyás a kevert műtrágyáról 
tartott előadást. A hazai ammónia-nitrogén 
műtrágyagyártás fejlődési, nyersanyag-, gyár
tástechnológiai kérdéseivel foglalkozott. Ezt 
követően a hazai ammónia-nitrogéngyártás 
önköltségcsökkentésének lehetőségét ismertette- 
Ezután rátért a kevert műtrágyák hazai gyár
tása megvalósításánál a salétromsavas apatit- 
feltárás nehézségeire- Ezeknek az eljárásoknak 
a salétromsav feltárásánál általában az a hát
rányuk, hogy közben 2,5-szer annyi ammón- 
nitrátot tartalmaznak, mint ammónfoszfátot, és 
ennek következtéiben a két só együttes bepárlása 
szükségszerűen maga után vonja a stabilizálás 
kérdését, tehát a ballaszt ismét felszínre kerül. 
A készárunak rossz a foszfor- és nitrogénaránya 
és a gyártási technológia speciális berendezé
seinél fogva, nagyobb beruházást igényel. 
Előnye a salétromsav kétirányú felhasználása, 
a kénsav megkerülése.

A foszforsavból ammóniával való neutrali- 
zálással diammóniumfoszfátot készítenek, 
amely az összes ammónsók közül a legszeren
csésebb, 53% P2O5 és 20%-os nitrogéntartalmá
val. A sémi hidrát gipszet szénsavval és ammó
niával karbonáttá és ammónszulfáttá alakítják 
át és ez a reakció, a foszforgipsznek rendkívül 
nagy aktivitása következtében, igen jól megy. 
míg a kálciumkarbonátot kálciumnitráttá ala
kítják. E gyártási technológia lényege tehát az, 
hogy tökéletesen kihasználja az anyagot, a kén
sav mint ammónszulfát kerül forgalomba az 
ammónszulfát rendkívül jó adottságú műtrá
gyává alakítható; ammónnitrátolvadékkal be

keverve, stabilizálóanyag nélkül is megfelelő 
higroszkóposságú.

A hulladék kálciumkarbonát mészsalét- 
rommá feldolgozható; a szénsav a semi-hidrát 
konverziójához szintén felhasználást nyer. 
E gyártási technika tehát jó vízoldható foszfor
sót, ballasztnélküli műtrágyát és tökéletes 
anyagkihasználást biztosít-

Az ilymódon feltárt foszforsav koncentrá
ciója 22 5 súly % P20 5-ig felment. Az üzem kis 
beruházást igényel és szakmányonként három 
fővel ellátható. Speciális mosó- és szűrőberen
dezések biztosítják a közbeeső termékek meg
felelő tisztaságát, az ellenáram elvének alkal
mazása mellett a bepárlásra kerülő folyadékok 
már megfelelően telítettek, amíg a sziiredékek 
atmoszférikus nyomás alatt, vagy pedig kis 
vákuum alatt kristályosíthatok, melyekből a só 
centrifugálással kinyerhető és mérsékelt szárí
tás után szállítható. A szárított sót desintegrá- 
torok szemcsézik és a szállítás után raktároz
ható-

A salétromsavfeltárás esetében, ha köz
benső sónak ammóniumszulfátot alkalmazunk, 
késztermékül di-ammónfoszfátot és ammónnit- 
rátot nyerünk. Az ammónnitrátot a foszfor- 
nyomoktól kálciumnitráttal szabadítjuk meg: 
a keletkező di kálciumfoszfátot feltáráshoz is
mét visszavisszük: a gipszet szénsavval és 
ammóniával karbonáttá konvertáljuk, amíg az 
ammónszulfát közbenső sóként a rendszerbe 
visszamegy. A kálcium-karbonátot kálcium
nitráttá dolgozzák. Marokkói foszfát esetében 
150 kg nyersfoszfáthoz 520 kg 50%-os salétrom
sav szükséges és 55 kg ammóniagáz. A 100 kg 
nitrogén a di-ammónfoszfát, az ammónnitrát és 
a mészsalétrom között oszlik meg. Minden 100 
kg nitrogénre 31 5 kg gipszpótlás szükséges.

Hátránya az. hogy a kénsa v-kérdést nem 
oldotta miéig, azonban a tökéletes anyagkihasz
nálással mind a foszfor- mind a nitrogénműtrá
gyát mentesítette a ballaszttól. Azonban a kö
zölt nagyságrendben gipsz igényes.

A salétromsavfeltárásnál az ammónnitrát 
mennyisége már kedvezőtlenül módosul és an
nak stabilizálásáról gondoskodni kell. A bal
lasztkérdést tovább súlyosbítja a kálciumkar
bonát kérdése, amely csak mészsalétromra való 
feldolgozással nyerne gazdaságosan megoldást- 
A mészsalétromgyártásnál azonban hátrány
ként mutatkozik annak nehéz tárolhatósága és 
különösen szállítása, mert csak gumirozott pa
pírzsákokban, vagy dupla cellulózebetétes juta- 
zsákokban volt eddig megoldható.

Számos kísérleti eredmény azt közölte, 
hogy a talajban oldható foszfornak a növények 
csupán 10%-át értékesíthetik, és a műtrágyában 
beadagolt foszformennyiség zöme veszendőbe 
megy. Ezt a mész rovására írták és nagy ered
ményeket vártak az olyan organikus komplex
foszfátoktól. amelyek mésszel nem alkotnak só
kat vagy mészsóik is oldhatók. A talajkísérle
teknél azonban e várakozások nem realizálód
tak- Foszforban szegény talajoknál, nem egy 
esetben, nagymennyiségű foszfort kellett ada
golni ahhoz, hogy a növényeknek ebből valami 
rendelkezésre álljon.

A feltárás ténye tehát nem magyarázza 
meg. hogy a feltárt foszfátnak milyen tulajdon
ságokkal kell rendelkeznie áhhoz, hogy trágyá- 
zási céloknak megfelelő legyen. A régi szemlé
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lettel szemben, az eddig mel 1 ék'alkatrészneik 
tekintett, és gyakorlatilag sokszor meg nem 
határozott fluor felé terelődött a kutatók 
figyelme, mert megállapítást nyert, hogy a 
foszfátok aktivitása a fluortartalom függvénye. 
Ezek a kísérletek azonban többek között azt 
eredményezték, hogy a stabilnak képzelt ter
tiär-foszfát tulajdonképpen nem létező valami, 
ínért a visszamenés terméke hidroxil-apatit, 
amely stabilitásában nem egyszer megközelíti 
a fluor apatitot. Még a csontokban organikusan 
képződött kálciumfoszfátok is apatitnek bizo
nyultak.

A foszfátkémia szorgalmazása döntően fon
tossá vált nagy költséget emésztő trágyázási kí
sérletek kiértékelése után amikor bebizonyoso
dott, hogy az összes hatóanyagok közül átlago
san a többtermelést elsősorban a foszfor okozza.
1 kg foszfor a gabonánál 31,5 kg, a kálisók csu
pán 3,1 kg többtermelést eredményezhetnek.

A foszfátok reakcióképessége az apatitek 
esetében a kristályok nagyságfüggvénye. 
A nyersfoszfátokban jelenlévő mikroszkopikus 
kristályok is csak kis reakciókópességűek és 
maga a csontliszt, amelynek kristályai az apá
tit kristályainál is kisebbek, csak mérsékelt se
bességgel küldi a foszfort az oldatba.

Mindaddig tehát, amíg az apatitszerkezet 
fennáll, alacsony trágyahatást várhatunk, ha 
pedig az apatit-szerkezet teljesen megtört, a 
talaj mészhatása jut túlsúlyba- Döntő fontos
ságú, hogy a talajba bevitt foszfát annyira le
gyen csak reakcióképes, hogy a tápoldatban az 
egyensúlyi koncentráció beálljon.

Ez az egyensúlyi koncentráció a foszfátok 
reakcióképességén kívül függ a talaj minőségé
től, a termesztett növények igényeitől és nem 
egy esetben a talajban lejátszódott abszorpciós 
jelenségektől is.

E tények felismerése vezetett a termo- 
foszfátok azon csoportjához, ahol a fluor-apatit- 
szerkezetnek részbeni, vagy teljes megtörését 
tűzték ki feladatul- Az apatitszerkezet meg
törésére irányuló kísérletek két területre osz
tódtak fel, amelyek közül az egyik a fluor el
távolításán, a másik pedig a fluor valamely 
módon való megkötésén alapszik- E gyártási 
teohnológiát egészítették ki azok a redukciós 
eljárások, amikor a foszfátokat nagy olvasztók
ban, elektromos kemencékben, koksszal redu
kálják. Ha a foszfátokat önmagukban redukál
ják, tiszta foszforsavat kapnak- amely külön
böző foszfátokra feldolgozható: ha azonban vas 
egyidejű redukciójával foszfortartalmú nyers
vasat állítanak elő, akkor a foszfornak a gyár
tásihoz tartozó oxidációja közben foszforsalak 
képződik. E foszforsalak az a kálciumsziliko- 
foszfát, amely aktivitását illetően közel áll az 
apatitszerkezet megtörésére irányuló kísérletek 
végtermékeihez.

A kevert műtrágya nagybani előállításának 
a következő lépése tehát az lesz, amikor az 
apatitszerkezetnek termikus úton olyan meg
törését végzik, amely a fluornak csak részbeni 
eltávolításához vezet, és egyben egy olyan fosz
fátféleséget eredményez termékül, amelynek 
aktivitása még biztosítja azt a kielégítő reakció- 
sebességet. amely a tápoldat foszforkoncentrá
ciójának fenntartásához még éppen elegendő. 
Ennek előfeltétele azonban az, hogy olyan 
termofoszfát legyen előállítható, gazdaságosan,

azaz olcsóbban, mint a mai szuperfoszfátgyár- 
tás, amelynél az apatitszerkezet stabilitása csak 
annyiban van megtörve- amennyire az szüksé
ges.

Meg kell emlékeznünk azokról a könnyeb
ben járható utakról is, amelyeket abban össze
gezhetünk, hogy laza foszfátokat finomra őrölve, 
ez őrleményt ammónnitrátolvadékba bekeverve, 
használjuk trágyának. Az elmúlt év folya
mán kísérletek sorozatával megállapítottuk, 
hogy különösképpen a gafsa-fosziat citrom- 
savban oldható foszfortartalma 40—50%-kal 
megnövelhető akkor, ha azt ammónnitrátolva
dékba bekeverjük. Mivel a citromsavban való 
oldhatóság nem szükségszerűen jelenti a trágya
hatást is, éppen ezért a kevert műtrágyákat kü
lönböző állami gazdaságokba kísérleti anyagul 
kiadtuk. Ha ez a trágya jó hatásúnak bizonyul, 
úgy a gafsa és marokkói foszfát 85—90%-o,s 
hatásfokkal egyszerű eszközökkel válik feltár
hatóvá, ha azt megfelelően őröljük és olva
dékba bekeverjük- Ennek gyakorlati jelentősé
gére a szakemberek előtt nem kell külön rá
mutatni.

Azok a műtrágyaféleségek, amelyek a má
sodik világháború után egyes államokban kis 
mértékben forgalomba kerültek, noha foszfor-, 
nitrogén- és kálitartalmuk alig érte el a
2—3% ot, de ezenkívül tartalmazták a növény 
különleges szükségleteinek megfelelő anionokat 
és kationokat- nem egy esetben magukat a 
nyomelemeket is, meglepő terméshozamot ered
ményeztek. E műtrágyaféleségek is igazolják, 
hogy a tápoldat egyensúlyának fenntartása 
mellett biztosítható a műtrágyák leggazdaságo
sabb hasznosítása-

A két előadás után több felszólalás követ
kezett- Ezek közül dr. Ötvös Dániel (Vegyimű
vek Beruházási N. V.) hozzászólásában kitért 
a foszforsav adagolásának erős szabadföldi 
talajelemzósekkel történő meghatározásának 
célszerűségére, amely módszerrel, véleménye 
szerint, a szuperfoszfáttrágyázás racionálisabbá 
tehető.

Kitér a neutrális foszfát kérdésében szük
séges kutatómunkák fontosságára, külön tekin
tettel a belföldi nyersanyagok felhasználására, 
továbbá a szemcsézett szuperfoszfát hazai gyár
tásának bevezetésével elérhető szuperfoszfát- 
megtakarításra. amely ma már külföldön mind
inkább kezd elterjedni.

Ennek különös előnyeit a következőkben 
foglalta össze:

1. Kolafoszfátból nyert szuperfoszfát utófel
tárási idejét megrövidíti.

2. Szemcsés műtrágyának raktározásából 
és szállításából előálló könnyebbségek, megtaka
rítások számottevőek.

3- Nordengren szabadföldi vizsgálatai sze
rint a talaj szuperfoszfátszükséglete fele, mint 
a porított szuperfoszfát esetében.

4. A mindinkább előtérbe kerülő keverék- 
műtrágyának csak szemcsézett szuperfoszfát fe
lel meg-

A Szovjetunió leghaladottabb tudományára 
nemcsak a műtrágyagyártás technológiája terén 
kell támaszkodni. A műtrágyagyártáson belüli 
tervgazdálkodást, a munkaversenynek, Sztahá- 
nov- és újítómozgalomnak és egy olyan egész
séges bérezési rendszernek a kialakítását is el 
kell a Szovjetuniótól tanulni amely bérezési
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rendszer, alkalmazkodva a műtrágyagyártás 
adottságaihoz, a munkavállalók szocialista mó
don való bérezését teszi lehetővé. Ugyancsak a 
szovjetunió tapasztalatait kell elsajátítanunk 
ahhoz, hogy műtrágyagyáraink rejtett tartalé
kait felszínre tudjuk hozni, a termelékenység és 
önköltség tervszerű alakítása érdekében.

A műtrágyagyártás problémájával kapcso
latban meg kell említeni a Szovjetunióban ki
alakult műtrágyázás! ismeretek elsajátításának 
szükségességét. Ismeretes D. N. Prjanyisnyikov 
akadémikus munkássága a nitrogén szerepéről 
a mezőgazdaságban. (D. N. Prjasnyisnyikov 
akadémikus: A nitrogén szerepe a növények 
életében és a Szovjetunió földművelésében. 
Oroszul. A Szovjetunió Tudományos Akadé
miájának kiadása, 1945.)

Igen jelentős a V- I. Vernadszkij akadé
mikus által megalapozott és a Szovjetunióban 
kifejlődött biogeokémia, amely a műtrágyázás 
terén is óriási segítséget nyújthat.

A nitrogénipar igen jelentős irodalommal 
rendelkezik a Szovjetunióban.

Az ammóniaszintézis kérdéseivel foglalko
zik K. F. Pavlov több munkájában. Igen érde
kes a magyar viszonyokra jól alkalmazható 
elméleti munkája- amelyben az ammónia
önköltséget vizsgálja a kevertgázban jelenlévő 
gázszennyeződések függvényeként, valamint a 
racionális hófúvásokról írt tanulmánya.

A foszfor- és nitrogénműtrágya együttes 
gyártásával kapcsolatban Wolljfkovics és Logi- 
uova álláspontját ismerteti.1 A szerzők áttanul
mányozva a már Európában (Svájcban, Német
országban, Franciaországban, Csehországban és 
Norvégiában) kisüzemi, vagy üzemi megoldás
ban működő olyan foszforműtrágyagyárak mű
ködését, amelyek salétromsavval végzik a fel
tárást, megállapítják azt, hogy a technikai és 
gazdasági számítások alapján a foszfornak sa
létromsavas feltárása gazdaságosabb és fejlő
dők épesebb eljárás, mint a kénsavas, vagy 
egyéb feltárási eljárás. Alapvető gazdasági 
előnyként a szerzők szerint a salétromsavas 
feltárás azzal jelentkezik- hogy szemben a kén
savas feltárással, nincs ballasztanyag, a feltáró 
salétromsav mint műtrágya anion szerepel. 
A salétromsavfeltárás eredményeként a nyers
anyag teljes felhasználást nyer, hulladékanya
gok nem maradnak- így  tehát a szuperfoszfát
nak salétromsavas feltárás útján való gyártá
sát, mint a nitrogén- és foszforipar igen racio
nális és fejlődőképes összekapcsolásának a lehe
tőségét nagyrabeesülik.

A szerzők egyébként, kiértékelve a már 
megvalósított eljárásokat, megállapítják, hogy 
a nyersfoszfát olymódon való feltárása, ami 
a mostani szuperfoszfátgyártáshoz hasonló, és 
ahogy a svájci Lonza gyár dolgozik- nem a leg
szerencsésebb megoldás. E helyett egy elvileg 
más eljárást tanulmányoznak, amelynek kü
lönbsége az előzőtől az, hogy nyersfoszfát salét
romsavas feltárása útján oldatot készítenek és 
ennek az oldatnak különféle módon való to
vábbi feldolgozása útján nyerik a kevert kettős 
műtrágyát.

Majáik Ferenc: A nyersfoszfátok salétrom- 
savas feltárására használt eddigi módszerek a

1 L . M a g y ar K ém ikusok  L a p ja , 1950, 294. o ld .

feltárás módját tekintve, két csoportra oszt
hatók.

Az első csoportba az ú. n. száraz, módszerek 
tartoznak, melyeknek lényege az, hogy a nyers- 
foszfátot 70% körüli töménységű salétromsavval 
tárják fel, és az így kapott feltárási termékeket, 
azok különválasztása nélkül, együtt dolgozzák 
fel, kevert, nitrogént és foszfort együtt tartal
mazó műtrágyává. Ezen száraz eljárás célja 
nagyrészt vízoldható PaOs-t tartalmazó mű
trágya előállítása. A feltárásnál főként mono- 
kálciumfoszfát és kálciumnitrát keletkezik míg 
a gyakorlatilag teljes feltáródáshoz szükséges 
salétromsav feleslege benne marad a feltárt 
termékben és illékonysága folytán eltávolítása 
közben erős korróziós hatást fejt ki. Ezenkívül 
a tárolás alkalmával keletkező salétromsav a 
nyersfoszfátban lévő organikus anyagokat oxi
dálva, nitrogénoxidok keletkezése közben el 
bomlik.

Lényeges nehézséget okoz ennél a módszer
nél az a körülmény, hogy a keletkező vegyüle- 
tek könnyen oldódnak és kevéssé hajlamosak a 
kristályosodásra- 68%-osnál hígabb salétrom
savat használva- hevítéskor nyúlós terméket 
kapunk, amely csak hosszabb idő után szilár
dul meg, Ca,(NO?,)2 4 H A) keletkezése közben és 
a kapott anyag betonszerű lesz. Ennek aprítása 
igen nehéz és már csekély mechanikai igénybe
vételnél meglágyul. A nyersfoszfátok salétrom
savval történő száraz feltárásának döntő pro
blémája tehát az, hogy a feltárt termékből a fe
lesleges vizet eltávolítva, raktározható anya
got kapjunk és a szabad salétromsavat kiküszö
böljük.

Fenti probléma megoldását többféleképpen 
megkísérelték. Több szabadalom szerint mész
kő, könnyen feltárható trikalciumfoszfát, vagy 
T'homas salak hozzáadásával kötik le a szabad 
savat, míg a felesleges víz egy részét ennél a 
módszernél a keletkező kalciumnitrát köti meg. 
Lényeges vízmegkötés azonban csak olyan 
mennyiségű bázikus anyagok adagolásával ér
hető el, melynél már a monokalciumfoszfát di- 
kalciumfoszfáttá alakul át, minek következté
ben leromlik a termék vízoldhatósága.

Más módszer szerint vízmentes kalcium- 
nitrátot használnak a nedvesség megkötésére, 
amely azonban a salétromsavat nem köti meg. 
Kidolgoztak módszereket, melyeknél a feltárást 
olyan töménységű salétromsavval végezték, 
hogy annak teljes víztartalmát a keletkező kal
ciumnitrát megkösse. Itt azonban egyrészt csak 
70%-on felüli koncentrációjú salétromsav hasz
nálható, másrészt a stöchiometrikusnál kisebb 
mennyiségben, ami csak 85%-os P2O5 feltáró- 
dást tesz lehetővé. Üjabb módszer szerint a ka
pott terméket megszárítják, amikor a víz és a 
szabad salétrom eltávozik, hátránya azonban 
az eljárásnak az, hogy az egyidejűleg leját
szódó szekundér reakcióban a monokalcium- 
foszfátból salétromsav lehasadása közben di- 
kalciumfoszfát keletkezik, ami ugyancsak csök
kenti a P2O5 oldhatóságot. Egy 1941-es német 
szabadalom ezt a kérdést úgy igyekszik meg
oldani, hogy a terméknek csak egy részét, pl. 
Ví-ét veti alá szárításnak, majd a kapott di- 
kalciumíoszfátot és vízmentes kalciumnitrátot 
keveri el a maradékokkal- amikor a dikalcium- 
foszfát a fölös salétromsav hatására monokai-
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ciumjfoszfáttá alakul, míg a kalciumnitrát a fe
lesleges vizet köti meg.

A száraz feltárási módszerek közül ma 
ipari megvalósításra legalkalmasabbnak a 
Lonza-féle eljárás látszik. Az a tény, hogy a 
Lonza-féle szabadalmak csupán a 80—85%-ig 
vízoldiható P205-tó való feltárást választják, 
bizonyítja, hogy teljes P2O5 íeltáródásnál nem 
sikerült még olyan módszert találni, mely ki
küszöbölte volna a fent vázolt nehézségeket. 
Az eljárás szerint 85%-ig történik a foszfátok 
feltárása olyan körülmények között, hogy 
1 mól. kalciumnitrátra 2—3 moh víz jusson. 
Lényeges jellemzője az eljárásnak, hogy a ter
mék további feldolgozása során ugyanezen ter
mék hűtött porát adagolja és ezzel elkeverve 
az anyagot olyan hőmérsékletre hűti, amely a 
feltárási hőfok alatt, de a lágyuláspont felett 
fekszik. Lágyuláspont alá a hőfok csak a gra- 
uulálás után süllyed. A Lonza féle legújabb el
járás (1949 es) a termék konzisztenciájának 
további javítását úgy kívánja elérni, hogy az 
összes nitrogén 2—5%-át ammónianitrogén for
májában viszi be a termékbe.

Azt. hogy a foszforműtrágyák fent ismer
tetett közvetlen nyerése az iparban eddig nem 
terjedt el annak ellenére, hogy az eljárás ész
szerűnek látszik, valószínűleg az okozza, hogy 
az így nyert műtrágyának kicsi a hatóanyag- 
tartalma, és nem kedvezőek a fázistulajdon
ságai.

A nyersfoszfátok salétromsavas feltárásá
nak másik nagyobb csoportjába az ú. n. nedves 
eljárások tartoznak. Erre vonatkozóan igen ko
moly és úttörő munkát végeztek a Szovjet
unió különböző, a műtrágyakérdésekkel foglal
kozó tudományos intézeteiben és ezzel kapcso
latos ismereteink tekintélyes része szovjet for
rásból származik- Különbözik ez a módszer az 
előbbiektől elsősorban abban, hogy a feltárást 
hígabb, kb. 50—55%-os salétromsavval végzik, 
és a műtrágyák előállítását legtöbbször az ol
datban nyert feltárási termékek részleges vagy 
teljes szétválasztásával érik el. Az előállítás 
módjától függően a kapott termék lehet keve
rék. vagy tisztán foszfor-, illetve tisztán nit
rogénműtrágya. A foszfát jelentkezhet citrát- 
oldható, illetve vízoldható formában.

A módszerekről a következőkben kívánok 
áttekintést adni:

a) A foszforsavas oldat közömbösítését vé
gezhetjük mésztejjel, amikor a következő reak
ció játszódik le:

H3PO4 +  Oa (N03)2 +  Ca(OH)2 +  aq. ==
=  CaHPOí +  Ca(N03)2 +  aq.

Hasonló eredményt kapunk, ha a közömbösí
tést mészkővel végezzük. Az eljárás szerint 
tehát elkülönítve nyerünk kétfajta műtrágyát 
dikalciumfoszfátot és kalciumnitrátot. . A ka
pott, raktározást nem álló kalciumnitrátot 
(NHdsCOü-as konverzióval NiIh\T0 3 á alakítjuk.

b) Történhet az oldat közömbösítése ammó- 
niumkarbonáttal is, amikor a termék arnmó- 
niumnitrát, a foszfor pedig dikalciumfoszfát for
májában válik le.

Végezhető ezenkívül a foszforsavas oldat 
közömbösítése ammóniával, káliumkarbonáttal 
stb.. de az arányok és a közömbösítés egyéb kö
rülményeinek leggondosabb kísérletezése szük
séges ahhoz, hogy a foszforsav leválasztása kal

ciumnitrát jelenlétében dikalciumfoszfát és ne 
trikalciumfoszfát formájában történjék-

Abban az esetben, ha vízoldható foszfát
termék előállítása a cél!, kétféleképpen járha
tunk el:

a) A kalciumnitrátot teljesen vagy rész
legesen a feltárási oldatból kikristályosítva, és 
a közömbösítést a kalciumnitrát kikristályosí
tása után ammóniával végezve, teljesen vagy 
részben vízoldható foszforműtrágyát nyerünk.

8. I. Woljfkovics és A. I. Loginova szov
jet akadémikusok voltak azok, akik ezt a mód
szert részleteiben kidolgozták. Az eljárás ki
dolgozására az ösztönzést az Odda-féle eljárás 
adta, amely a kalciumnitrát kiklristályosítását 
hűtőgépek használatával, nagy energiaköltség
gel végezte és így a kalciumnitrát teljes meny- 
nyiségét elválasztotta. Említett szovjet szerzők 
szerint elegendő a kalciumnitrát 40—60%-ának 
a kikristályosítása mérsékelt hűtéssel 5—1011 
C-ra.

A kalciumnitrát:
3Ca(N03)2, 12H30 . HN03

savas só formájában kristályosodik. Ezt közöm
bösítés céljából1 mészkővel keverik és mint sem
leges kalciumnitrát műtrágyát hozzák forga
lomba. A szüredéket ammóniával két lépésben 
közömbösítik 6 pH-ig, amikor főkép dikalcium
foszfát és ammonnitrát, valamint kismennyi- 
ségű ammóniumhidroíoszfát keletkezik.

A módszer tehát részben citrát-oldható, 
részben vízoldható foszforműtrágyát szolgáltat, 
az előbb említett kalciumnitrát és az. ammon
nitrát mellett.

b) Az oldat kalcium-ionjainak eltávolítása 
kikristályosítás helyett kalciumfoszfát formá
jában történő lecsapással is lehetséges. Ezen le- 
esapásos módszerek közül példaként megemlí
tem a Liljenroth—Dorr-féle eljárás egyik vál
tozatát, amely a kalcium lecsapását ammon- 
szulfáttal végzi és az így kiváló kalciumszulfá
tot szűréssel a foszfátkomponenstől eltávolítja. 
A szüredéket ammóniával közömbösíti, amikor 
di-, vagy monohidroszulfáthoz jut, amelytől a 
kalciumnitrát helyén képződő ammonnitrátot 
vagy kristályosítással választja el, vagy a két 
trágyafajtát közösen bepárolva hozza forga
lomba. A csapadékban keletkezett kalciumszul
fátot ammonkarbonáttal konvertálja és a kelet
kezett ammonszulfátot ismét felhasználja.

II. A nyersfoszfátok 'termikus feltárására 
kidolgozott eddigi főhb módszereket nagy voná
sokban a következőkben vázolja:

Mai ismereteink alapján, mint ahogy ezt 
Keresztes kartárs is kifejtette, a foszfátok akti
vitása fluortartalmuk függvénye, és a foszfá
tok termikus feltárásánál éppen az apatitszer- 
kezet oly mértékű fellazítása a eél, hogy a 
talajba kerülő foszfát olyan reakcióképességgel 
rendelkezzen, amely képessé teszi arra, hogy 
a tápoldatban az egyensúlyi koncentrációt fenn
tartsa.

Ha tehát a termofoszfátok gyártási eljárá
sairól beszélünk, célszerű azt a beosztást alapul 
venni, amely szerint az apatit-szerkezet meg
törése egyrészt a fluor részleges vagy teljes el
távolításával, másrészt a fluor más módon való 
megkötésével történik.
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1. Nézzük először azokat a módszereket, 
melyek a fluor eltávolítása nélkül, vagy rész
leges eltávolításával oldják meg ezt a kérdést.

Időrendi sorrendben mint a termikusán 
feltárt foszfátok legrégibb és talán legjellem
zőbb képviselője, a Rhenánia-foszfát kerüli első 
helyre. Ezt először nyersfoszfátból mészkő és 
fonolit adalékokkal állították elő egész ala
csony P2O5 tartalommal. Az első világháború 
után rátértek nyersfoszfátoknak szódával és 
homokkal történő feltárására 1100—1200° C-on, 
ahol kalcium-nátriumfoszfát keletkezett és a 
felesleges, illetve felszabaduló kalcium, kal- 
ciumszilikát formájában megkötődött.

Miután a nagymennyiségű szódafogyasztás 
ezt a módszert erősen megdrágította, olyan más 
adalékanyagot kerestek, melyből kisebb meny- 
nyiség elegendő a feltáráshoz. Így jött létre a 
„Lübeck-íoszfát“ nátriumszulfátnak adalék
anyagként való felhasználása révén. Ennek 
feltárási körülményeivel a Metallgesellschaft 
Frankfurt am Main foglalkozott. A feltárást 
redukáló atmoszférában végzi 900° C körüli 
hőmérsékleten és az alkáliszulfát egy részét 
alkáli-szilikátokkali helyettesíti. Később kóla
foszfátot használtak a feltáráshoz, eredeti elő 
nem készített állapotban, miáltal annak jelen
tős nefelintartalma következtében szódameg
takarítás volt elérhető.

A termikus feltárásra alkalmasnak mutat
kozott még a nyersvas szódával történő kén- 
telenítésénél keletkező nátriumszilikát salak, 
amelynek erősen ingadozó alkálitarta-ma azon
ban különösen a zsugorítással történő feltárás
nál hat zavaróan.

Figyelemreméltó még a magnéziumvegyü- 
letefc jelenlétében lejátszódó termikus feltárás. 
Ennél a módszernél főként olivint, vagy mag
nezitet és homokot használnak adalékanyag
ként. Ezt a módszert Németországban és Ame
rikában alkalmazták „Univapo-foszfát“, ill. 
„Thermo-Phos“ néven hozva forgalomba a 
terméket. Mindkettőre jellemző, hogy citrom- 
savban oldható foszfátot csak az oldat hirtelen 
lehűtésével lehet nyerni, ellenkező esetben a 
termék apátittá alakul vissza.

2. A második csoporba sorolva azokat a 
módszereket, melyeknél az apátit stuktura 
megbontása a fluor egyidejű eltávolítása mel
lett megy végbe, a S i02 és vízgőz jelenlétében 
1300° C felett lejátszódó feltárás érdemel első 
helyen említést. Ezen a hőmérsékleten a fluor 
gyakorlatilag eltávolítható és a Ca3(P04)2 alfa 
modifikációja jön létre, melynek foszfortar
talma a növények számára felvehető.

Megkísérelték a feltárást CaS04 jelenlété
ben olymódon, hogy forgókemencében szuper
foszfátot tártak fel és a keletkező kéndioxidot 
kénsavgyártásra használták fel. Hasonlóképpen 
jártak el nyersfoszfátnak CaS04 és S i02 adalé
kokkal történő feltárásánál.

CaO, illetőleg CaC03 adalékokkal végezve 
a feltárást, S i02 és vízgőz jelenlétében kimu
tatták, hogy a feltárás ezen adalékanyagok 
jelenlétében könnyebben játszódik l:e.

Nyersfoszfátok fenti módon történő fel
tárásának mennyiségi viszonyaival, valamint a 
kapott termékben lévő fluornak, illetve S i0 2-nek 
a foszfátok trágya hatására való befolyásával 
bővebben Gericke foglalkozott. Megállapította

ennek során, hogy S i0 2 javítja a foszfáttrágya 
hatását, mert az a nehezen oldódó apatitstruk- 
túra keletkezését késlelteti. Így pl. míg 0,34% 
S i02-tartalom esetén kb. 6%-os, 1,65%-nál már 
40%-os és 10,5%-nál 85%-os a P20s citrát old
hatósága.

Az a tény, hogy a lihenania-íoszfát, amely 
kb. 2% fluort tartalmaz, és ennek ellenére 90% 
a citrát oldhatósága, szintén annak tulajdonít
ható, hogy a terméknek magas, kb- 10%-os S i02- 
tartalma van, amelyről pedig az előbbiekben 
láttuk, hogy milyen hatása van az apatih 
struktúra visszaalakításánál-

Bállá Béla: Az első szabadalmak nyersfosz
fátok salétromsavas feltárására még az első vi
lágháború éveiből származnak- A patent litera
túrai Oscar Kauseh 1929-ig foglalja össze beható 
részletességgel könyvében. Ebből is fény derül 
arra a tényre, hogy a salétromsavas feltárás 
gondolata régi, a leközölt és általunk részletei
ben is áttanulmányozott szabadalmak a fel
tárási termék feldolgozására többnyire azok 
közt a módszerek közt válogatnak, melyek ma
napság is napirenden vannak és amelyeket előt
tem szóló rendszerezve összefoglalt. Hogy az 
1920-as évek ezen szabadalmaiból akkoriban 
miért nem fejlődött ki széles körben alkalmazott 
ipari eljárás, ennek okát említett szerző abban 
látja, hogy „a salétromsav drága, korrodeáló 
tulajdonságai miatt nehezen alkalmazható de 
— megemlíti — várható hogy a sav, gyártási 
technikájának tökéletesedésével, a foszfátok fel
tárása terén is egyre nagyobb szerepet követel 
magának.“

Melyek azok az előnyök, amelyek miatt 
napirendre került a salétromsavas foszfátfeltá
rás problémája!

1. A salétromsav kétszeres kihasználása. 
Egyszerre hasznosítjuk aciditását foszfát fel
tárására és nitrát-gyökét nitrogénműtrágya 
gyártására. Hogy azután ezt a nitrogénműtrá
gyát változatlan formában Ca(N03)2-ként érté
kesítjük, vagy más nitrogénműtrágyává alakít
juk, avagy foszfát- és nitrogénműtrágyát együtt 
kevert műtrágyaként hozzuk forgalomba, vagy 
külön-küiön elválasztva őket egymástól, ez a 
módszer említett lényegén mit sem változtat. 
A lényeg a savmegtakarítás, amely kalkulációs 
szempontból a foszfátműtrágyára vonatkoztatva 
sohasem lehet egyenértékű a megtakarított, fel
tárásra alkalmazott savszükséglet teljes értéké
vel. az előállított nitrogénműtrágya magasabb 
gyártási költségei miatt, de mégis tetemes ösz- 
szeg.

2. Külön előnyként kell megemlítenünk a 
szuperfoszfátnáll keletkezett gipszballaszt el
maradását, mely főkép a szállítási költségben 
mutatkozik megtakarítás formájában.

3. Meg kell említenünk- hogy a szuperfosz- 
fátgyártásnál az egyes foszíoritok karbonát- 
tartalmára elhasznált kénsav, különösképpen 
pedig a kola-foszfátok feltárásánál egyes helye
ken alkalmázott dolomitliszt komoly savlúl- 
fogyasztást, savveszteséget jelent- Mindezen 
savveszteségek salétromsav alkalmazása esetén 
kiküszöbölődnek, hisz a megkötött nitrát mint 
nitrogénműtrágya nem megy veszendőbe.

4. Szovjet szerzők kihangsúlyozzák, hogy 
egyes esetekben salétromsav alkalmazása esetén 
a finom őrlés elmaradhat, emellett az egyes szov
jet apatitok értékes fluor- és ritka földfém
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szennyezései 80—85%-os hatásfokkal értéke
síthetők-

Nézzük meg ezek után a nehézségeket is, me
lyeik a módszer elterjedésének akadályait képezik:

1- Az üzemmenet salétromsavas szakaszain 
feltétlenül korróziós veszéllyel kell számolnunk, 
a mi saválló acélok alkalmazása és a berende
zés nagyobb elhasználódása miatt a beruházási 
és karbantartási költségeket növeli.

2. A módszer körülményesebb, nehézkesebb, 
mint a szuperíoszfátgyártás egyszerű techno
lógiája. Méginkább aláhúzza ezt az a körül
mény hogy a képződött kálciumnitrát higrosz- 
kópossága miatt a terméket vagy bonyolult és 
kétes kimenetelű szárítási és granulálási műve
leteknek kell alávetni, vagy elválasztva a kál- 
ciumnitrátot a foszforkomponenstől raktározást 
álló nnítrágyaféleséggé kell alakítani.

3. A módszerek legnagyobb részében a kelet
kezett nitrogénműtrágya mennyiségének aránya 
a foszfátkomponenshez más, mint azt a növény
zet vagy a talaj adottságai megkövetelnék.

•Szembeállítva az előnyöket a hátrányokkal, 
a mérleg, azt hiszem, mégis igazolja a salétrom
savas feltárás felé irányuló érdeklődést. Hogy 
ez az érdeklődés Németországban és az .Egyesült 
Államokban kisebbfokú, ebben közrejátszik az 
a körülmény is, amelyre Trömel világít rá egyik 
1949-es cikkében hogy t. i. a szulíidos ércek 
(pirít, szfalerit stb.) pörkölésekor keletkező kén
dioxid kénsav formájában legkönnyebben szu- 
perfoszfátgyártásra hasznosítható. Ha ez a kö
rülmény a szóbaníbrgó államokban háttérbe 
szorítja a salétromsavas foszfátfeltárás problé
máját, nálunk ugyanakkor a szulfidos ércek 
hiánya ezt, ellenkezőleg, előtérbe hozza.

Mindenképpen helyesnek tartanám azon
ban, ha kísérleti munkánk szerves kiegészítése
képpen illetékes szerveink külföldi ipari kalku
lációs adatokat szereznének az eljárás rentabi
litására vonatkozóan-

Természetesen a salétromsavas feltárás ma
gyarországi alkalmazhatósága függetlenül az 
egyéb körülményektől, nitrogénkapacitásunk 
az ötéves terv során bekövetkező bővülésének 
függvénye- Mégegyszer ki kell emelnem itt, 
hogy a salétromsavnak foszfát feltárására való 
alkalmazása nem jár nitrogénveszteséggel, nem 
von el nitrogént a nitrogénműtrágyaszektortól, 
sőt szervesen beilleszthető annak bővítési pro- 
grammjába, mint a nitrogénműtrágyák elő
állításának egyik módszere.

Ha kritikai szempontból vizsgáljuk a Maj- 
dik kartárs által előbb részletezett salétrom- 
savas feltárási módszereket, meg kell állapíta 
nunk, hogy ipari megvalósításra a legegysze
rűbbnek legkézenfekvőbbnek az a szovjet iro
dalomban is gyakran említett alternatíva kínál
kozik, amely a salétromsavas feltárási oldatot 
leközömbösítve CaHPC^HaO precipítátot állít 
elő, majd a szüredók CatNOah-tartalmát 
(NHíhCOs al NHiN03-á konvertálja. A keletke
zett CaHPCWHoO-precipitát szovj.et szabványok 
értelmében minimálisan 33% PaOs-t tartalmaz, 
melynek minimálisan megengedett citrát old
hatósága 90%.

Vízoldható foszfátműtrágyát salétromsavas 
feltárással, vagy a nagyon kétes értékű granu
lálási és szárítási műveleteken keresztülvitt ke
vert termékek szolgáltatnak, vagy pedig am- 
mónhidrofoszfát formájában azok a módszerek

amelyek frakciónál t kristályosítással, vagy 
szulfát formájában történő lecsapással a kál- 
eiumnitrátot a rendszerből eltávolítják. Ezek a 
felsorolt műveletek mind beruházási, mind pe 
dig üzemviteli szempontból többet jelentenek és 
így a dikálciumfőszfát-precipitátnál drágábbak.

Fel kell tehát vetnem agrokémiai szekto
runk jelenlévő képviselői felé, tegyék a citrát- 
oldható foszfátműtrágyák magyar talajokra 
való széleskörű alkalmazhatóságának problémá
ját, különös tekintettel fenti preicipitá'tra, vizs
gálat tárgyává. Kell ezt tennünk annál is in
kább- mivel a 30 as évek közepétől, de főkép 
1940 óta megjelent publikációk egész sora mu
tat rá több mint egyóvtizedes minden részletre 
kiterjedő kutatómunka eredménye gyanánt arra 
a tényre, hogy a foszfáttrágya hatása szempont
jából a Liebig óta kialakult elképzeléseket és 
normákat revízió alá kell vennünk. A kísérle
tek eredményeképpen kiderült, hogy a legkülön
bözőbb foszfátféleségek közül az apatitstruktúra 
(és ez a hidroxilapatitra is érvényes) a legstabi
labb modifikáció, amellyel a talajba juttatott 
minden íőszfátműtrágya átrendeződik. A kelet 
kezett apatit, rossz kristályosodási készsége miatt 
kolloid formában jelentkezik és hosszú ideig, 
míg elöregedés, víztelenedés illetőleg a krisz- 
tallitok növekedése révén oldhatóságát, reakció- 
képességét el nem veszíti, képes a talajban' a nö
vények által elvont foszfátot utána pótolni-
A különbség a vízoldiható és nem vízoldható trá
gyák közt csupán abban mutatkozik, hogy az 
előbbieknél oldatból, gyorsan (a talaj Ca -tar
talma révén lecsapva, vagy hidrolízis következ
tében) alakul ki az apatit struktúra, a vízben 
nem oldhatóknál pedig lassabban, a víz bontó, 
hidratáló hatása révén, és így mindig frissen, 
reakcióképesen képződik a stabil modifikáció, 
amely tehát hosszabb időre áll a növények ren
delkezésére. Ezeket az elgondolásokat talaj
kísérletek támasztják alá, amelyek azt mutat 
ták, hogy a trágyázási eredmények vízoldható 
és nem vízoldható nem apatitstruktúrájú mű
trágyák esetében nagyban és egészben azonos 
nagyságrendűek és csak különböző mellék
körülmények összhatása révén (talaj, növény 
stb.) adódtak olyan eltérések, melyeket eseten
ként figyelembe kell venni. Azt az alapvető 
különbséget azonban, amelyet főkép régebben 
a vízoldható és nem vízoldható műtrágyák 
trágvahatásában feltételeztek, ma már nem 
lehet akceptálni.

Szorosan kapcsolódik az előbb elmondottak
hoz a nyersiöszfátok termikus feltárásának pro
blémája. Majdik kartársunk vázolta a megvaló
sítás különböző lehetőségeit. Én pusztán arra 
kívánok rámutatni, hogy az eljárások a nyers- 
foszfátok mindenkori apatitstruktúrájának 
megbontásával eredményezik a citrátoldható, 
növények számára felvehető foszfátterméket. 
A régebbi idők óta használt, sőt mondhatjuk 
iparilag egyedül megvalósított módszer a Mes- 
serschmitt által 1913 bán szabadalmazott .Rhe- 
nánia-foszfát“ gyártása volt, melynek kémiáját 
azonban csak a legújabb időkben tisztázták Bre- 
dig kutatásai. Eszerint a képződött nátrium- 
kálciumszilikofoszfát mint elegykristály van 
jelen. Az elegykristály valamennyi komponen
sére jellemző a közös hexagonális struktúra, az 
ú. n. alfa típus, alfa modifikáció. Az apatitok
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fluortartalma valószínűleg NaF formájában 
megkötődik, vagy nátrium-fluoro-foszfáttá 
(Na^POsF) alakul, tehát a 'termékből nem távo
zik- Végelemzésben tehát mi történt? Az apatit- 
struktúra, melyre jellegzetes összetétel a 
Caio(P04)cF2, vagy Caio(POi)e(OH)2, megbomlott, 
míg a fluortartalom egy nem káros modifikáció 
felépítőjeként bentmaradt a termékben-

A Májdik kartárs által ismertetett el
járások egyik csoportja ezen az elven működik, 
mellőzve, illetőleg más adalékokkal helyette
sítve a drága szódát-

Az eljárások másik csoportja az apatit- 
struktúra megbontását tökéletes fluortalanítás- 
sal köti össze. S i0 2-dús adalékok és vízgőz hatá
sára 1300° C-nál magasabb hőmérsékleten a 
fluor eltávozása mellett az előbbihez hasonló 
elegykristályképződés játszódik le, a komponen
sek pedig (Ca-szilikofoszfát, CaNaP04 Ca2Si04 
Ca3(P04)2) hexagonális alfamodifikációba men
nek át. amelyben a P tartalom citrálható, a nö
vények számára felvehető.

Hazai viszonylatban feltétlenül helyes az 
Ötvös kartárs által itt is felvetett káliumtar
talmú fonolit alkalmazása szilikát adalék gya
nánt. Örömmel jelenthetem a t. ankétnak, hogy 
fonodtadalék alkalmazása mellett a termo- 
foszfátkísérletekiet kutatóintézetünk június hó 
folyamán megkezdi.

Elébevágva azonban a kísérleteknek, meg 
kell emlékeznem azokról a komoly nehézségek
ről, melyeket az irodalom közöl a módszer ipari 
megvalósításával kapcsolatban.

Mivel a reakció szilárd fázisban játszódik 
le, elengedhetetlen feltétel a reakcióban részt
vevő anyagok nagy felületen való érintkezése. 
Ennek komoly akadályát képezi, sőt a reakciót 
teljesen le is állíthatja az anyag zsugorodásra 
való hajlama a reakció hőmérsékletén. Az S i0 2 
komponens növelése az olvadáspont emelése 
révén a zsugorodást bizonyos mértékig vissza
szoríthatja. De ipari méretekben, ahol a jó hő
kihasználás érdekében a füstgázokkal való köz
vetlen érintkezés által történik a hideg nyers
anyag előmelegítése, ez sem vezet célra. Be
bizonyítást nyert t. i., hogy a magas hőfokon 
felszabaduló fluort az előmelegedő nyersanyag 
felveszi, miáltal olvadáspontja annyira lecsök
ken, hogy a magasabb hőmérsékletű zónába ke
rülve, feltétlenül zsugorodni fog, de meg is 
olvadhat. Ezért a vonatkozó szabadalmak vagy 
a fűtőgáz és anyag egyirányú mozgatását, vagy 
ellenáram esetében indirekt, tehát falon keresz
tül történő fűtést ajánlanak. Harmadik meg
oldásképpen kínálkozik1 a reakciókeverék maga
sabb hőfokon való megolvasztása, ami előnyö
sen befolyásolja ugyan a fluor eltávozását, de a 
tüzelőanyagszükségletet erősen megnöveli.

Obermayer Ernő (Növény Term. Kút. Int.): 
Örömmel üdvözli az ipar új műtrágyaféleségek 
gyártására vonatkozó törekvéseit. Kifejti, liogv 
e kérdésben az iparnak a mezőgazdasággal 
együttműködve kell a szocialista népgazdaság 
kiépítésében és fejlesztésében kivennie részét. 
A kevert műtrágyáknál az ipar tartsa szem 
előtt a mezőgazdaság igényeit a helyes arány 
megállapításánál, ugyanakkor álljon elegendő 
N és P trágya rendelkezésre, mert nem mindig 
ugyanazon időpontban kell a növény alá N és 
P trágyát együttesen alkalmazni.

Szívesen látná a jobb szórhatóság érdeké
ben szemcsézett állapotban a műtrágyákat.

Dr. Fekete Zoltán: A műtrágyák elhelyezé
sének legfontosabb kérdése, hogy azok olyan 
helyre kerüljenek, ahol optimálisan képesek 
hatásukat kifejteni. Errevonatkozóan a kezde
ményezés már megtörtént. Már hazánkban is 
bevezették a helyszíni gyorsvizsgálati módsze
rek alkalmazását. Külföldi tapasztalatokra tá
maszkodva olyan módszert sikerült kidolgozni, 
mellyel a talajt P2C>5-re N-re és K-ra, sőt mészre 
és pHra is llehet vizsgálni. Jelenleg 18 ilyen 
készülék van használatban.

Kiemeli, hogy a Szovjetunióban minden 
talajba juttatott anyag táp a n ya g t a rí a1 in át meg
vizsgálják. Nálunk műtrágyázás szempontjából 
a talajok négy csoportra oszthatók. Fontos 
szempont, hogy a talajokat először kémiai szem
pontból hozzuk rendbe, másodszor, hogy azo
kat beéresszük. A füves vetésforgóval a be- 
éredést sokkal elérhetőbbé lehet tenni. Érett 
állapotban a mikrobiológiai állapotok rendezve 
vannak, ami nagyon lényeges. Nem hangsú
lyozta ki eléggé az ankét, hogy a műtrágyázás 
csak akkor lehet jó, ha szerves trágyázással 
van egybekötve. A mésznitrogén használatát 
hazai viszonylatban sem tartja elvetendőnek, 
mert az előnyösen használható fel a tőzeges 
komposztokban a nitrogén növelésére. A folyé
kony ammóniának szintén a tőzeges komposz- 
toknál van nagy jelentősége. A kálium-mű
trágya problémával a fonolittal kapcsolatban, 
kell foglalkozni.

Novák Lajos: Egy előző felszólaló kérdésére 
válaszolva megjegyzi, hogy műtrágyák citrát- 
és vízoldhatóságára vonatkozóan hazánkban is 
végeztek kísérteteket, és az errevonatkozó köz
lés már 1929-ben megjelent. Eszerint: a citrát- 
oldható műtrágya hatékonysága a vízoldható
hoz viszonyítva, annak 85%-a. Indokoltnak 
tartja, hogy bevezessük a nehezebben oldódó 
műtrágyák felhasználását is. A' mezőgazdaság 
termelése és ezen keresztül a műtrágyázás kér
dése is a gazdálkodás jellegétől függ, és szocia
lista gazdálkodásban, mint ahogyan a Szovjet
unióban is történik, indokolt áttérni nehezeb
ben oldódó műtrágyaféleségek felhasználására 
is. A műtrágya értéke, ha lassabban is, de a 
termelési eredményekben bizonyos idő után 
visszatérül.

Keverék műtrágyák iránt nincsenek aggá
lyai. Az egyedül adott műtrágya hatása nem 
érvényesül kellőképpen. A hármas műtrágya
keverék használata sem megfelelő legtöbbször. 
A ’legcélszerűbb kombinációnak a N-P, N-K, 
vagy a P-K műtrágyakeveréket tartja. Termé
szetesen fontos ezeknél a kombinációknál a 
megfelelő arány betartása.

A mésznitrogén helyes alkalmazásánál, an
nak káros hatása kiküszöbölhető. Mint nehe
zebben oldható nitrogén-műtrágya a belterjes 
trágyázást elősegítené.

Előbbi felszólalások kapcsán megállapítja, 
hogy savanyú talajoknál is előnyös lehet sa
vanyú műtrágya felhasználása.

Ortutay Pál erdőmérnök: Mezőgazdasági 
szempontból a talaj savanyúsággal s emiatt az 
alacsony termésátlagokká]! kapcsolatban hátrá
nyos körülményekre van módom felhívni a
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figyelmet. Savanyú talajokon a lucerna ter
mesztése szinte lehetetlen, a kukorica, búza, 
árpa termése nem kielégítő, a rétek, legelők 
hozama mennyiségileg és minőségileg szintén 
nem kielégítők. Mindezek a körülmények miatt 
az állatok átlagsúlya, minősége, tejhozama igen 
alacsony. A gyermekek és felnőttek fejlődésére 
is befolyással van a talajsavanyúság miatti 
kevés és fehérjeszegény emberi és állati élelem.

A meszezési kísérletek igen jó eredménnyel 
kezdődtek, s arra engednek következtetni, hogy 
a műtrágyázással kapcsolatban a talajművelés, 
vetésforgó, megfelelő termények termesztése 
stb. figyelemben részesítendők az ország min
den savanyú talaján.

A műtrágyázás szélesebbkörű használata, 
illetőleg általánossá tétele előtt vagy legalább 
azzal párhuzamosan komoly megfontolás tár
gyává kellene tenni a sáncolás kérdését is, mi
vel a sáncolással a Talajjavító N. V. megálla
pítása szerint évente és kát. holdanként 200 mm 
csapadéknak megfelelő víztöbblet (m'2-ként 200 
liter, kát. holdanként 12 000 hl =  1200 m3) biz
tosítható, amellyel — a helyes talajművelés, 
vetésforgó és műtrágyázás alkalmazása mellett 
— lényeges terméstöbblet, az eddiginél nagyobb 
termésátlagok érhetők el.

Egy másik adat szerint a talajról lefolyó 
csapadékvíz nagytömegű termőtalajt sodor le, s 
a talajról sokkal több növényi tápanyagot visz 
magával, mint amennyit az összes termesztett 
növények felhasználnak. Ez a lehordott növé
nyi tápanyag a termesztett növények által fel- 
használtnak húszszorosát is meghaladja. A sán
colás tehát leghathatósabb előmozdítója a több- 
termelésnek és a műtrágya okszerű takarékos 
felhasznál ásának,

Wiíhelm Gyula felhívja az ankét résztve
vőinek figyelmét arra, hogy a Szovjetunióban 
és Franciaországban is állítanak elő dikalcium- 
foszfátot sósavas feltárás segítségével. A sósa
vat szilvinitből nyerik kénsavval. Javasolja a 
sósavas feltárás kikísérletezését hazai viszony
latban. A salétromsavas feltárást is célszerű
nek tartja. A termékek elválasztása megold
ható. Javasolja, hogy szakembereink a jövő
ben behatóbban foglalkozzanak a szerves trá
gyázás kérdésével és végezzenek kísérleteket nö
vényserkentő anyagok gyártására és felhasz
nálására is.

Tapadóképesség meghatározása a hangnál 
nagyobb rezgésszámú rezgések segítségével.
Festékbevonatok, lakkok és zománcrétegek 
tapadóképességének meghatározására szolgáló 
eljárások nagy hibája, hogy nem a tapadó- 
képessséget egyedül veszik tekintetbe, hanem 
valamely ezzel összefüggő tulajdonságon, mint 
pl. szívósságon, törékenységen, keménységen, 
rugalmasságon, vagy összetartáson alapulnak. 
Az így nyert értékek kétségkívül hasznosak, 
azonban még mindig nincs tudományosan meg
alapozott eljárás magának a tapadóképesség
nek megmérésére. Ilyen célra szolgáló mód
szernek ígérkezik a következő. Alumíniumötvö
zetből készült henger szabad végére elhelyezik 
a festék-, zománc- sth. bevonatot és azután a 
hengerben elektrodinamikus módon hosszirányú 
rezgéseket keltenek. Mihelyt a rezgések gyorsu
lásából eredő erő meghaladja a réteg adhézióját

Az ankéten fentieken kívül még több hoz
zászólás hangzott el, majd Péter Károly vála
szolt a felszólalásokra. Végül Deutsch János 
foglalta össze az ankét anyagát.

Összefoglalás. Az ankét nagyrészt a műtrá
gyázás mezőgazdasági vonatkozásaival, vala
mint új műtrágyatípusok előállításával foglal
kozott. Ellenvetés nélkül az ankéton az az ál
láspont alakult ki. hogy be kell vezetni a 
szemcsézett szuperfoszfátot, fenn kell tartani 
az eddig használatos nitrogénműtrágyatípust, 
a pétisót, ezeken kívül azonnal rá kell térni a 
kevert P és N tartalmú műtrágya mennyiségi
leg növekvő fokozott felhasználására. Ezen a 
téren a Nehézvegyipari Kutatóban ős a Péti 
Nitrogénműveknél folyó kísérleti munkát, ill. 
félüzemi gyártást feltétlenül folytatni kell, és az 
így nyert tapasztalatok alapján a Szovjetunió 
haladott tudományára támaszkodva, ki kell ala
kítani néhány gazdaságos és a hazai földműve
lés szempontjainak megfelelő kevert műtrágya
típust. Ugyancsak ki kell próbálni mielőbb a 
folyékony szalmiákszesszel való trágyázást bi
zonyos növényfajtáknál és országos méretű 
kísérletet kell végezni a Kreybig által java
solt istállótrágya — nyersfoszfát keverék alkal
mazásával. Ugyancsak ki kell kísérletezni a 
termofoszfátok előállítási módszerét a hazai 
fonolit felhasználásával és mindezen kísérletek 
a’lapján ki kell dolgozni a legkedvezőbb és jól 
összehangolt műtrágyázási terveket, amelyek 
jelentős kénsav, tehát devízamegtakarítást, 
továbbá ballaszt-anyagok szállításának kiküszö
bölését és egyéb gazdasági előnyöket is fognak 
eredményezni. Irányt kell venni arra is, hogy 
a nyersfoszfát salétromsavas feltárásánál a 
dikalciumfoszfát. kinyerését kipróbáljuk.

Az ankét eredményének tekinthető az az 
elfogadott álláspont, hogy a. továbbiakban a 
mezőgazdasági és vegyipari szakembereknek 
sokkal szorosabbra kell fűzni az együttműkö
dést és kapcsolatot, mielőbb el kell készíteni 
hazánk talajtérképét, végül pedig minden esz
közzel meg kell valósítani, hogy a Szovjetunió 
mezőgazdaságának, a viliág leghaladottabb 
mezőgazdaságának tapasztalatait a magyar 
ipar és a mezőgazdaság minél szélesebb körben 
felhasználja és ezzel biztosítsa az ötéves terv 
célkitűzéseinek megvalósítását.

a hengerhez, a réteg magától elválik és leesik. 
A gyorsulás okozta erőt a rezgések számából, 
kilengésük nagyságából, a festékréteg tömegé
ből és méreteiből lehet kiszámítani. Minthogy 
a festékrétegek tapadása a fémtől is függ, az 
ilyen meghatározásra szolgáló készülékhez 
olyan hengerfejeket csatolnak, amelyek külön
féle fémekből készülnek. A meghatározás alkal
mával nem várják be azt a pillanatot, amikor 
a réteg egészen leesik, hanem megfigyelik, 
mikor kezd a henger rezgésétől függetlenül 
mozogni. Ekkor ugyanis már legalább nagy 
része elvált az alaptól. A készülék 20 ke. rezgés
szám esetében a nehézségerő 200.000-szeresét fejti 
ki, ez azonban egyelőre elégséges a szokásos be
vonatok tapadóképességének meghatározására. 
(S. Moses. Industrial and Engineering Che
mistry. 1949. 10. 2334.)

L. A .
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B a r n a s z é n k á t r á n y o k  h i d r o g é n e z é s e

S Z I G E T H  L Á S Z L Ó

A műszaki értelemben vett szintézisek 
egyik legérdekesebb és legsokoldalúbb fajtája 
a hidrogénezés, mely eljárással a legváltozato
sabb és különféle célokra alikialmas termékek 
állíthatók elő. Különösen nagy érdeklődés nyil
vánult meg a szénhidrogéneknek, kátrányok
nak. ill. nyersolajoknak hidrogénezése útján 
előállítható mesterséges motorhajtó-anyagok 
iránt, melyek kiváló tulajdonságaiknál fogva a 
természetes motorhajtó-anyagokkal, fizikai és 
kémiai tulajdonságok tekintetében, felveszik a 
versenyt, sőt igen sok esetbein a természetesen 
előforduló szénhidrogéneknek nemesítését is 
hidrogénezés útján végzik.

A hidrogénezés iránt világszerte megnyil
vánuló nagy érdeklődést azonban nemcsak az 
eljárás műszaki előnyei okozták, hanem ilymó- 
don a nyersolajjal nem rendelkező államok is 
képesek voltak szénből, ill. a szén lepárlási ter
mékeiből motorhajtó-anyagokban mutatkozó 
hiányukat, legalább is részben, kiküszöbölni.

' A  hidrogénezés lényege abban áll (1- számú 
ábra), hogy a feldolgozandó szénhidrogének 
telítetlen alkotórészeit hidrogén felvétele útján 
telítettekké, _ az oxigéntartalmú vegyületeket 
redukció útján aromás vegyületekké, a nitro
géntartalmú vegyületek nitrogénjét ammó
niává és a szénhidrogének által kötött formá
ban tartalmazott ként kónhidrogénné alakítja 
át; ezáltal a szénhidrogének kénmentesítésére 
alkalmas, s általában, mint reffinációs eljárás 
is jelentőséggel bír.

80 éve annak, hogy Berthelot francia kémi
kus 1870-ben felismerte azt, hogy a szénhidro
gének nyomás alatt és magasabb hőmérséklet 
mellett hidrogént képesek felvenni és ezáltal 
molekulasúlyuk csökken. Kimutatta, hogy kő
szén, megfelelő nyomáson és hőfokon, jódhidro- 
génnel hidrogénezve, kb. 60% többé-kevésbbé 
könnyen forró olajat eredményez.

Meg kell említeni a múlt század végén 
Sabatiert, továbbá jelen század elején Ipatieff 
orosz tudóst, akiknek kísérleteiből kitűnt, hogy 
egyes anyagokból hevítés és nyomás mellett, 
közvetlenül alkalmazott hidrogén hatása alatt, 
esetleg katalizátorok jelenlétében, paraffin- 
szénhidrogének állíthatók elő.

Az első világháború idején Bergius ipari
lag valósította meg a szén hidrogónezósét, és pe
dig katalizátor alkalmazása nélkül, 200 atm. 
nyomás és 450—470° C hőmérséklet mellett. II y- 
módon sikerült kb. 50—55% olajat a szénből elő
állítani, amely természetesen még finomításra 
szorult vagyis a végtermékekre számított ho
zam csökkent.

Bergius kb. 5% vasoxidot is adagolt a 
reakciós térbe, aminek azt a szerepet szánta, 
hogy a szénben lévő és a hidrogénezés közben 
kénhidrogénnó alakuló ként lekösse. Bergius és 
későbbi magyarázók- a Bergius-eljárast tipikus 
katalizátornélküli hidrogénező eljárásnak vél
ték és nevezték. Amint a későbbiekben kiderül, 
ez a megállapítás nem volt helytálló.

Bergius hidrogénező eljárása már nem egy
szerű hidrogénezés, hanem ú. n. destruktív, 
•vagyis hőbontásos hidrogénezés, ami nem más, 
mint a krakkolás és a hidrogénezési folyamat 
kombinációja. (1. ábra.) A destruktív 'hidrogé
nezés következtében mindenekelőtt a paraffin- 
bázisú. valamint telítetlen szénhidrogének mo
lekulái a krakkolás hatására széthasadnak és 
eközben kisebb molekulájú, telítetlen szénhidro
gének keletkeznek, köztük természetesen meg
felelő arányban gázok is. Egyidejűleg a telítet
len kötések hidrogént vesznek fel és telítet
tekké válnak. Miután a krakkolás következté-
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ben a molekulák kisebb szénszámú molekulákra 
hasadnak, a termékeik fajsúlya fokozottan csök
ken, szemben az egyszerű hidrogénezés esetével, 
amikor a fajsúlycsökkenés csak a kismennyi- 
ségű hidrogén felvétele arányában következik 
be. A hőbontásos hidrogénezést ezen előnyéért 
minden esetben alkalmazzák, amikor kisfajsű- 
lyú és kisforrpontú motorhajtóanyagok előállí
tására törekednek.

Az I. G. a huszas évek közepén indította 
meg igen nagyméretű, évi 100 000 t kapacitású 
hidrogénező telepét, amely katalizátorok alkal
mazásával és két fázisban valósította meg a 
szeneknek cseppfolyós tüzelőanyagokká való 
átalakítását. A leginkább alkalmazott katalizá
torok: Mo, Wo, Cr, Va, s ezeknek oxidjai, szül-
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fidjai, esetleg egyéb vegyiüetei, mint pl. ammo- 
nium-molibdenát. Adalékanyagokat is alkal
maztak a katalizátorokkal együtt, mint pl. vas-, 
kobalt- vagy cink-oxidot, magnéziát, aktív- 
szenet, kovasavat st.b. Ezen eljárás kidolgozásá
ban Krauch és Pier nevét kell megemlítenünk.

A felsorolt katalizátorokat általában mé
regálló, vagy kénálló katalizátorokként jellem
zik, amire ugyancsak később fogunk vissza
térni.

Az I. G. szénhidrogénezési eljárását két fá
zisban valósította meg, melyek közül az első
ben a porrá őrölt szenet nekézolajckkal pasz
tává keverte és a katalizátor hozzáadagolásá- 
val. szivattyúval préselte be a nagynyomású 
reakciós térbe és eközben benzint, közép- és 
nehézolajokat állított elő. A nyert nehézolaj 
visszacirkulált a szén bekeveréséhez, a benzin 
raffinációba került, míg a középolaj a második 
lépcsőbe- a gázfázisú berendezésbe, ahol fix ka
talizátoron történt a hidrogénezés. Az itt kelet
kezett termékek közül a benzin a raffinációba 
került, a középolaj pedig körforgásban maradit 
a második lépcsőben. A hidrogén, ill. a hidro
génezés közben keletkezett gázok ugyancsak 
körforgásban voltak, ezekből mosás útján vet
ték ki a metánt és a szénhidrogéneket, továbbá 
a kénhidrogént.

Később az I. G. eltért a szén hidrogénezésé- 
től és a szenek kishőfokú lepárlásakor kelet
kező kátrányok feldolgozására tért át, amit 
ugyanezen berendezésben végzett, két fázisban, 
de miután a pasztaformába hozott szén mozga
tásával kapcsolatos nehézségek elmaradtak és 
a hidrogénezéshez szükséges reakciós idő is 
csökkent,, ugyanezen berendezés kapacitása kb. 
háromszorosára növekedett meg.

Az I. G. a fent elmondott eljárásnak kidol
gozására óriási összegeket fordított, az előzetes 
kísérletek többszámillió márkát emésztettek fel 
és a feladatokon éveken keresztül 300 főnyi 
mórnökszemélyzet dolgozott, a kutatás és terve
zés, valamint kísérletezés vonalán. Ennek a 
hatalmas és költséges előkészületnek az ered
ménye volt az eljárás folytonos üzemű, nagy
ipari megoldása, anélkül azonban, hogy 1925- 
ben az I. G-nek a hidrogénezésnél lefolyó reak
ciók és katalizátorok hatásának összefüggései
ről teljes képe lett volna.

192G-ban kezdte meg dr. Varga műegyetemi 
tanár döntőjelentőségű hidrogénezési kísérle
teit, melyeiknek témája a kénnek, mint a hid
rogénező katalizátor aktivátorának szerepe 
volt. Dr. Varga kimutatta, hogy az I. G. által 
használt katalizátorok sokkal jobban működ
nek akkor- ha nem. igyekszünk kénszegény 
nyersanyagokat hidrogénezni és az eközben 
keletkező kénhidrogént a gáz körforgásából el
távolítani, hanem ellenkezőleg, ha a cirkuláló 
gáz kénh'drogén-koncentráciáját igyekszünk 
nagy értéken tartani, kb. 2—5 térf. % között. 
Ezen célból dr- Varga a kénnek elemi kén for
májában való adagolását javasolta olymódon, 
hogy a gázban a kívánt kénhidrogén-koncen- 
tráció előáll] on. A Varga-effektus lényegében 
felismerése annak, hogy a szénhidrogének hid
rogén ezésénél legjobban működő Mo-katalizá- 
tor di- és triszulfid formájában működik legha
tékonyabban és ezen magasabb szulfidok ál
landó fenntartása érdekéljen kell a megfelelő 
egyensúlyról gondoskod n i és a gázcirkulációba n

az egyensúlynak megfelelő kérdi idrogénraeny- 
nyiséget biztosítani.

Továbbmenően dr. Varga dr. Szeszich Lajos 
munkatársával együtt megállapította azt is, 
hogy a hidrogénező -bomba vasifalának, ill. vas 
alkatrészeinek jelentős hatása van a hidrogéne
zés lefolyására, A tiszta vasfelületek rontották 
a hidrogénezés hatásfokát, mert elvonták a Mo- 
'szulfidok fenntartásához szükséges kénhidro
génnek egy nagy részét. Megállapították, hogy 
szulfidált falú készülékben a reakció jobb hatás
fokkal folyik le, miután nemcsak hogy a már 
szuli'idált vasifal nem, von el kénhidrogént a 
gázcirkulációból és ezáltal a Mo-szulfid-katali- 
zátor állapotát védi, hanem önmaga is kataliti
kus hatást fejt ki.

Fentiek után láthatjuk a hidrogénező kata
lizátorok fejlődését:

A Bergius-<féle, ú. n. katalizátornélküli hid- 
rogénezésnél ugyancsak működött egy katalizá
tor, mégpedig a szénpasztával együtt beadagolt 
5% mennyiségű vasoxid, amely a keletkező kén- 
hidrogént lekötötte és vasszulfiddá alakult át. 
Az I. G. által alkalmazott katalizátorok jel
lemzője nem a kénállóság, vagyis az- hogy a 
kén nem. katalizátorméreg, hanem az a tény, 
hogy a kén aktiválta az alkalmazott katalizá
torokat, miután azoknak szulfidálódását elő
mozdította. A legnagyobb lépés a hidrogénező 
katalízis elméletében a kénnek, mint aktivátor- 
nak, fokozott mértékben való adagolása és így 
a magasabb szul'fidok fenntartása, melyek ha
tékonyabb katalizátorok, mint az alacsony szul- 
didok.

1933-ban a Péti Nitrogén Műtrágyagyár R. 
T. a minisztériumtól utasítást kapott egy kísér
leti hidrogénező üzem felállítására. A kísérleti 
berendezés célja a magyar kátrányoknak,, ill. 
kátrányolajoknak hidrogénezés útján műben
zinné, ú. n. „Hydrobenzin“-né való feldolgozá
sának tanulmányozása volt, hogy a rohamosan 
fejlődő gépkocsiforgalom benziuszüfcségletét 
ezen kísérleti üzem tapasztalatai alapján ké
sőbb létesítendő nagyüzemben legalább részben, 
hazai nyersanyagokból lehessen előállítani. A 
kísérleti üzem felépítését a dr. Varga-féle sza
badalom alapján terveztük.

A minisztérium megbízásának nem volt 
könnyű eleget tenni, miután abban az időiben a 
hidrogénezésről rendkívül kevés és bizonytalan 
irodalmi adatt állott csak rendelkezésre és az 
I. G. — mely a szabadalmak és tapasztalatok 
birtokában volt — üzemeibe idegeneket nem 
engedett be. Ezen feladat megoldásában tehát 
teljesen magunkra voltunk hagyatva és a kísér
leti üzem megépítéséhez csak egy kisméretű, 
150 cm3 űrtartalma hidrogénező bombával fel
szerelt laboratóriumi készülékben nyerhető ada
tokra voltunk utalva, s ezeknek alapján kellett 
a félüzemi technológiát kialakítani.

A kérdés megoldása mind a kémikusnak- 
mind a gépészmérnöknek gyönyörű feladat volt 
és erre a vállalat azért volt különösen alkal
mas, mert a hidrogénezéshez szükséges nagy
nyomású technikában, az ammónia-szintézis 
alapos ismerete révén, a legtöbb készséggel ren
delkezett.

1933-ban megkezdtük tehát a laboratóriumi 
méretű kísérleteket. A folytonos üzemű labora
tóriumi berendezést a 2. sz. ábra mutatja. Az 
üveg mérőhengerbe töltött és hidrogénezendő 
kátrányt vagy kátrányolajat egy változtatható

k.
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löketszámmal és lökethosszal működő laborató
riumi méretű, nagynyomású szivattyú szállí
totta a hidrogénező bombába. Hidrogént külön
féle koncentrációban használtunk: részben szin
tézisgázt, 75% Ha-vel, részben elektrolitikus 
hidrogént, vagy ezeknek keverékét. A h drogént 
egy gáztartóban tároltuk és a fogyasztott meny- 
nyiséget a gáztartó harangjának süllyedésével, 
megfelelő korrekcióval mértük. A hidrogént egy 
háromlépcsős laboratóriumi, nagynyomású 
kompresszor szállította a bombába, amelybe 
annak felső zárófedelén át az olajjal együtt lé
pett be. A hidrogénező bomba vastagfalú, Cr—- 
Ni—Mo-aeélcsőből készült, felső závárzata kú
pos, csiszolt zárófelülettel, alsó záródugója pe
dig fémtömítéssel Amit ellátva. A bomba próba- 
nyomása 500 atm. volt és azt kb. 300 atm-ig kü
lönböző nyomásokon használtuk. A katalizátor
tér fűtése a nagynyomású bomba köré elhelye
zett elektromos fűtőköpeny segítségével tör
tént, amely 4 szakaszra volt osztva és így lehe
tőség volt a katalizátortér hőfokának a hossz 
mentében eltérő módon való beállítására, ill. 
szabályozására. A katalizátor a belső térben el
helyezett rostélyon feküdt és térfogata 150 cm3 
volt. A katalizátor fölött és alatt néhány cm-es 
rétegben horzsakőtörmelék volt elhelyezve, ami 
a felső részen, mint elpárologtató réteg szere
pelt- A katalizátortér hőmérsékletének mérése 
egy, a  bombába alul benyúló, nagynyomású 
védőcsőben történt, termoelektromos pirométer 
segítéségével. A pirométert a védőcsőben le- és 
fel lehetett húzni, vagy pedig a védőcsőben több 
pirométert lehetett elhelyezni, melyek külön
böző magasságig értek fel és így a katalizátor
tér több pontján tudtunk hőmérsékletet mérni.

A bomba alsó részén távoztak a fölös hid
rogén, valamint a hidrogénezett párák és bom
lástermékek és innen egy vízzel hűtött csőkí
gyóba kerültek, ahol a gáz lehűlt, a párák pe
dig kondenzáltak. Az elegy ilymódon került a 
folyadékelválasztóba, amelynek felső részén ve
zettük el a fölös hidrogént, azt expanzió után 
aktívszenes, vagy más szűrőtornyon, atm. nyo
máson szűrtük és végül a távozó gázt gázórá
val mértük. A hidrogénezett terméket a folya
dékleválasztó alján lévő szelepen át bocsájtot- 
tuk ki. melynek mérését üvegmércével végez
tük.

Meghatároztuk a hidrogénezendő nyers
anyag óránkénti mennyiségét, faj súlyát, desz
tillációs görbéjét és kémiai összetételét; a hid
rogén óránkénti mennyiségét és tisztaságát, 
valamint a kísérő gázok minőségét: 10 percen
ként leolvastuk a hidrogénező bomba hőmér
sékleteit és jegyeztük a rendszer nyomását; 
óránként megmértük a távozó fölös hidrogén 
mennyiségét és szabályos időközökben vizsgál
tuk összetételét; óránként mértük a termelt 
benzin, valamint a reakciós víz mennyiségét, a 
benzin fajsúlyút, desztillációs görbéjét Engler 
szerint és esetenként kémiái összetételét. Mind
ezen adatokat a legkülönfélébb magyar kátrá
nyokra és kátrányolajokra felvettük, különböző 
üzemi viszonyok között.

A katalizátor minőségét is gyakran vál
toztattuk. Az irodalomban említett összes kata
lizátor-típusokat kipróbáltuk, úgy külön-kiilön, 
mint kombinációban, a hordozókat ugyancsak 
változtattuk és végül agyag-hordozóra, ammo- 
nium-molibdenát oldat formájában felvitt Mo-

katalizátort találtuk a legaktívabbnak1, ami ki
sebb változtatásokkal a nagyméretű kísérleti 
üzemben végig alkalmazásban is volt. A kata
lizátor élettartama a laboratóriumi üzemben ki
elégítő volt.s rendszerint a kisméretű berende
zéseknél szokásos egyéb hibákból kifolyólan 
kellett a kísérleteket megszakítani, nempedig a 
katalizátor miatt, amely néha többhavi tar
tamú üzem után is tökéletesen állandó hatást 
fejtett ki. Beigazolódott ezen kísérletek köz
ben, hogy a kénhidrogénnek, valamint a szul- 
fidált vasfalnak a katalizátorra aktiváló ha
tása van. Ennek kimutatása olymódon történt, 
hogy részben kénszegény olajokat dolgoztunk 
fel, máskor pedig azokban elemi ként, vagy 
szénkéneget oldottunk, továbbá időnként új

reaktorcsövet vettünk használatba, mely
nél a még tiszta vasfal hatását meg
figyelhettük. A hidrogénezés eredménye léi, 
nyegesen rosszabb volt szulfidálatlan acél- 
falú reaktorban, ill. kis kénhidrogén-kon- 
centráció mellett, amiből a Farpa-effektus ha
tására vonatkozó következtetéseket tudtunk 
levonni. Az előállított benzin minősége kifogás
talan volt és erősen aromás jelleggel bírt. En
nek megfelelően a benzin fajsúlya valamivel 
magasabb volt, mint a parafinbázisú nyers
olajokból készült természetes benziné. Kéntar
talom általában 0 01% a a bt volt. Telítetlen 
szénhidrogének nem voltak kimutathatók, 
ugyanígy savanyú olajrészek sem. A kiterme
lés kb. 100 téri. % körül mozgott, ami — figye- 
lembevéve a fajsúlycsökkenést — általában kb. 
85 súly-% kitermelésnek felelt meg. A  15 száza
lék összveszteségből 2—3 százalékot tett ki a 
gázveszteség, míg a többi reakciós víz volt.

Természetesen, szuroktartalmú kátrányok
kal a hidrogénezési művelet csak rövid időn át 
volt fenntartható, mert a nehéz molekulájú 
szénhidrogének a katalizátorra lerakodtak, el- 
kokszosodtak és annak felületét elzárták.

Rendkívül sajnálatos, hogy ezen igen érté
kes kísérleti eredmények a háborús események 
következtében teljesen megsemmisültek és azo
kat csak az akkori munkatársaknál folytatott 
érdeklődés és emlékezet útján tudtam ilyen hiá
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nyosan összeállítani. Mindenesetre megállapít
ható azonban, hogy a laboratóriumi készülék
ben nyert eredmények általában teljesen egyez
tek a világirodalomban később közölt adatok
kal .

Fenti előkísérleti periódus után, az itt nyert 
tapasztalatok és értékek alapján megterveztük 
és felépítettük, majd 1934 december lió 8-án 
üzömbehelyezitük a kísérleti hidrogénező üze
met, amely napi, kb. 10 t kátrányolajnak gőzfá
zisban való hidro'géneizésére épült 'ki. A kísérleti 
üzem három főrészből állt:

Hidrogónelőállító- és tisztítóberendezésből.
Nagynyomású hidrogénező berendezésből.
Desztilláló és raffináló berendezésből (3. 

sz. ábra).

A hidrogén előállítása különleges feladat 
volt; bár Péten nagymennyiségű hidrogénnel 
rendelkeztünk, azonban az ammonniaszintézis 
céljaira készült gázkeverékben 25% nitrogén 
volt, aminek keringetése esetén a nitrogén igen 
hamar felgyűlt volna a rendszerben és nagy- 
mennyiségű gázlefúvást tett volna szükségessé. 
Miután a lefújt gázt a benne lévő szénhirogé- 
nek miatt csak kalorikusán lehetett volna érté
kesíteni, s a kalkulációk úgy mutatták, hogy a 
szükségelt, kb. 200—250 m3/h mennyiségű tiszta 
hidrogén előállítása leggazdaságosabban a Mes- 
serschmidt-féle eljárással lehetséges, ezen rend
szer mellett döntöttünk. A hidrogénelőállítás 
következőképen történt:

Az akna alsó részében darabos piritpörköt 
helyeztünk el, melyet alulról felfelé, kb. 75% 
CO -j- -Hó-tartalmú redukáló gázzal íuvattunk; 
az érc fölött levegőt fújtunk be és a keveréket 
meggyujtottuk, s ilymódon a készülék felső 
részében lévő samottrácsókkal kirakott regene
rátort kb. 900° C hőmérsékletre felfűtöttiik. Ez
után a gázt és a középső levegőbevezetést zár
tuk, a felső füstgázcsappantyút lecsuktuk, s fe
lülről lefelé a felső nyíláson keresztül levegőt 
fújtunk át az ércágyon, amikor is a levegő 
900° C-ra felhevült és melegét az ércnek foko
zatosan átadta; közben pedig az ércből még tö
kéletesen ki nem égett ként oxidálta, miáltal 
ugyancsak az érc hőmérséklete emelkedett, A 
füstgázok ilyenkor az alsó kimeneti nyíláson át

a. kürtőn keresztül távoztak. Amint a regenerá
tor 500' C alá hűlt, ismét gázt fújltunlk be alulról 
és az előbbi játék ismétlődött mindaddig, amíg 
az érc világos cseresznyepiros izzást ért el.

Ezzel a redukciós és felfűtési művelet végét
ért. s ekkor a felfűtött regenerátoron keresztül, 
fülűiről-le felé, vízgőzt fújtunk be, amely túlhe- 
viilt állapotában a gáz által már redukált ércet 
ismét oxidálta, miközben hidrogén szabadult fel. 
A hidrogént a gőzölési periódus alatt először — 
öblítés céljából — rövid ideig az alsó kürtőn át 
elvezettük, majd a hűtőn keresztül a gáztartóba 
bocsájtottuk. A szellőző-periódus időtartamától 
függött, hogy a. hidrogén tisztasága milyen 
volt; megfelelő hosszú ideig tartó szellőzéssel 
kb. 99% tisztaságú hidrogén is előállítható lett 
volna, azonban ez esetben a termelés lett volna 
előnytelen. A gyakorlatban kialakult, hogy kb. 
92%-os hidrogénnel kifogástalanul vihető az 
üzem, mert akkor a cirkulációs gázokban az 
inért nem növekszik 20% fölé.

A vázolt szelepnyitási és zárási művelete
ket reteszelt, félau'tomatikus vezérlőberendezés
sel végeztük.

A hidrogénben volt kb. 8% szennyezés, rész
ben az égéstermékekből származó C02 és N2, va
lamint nyomokban CO. részben pedig az ércből 
származó H2S volt. A hidrogén koncentrációjá
nak javítása érdekében a CCk-t egy nátronlúg- 
mosó'torönyban eltávolítottuik, természetesen 
vele együtt ki kellett mosnunk a H2S-t is.

A hidrogén szállítását egy négylépcsős, 250 
atm. végnyomású, 250 m3/h teljesítményű kom
presszor végezte, melynek első lépcsője után kb. 
3 atm. nyomáson iktattuk be a szénsavmosó
tornyot. A hidrogén mennyiségének szabályo
zását a kompresszor kerülőszelepeinek kezelése 
útján végezte a kompresszorkezelő, s a minden
kori mennyiséget úgy állította be, hogy a rend
szer nyomása állandóan a megkívánt értéken 
legyen. Az ilymódon beszállított hidrogén- 
mennyiséget a kompresszor szívóvezetékébe 
beépített, körmérleges mérő- és íróműszeren 
állandóan mértük.

A tárolótartányokban gyűjtött kátrány- 
olajat az üzemből nyert, már hidrogénezett, de 
még krakkolásra szoruló termékkel kevertük 
és az olaj keveréket a csőkemencébe nyomtuk, 
ahol az hidrogén jelenlétében a reakció kezdő- 
hőfokára hevíttetett fel. Az olajat nagynyo
mású plungeres triplex-szivattyúk szállították, 
a szállított mennyiséget kerülőszeleppel szabá
lyoztuk és a bepréselt mennyiséget a szívóveae- 
tékbe beépített, lengőtárosás mérővel mértük.

A hevítőkemence, melyben a kátrányolaj 
és a keringő hidrogén felhevítését végeztük, 
igen nehéz feladatot jelentett a tervezőnek, mert 
az egyenletes fűtés mellett a, reakció közben fel
lépő hirtelen hőingadozások kivédése érdekében 
a kemence hőmérsékletét gyakran rendkívül 
gyorsan kellett, változtatni, ugyaniakkor a for
dulókönyökök elhelyezése is nehézséget okozott 
a nagynyomású peremek nagy méretei miatt, 
de figyelembe kellett venni azt is, hogy a for
dulókönyökök könnyen és gyorsan legyenek le
szerelhetek a kemencecsövek esetleges tisztí
tása miatt.

A' kemence fűtése generátorgázzal történt 
és füstgáz-keringető rendszerrel is fel volt sze
relve.
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A kemencében az olajat és a keringő hidro
gént 350—420° 0  hőmérsékletre hevítettük fel, s 
ezzel a hőfokkal 250 aitm. nyomáson vezettük 
be a keveréket a hidrogénező bombába.

A hidrogénező bombát hosszmetszetben 
mutatja a 4. sz. ábra; a készülék külső része, a 
nagynyomású köpeny Cr—№ —Mo-acélból ko
vácsolva készült, az anyag szakítószilárdsága 
60 kg/mm2 volt. Lezárása alul és felül egy-egy 
ugyanilyen anyagból kovácsolt fejrésszel tör
tént, melyeket szintén hasonló anyagból készüli 
peremek és közbeiktatott vörösrézgyűrű segít
ségével szorítottunk be és tömhettünk. A pere
mek meghúzására 12—12 darab 2" méretű. 90 
kg/mm2 szakítószilárdságú csavar szolgált. A

meghúzást olyan mértékben kellett végezni, 
hogy a vörösrézgyűrű szétfolyva, tökéletesen 
zárjon. Megjegyzem, hogy a vörösréz alkalma
zása a kénhidrogénes gázatmoszféra mellett 
nem volt aggályos, mert annak csak alsó éle 
érintkezett a gázzal, .ahol rézszulfid képződött, 
de ez a korrózió a rézszulfidréteg záróhatása 
folytán tovább nem terjedhetett. A nagynyo
mású külső köpenyt nagyobb, 300° C feletti hő
mérséklettől óvni kellett, ezért a reakció lefo
lyására szolgáló tér egy külön, kisnyomású ké
szülék formájában képeztetett ki és nyert elhe
lyezést a nagy nyomás felvételére szolgáló 
külső köpenyben.

A belső köpeny tulajdonképpen kisnyor 
mású készülék, miután kívül-belül azonos nyo
másra van igénybevóve, s formáját és anyagát 
a reakció, valamint a korrózióvédelem szem

pontjainak megfelelően választottuk meg. A 
laboratóriumi kísérletek eredményei alapján a 
feldolgozni szándékolt kátrányolaj mennyisé
gének megfelelően 600 liter katalizátor-térfo
gatra volt szükség, aminek a belső köpeny 
mérete megfelelt. A szerkezeti anyag a kísérleti 
üzem működése folyamán többféle volt: kipró
báltuk a •Sicromal-acélt. a krakk-acélt, s a 18/8-as 
Cr—Ni-acélt. Átmenetileg közönséges Siemens- 
Martin részeket is alkalmaztunk. A kénhidro- 
gén-korroziónak legjobban ellenállt a Sicromal- 
és a 18/8 Cr—Ni-aoél, míg a SM-és a kevés Cr-ot 
tartalmazó kraikk-acél rendkívül gyorsan 
tönkrementek.

A hidrogénező-bomba következőképpen mű
ködött:

Az előmelegített olaj- és hidrogénkeverék 
az alsó zárófej központi furatába lépett be és 
az ahhoz tömszelence útján csatlakozó központi 
csőben felment a katalizátortér legfelső pont
jára. A gáz-gőz és részben folyadék-keverék 
ezután a katalizátoron felülről-lefelé áthaladt, 
majd a belső rész alsó nyílása és a központi 
cső közötti hézagon keresztül a ferde furaton át 
hagyta el a bombát. A friss, tiszta hidrogén a 
külső köpeny felső furatán lépett be és a külső 
és belső köpeny között felülről-lefelé áthaladva, 
a belső rész fenekén keresztül vezető hiat darab 
csövön keresztül ömlött be ugyancsak a katali
zátortér legfelső részébe, ahol a kemencéből 
jött anyagokkal keveredett. Erre a berendezésre 
azért volt szükség, hogy a belső rész szigetelése 
dacára, a külső köpenyre átadódó meleget a 
tiszta hidrogénnel elvonjuk, s ezáltal a külső 
köpenyt, a tú Melegedéstől védjük. A hidrogén 
e köziben előanelegedett, majd a hat darab csövön 
felfelé áramolva, a reakciós termékekkel ellen
áramban. a szükséges hőfokra felheviilt, mi
közben a katalizátortér legmelegebb részéről 
meleget vont el. s ezáltal kedvező hőkiegyenlí
tést végzett.

A konverter egy toronyépületben volt el
helyezve, amely el volt látva a szét- és össze
szereléshez szükséges daruberendezéssel, s ma
gassága olyan volt, hogy a belső részt a külső 
részből ki lehetett húzni.

A hidrogénezésnél felszabaduló tekinté
lyes hőmennyiségek a folyamatban résztvevő 
termékeket Mhevítik, s így a 350—420’ C-al 
belépő anyagok a bombát 480—500’ C hőmér
séklettel hagyták el. Rendkívül nagy figyel
met igényelt az egyenletes hőmérséklet besza
bályozása és állandó értéken való tartása. Az 
olajadagolásban történt legkisebb eltérés azon
nal éreztette hatását, ugyanígy a kemence hő
mérsékletének ingadozása is. Különösen veszé
lyes volt, ha észrevétlenül több olaj került be 
átmenetileg a reakciós térbe, vagy a hevítő- 
kemence hőmérséklete valamilyen okból hirte
len emelkedett. Ilyenkor a hőbontási folyamat 
nagymértékben megindult, s az ezt. követő hid- 
rogénezési folyamat erősen exoterm hatása 
folytán a termékek hőmérséklete hirtelen 10— 
20° C-t ugrott, s ha ezt azonnal megfogni nem 
lehetett, úgy az előbbi jelenségek fokozódó 
ismétlődése a következő pillanatban 50, majd 
100 és többszáz C hőfokugrással járt, s mindez 
egy-két percen belül játszódott le. A kezdeti 
időkben nem egyszer előfordult, hogy a katali
zátortér hőmérséklete k'ét-három percen belül
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1000’ C-ra szaladt fel. Ezt a jelenséget már a 
kísérleti készülék tapasztalatai alapján ismer
tük, ezért gondoskodtunk a hidrogénnel vagy 
hideg olajjal való hirtelen hűtés lehetőségéről, 
amit alkalmaztunk is, de a legbiztosabb mód
szer volt ilyen esetben a nyomás lefúvása. Né
hány hónapi üzem után ezen hőmérsékletugrá
sokat azonban sikerült teljesen kiküszöbölni, 
részben megfelelő automatizálás, részben pedig 
a kezelőszemélyzet megfelelő beigyakorlásiai útján.

A hidrogénező bombában uralkodó hőmér
séklet mérése két pirometertáskában tör
tént, melyek közül az egyikben hat fix mérőhely 
volt elhelyezve, míg a másikban egy mozgatható 
termoelektromos pirometer. Itt jegyzem meg, 
hogy a bomba belső konstrukcióját igen sok
szor változtattuk, annak érdekében, hogy a ter
mékeket egyszer felülről-lefelé, másszor alul- 
ról-felíelé vihessük át a katalizátoron, márészt. 
hogy a katalizátortér hőmérsékletének kiegyen
lítése minél jobb legyen. Sajnos, az összes vál
tozatok ismertetése, helyhiány miatt, nem áll 
módomban.

A hidrogénező bomba alsó fején át kilépő, 
keringő gáz és hidrogénezett termékek egy 
nagynyomású csőből készült és vízbeimerülő 
csőkígyóban hültek le, ill. kondenzáltak és ez
után a folyadékiszétválasztóba kerültek.

A nagynyomású folyadékszétválasztó alján 
összegyűlt hidrogénezett terméket szabályzó
szelep segítségével engedtük ki az expanziós 
és vízleválasztó készülékbe, ahol a termékek- 
bein elnyelve tartott gázok, mégpedig tekintélyes 
mennyiségben metán és szénhidrogének, továbbá 
(kénhidrogén szabadult fel és a torony felső 
részéin elhelyezett visszacsepegő hűtőn keresztül 
fűtési célokra eltávoztak. A készülék alsó részé
ben a víz és a hidrogénezett termékek váltak 
el egymástól, ahonnan a termék — az ú. n. 
nyersbenzin — tárolótartányba került.

A nagynyomású folyadékelválasztólian 
különvált, keringő hidrogén a készülék felső 
részén lépett ki és egy nagynyomású mosó
toronyba került, ahol lehetőség volt a gáznak 
középolajjal való mosására, a benne lévő ne
héz szénhidrogének eltávolítására. Az ehhez 
szükséges mosóolajat ugyanolyan nagynyo
mású szivattyú szállította, mint amilyent a 
kátrányolajhoz használtunk, s az állandó ke
ringésben volt a nagynyomású mosótorony és 
a nyersbenzinéhez hasonló expanziós torony 
között, ahonnan ismét visszakerült a nagynyo
mású szivattyúba.

A nagynyomású olaj mosórendszert tény
leg csak kísérletképpen használtuk időnként, 
miután arra nem volt szükség. A nehézbenzin, 
és a reakciós víz olyan mértékben nyelték el 
részben a friss hidrogén által behozott, kb. 4% 
nitrogént, valamint a hőbontásos hidrogénezés 
termékeiből keletkezett különféle szénhidro
géngázokat, hogy a cirkulációs hidrogén 
80%-os ihidrogéntartalom mellett, egyensúlyba 
jött, vagyis az inért rész a 250 atm. üzemnyo
másból számított, kb. 50 atm. parciális nyomás 
mellett a hidrogőnezési termékekkel folyama
tosan távozott. Így a hidrogén hasznos parciá
lis nyomása kb. 200 atm. volt.

Itt jegyzem meg, hogy mind a friss, mind 
a eirkuláló hidrogén tisztaságát automatikus 
analizálókészülékek állandóan mérték, mutat

ták és jegyezték. A eirkuláló hidrogén mennyi
ségét azonkívül egy 250 atm. üzemnyomású, 
U-cső rendszerű, higanyos mennyiségmérő se
gítségével állandóan mértük és automatikusan 
regisztráltuk. A eirkuláló hidrogén mennyisége 
800—850 m3/h volt, amelynek effektív térfogata 
az alkalmazott üzemnyomás mellett 3,2—3,5 m* 
volt,

A hidrogén keringetését nagvnyomású ke
ringető kompresszor végezte, amely a rendszer 
kb. 15 atm. ellenállását leküzdve, ugyancsak 
250 atm. nyomáson szállította a gázt.

Külön kell megemlékezni az eljárás lénye
gét jelentő, ú. n. kénpasztaszivattyúról. A szi
vattyú az előzőekhez hasonló szerkezetű, de 
szimplex kivitelű és megfelelő kisméretű plun- 
gerrel ellátott gép volt, amellyel a Varga-effek
tus eléréséhez szükséges kénmennyiséget 
nyomtuk be a rendszerbe. A szivattyúval kö
zépolajban oldott szénkéneget, ill. nyers kát
rányolajjal elkevert, szállasztott kénport 
nyomtunk be a rendszerbe. A katalizátortér
ben mind a kén, mind a szénkéneg hidrogéne
zés útján kénhidrogénné alakult át, s ilymódon 
tetszésszerinti kénhidrogén-koncentrációt tud
tunk beállítani. Először a ként a kemence előtt 
nyomtuk be a cirkulációba, azonban annak ha
tására a kemencében az olaj olyan mértékben 
polimerizálódott, ami egyrészt a kemencecsö
vek elkokszosodására, másrészt pedig a katali
zátor gyors tönkremenetelére vezetett. Ezután 
a kénbevezetést a bomba belépő vezetékébe kö
töttük át, sőt később, egész külön vezetéken, a 
legrövidebb úton, felülről, a katalizátortérbe 
külön nyomtuk be.

A kénhidrogénnek ilymódon való előállí
tása gazdaságilag nem előnyös, mert a hidrogé
nezett termékek a gázcirkulációból a kénhidro
gén zömét ismét kivitték, s azt újból kellett 
pótolni. Sokkál helyesebb módja a kén adago
lásának az, hogy ha az expanziós toronyban 
felszabaduló gázból a kénhidrogént valamely 
eljárással kiválasztjuk, s azt komprimálva is
mét visszaszállítjuk a hidrogénező bomba kata
lizátorterébe. Ilymódon idegen kénre egyálta
lán nincs szükség, hanem a kátrányolajban 
lévő kén hidrogénezése útján keletkező kén
hidrogén állandó cirkuláltatása mellett még 
kéntermelés is lehetséges.

A különféle nyersanyagok hidrogénezése- 
kor az optimális kénhidrogénkoncentráeió is 
változik, az mindig a hidrogénezendő nyers
anyag minőségétől függ. Véletlennek mond
ható, hogy a. magyar barnaszénkátrányolajok- 
nak magas kéntartalma tulajdonképen ele
gendő volt a szükséges kénhidrogén-koncentrá- 
ció előállításához és így a kénpasztaszivattyú- 
val csak ritkán dolgoztunk, amikor különleges 
kísérleti feltételeket akartunk beállítani.

A nyersbenzin további feldolgozása a 
desztillációban és raffinációban történt. Az 
előbbiekben már említett tárolótartányból szi
vattyú szállította a nyersbenzint egy frakcio- 
náló oszlopba, ahol motorbenzint és középola
jat — gázolajat — állítottunk elő. A gázolajat 
külön tároltuk és részben közvetlenül is forga
lomba hoztuk, de általában a nyers kátrány
olajjal keverve visszaadtuk a hidrogénező be
rendezésbe, további krakkolás, ill. hidrogéne
zés céljából.
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A motorbenzint agitátorban kénsavval és 
natronlúggal raffináltnnk, majd szükség sze
rint neutralizáltuk, szárítottuk és az akkoriban 
szokásos alkoholbekeverés nélkül hoztuk forga
lomba.

A nagyméretű kísérleti üzem 1934 végétől 
1938 végéig, tehát négy éven keresztül volt 
állandó üzemben. Ezen idő alatt hidrogénez
tünk dorogi eredetű barnaszénkátrányolajat, 
kb. 180—300° C forrponthatárokkal, felsőgallai 
eredetű gázbenzint, kb. 250° C felső forrpont- 
határral, az óbudai gázgvárból kapott kőszén- 
kátrányolaj középfrakciót és kísérletképpen 
barnaszénkátrányt is. A' legjobb eredményeket 
természetesen a gázbenzin szolgáltatta, de a 
túlnyomórészben feldolgozott barnaszénkát- 
rányolajjal is éveken keresztül igen jó ered
ményeket értünk el; termékeink, mind a ben
zin, mind a gázolaj, igen jó minőségűek vol
tak.

Sajnos, a nagyüzemi kísérletek eredményei 
is elvesztek a háborús események folytán, így 
csak emlékezetből tudok néhány adatot kö
zölni :

Az óránként beszivattyúzott olajkeverék 
600 liter volt, amely a katalizátor új állapotá
ban kb. 50% k'átrányolajból, és 50% hidrogé
nezett középolajból állott, a katalizátor elöre
gedésével azonban a hidrogénezett középolaj 
mennyiségét csökkentettük, kb. 30 térf. %-ra. 
Ilymódon az üzem által feldolgozott kátrány- 
olajmennyiség 8500 és 6000 kg között változott, 
átlagban 7200 kg volt. ^X^éi

A hidrogénfogyasztás nyers hidrogénben 
átlagban 210 nm3/h volt, ami tiszta hidrogén
ben naponként 4550 nm3-t jelentett. A hidro
génfogyasztás tehát átlagban 0,63 nm3/kg nyers 
kátrányolaj, ill. kb. 0,32 nm3/kg oiajkeverék volt.

Az előbb közölt cirkulációs gáz mennyisé
gét figyelembevéve, naponta kereken 25 000 
nm* gáz cirkulált a hidrogénező bombán át, 
ami 1 kg nyersolajmennyiségre vonatkoztatva,
3,5 nm3-t tesz ki.

A hidrogénezés hőmérséklete új katalizá
torral maximálisan 460° C volt, aminek meg
felelt 3503 C belépő hőmérséklet. A katalizátor 
öregedésének megfelelően a hidrogénezés hő
mérsékletét fokozatosan 500° C-ig emeltük fel, 
aminek megfelelt 420“ C belépő hőmérséklet. 
500° C hőmérsékleten a katalizátor aktivitása 
már igen rohamosan csökkent.

A hidrogénezett termékek mennyisége a 
beadagolt olajkeverékre vonatkoztatva 100— 
102 térf. % között mozgott, ami megfelel kb. 
85 súly%-nak. Friss katalizátor esetén a nyers
benzinnek 50—55%-a volt motorbenzin, mely 
hozam azonban a katalizátor öregedésével fo
kozatosan csökkent 40—45%-ig.

Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a nyers 
kátrányolaj a gázveszteségeket és a reakció
vizet levonva, quantitative átalakult motor
benzinné. A motorbenzinkihozat kátrányolajra 
számítva ilymódon kb. 60—65%-ra adódott.

A termékek megfeleltek a készre raffinált 
nyersolajtermékek minőségének, de kéntarta
lom szempontjából lényegesen jobbak voltak, 
a benzin oktánszáma pedig 66 volt, szemben a 
természetes benzinek kb. 60-as oktánszámúval. 
A jó okíánszámot a savanyú olajok hidrogéne- 
zéséből keletkezett aromás vegyületek okozták.

Érdekes megemlíteni, hogy a hidrobenzin- 
ben eleinte elemi kénnyomokat állapítottunk 
meg, aminek az eredetét nem tudtuk azonnal 
megtalálni. Módszeres vizsgálatok után rá
jöttünk arra, hogy a nyersbenzinben elnyelt 
kénhidrogénnyomok a benzin raffinálása köz
ben levegővel érintkezve oxidálódtak és ily
módon került elemi kén: a benzinbe. Ezen jelen
ség ellen úgy védekeztünk, hogy a tartányokat 
nitrogén-atm.-val zártuk el és a benzint első
sorban nátronlúggal mostuk, s azután került 
csak sor a desztillációra és a raffináció befeje
zésére. , -J

Külön meé kell emlékezni a katalizátor 
viselkedéséről. Az üzemperiodusok ugyanis 
általában kéthetesek voltak és optimális eset
nek kellett tekinteni, ha három héten át 
ugyanazt a katalizátort használtuk. Ezen idő 
után a katalizátor hatása oly mértékben rom
lott, hogy a nyersbenzinben telítetlen vegyüle
tek mutatkoztak, amikor természetesen az üze
met azonnal beszüntettük, s a katalizátort ki
cseréltük. A katalizátort hevítés és oxidálás 
útján ismét regenerálni tudtuk, sőt ezt több- 
ízben is ismételni lehetett, majd végül a molib- 
dént kioldottuk a hordozó anyagból és új kata
lizátort használtunk fel. A katalizátornak eme 
gyakori tönkremenetele az irodalomban talál
ható adatokkal szemben igen rossz eredmény
nek látszik, azonban közelebbről megvizsgálva 
a kérdést, látni fogjuk, hogy ezen negatív kí
sérleti eredmények pozítiv következtetésekre 
szolgáltatnak alapot.

Megállapítottuk ugyanis, hogy a katalizá
tor gyors romlását a katalizátor felületén ki
vált szénrészecskék okozták, melyek az aktiv 
felületet elzárták. Ezt bizonyítja az is, hogy a 
katalizátor egyszerű oxidálás útján többször 
regenerálható volt. A szénkiválás okát is sike
rült megállapítani és az több tényezőre volt 
visszavezethető. Elsősorban figyelembe kell 
venni, hogy a barnaszénkátrányolajok desztil- 
lálása abban az időben nem szabályszerű ko
lonnával történt, s ezért azok gyantás, ill. 
szurkos szennyezéseket tartalmaztak. Ezen túl
menően azonban a kátrányolajat már a fel- 
használás előtt is hosszú időn át tárolták és 
miután paraffintartalma magas volt, állandóan 
fűtötték. A levegő oxigénjének, valamint a fű
tésnek következményekópen polimerizációs 
termékek keletkeztek az olajban, s ezek külö
nösen megszaporodtak akkor, amikor végül a 
hidrogénezőtelep tárolótartányaiban a kát
rányolajat hidrogénezett gázolajjal kevertük. 
A tartányokat gyakran kellett tisztítanunk, 
hogy a képződött gumiszerű polimerizációs ter
mékeket cl távolítsuk, de azok természetesen az 
olajban oldott, vagy lebegő állapotban továbbra 
is bennmaradtak. A polimerizációt elősegítette 
továbbá a kemencében való felhevítés is. A po
limerizált részek természetesen nem kerülhet
tek a hidrogénezés folyamán gőzfázisba, így 
szükségszerűen a katalizátor felületén lerakod
tak és azt fokozatosan elzárták, s közben el- 
kokszosodtak.

Fenti jelenségeket ki lehetett volna küszö
bölni, ha a kátrányolajat felhasználása előtt 
közvetlenül redesztilláltuk volna és csak az
után kevertük volna a hidrogénezett gázolaj
jal. Az ehhez szükséges berendezések azonban

i
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nem állottak rendelkezésünkre, s azoknak be
állítása a kísérlet szempontjából nem is volt 
döntő, mert a jelenségeket így is ki tudtuk 
értékelni.

Ezek a nehézségek megszűntek volna, ha a 
folyadékfázisú hidrogénezőberendezés felállítá
sára sor kerülhetett volna, A'z erre vonatkozó 
terveink készen állottak, azonban kivitelre 
már nem kerültek, mert időközben megjelent 
a magyar nyersolaj Bükkszéken, s  a kísérlete
ket akkor lezártuk.

A hidrogénezést mindenesetre két lépcső
ben helyes végezni, amikor az első lépcsőben, 
a folyadékfázisban, a szurok és a polimerizá- 
cióra hajlamos részek már olyan mértékben 
lesznek hidrogénezve, hogy a gőzfázisban az 
előbb leírt káros jelenségektől tartani nem 
kell. Ezzel egyidejűleg lehetővé válik kátrány
olajok helyett nyerskátrányok hidrogénezése.

Az akkori hidrogénezés gazdasági szem
pontjairól kevés mondanivalóm van. A hidro
génezés mindenütt és minden nyersanyagból 
drága és csak különös okok teszik indokolttá 
alkalmazását. A kísérleti üzemben előállított 
motorbenzin ára kereken 40 fillér volt literen
ként, szemben a motalkó akkori 44 filléres árá
val. A mókáikéban lévő benzin ára .azonban 22 
fillér körül mozgott és adóval együtt emelke
dett kb. 32 fillérre. Fentiek szerint tehát a mo
torbenzin ára kb. kétszerese volt a természe
tes benzin árának, amiben azonban nagy sze
repet játszott az üzem kis mérete, és a hidro
génelőállítás költséges módja. Akkori kalkulá
ciók szerint nagyüzemben lehetséges lett volna 
hidrobenzin előállítása, kb. 30 fillér/liter ön
költségi áron, aminek lehetősége szorosan ösz- 
szefiigg a mindenkori pénzügyi politikával is, 
mert ez a kalkulált ár sem tartalmazott üzem
anyagadót. A hidrobenzint a pénzügyminiszté
rium engedélyével adómentesen hozhattuk for
galomba, ilymódon a literenkénti 4 filléres 
többletből kellett az üzemet fenntartani, ami 
4 éven keresztül, dacára a kísérletekkel járó 
sok átalakítási munkának, s egyéb költségek

nek, sikerült, s a kísérleti üzem önmagát eltar
totta.

Gazdasági szempontból még érdekes lesz 
közölni, hogy a kísérleti üzem beruházása ke
reken 1 millió aranypengőbe került.

Befejezésül szeretném megemlíteni, hogy 
az ismertetésemben bemutatott hidrogénező
telep létrehozatala annakidején minden kül
földi segítség nélkül történt, a magyar vegyész- 
és gépészkartársak szoros együttműködésével 
végzett kutató és tervező munka eredménve- 
kópen. A nyugati államokban lévő nagyválla
latok az adatszolgáltatás elől elzárkóztak. Saj
nos, csak a felszabadulás után vált előttünk 
ismeretessé, hogy a szovjet tudomány a hidro
génezés terén ugyancsak elsőrangú eredmé
nyeket ért el.

1. fí. Rapoport kitűnő munkája (Iszkuszt- 
vennoje Zsidkoje Toplivo: Mesterséges folyé
kony tüzelőanyagok) részletesen ismerteti a 
szovjet kutatók és szakemberek munkásságát. 
A kátrányhidrogénezés, a fényképfelvételek 
szerint már nagyüzemileg megoldott probléma 
a Szovjetunióban. A tudományos kutatások
ban szintén előljárnak a szovjet emberei: Alt- 
man és Nyemcov, Jelovics és Zsabrova, lpat- 
jev, Teodorovics és Levin, Moldavszkij, Lib- 
schitz, Petrov számos munkája jelent meg a 
különböző szovjet folyóiratokban (pl. a Zsurnal 
obsesei khimii-ben) erről a területről. Itt em
líthető meg, hogy Bapoport idézett könyve 54. 
oldalán a magyar Varga József munkásságá
ról is megemlékezik.

A hidrogénezés jelentősége a nyersolajter
mékek minőségének javítása és a nyersolaj
ipar, valamint szénlepárlóipar melléktermé
keinek feldolgozása szempontjából világszerte 
mindjobban fokozódik. Fel kell készülnünk 
tehát arra, hogy az ismertetett kísérleti mun
kát szükség esetén ismét folytathassuk, most 
már szélesebb felkészültséggel és a cél közelebbi 
ismeretében.

N. Semenoff tudományos munkássága
D B  S Z A B Ó  Z O L T Á N *

Ha Semenoffnak, a leningrádi fizikai-ké
miai intézet professzorának tudományos mun
kásságát fel akarjuk mérni, akkor az 1913. 
évre kell visszamennünk. Bodenste/in és munka
társa a klórdurranógáz reakcióját vizsgálva 
akkor mérte meg először az elnyelt fényener
gia és a lefolyt reakció, a keletkezett sósav
gáz mennyisébe közötti összefüggést. Ezt a 
kísérletet a kvantumelmélet és az akkor még 
új törvényszerűség, az Einstein-féle fotoekvi- 
valencia törvénye indokolta. A mérés azzal a 
meglepő eredménnyel járt, hogy a keletkezett 
sósavmolekulák és az elnyelt fénykvantumok, 
a fotonok száma nemcsak nem volt egyenlő, 
mint ahogy azt a fotoekvivaleneia törvénye 
megkívánta volna, hanem egy elnyelt foton

* Szegedi T udom ányegyetem , Szervetlen  és A n a litik a i 
K ém ia i In téze t.

igen sok, többezer sósavmolekulát hozott létre. 
Mivel az Einstein-féle törvény érvényessége 
akkor már minden kétségen felül bizonyítva 
volt, a sósav fotokémiai képződésénél tapasz
talt anomáliát csak azzal lehetett megmagya
rázni, hogy az elnyelt fény által a. hidrogén és 
klór között elindított reakció a primér folya
mat lezajlása után magától folytatódik és idézd 
elő a kvantumhatásfok igen nagyarányú meg
növekedését, viszont ez a ,•továbbifolytatódás“ 
csak úgy jöhet létre, hogy a primérreakició- 
ban valami olyan aktív termék keletkezik, 
amely további elemi reakciót képes elindítani 
és ennek aktív terméke még továbbiakat, ame
lyek mint a lánc szemei kapcsolódnak egy
másba.

Ez volt a láncreakciók elméletének elindu
lása, amely később számos kutató közreműkö
dése folytán gyorsan kifejlődött. Bodenstein és

1
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tanítványai, továbbá Nernst a láncot tovább
vivő aktív termék mibenlétét tisztázták nem
csak ennél, hanem más reakcióknál is. Boden- 
steinnak sikerült azon elv alapján, hogy ezen 
aktív közti termékek koncentrációja az idő
ben nem nagyon változik, a felállított reakció- 
szkémák alapján a kísérletileg talált sebességi 
egyenleteket kiszámolni.

Mindezek a vizsgálatok nagymértékben 
hozzájárultak az egyes folyamatok mibenlété
nek tisztázásához, de még mindig hiányzott az 
egész jelenségcsoportot felölelő, átfogó elméleti 
megalapozás és az eredmények formai leírása.

Semenoff volt az, aki ezt a feladatot el
végezte.1 Ö a láncreakciók elméletének olyan 
széles kereteit rakta le. amibe nemcsak az 
addig ismert láncreakciókat lehetett bele
illeszteni, hanem a további, később tanulmá
nyozott folyamatokat is értelmezni lehetett. Ez 
aa új elmélet a reakciókinetikának olyan je
lenségeit magyarázta meg, vagy pláne adott 
lökést az első megállapításukhoz, amelyekkel 
a klasszikus reakciókinetika semmit sem tu
dott kezdeni. Gondolok itt elsősorban a fal
hatásra, az égési folyamatok nyomáshatáraira 
stb. Sokan formálisnak tartották ezt az, elmé
letet, do ez éppen széles keretjellegéből követ
kezett Ezek a formális keretek voltak azok, 
amelyek elhatárolva a reakciókinetika új tarto
mányát, az új jelenségek és ezek magyarázatai 
felé nyitották meg az utat.

A Semenoff-féle tárgyalási mód valóban 
nagyvonalú mivoltát mi sem mutatja jobban, 
msnt az, hogy milyen kevés és milyen egy
szerű paraméterekre építette fel az elméletet- 
Ezek a Semenoff-féle paraméterek a lánchossz, 
az aktív centrumok kezdeti száma (a kezdeti 
gócok), a lánc letörésének, továbbfolytatódásá- 
nak és elágazásának valószínűségei. A lánc
hossz (*) alatt már kezdettől fogva az egy, az 
első elemi reakciót követő elemi reakciók szá
mát értjük. A kezdeti gócok pedig azon aktív 
részecskék, amelyek a reakcióelegyben a lánc 
megindulása előtt vagy spontán, vagy vala
milyen külső behatásra az időegység alatt 
'keletkeznek. Ezen két mennyiség szorzata adja 
az időegység alatt elreagált anyag mennyisé
gét, tehát a reakció sebességét:

W  =  n „ v

aminél egyszerűbb sebességi egyenlet valóban 
nem kívánható. A lánc hossza ugyancsak egy
szerű viszonyban van a lánc letörésének való
színűségével, a /5-val:

Az elindult lánc egyszer, egy tagjánál meg
szűnik. Annak a valószínűsége, hogy ez a r-ik 
tagnál történik meg, lesz /5. Ezzel ellentétes 
mennyiség a lánc továbbfolytatódásának való
színűsége: «. A kettő közötti összefüggés

tehát
/? =  ! — «

Láncreakcióknak, két fajtáját különböztet
jük meg. Az egyiknél a lánc egyenes, tehát

i  Seimenoiff összefoglaló  imun/káijia 1905-foen 'je len t m eg: 
C hem ical K in e tic s  an d  C hain  Reactio-ns cLmen O xford iban  
ang o l fo rd ítá sb an .

minden elemi folyamat egy új aktív centrumot 
hoz létre és ez egy újabb reakciót indít el. 
Ezek az el nem ágazó láncok. A másik fajta 
láncreakciónál az elemi folyamat nem egy, 
hanem két új aktív centrumot, láncvivőt hoz 
létre és így az egy folyamat két további folya
matban folytatódik tovább: a lánc elágazik. 
Ilyen esetek fordulnak elő a következő reak
cióknál:

Közismert a sósavképződés lánemechaniz- 
musa- amelyben Cl és H atomok viszik tovább 
a láncot. De amikor a H +  Cb =  HCl +  Cl 
elemi reakció lejátszódik, 44 kcal energia sza
badul fel. Ezt az energiamennyiséget a kelet
kező termékek, elsősorban a HCl molekula hor
dozza. Ha egy ilyen energiadús molekula, me
lyet HCl* jelölhetünk, egy ugyancsak aktivált 
CL molekulával találkozik —• amely aktiválásra 
a hőtermelő folyamatoknál meg van a lehető
ség —-, akkor lejátszódhat a következő folya
mat is:

HC1* +  Cl2*= HC1 +  Cl +  Cl 
A foszforoxidációnál a keletkező végtermék van 
ilyen erősen gerjesztett állapotban és ez okozza 
az elágazást:

P4O10* +  0 , -  P4O10 +  0  +  0
Ugyancsak elágazásokhoz vezetnek a közönsé
ges durranógáz láncvivőinek, a H és 0  atomok
nak alábbi reakciói is:

H +  0 2 =  HO +  0  ; 0  +  H* =  HO +  H
Annak a valószínűsége, hogy a lánc egy bi

zonyos tagjánál két új lánovivőt hoz létre, és 
így elágazik, legyen d. Ez a jelenség a letörés
sel ellentétes és a lánc hossza ezen két valószí
nűség különbségétől függ

Ennek a kifejezésnek még fontos szerepe lesz a 
nyomáshatárok értelmezésénél. Az aktív cen
trumok, bár különböző reakcióknál különbözők 
lehetnek, sok közös tulajdonsággal is bírnak- A 
megsemmisülésük, vagy ami ezzel egyértelmű- 
a lánc letörése bekövetkezhetik a gáztérben, 
vagy azáltal, hogy az aktív részecske az edény 
falába ütközik és ott adszorbeálódva inaktív 
molekulává alakul. Igen érdekes eredmények
hez vezetett el ennek az esetnek a közelebbi vizs
gálata. Semenoff, Bursian és Sorokin szovjet 
matematikusok megvizsgálták egy aktív ré
szecske sorsát, mint a különböző fennálló körül
mények függvényét, és azt találták, hogy an
nak a rec'prok valószínűsége, hogy a részecske 
eljut a falhoz és ott megsemmisül gömbalakú 
edénynél:

ahol d az edény mérete,  ̂ a szabad úthossz, q 
pedig azon ütközések száma, amelyeket a 
részecske a reakciója előtt lefolytat. Mint látjuk, 
ez a kifejezés egyszersmind a lánc hosszát is 
jelenti. Ennek az egyenletnek további finomí
tása abban állhat, hogy figyelembe vesszük a 
szabad úthossz és a nyomás közötti össze- 

x
függést p • ahol + eSy vonatkozási nyo 
máshoz tartozó szabad úthossz. Ekkor

V =  0,05
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Ezt helyettesítsük be a sebességi egyenletbe:

Látható, hogy a reakciósebesség arányos az 
össznyomásnak és az edény méretének a négy
zetével. Ez az eredmény határkövet .jelent a 
reakciókinetika fejlődésében. A klassz, kus el
mélet érthetetlenül állt az előtt a probléma 
előtt, hogy a reakció sebessége az edény mére
teinek legyen a függvénye és hogy az idegen 
gázok hozzákeverése gyorsítsa a reakciót. Mind
két tényező azáltal- hogy csökkenti a részecske 
'falhoz való eljutásának a valószínűségét, a lánc 
meghosszabbodását idézi elő.

Látjuk tehát, hogy a ”, vele együtt a z3 is, 
egyéb tényezők mellett a nyomás függvényei. 
TJgyanez áll természetesen az «-ra és a ő-ra, 
amely utóbbi a láncok elágazásának valószínű
sége. De ha ez így van, akkor az elágazó láncok
kifejezésében, ” — - 1 - képletben a A és <* érté-p--O
keinek a nyomással való változása lehet olyan, 
hogy a különbségük, a nevező eltűnik. A lánc- 
hossz pedig ekkor végtelen nagy lesz. Más sza
vakkal ez azt jelenti, hogy a reakció a nyomás 
változtatásával robbanásba megy át. Miután a 
láncreakciók sebessége a lánchossztól függ, és 
általában csak olyan folyamatok észlelhetők, 
amelyeknél a lánchossz legalább 103 nagyság- 
rendű, könnyen előállhat olyan eset, hogy a 
lánchossz ezen határ alatt marad, viszont a 
nyomás kis megváltoztatásával pedig messze 
föló kerül. Ez azt jelenti, hogy a reakció bizo
nyos nyomásokon gyakorlatilag nem játszódik 
le, de egy meghatározott nyomásnál hirtelen 
nagysebességűvé válik. Így az elmélet értel
mezni tudta az ú. n. nyomáshatárok létezését, 
amelyet ismertek az előtt is, például a foszfor- 
oxidáció esetében, de megmagyarázni nem tud
ták-

A fenti elágazó lánohosszkifejezés nevezője 
persze nemcsak a nyomás változtatásakor vál
hat zérussá, hanem más tényezők hatására is. 
Mindezekben az esetekben a robbanásnak az 
előfeltételeire kapunk felvilágosítást. Különle
gesen. a hőokozta robbanások feltételére, ami
kor tehát az el nem vezetett reakcióhő fokozza 
fel a folyamat sebességét a robbanásig, Seme- 
nofí a következő egyenletet vezette be:

, P0   A i nlóg iji rj\ "T*

ahol a T a hőmérséklet, Po pedig a reakcióelegy 
nyomása a robbanás előtt.

Semenofí és iskolája az általuk kiépített 
elméletet igen széles alapokon kísérletileg is 
alátámasztották és ellenőrizték. Dolgozatom 
szűk keretei nem engedik meg, hogy ezekre a 
sokszor igen szellemes vizsgálatokra kitérjek, 
mégis mint egyik legmeggyőzőbb kísérletre rá 
kell mutatnom a íoszforoxidáció nyomáshatá
rainak megállapítására.

A foszforoxidációnak két nyomáshatára
van, jeléül annak, hogy ” =  1 , nemcsak egyP—o
nyomásnál vehet fel végtelen értéket, hanem 
két különböző nyomásnál is (és természetesen 
ezek között is mindenütt). Az alsó nyomáshatár 
értékét kapjuk, amikor az aktív részecskék már 
nem jutnak el a falhoz, tehát nem törik le a 
lánc. A felső nyomáshatár pedig akkor lép fel, 
amikor a nyomás elég nagy ahhoz, hogy az ak
tív centrumok a gáztérben is, hármasütközés
ben megsemmisüljenek. A kísérleti bizonyítás a 
következőképpen történt.

Egy légritkított, csak foszforgőzt tartal
mazó edénybe vékony kapillárison vezettek be 
oxigént és közben folyamatosan mérték a nyo
mást. Ez ekkor fokozatosan emelkedik, de fosz
foroxidációját kísérő fényjelenség csak akkor 
tűnik fel, amikor a nyomás az edényben egy 
meghatározott értéket elért. Ezután viszont 
ezdn a szinten marad, dacára az oxigén további 
beáramlásának. Közben a foszfor állandóan 
világít. Azonnal megszűnt a lumineszcencia, 
ha az oxigén bevezetését megszakították, bár 
a nyomás most sem csökkent lejehb, mint ahol 
a fényfelvillanás előtt közvetlenül volt.

A felső nyomáshatár megállapítására a 
foszfort tartalmazó edényt a cseppfolyós levegő 
hőmérsékletén nagynyomású oxigénnel töltöt
ték meg. Azután felmelegítették a reakció hő
mérsékletére, és az oxigén nyomását fokozato
san csökkentették. Egy meghatározott nyomás
nál a foszfor fellángolt és égett, míg az oxigén 
nyomása az alsó nyomáshatárt el nem érte.

A Semenoff-iskola alapvető munkákkal 
gazdagította a klór durranógáz, a hidrogén—oxi
gén egyesülésének mechanizmusára vonatkozó 
ismeretoiinlket is. Ma már tudjuk, hogy majd
nem minden reakciónál szerepel a katalízis és 
igen sok a láncreakció- Semenoff által meg
adott keretek kitöltése még hosszú évek mun
káját fogja jelenteni.

Vízvezeték csövek rozsdamentesítése- Vas
hói vagy acélból készült csövek, amelyekben víz 
kering, nagyon hamar rozsdásodnak. Megálla
pították, hogy a folyó víz évente és négyzetmé
terenként közel másfél kg vasat, vagy acélt tá
madhat meg. Még súlyosabb a helyzet sóolda
tok esetében. Az így okozott nagy károkat meg 
lehet előzni, ha a vízbe fcismennyiségű wolfrám 
és molihdénvegyületeket juttatnak. Főleg ká
lium vagy nátrium wolframát és molibdát. al
kalmas e célra. Azelőtt káliumkromátot hasz-

náltak ugyanerre a célra, azonban ezt sárga 
színe sok esetben alkalmatlanná tette a felhasz
nálásra. Ezzel szemben a wolframátek és mo- 
libdátok színtelenek és sokkal kisebb, tömény
ségben is hatásosak. Már néhány századrésznyi 
mennyiség a keringő víz egymilliónyi mennyi
ségében kellő védelmet biztosít. Az újabb kí
sérletek szerint ugyanezek az anyagok megvé
dik a korróziótól az alumíniumot és a magné
ziumot is. (Robertson. Chemical Engineering 
1950. IV. 292.) L. A.
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A magyar timföld és alumíniumipar vegyészeti problémái
D K . P A P P  E L E M E K *

A timföld- és alumíniumipar legfontosabb 
nyersanyaga a 'bauxit, melynek európai vi
szonylatban legdúsabb és legjobb minőségű 
települései, mint ismeretes. Magyarországon 
terülnek el. A felszabadulás előtti időkben 
timföld- és alumíniumiparunk kifejlődését bi
lincsbe verte a közép- és nyugateurópai gazda
sági egységbe történt erőszakos be.llesztés. Az 
akkor uralkodó gazdasági elv szerint bauxitun- 
kat, de legjobb esetben timföldünket expor
táltuk és színalumíniumra történő köhósítás 
általában nem hazánkban történt. A felsza
badulás utáni gazdasági politika tette csak le
hetővé timföldgyártásunk és alumíniumipa
runk nagymértékű hazai fejlődését. Vala
mennyi ti.míöldgyárunk az ismeretes Bayer- 
eljárás segélyével dolgozza fel a bauxitot tim
földdé. Timiöldgyáraink mellett hazai alumí
niumkohóink is hatalmas fejlődésnek indultak 
és természetes, hogy a fejlődéssel kapcsolatban 
a bauxit- és timföldfeldolgozás vegyészeti pro
blémái is előtérbe nyomultak.

Ezek a kérdések, melyeknek megoldása 
részben már megvalósult, részben a megvaló- 
.sulás állapotában van, részben pedig még csak 
felvetett és kidolgozásra váró feladat formájá
ban létezik, három főcsoportra oszthatók.

I. Vizsgálati és elemzési kérdések.
A timföld- és alumíniumipar vegyvizsgá- 

lati módszerei két szempontból tartoznak a 
tökéletesen aránylag nehezen megoldható fel
adatok közé. Először azért, mert a nyersanya
gul felhasznált bauxit magába foglalja jófor
mán az anorganikus kémia összes elemeit, de 
még szerves anyagokat is tartalmaz. Az alkotó
részek csoportosulása általában olyan, hogy az 
elemzések különböző fázisában egymást zavaró 
alkotórészek is sűrűn vannak jelen. Másik, 
elemzési munkát nehezítő körülmény, hogy 
mint a timföld, mint ia színalumínium vizsgá
latánál döntően fontos igen kismennyiségű 
szennyező alkatrészek pontos elemzése. Mint 
ismeretes, 0,1—0 01%-nyi nagyságrendben vár 
meghatározásra a titán, a vanádium- a kova
sav, a vas, a foszfor és meghatározásuk mégis 
nagy pontosságot igényel, mert jelenlétük pl. 
a színalumínium elektromos vezetőképességét, 
korrózióállóságát, megmunkálhatóságát erősen 
befolyásolja.

Az elemzések helyes módszerének kidolgo
zása ezenkívül olyan kell, hogy legyen, hogy 
az elemzést üzemileg könnyen és biztosan tud
ják a vele foglalkozó műszaki dolgozók végre
hajtani. Lehetőség szerint ezen problémák 
megoldásánál fizikai gyors módszerek kikísér
letezése lebegett az Alumínium Kutató Intézet 
szeme előtt. Az elmúlt év folyamán, mint erről 
a műszaki közvéleményt tájékoztattuk, isike
rült is egy közvetlen alumíniumoxid-meghatá- 
rozó eljárást kidolgoznunk. Míg eddig általá
ban azt az elemzési módot követték, hogy a 3. 
•osztály összes oxidjaiból kivonás útján hatá-

* Közlemóiny az Alumínium Kutató Intézetből.

rozták meg az alumíniumoxidmennyiséget (a 
vas, titán, vanádium és foszfor küllőn meghatá
rozott oxidjainak levonásával), addig ez a 
módszer, amely turbidimelrikus titrálásos el
járás, közvetlen titrálással tudja megbízható 
pontossággal megadni az aluminiumoxid meny- 
nyiségét. Ugyancsak nehéz, körülményes és 
megbízhatatlan volt a bauxitok és vörös- 
iszapok szervesanyag-tartalmának meghatáro
zása is, a penmanganátos oxidációs módszerrel.
Erre a célra egy krómsavas oxidációs eljárást 
dolgoztunk ki, amely az összes szerves anyag 
széntartadmát égetve, baritvizes titrálással ad 
megbízható eredményeket, sőt arra is alkalmas, 
hogy a karbonátszénsavat külön határozza 
meg- Hosszadalmas és nehéz feladat volt a kü
lönböző timföldgyári termékek nátriumoxid- 
tartalmának meghatározása. Ez annál is na
gyobb jelentőségű probléma volt, mert a nát- 
riumoxidveszteségek nyomonkövetése minden 
timföldgyár munkájának megítélésénél életbe
vágóan fontos feladat. Az eddig alkalmazott 
hosszadalmas nátriumszulfátos és uranilacetá- 
tos módszerek helyett az Alumínium Kutató 
Intézet kidolgozott egy gyors és pontos elektro- 
litikus nátronmeghatározási módszert. Nem ke
vesebb nehézség mutatkozott a fluormeghatá
rozások vonalán is. Itt ugyanis általában a 
fluormeghatározást zavaró kovasav, aiumí- 
niumvegyületek, halogenidek stb. is vannak je
len. Ennek dacára sikerült egy vizes oldatból 
kielégítő pontossággal működő desztilláció se
gélyével és a nyert H3SiF0 megtitrálásával 
olyan módszerre bukkannunk, — Willard mun
kája. alapján—.amely nemcsak magasabb fluor- 
tartalmak esetén ad megbízható értékeket, ha
nem a bauxit 0,10%-os íluartartalmát is képes 
pontosan meghatározni. Fontos elemzési fel
adat a fémalumínium hidrogéntartalmának 
meghatározása is, mely most van kidolgozás 
alatt. Nagyon hasznos lenne egy, az eddiginél 
gyorsabb kovasavmeghatározó módszer a 
timföldipar számára és természetesen a kis 
mennyiségben jelenlevő szennyezések vizsgá
lati módszereinek folyamatos és állandó ellen
őrzése, különös tekintettel az egyes bauxit- 
fajtóknál időnként fellépő nem várt szennye
zések befolyására.

II. Melléktermékek feldolgozásának kérdése.
Az elemzési feladatokon kívül a ma

gyar timföld- és alumíniumipar vegyészeti ~ 
problémáiban a második főcsoportba soroz
nám a melléktermékek feldolgozásának kérdé- ' 
sél. Nem vitás, hogy az eddig részben, vagy 
egészben félredobott melléktermékek feldolgo
zása nagymértékben képes gazdaságosabbá 
tenni egész timföld- és alumíniumiparunkat.
Itt első helyen áll a vörösiszap feldolgozásá
nak kérdése. Ez a melléktermék kb. ugyan
olyan mennyiségben keletkezik, mint amilyen 
mennyiségben a kohósításra kész timföld kép
ződik. A vörösiszap összes értékes alkotó
részeire történő feldolgozására az Alumínium 
Kutató Intézet többféle eljárást nyújtott már
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be szabadalomra és részben ismertetett is a mű
szaki közvéleménnyel. Ezek az eljárások a vö- 
rööiszap-vasoxid, aiumíniumoxid- nátriumoxid, 
titánoxid alkotórészeinek elválasztására alkal
masak. De nemcsak mint vegyi nyersanyag 
nynjt lehetőséget a vörösiszap, hanem mint 
katalizátor is elsőrangú tulajdonságokkal ren
delkezik. Vasoxidtartalmánál fogva, a vasoxid 
minőségét és redukciós fokát befolyásolva, mód 
nyílik a vörösiszapból a külföldi gyepvasércnél 
jobb minőségű gázkéntelenítő masszának az 
előállítására, de mód nyílik igen nagy aktivi
tású oxidáló katalizátor készítésére is.

Mennyiségileg a második legnagyobb fon
tosságú hulladékterméke a timföldgyáraknak 
a vanádiumiszap. Ez értékes vanádium, alkáli
só, foszfát és fluorid alkatrészekből áll. Míg a 
gazdaságos és iparilag tökéletes vanádium- 
kinyerés ebből a melléktermékből már meg
oldottnak mondható, addig az egyéb termékek, 
különösen a fluor gazdaságos kinyerése még a 
megoldandó problémák közé tartozik. Hasonló 
a helyzet több timföldgyári lerakódás feldolgo
zásánál is.

A melléktermékek feldolgozásának felada
tai között szerepel a fluortairtalmú kohógázok 
értékesítése, az alumíniumelektrolízis salakjai
nak gazdaságos feldolgozása (ez már az ipari
lag is megoldott kérdések közé tartozik), to
vábbá az elektrolitfürdővel teleivakodott ka- 
tódmasszadrulladékok feldolgozásának a kér
dése.

I I I .  Az ip a r i  g y á r tá s  g a z d a sá g o ssá g á n ak  
em elése.

A következő csoportba sorolhatók mind
azon vegyi természetű problémák, melyek 
a timföld- és alumíniumgyártás ismert és ipa
rilag használt folyamatait, megoldásuk után 
gazdaságosabbá képesek tenni. Ilyen pl. a kü
lönböző származású és összetételű bauxitok- 
nak előkezelésére vonatkozó eljárások finom 
részleteinek tökéletesítése. Nem vitás, hogy a 
legcélszerűbben megválasztott _ őrlési finomság, 
pörkölést hőfok és pörkölési időtartam, a fel
tárási idő gondos megválasztása, a feltáráshoz 
használt lúg mennyiségének és töménységének 
gondos megállapítása a felhasznált nyersanyag 
minőségnek függvényében- feltétlenül hozzá 
járul az eljárás gazdaságosságának emeléséhez. 
A Bayer-féle timföldgyártás teljesítőképessé
gének emelésére és így gazdaságosságának nö
velésére szolgálhat m'nden olyan eredményes 
kutatás, mely a timföldhidrát kikeverésének

időtartamát képes csökkenteni. Az alumínium- 
elektrolízis gazdaságosságát is számos változó 
előnyös beállításával javítani lehet. Ha az 
elektrolitfürdő összetételének változtatásával 
olvadáspontcsökkenést érünk el, az anód- 
massza különböző oxidációs kapacitású (a szén 
elégési készsége a rajta leváló elektrolitikus 
oxigén hatására), alkatrészeit helyesen változ
tatjuk, energia- és nyersanyagmeg'takarítást 
tudunk felmutatni. Hőenergiagazdálkodásban 
fontos szerepet játszik a kohógázok elektroliti- 
kus szénsav- és szénoxidtartalmának egyen
súlya. A magasabb szénsavtartalom felé tör
ténő eltolódás energiamegtakarítással jár.

A legnagyobb fontosságú vegyészeti pro
bléma ezen a téren új, folyamatos feltárási 
rendszerek kidolgozása. Ezek a kutatási vona
lon erős munkában vannak és komoly ered
ménnyel biztatnak. Természetesen a timföld- és 
alumíniumipar vegyészeti feladatai nem kor
látozódnak csupán a most fővonalaikban is
mertetett háromféle főcsoportra. Mint minden 
kutató tudja, a feladatok megoldása közben 
sokszor új irányok, nem várt eredmények alap
ján új és nagyjelentőségű lehetőségek nyílnak 
meg. A kutatók feladata, hogy gondosan szem- 
meltartva ugyan az eredeti célkitűzést, sohase 
haladjanak el behúnyt szemmel a munka köz
ben feltáruló új szempontok és lehetőségek 
mellett.

Szándékosan nem soroltam fel a fentebb 
három pontba sűrített feladatkörben azon, 
részben már külföldi irodalomból ismert vegyé
szeti feladatok tömegét, melyek pl- az alumí
nium felületi kezelésére, a timföld- és alu
míniumgyári termékek valamely szennyező 
komponensének csökkentésére, vagy egyéb 
hasonló természetű célkitűzésre vonatkoznak.

A timföld- és alumíniumipar vegyészeti 
feladatain a Magyar Népköztársaság kormány
zatának határozata szerint a Magyar Alu
mínium Kutató Intézet dolgozik, és már eddig 
is számos, világviszonylatban is jelentős sza
badalmi bejelentésével több feladatot sikerült 
megoldania.

A vegyészeti műszaki közvélemény ezen 
rövid tájékoztatása, a Magyar Kémikusok 
Lapja szerkesztőségének felkérésére nem csu
pán azt célozza, hogy az eddig végzett alu
míniumipari kutatómunkák távlati képét adja- 
hanem, azt is, hogy a vegyészeti vonalon, az 
alumíniumkutatásnak esetleg más szektorban 
működő szakemberei felfigyeljenek és ötleteik
kel, vagy félig kész munkájukkal az alumí
niumkutatás eredményeit növeljék.

„Ha a kritika csak öt vagy tíz százalék igazságot is tartalmaz, úgy az ilyen kritikát is üdvözölni kell, meg kell 
figyelmesen hallgatni és ki kell hámozni belője az egészséges magot. Ellenkező esetben, ismétlem, odajutnánk, 
hogy befogják a száját az egyébként a szovjetek ügyével szemben teljesen odaadó emberek százainak és 
ezreinek, akik még nem eléggé gyakorlottak kritikai munkájukban, de akiknek a szájával szól maga az igazság."

(Sztálin)
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Szerves fluorvegyületek
O L Á H  G Y Ö R G Y

A szerves fluorvegyületek kémiája olyan 
újonnan kialakulófélben lévő és jelentős terü
lete a szerves kémiának, amely dacára a nagy 
apparatív nehézségeknek', kétségen kívül még 
igen nagy fejlődés és lehetőségek előtt áll. 
Bár az utóbbi élvekben a szerves fluorvegyü
letek jelentősége állandóan szinte ugrásszerűen 
emelkedett -— elég itt bevezetőben felhasználá
sukra mint egészen rendkívüli műanyagokra, 
magás hőfokon is változatlan tulajdonságú 
kenőanyagokra, színezékekre és az atomkutatás 
nélkülözhetetlen segédanyagaira céloznom -— 
tudásunk ezekről a vegyületekről mégis még 
ma is kevesebb, mint a többi szerves halogén- 
vegyületről.

Amióta Moisson a múlt század utolsó évei
ben izolálta az elemi fluort (1), fokozódó mér
tékben fordult a figyelem a fluor és vegyületei 
rendkívül tulajdonságai felé- Tudjuk, hogy a 
fluor, a halogóncsoport első eleme, legelektro- 
negatívabb elemünk. Normál potenciálja +  2,85 
V, míg a feszültségi sorban utána következő 
Cl és O megfelelő értéke 1,36, illetve 1,22 V. 
Ezen adatok mutatják, hogy a F nemcsak a 
legelekitronegatívabh elemünk, de a közte és a 
hozzá még közelebb álló negatív elemek között 
is olyan nagy a különbség, hogy már ezen kö
rülményből is várható, hogy a fluorvegyületek 
tulajdonságai, viselkedésük, előállításmódjuk 
egészen különböző lesz a többi negatív elem 
megfelelő vegyületétől. Így nem volt lehetséges 
a többi halogénvegyület analógiájára következ
tetni a fluorvegyületek tulajdonságaira vagy 
előállításmódjára.

Ezen körülményeken túlmenőleg a C-F, ill. 
a H-F atomkötés rendkívüli állandóságot mutat, 
amelyet a mellékelt táblázaton érzékelhetünk a 
legjobban, ahol egynéhány kötési energia értéke 
van feltüntetve kg. cal/moLban Pauling adatai 
szerint: (2)

Kötési energiák összehasonlítása kg-callmol ban
c - c 58, 6 h — 0 1 1 0 ,2
c —0 70,0 H - C l 102,7
C -H 87,3 H - B r 87,3
C—Cl 66,5 H - J 71,4
C—Br 54,0 H —F 147.5 (a legerősebb ism ert
C—F 107,0 kovalens kötés)

A szerves fluorvegyületek igen magas kép
ződéshője — amelyről később még szó lesz — 
magyarázza rendkívüli stabilitásukat.

A teljesen fluorozott alifás vegyületeknek 
még egy fontos sajátságáról kell itt említést 
tennünk. A C-C kötés láncképzési tendenciája, 
ha a láncban minden H Cl-al van helyettesítve, 
igen csökkent és pl. Cn H,n + 8 sorban n nem 
lehet nagyobb, mint maximálisan 3. (3) Ha 
magasabb C-atomszámú tagokat klórozunk a 
sorban akkor vagy a termék nem lesz teljesen 
klórozott, vagy a lánc feltöredezik. A legmaga
sabb teljesen klórozott termék a hexaklóretán 
(I.) ill. a hexaklór-l,3-bu'tadien (II-)

I. CCh-CCls
II. CLC=CC1—CC1=CC12
A dekakloro-n-butant (CiCho ) már csak ke

rülő úton lehetett előállítani. A megfelelő Br 
származékok még kevéshbé ismertek.

F esiet éhein más a helyzet: a láncképzési haj
lam itt nem vész öl, pl. períluor-n-hexadekan 
(n C16F34) is előállítható, sőt legújabban még 
ennél is magasabb tagokat állítanak elő.

A fluorral való dolgozásnál fellépő appa
ratív nehézségek a fluor rendkívüli reakció
képességének következményei. Az apparatura 
anyagául tekintetbe jöhető anyagok: Cu, Mg, 
egyes esetekben speciális húzott aoélíajták, 
Monel-ötvözet (70% Cu +  30% Ni). Különöskép
pen jó a Ni, mert védő fluoridréteg keletkezik 
a felületén és így teljesen passzívvá válik íluor- 
ral szemben egészen 750° C-ig. (4) Üvegedényzetet 
érthető okokból csak kivételes esetekben alkal
maznak. HF-al való dolgozáskor gyakran be
válik a duralumínium is. Halogénfluoridok 
(BrF3, BrF5 és CIF7) előállításánál 120° C-ig 
állítólag bevált a vas is, Co, Ni ill. ezek ötvöze
tei. Magas hőmérsékleten nyomással dolgozva 
Cu-, ill. Nii-bélésű autoklávok a célszerűek. (5) 
Laboratóriumi munkához, ha a HF mellett egy
idejűleg más ásványi savak is jelen vannak, Pt-, 
ill. Pt-Ir bélésű edényzet használata sok esetben 
a javasolt, bár a Pt, különösen magasabb hő
fokon, elég tetemes mértékben oldódik HF-ban 
(1. Moisson leírása kísérleteiről). (6 )

A fluor előállítása és szállítása döntő kér
dést. jelent a szerves fluorvegyületek előállításá
ban. A fejlődés csak akkor indulhatott meg je
lentős mértékben, amikor a fluor elektrikus elő
állítása ipari mértékben is megoldódott és úgy 
a fluor, mint a HF is palackokban forgalomba 
került.

A fluor elektrolitikus előállítására nem 
szándékozom részletesen kitérni, elég talán meg
említenem, hogy 2000 amperes fluorcellák is 
vannak üzemben amelyekben C-elektródok kö
zött történik a KF . 2IIF-olvadék elektrolizise 
1—1,5% LiF-adalékkal. Laboratóriumi célokra 
50 amperes kis cellákat szerkesztettek- (7)

Moisson és Dewar már 1897 ben megoldotta 
a Fa csappf olyósítását —187° C-on cseppfolyós 
CL-el. (8) A fluor elektrolízis fejlődésével párhuza
mosan szükségessé vált a fluor tárolásának és 
szállításának kérdését is megoldani. A mechani
kai kompressziót hidraulikus diafragma-pum- 
tpákkal oldották meg, ahol a közvetítő föl vadék 
alacsony tenziójú, erősen fluorozott szénhidro
gén. (9) A fluor kb. 30 kg/em2 nyomás alatt kerül 
forgalomba 2—3 kg fluort tartalmazó Ni-pa’ac- 
kokban. A töltés robbanásbiztos helyiségekben 
teljesen automatikusan történik. Töltés után 
hasonló helyiségekben 2 hétig állanak a bombák, 
amely idő alatt ellenőrzik, nincs-e szivárgás a 
szelepnél vagy egyebütt. Ni helyett különleges 
e célfajtákat is kezdenek alkalmazni a bombák 
anyagául. Mindkét esetben a fémbombákat egy 
belső fluorid bevonat védi meg a további korró
ziótól.
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Igen nagy óvatosság s körültekintés szüksé
ges az elemi fluorral való dolgozáskor. Különös
képpen vigyázni kell a lehetséges szennyezések 
(nedvesség, por, zsír stb.) kizárására, mert mini
mális szennyezés esetén is a fluor reakcióba 
lép előbb a szennyező anyagokkal, vagy 
magával a levegő nedvességével, azután pedig 
a környező anyagokkal, pl. a bomba anyagával 
is. A magas reakcióhő megolvasztja a fémet és 
igen csúnya robbanások léphetnek fel. Ha elemi 
fluor reagál fémekkel, nyomás alól felszaba
dulva akár csak a levegő nedvességével is, va
kító fehér lángot ad, az ú. n. fluorlángot, amely
nek igen magas a hőfoka. Hidrogén-fluor he
gesztőlángot iparilag is kezdik felhasználni. 
(10) Fiziológiai szempontból az elemi fluor 
igen veszélyes anyag. A bőrön érintkezéskor 
erős égési hatást fejt ki (reakció a bőrrel 
való érintkezéskor). A hatás hasonló, mint 
az oxyacetilénláng hatáisa. Még veszélyesebbé 
teszi, hogy a hatás csak többórás lappangás 
után lép fel. A fluor égési sebek gyakran 
mélyreható nekrosist váltanak kii, amely 
igen nehezen gyógyul. Baleset esetén az első 
segély: bővizes lemosás folyó vízben legalább 
15 percig, utána a sérült felületet CaO vagy gli- 
cerin-MgO-os pasztával kenjük be, esetleg Mg- 
stearátos kenőcsöt használunk. Ca glueonat is 
igen hatásos úgy kenőcs, mint injekció formá
jában, amely utóbbi kezelés a nekrozis megelő
zésére is szolgál. A hatás azon alapszik, hogy 
a fiú or mint CaF2 hatástalanítódik. (11)

Mielőtt a szerves fluorvegyületek előállítás
módjaira rátérnék, röviden meg kell említenem 
ezen vegyületek nomenklatúráját. A mellékelt 
táblázaton feltüntettem néhány szerves fluor- 
vegyület elnevezését a genfi nomenklatura és a 
„per“ elnevezéstípus alapján, mely utóbbi per- 
fluor névvel fejezi ki, ha a C-lánchoz kötött ösz- 
szes szabad helyen F szubsztituens áll.

V együ let Genfi „ P er“

C7F16 H exadecafluor-
heptan

P erfluorheptan

c f 2—c f 2—c o o h  

c f 2- o f 2- c o o h

ó

O ktafluorhexan-
dikarbonsav

H exafluorbenzol

P erflu orad ip in sav

P erfluorbenzol

F

C F s-C —CFs 1
O

H exafluor propánon Perflnoraceton

CHF3 elnevezése a kloroform analógiájára 
íluoroform, a hasonló általánosan elterjedt el
nevezések szintén így vétetnek át.

Igen elterjedt a „per“ elnevezéssel azonos 
jelölésképpen a görög 9  (phi) betű használata. 
Pl. ® heptan =  C7 Fio.

1 -6 -hihidro-3>-iheptan — CF3-CFH-CF2-CF2- 
-CF2-CF2-CF2II. Ennek a vegyületnek genfi elne
vezése: 1. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 , 6 , 7, 7-tetradeca- 
fluorheptan lenne, látjuk tehát a használatos 
elnevezés előnyét. (12)

Szerves fluorvegyületek előállításmódjai:

Amint bevezetőben röviden említettem, a 
szerves fluorvegyületek képződéshője igen nagy.

Sokáig azt tartották, hogy az elemi fluor, ha 
szerves vegyületekkel reagál, úgy azokat telje
sen szétroncsolja. A reakciók robhanásszerűek. 
(13)

Bockemüller würzburgi professzor, aki sokat 
foglalkozott a szerves fluorvegyületekkel, hívta 
fel a figyelmet a reakciók mechanizmusának 
alapvető okaira: (14)

Ha összehasonlítjuk a képződéshőket haló 
génszubsztitúció, ill- add'ició esetén, úgy a követ
kező értékeket kapjuk:

J, TT . szubsztitúció I _  , TT„  , , , ,  ,—C—H +  X2----------------* —C —X+HX+M  kg/eal
I I
I I

—C addició —C—X
II +  X2 *• | +  N kg/cal- c  - c - x
I I

Ha
X2 =  F2 M =  103,2 N =  107,2 
X2 =  CL M — 23,2 N =  22,2 
X2 =  Br2 M =  5,8 N =  18,8 
X2 =  J2 M =  13,6 X =  0,4

a C-C Iköités disszooiációs hője kb. 71 kg/cal.
F esetében tehát a képződéshő lényegesen 

meghaladja a C-C kötés disszociációs energiáját, 
míg Cl esetében ez nem lép fel.

Ezért oly módszereket kellett kidolgozni, 
amelyek lehetővé teszik a reakció enyhe lefolyá
sát és kézbentartását. A következőkben röviden 
ismertetni szeretném az egyes fontosabb előállí
tási módszereket és alkalmazhatósági területü
ket.

1. Fluorozás elemi fluorral, 
katalitikus fluorozás AgF2-al

Már Moisson is, aki az első kísérleteket vé
gezte az elemi fluorral való fluorozásra, meg
állapította, hogy úgy az elemi szén, mint szerves 
vegyületek igen heves reakcióban, lángtüne
mény és gyakran robbanások kíséretében 
reagálnak az elemi fluorral. C esetében a 
reakciótermók a várt CF4 mellett egy keverék, 
amelyről a későbbiekben megállapítást nyert, 
hogy magasabb szénfluoridokat tartalmaz, hexa- 
fluoretant, oktafluorpropant stb. (15) A reakció 
nem bizonyult kézbentarthatónak és a reakoióter- 
mékek sem voltak jól izolálhatok. Alkanak, ill. 
alkenek reakciója elemi fluorral hasonló nehéz
ségekbe ütközött, még a legváltozatosabb mód
szerek alkalmazása mellett is, pl. N2-el hígítva 
a F2-t. Hűtés mellett is pillantszerű a reakció és 
definiálatlan terméket ad. Magasabb hőfokon 
égés: HF +  CF4 keletkezik.

Az elemi fluorral való fluorozás csak a leg
újabb időben vált használhatóvá, amikor kidol
gozták a katalitikus gázfázisú fluorozás mód
szerét. (16)

A reakció enyhébb lejátszódása végett N2-el 
hígított F2-al végzik a fluorozást, gázfázisban, 
katalizátor jelenlétében, amely leggyakrabban 
rézforgácsra leválasztott ezüst. A reakció való
színű meohnizmusa az, hogy az AgF2 közvetíti 
a fluorozást, maga az AgF2 pedig, amely közben 
AgF-dá redukálódott, a következő reakcióban 
regenerálódik:

2 AgF +  F2 - »  2 AgF2
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A Cu szerepe valószínűleg csak abban rej
lik, hogy a reakcióim egyrészét elvezeti és így 
lehetővé teszi a reakció lejátszódását a C-lánc, 
ill. gyűrűs szerkezet jelentős töredezése nélkül.

A katalitikus gázfázisú fluorozás körülmé
nyei hasonlóak az AgF2-os, ill. CoF3-os íluoro- 
zási módszerekhez, amelyekről a továbbiakban 
lesz szó. A reakció 130—350° C körüli hőmérsék
leteken folyik és telített szénfluoridok esetében 
azonos C atomszámií szénfluoridokat ad. Aromá
sok is fluorozhatók ezzel a módszerrel a meg
felelő prefluorperhidro-vegyületekké.

A mellékelt táblázat néhány tipikus fluoro
zás eredményét tünteti fel:

Fluorozott
an yag

H őfok
C° K íván t termék Term elés 

elm életi °/o-ban

CfiH6 265

c 58
n—heptan 135 C7 F16 62
C«H5CFs 2 0 « o7f 14 87
atracén 300 C14F14 43

Próbálkoztak még folyadékfázisú fluorozás
sal is megfelelő keverés alkalmazásával, de mi
vel megfelelő inért oldószerek lennének ehhez 
szükségesek, ezen módszer nagyobb jelentőségre 
nem tett szert.

Az elemi fluorral való dolgozáskor a termé
keket gondosan el kell választani és tisztítani 
az esetleg nem reagált fluortól, ill. HF-tól. H 
helyettesítés esetén a fluor fele HF lesz, és ez 
drágítja az eljárást, bár a jól vezetett katali
tikus eljárás egyike ma a legjobban bevált mód
szereknek.

2. HF addiciója telítetlen C-C kötésekre
A következő módszer, amelyet meg szeret

nénk említeni, a HF addicióján alapszik kettős, 
ill. hármas kötésekre. Pl. etilen, propilén stb. 
könnyen reagál HF-al.

CH2 =  CH, +  HF —► CH3-CH2-F.
A reakcióhoz vízmentes HF szükséges, ka

talizátor alkalmazása nem fontos. (17) Etilen 
esetében a legcélszerűbb 90° C-on dolgozni, a 
homológok esetében azonban már 0° C alatt, 
mert ezeknél magasabb hőfokon polimerizációs 
reakciók lépnek fel.

Az aiddiciónál minden esetben érvényesül a 
Markownikow. ill. Saytzew—Wagner szabály és 
eddig az addició menetét ettől eltérően nem 
sikerült befolyásolni. Ennek alapján etilen kivé
telével mindig szekunder, ill- tercier íluoridot 
kapunk, pl. propilénből kiindulva izopropil- 
fluoridot.

CH3 — OH =  C H 2 +H F—  C H 3- C H  F - C H 3 .

Ezen addiciós reakcióknál fontos a reverzi- 
bilitás kikerülése, tehát a HF-vesztós megaka
dályozása, amely, mint később látni fogjuk, a 
labilis monofluoridoknál könnyen bekövetkezik, 
míg a polifluoridok rendkívül állandók. Vi
gyázni kell a savnyomok jelenlétére, mert ezek 
elősegítik a reverzibilis reakció lejátszódását, 
míg ellenben, ha az olefin a kettős kötés egyik 
C ̂ atomján már eredetileg halogén subsztituenst 
visel, úgy a reverzibilis reakció kimarad, mert 
ilyen esetben a monofluorid is állandó lesz, pl. 
1,1-diklor propilén a stabil 1-fluor 1-, 1-diklor- 
propant adja. (18)

Ha a n-propilfluoridot akarjuk előállítani, 
úgy ciklopropant reagáltatunk HF-al 26° C-on. 
(19) Vigyázni kell a reakciókörülményekre, mert 
túl heves reakeiómenetnól a n-propilfluorid 
IIF +  propilénre esik szét, ezek viszont egymás
sal reagálva már a Markownikow-szabály sze
rint i-propilfluoridot adnak.

A magasabb olefinsavak HF felvétellel a 
megfelelő fluorozott zsírsavakat adják. Így pl. 
undecilensavból fluorundeoilsav, oleinsavból 
fluorstearinsav nyerhető. (20) Oleil-alkohol fluor- 
sterailalkoholt ad, az alkoholos OH változatlan 
marad. Allyl alkohol HF-es reakciójánál eddig 
nem sikerült terméket izolálni.

Alkinek is reagálnak HF-al. Maga az ace
tilén meglehetősen nehezen reagál szobahőmér
sékleten, viniifluorid és asszimetrikus difluor- 
etan (1,1-di fluoré tan) keletkezik. (21) A reakciót 
a mercuri 'ion nem katalizálja. Acetilén és 
HF gyakran kezdetben nem reagál le, majd 
robbanásszerűen indul be a reakció.

A magasabb homológok már könnyen reagál
nak —70, —60" C-on a megfelelő diíluoralka- 
nokká. Á reakció, mint az alken-sorban, itt is 
katalizátor nélkül játszódik le.

Keten Ls éppen úgy addicionálja a HF-t, 
mint a többi halogénhidrogént és kvantitatíve 
aoetilf'luoridot ad (22)

/ 0
CH2 =  C =  O +  HF -* CH3 -  C^

Ciánsav óteres oldatban addicionálja a HF-t 
és karbamilfluoridot ad. (23)

^NH2

3. Alkoholok eszterIf ikédásu HF-al
Alkoholok eszterifikálása lehetséges HF-al, 

de a módszer rossz, mert a monofluoridok hidro- 
lizálási sebessége igen nagy. Megpróbálták ezt 
meggátolni azáltal, hogy vízelvonó anyagokkal 
a vizet megkötötték. Ezen vízelvonó anyagok 
azonban kivétel nélkül a vegyületek szétbomlá
sára vezettek, HF-ra és olefinre. Ezért líjabban 
ezt a módszert szerves fluoridok előállítására 
már teljesen feladták.

4. Szubsztituciós reakciók szerves halogenidek 
és szervetlen fluoridok egymásrahatása révén

A H kicserélése elemi fluorral a
RH -f- F2 -* RF -|- HF egyenlet értelmében 

megvalósítható, de meglehetősen nehezen kéz- 
bentartható módszer, amely csak a katalitikus 
gázfázisú fluorozás esetében vezet jó eredmé
nyekre.

Halogén kicserélése fluorral ezzel szemben 
igen jó módszernek bizonyult és több úton el
végezhető művelet. Elemi fluor, bár lecseréli a 
többi halogént, éppen a tárgyalt roncsoló ha
tású, túlzottan heves reakciómenet miatt nem 
alkalmas a reakciók kivitelezésére, amelyeket 
szervetlen fluoridok segítségével tudunk a leg
jobban lejátszatni. Ha a helyettesítendő szerves 
halogén igen aktív, pl. savldorid, akkor a he
lyettesítés igen símán és könnyen zajlik le. 
Neszmjejanov vizsgálatai szerint az acil-haloge- 
nidek a megfelelő acil-fluoridokká alakíthatók
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át nemcsak a tárgyalandó SbF3-al, HF-al, de 
KF-al is- (24) Hasonlóképpen sulfomilfluoridok 
nyerhetők könnyen a megfelelő sulfonilklori- 
dokból ZnF2-al. (25)

Általában a halogén kicserélésére a követ
kező fluoridok használatosak: HF maga, SbF3, 
AgF, Hg2F2, HgFa.

a) HF-os szubsztitúció
A HF az RCCI3 típusú vegyületek RCF3 

típusú vegyületekké való átalakítására haszná
latos leggyakrabban. Az egyik legjellemzőbb 
ilyen reakció az 1,1,1-trikloretan (metil-kloro- 
form) átalakítása metil-fluoroformmá (26)

A triklormetilbenzol átalakítása trifluor- 
metilbenzollá HF-al komoly ipari jelentőségű 
reakció, az uránium-izotópok elválasztásánál 
játszik fontos szerepet. (27) A reakciót 110° C-on 
játszatják le nyomás alatt Ni bélésű autokláv- 
ban. A nyomás nagyságáról adatok nincsenek.

CoHsCCls +3H F  -  CeHsCFs +  3HC1

b) SbF3 (Swart-reakció)
Szerves polihalogenidek, amelyek legalább 

2 halogén atommal bírnak ugyanazon a C-ato- 
mon, legcélszerűbben SbFs-al fluorozihatók. Bár 
az SbF3 magában is hatásos fluorozó anyag, 
mégis leggyakrabban Sb5 sókkal, mint katalizá
torokkal együttesen kerül alkalmazásra. Az Sb3 
sók mint fluorhordozók szerepelnek, és lehetővé 
teszik a halogén atomok teljes lecserélődését 
fluorrá.

Ha ekvimolekuláris mennyiségű SbF3-t és 
Br2-t reagáltatunk CCU-al 45—50° C-on, úgy 
CFCU-at kapunk. (28, 29) Ha ugyanezt a 
reakciót autoklávban játszatjuk le 100° 
C-on, úgy zömmel diiklor-difluormetant ka
punk, amely Freon 12 néven került for
galomba, mint hűtőgépfolyadék, amelyről ké
sőbb még szó lesz. (30) Az alacsonyabb parafin- 
szénhidrogénefc diklor-difluorszármiazékainak 
használata hűtőgépek hűtőfolyadékául, vagy a 
levegőkondicionálás céljaira azért jelentős, mert 
üzemzavar esetén — pl. csövek kilyukadásánál 
a levegőbe jutva nem fejtenek ki toxikus hatást 
és teljesen inertek, ellentétben egyéb hűtőfolya
dékokkal.

c) AgF
Az AgF-t más halogéneknek F-ra való ki

cserélésére az alábbi reakcióséma alapján hasz
nálhatjuk fel:

RX +  AgF -* RF +  AgX.
Az AgF-t vagy oldatban használják (ace- 

tonitril vagy vízmentes HF ban oldva), vagy 
szilárd por alakjában CaF2-al keverve. (31, 32) 
A módszer hátránya» hogy az AgF—AgX addi- 
ciós vegyidet képződése miatt az AgF-ból min
dig 2 ekvivalenst kell vennünk. Igen fontos, 
hogy az AgF, amely igen higroszkópos, mindig 
tökéletesen vízmentesre legyen szárítva.

d) Hg-F,
A drága AgF helyett alkalmazhatjuk az ol

csóbb mercurofluoridot is. Természetesen itt is 
teljesen vízmentesnek kell lennie. A megfelelő 
alkiljodidok elég jó termeléssel alakíthatók át 
alkil-iluoridokká. Bromidokból kiindulva a ter
melés rosszabb, míg kloridok nem alkalmasak 
a szubsztitúcióra.

Jód of ormot reagáltatva Hg2F2-al némi 
CHFJ2 és CHFi'J mellett fluoroformot kapunk.

2CHJ3 +  3 Hg2 J2 -  2 CHF3 +  3Hg2J2. (31)
A fluoroíorm nem hasonlít a kloroformra 

tulajdonságaiban, élettani hatása nincsen (pl. 
altatóhatás). F- p. 25° C.

e) HgF*
Jód ill. Br szubsztitúciója Fnal könnyebben 

megy HgF->-al, mint Hg2F2-al. A nehézség a HgF2 
előállításánál van, mivel vízzel való érintkezés
kor a HgFi'. 2HsO képződik, amelyből a víz nem 
távolítható el. (33)

A reakció sémája:
2 RX +  HgF-> -» 2 R-F +  HgX2.
Henne és munkatársai dolgoztak ki egy 

módszert a HgF2-os fluorozásra, amely a gya
korlatban is bevált. (34, 35) Vörös mercurioxidot 
reagáltatnak vízmentes HF-al szobahőfokon a 
fluorozandó termék jelenlétébein. A nascens 
HgF2 számos szerves halogénvegyülettel símán 
reagál.

5. Fluorozás fluort leadó anyagokkal:
C0 F3 , MnF3, AgF2

Amidőn az 1940-es évek elején a szénfluori- 
dok irányában a kereslet részint az U-izotopok 
elválasztási lehetőségei, részint magas hőfokon 
is kiváló kenőképes anyagok iránt hatalmas 
mértékben megnövekedett, nem állt megfelelő 
módszer rendelkezésre nagybani szintézisükre. 
Az eddig általunk is megtárgyalt módszerek, 
mint láttuk, két csoportra oszlanak: az egyik 
szerves halogenidek és szervetlen fluoridok 
reakciója révén, tehát indirekt úton fluoroz, 
a másik direkt fluorozás.

Az első módszer sikeres volt sok esetben, 
amikor néhány fluoratom beviteléről volt szó 
szerves vegyületekbe. A direkt fluorozás C-ből 
kiindulva a várt CF4 mellett szolgáltatott kisebb 
mennyiségben magasabb szénfluoridokat is, ez 
azonban inkább csak tudományos jelentőségű 
volt. Szénhidrogének fluorozása sem vezetett 
kellő eredményre, amíg a katalitikus gázfázisú 
fluorozást meg nem oldották.

Ruff német kutató már 1920 körül előállí
tott több fémfluoridot, amelyekben a fémion a 
szokottnál magasabb értékűségű formában van 
jelen- (36) Az előállítás elemi fluorral történt 
és a termékek erős oxidáló tulajdonságú anya
goknak mutatkoztak, így a CoF3, MnF3 és AgF2. 
Felvetődött a lehetőség, hogy ezen fluoridok 
alkalmasak lesznek szénlhirogének fluorozására, 
de a reakció sokkal enyhébb lefolyású lesz.

a) CoFz
Szénhidrogénekben a H kicserélése F-al 

elméletileg tulajdonképpen itt is elemi fluorral 
történik, de a reakció két lépésben játszódik le:

2 CoF2 +  Fa -  2 CoF3
— CH2---- h 4 CoF3 -> — CF2 -----1- 2HF +  4CoF2

Az említett vegyületek közül legnagyobb 
jelentőségre a CoF3 tett szert. Az AgF2 meglehe
tősen drága, ezért inkább csak a katalitikus el
járásban használatos.

A szilárd CoF3 és a folyékony halmazálla
potú szénhidrogének reakciója higítószer hiá
nyában igen heves és nehezen kézbentartható 
volt. Gázfázisú szénhidrogénekkel dolgozva
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Na-el lehet higítani a szénhidrogéneket és így 
vinni át a C0 F3-0 S reaktoron. A kimerült CoF3-t 
időnként F2 áramban regeneráljuk a 

2 CoFj F2 -*■ 2 C0F3 reakció alapján.
A C 0 F 3-OS m ó d s z e r r e l e lő á l l í t o t t  n é h á n y  

s z é n f lu o r id  a d a t a i t  a  k ö v e tk e z ő  tá b lá z a t  m u 
ta t ja :

K iin d u ló
anyag: T erm ék

N yers
term .

0/0

T isz ta
te rm .

0/0

F . p.
C

n -b u ta n p e r flu o r -n -b u ta n 45 28 —2
n -p en tan p e rflu o r-n -p e n ta n 67 58 27

•c ik lo p en tan p e r f lu o rc ik lo p e n ta n  . 46 28 23
d im etil-

c ik lo p e n ta n
p e r  f lu o r d im etil- 

c ik lo h ex an 83 38 71
benzo-

tr if lu o r id
p e r flu o rm e tilc ik lo h e x a n 88 77 76

o -x y lo l perflu o r-o -d im etU -
c ik lo h ex an 63 42 102

m -x y lo l p e rfln o r-m -d im e til
c ik lD hexan 66 50 101

p -x y lo l p e rflu o r-p -d im e til
c ik lo h ex an 55 42 100

m esitilen p erfluo r-1 , 3, 5 -trim e til 
c ik lo h e x a n 54 27 125

indán p e r flu o rh e x a h id ro in d a n 43 20 117
d ifen ilo x id p e rflu o rd ic ik lo h e x y l-

ox id 32 15 176

b) MnF3, Celu
A C 0F3-O S  módszer egyes esetekben, így kü

lönösen a magasabb forrpontú szénhidrogének 
esetében, rossz termelést adott. Ezért megkísé
relték egyéb fémfluoridok alkalmazását. Ezek 
közül a MnF3 és a CeF4 alkalmasnak bizonyul
tak nagyobb C-atomszámú perfluorvegyületek 
előállítására, míg a megvizsgált PbF4, BiFs és 
HgF2, valamint a Cr fluoridjai nem váltak be. 
(37)

c) AgF*
Az AgF2 katalitikus hatásáról a direkt fluo

rozásnál már volt szó. A CoFs-hoz hasonlóan az

AgF2 is felhasználható fluor ozásra, ahol a 
reakciőmenet azonos a C0 F 3 hatásához. Az AgF2 
drágaságánál fogva azonban csak olyan esetek
ben kerül felhasználásra, ahol a C0 F 3 hatása 
rosszabb. így felhasználható az AgF2 konden
zált gyűrűs aromás rendszerek fluorozására. 
A kapott perfluorperhidro termékek igen jó hő
átadó anyagoknak bizonyultak és mint ilyenek 
kerülnek felhasználásra. Pl. naftalin esetében 
a reakció (38):

C10H8 +  26 AgF2 -  C , oF 18 +  8 HF +  26 AgF.
Az AgF természetesen fluorral regenerálható.

Előállították így a naftalin acenaítén, 
fluorén, fenantren, antracen és fluorantren 
perfluorperhidro származékait.

A ro m ás  f lu o rv e g y ü le te k  e lő á llí tá s i  p ro b lé m á i 
és m ó d ja i

Bármely halogén két formában képes reak
cióra lépni: ionos vagy atomos formában. Az 
első esetben katalizátorral (Fe3-halogenid), az 
utóbbinál hő- vagy fényihatással gyorsíthatjuk 
a reakciót.

Sematikusan ábrázolva

A)
.. .. FeX3 ..

:X :X : = X+ +  FeX4-
aktív ionos forma 

(aktív X+ ion)

B)
.. .. hő v. fény

:X:X: . 2 : X • aktiv X ion

Mivel a fluornak, legelektro negatívabb 
elemünknek nagy pozitív magtöltése van, 
inkább atomos, mint ionos formában reagál, 
mivel egy elektron eltávolítása az aktív F+ 
kialakítására igen nehezen következik be.

Ha most már megnézzük az aromás mag 
halogénezését, pl. a benzol klórozását, úgy az 
előbbiek figyelembevételével a reakció két úton 
mehet

C : H :C1+
/C : H katalizátor

/ \
B) C ^ C l :

V / C:IÍ hő vagy 
fény

„ :Cl: ,
A \~  'I ' C: |H| —H+ / \ Cl végül

ion
C+:H vszubsztitúció

CeCle

hexachlor-
benzol

: Cl: .. .. :C1:
^ \C :H

k / ° ;H t : Cl:
gyök addició

végül
(  'ti I í  e C l e

hexaklór-
ciklohexán

Amint látjuk, az atomosán reagáló fluor 
esetében csak addició várható és nem szubszti
túció. Ténylegesen a kísérletek is ezt a tényt 
igazolták és aromás termékek közvetlen fluoro- 
zási módszerekkel nem voltak előállíthatok. 
A benzol fluorozásánál a termékek részint 
C6F12, CoHFu, illetve a gyűrű felszakadásából 
származó kisebb C-atomszámú széniluoridok 
voltak. E mellett polimerizációs keverékek is 
keletkeztek.

Az aromás fluorvegyületek előállítására más 
módszert, kellett keresni.

A régebben ismert út aromás fluorvegyüle
tek előállítására a diazonium-vegyületeken ke

resztül vezetett. A dliazonium sót vízmentes 
HF-al bontjuk el. (39) Egy másik és jobban be
vált módszer az oldhatatlan diazoniumfluobora 
tót állítja elő és a megszárított sót bontja el 
(Balz és Schiemann módszere) (40)

CcHgN2BF4 -  C6H5F +  BFS +  N2

A diazoniumfluoborat elbontása melegítés
sel történik, néha csökkentett nyomás és inert- 
anyagok jelenlétében, amelyek az egyes esetek
ben heves bomlási reakciót enyhébb ̂ lefolyásúvá 
teszik.

Fluorbenzolok előállítására kidolgoztak egy 
másik eljárást is, amely perklorbenzolból indul
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ki. BrF.i-as í.’uorozás után a kapott keverék ter
méket SbíVal kezelik, majd Zn-porral dehalo- 
génezlik. (41) Az így kapott termékek részint 
F-tartalmú perhalogénbenzolok, részint ciklo- 
hexadiem, ill- eiklohexan hasonló vegyületeli. 
A termékek közül perfluorbenzol lis izolálható 
volt. Pentakloir- (tri f luormeti 1) -benzol hasonló 
fluorozása szintén a megfelelő termékekhez 
vezetett.

Heterociklikus fluorvegyüíetek
Motiilpiridineket klóroztak fotokémiai úton 

és a kapott triklórmetilpiridineket fluorozták 
HF-al. (McBee és munkatársai.) (42) A termé
kek, bár piridinszármazókok, nem báz.ikus tu
laj donságúak. Nem képeznek klórhidrátot, nem 
oldódnak HCl-as kezelés után vízben.

A 2,6-bis (trifluormettil)-piridin szilárd szón- 
florid. Alkoiholhan, éterben, szénhidrogénekben 
oldódik.

Hasonlóképpen trifluormetil-triazinokat is 
előállítottak a megfelelő klórszármazékokból, 
amelyeket trikloracetonitril vízmentes HCl-al 
nyomás alatt történő polimerizációjával állíta
nak elő. (43)

Ügy a metilpiridin, mint a triazin fluorszár
mazékai jó hőátadó anyagok és mint ilyenek 
kerülnek felihasználásra.

Az eddigiekben röviden ismertetett aromás 
és heterociklikus ill. liidroarómás fluorvegyüle 
teken kívül legnagyobb jelentőségük az alifás 
szónfluoridoknak, ill. fluorozott szénhidrogének
nek van.

Szénfluoridok, fluorozott szénhidrogénok
A szénfluoridok előállításmódjairól már 

részletesen beszéltem. A gyakorlatban ma leg
inkább a C 0 F 3- 0 S és a katalitikus AgF2-os mód
szer használatos a nagyipari eljárásoknál, míg 
laboratóriumi gyakorlatban az SbFa-os módszer 
is igen jól beválik. Ha a szénfluoridok kémiai és 
fizikai tulajdonságait vizsgáljuk és össze akar
juk hasonlítani ezeket a szénihidrogének meg
felelő értékeivel, úgy élesen el kell különíteni 
egymástól a mono- és a polifluoridokat.

A monofluoridok igen labilis vegyületek, 
könnyen veszítenek HF-t és így alfcenekké ala
kulnak át, amelyek — mint láttuk — a reverzi
bilis reakcióban most már izofluoridokat adnak 
a Markownikow-szabály értelmében.

Ha a HF kilépés két molekula között zajlik 
le közösen, úgy egy a Friedl—Crafts-reakcióhoz 
hasonló reakció játszódik le A1C13 távollétében. 
(44) Pl.:

CeH8 +  C2HsF -  CoHAbH, +  HF.
Tovább vizsgálva ezen reakció mechaniz

musát. feltételezhető hogy a monofluoridképző- 
dés csak közbenső lépés:

C6H6 +  CH2 =  CH2 +  HF -  (CeH6 +  C 2 H 5 F )  -* 
-CeHsCaHs +  HF

Bár ezen reakció mechanizmusát többen vi
tatták* mégis ma már igazoltnak vehetjük, mert 
kísérletek igazolták, hogy míg benzol +  propilén 
az előbbi izomerizációs jelenség következtében 
csak izopropilbenzolt ad, addig benzol -f- eiklo- 
propan n-propilbenzolt képez.

Ezen a területen különösen Voznesenkij 
szovjet tudós végzett alapvető munkát, aki

többek között a benzoilbenzoesav előállítása so
rán benzoilkloridból SbF3-al az összes közbenső' 
termékeket is ki tudta preparálni és így a 
rekaciómechanizmust tökéletesen bizonyította. 
(45)

Sikerült ezen kívül számos gyűrűzáródási 
reakciót is lejátszatni HF'-al, ahol szintén bizo
nyítható volt, hogy a reakciómechanizmus ha
sonló az előbbiekhez. (46)

A Friedl—Crafts-reakciók mechanizmusának 
további tisztázására valószínűleg érdekes adato
kat fognak szolgáltatni a savfluoridokkal kap
csolatban tervbe vett kísérleteink.

A polifluorvegyületek a monovegyületekkel 
ellentétben viszont rendkívül állandóak. Ez vo
natkozik nemcsak a parafin-, de az olefin-sorba 
tartozó több fluoratomot viselő szénhidrogé
nekre is. Pl. а CH2 =  CF2 oxigénatmoszférában 
napfényen hetek alatt sem változik- (47)

Fizikai tulajdonságaikat tekintve a szén- 
fluoridok fajsúlya a megfelelő szénhidrogénoknál 
50—100%-kai nagyobb. Forrpontjuk molekula
súlyukhoz képest igen alacsony, ennek oka 
abban keresendő, hogy a molekulák közötti von
zóerők kicsinyek és ilyen szempontból a nemes, 
gázokhoz mutatnak hasonlóságot. Az olvadás
pont általában valamivel magasabb, mínt a 
megfelelő szénhidrogéneké.

Gyakorlati felhasználású szerves fluor- 
vegyületek.

A diklórdifluormetan, amely Freon 12 néven 
kerül forgalomba, aerosol insecticid anyagoknál 
talál jelentős felhasználásra, mint inért disz- 
pergáióanyag, valamint kiterjedten használják 
a hűtő- és levegőkondioionáló iparban. Előállí
tása nagyiparilag CCI4 gőzfázisú fluorozásával 
történik HF-al aktív szén. ill. FeCls-al impreg
nált aktív szén jelenlétében nyomás alatt (50— 
150 atm.). (42)

Előállították az ©tán fluorozott származékait 
is, így trikloretilénből HF-al a 2-klor-l, 1, 1-tri- 
íluoretant és az 1,2diklor-l,l-dif 1 uorctant. Ezen 
vegyületek állítólag gyógyszertani hatásúak. 
(49) Ismeretesek kemoterápiás fluor származé
kok is, pl. a 4-fluor-3n itro-fenilarzii nsav és az 
amiinoacridin íluor származéka. (50) Mindezen 
vegyületek élettani hatásáról azonban ma még 
keveset tudunk.

A magasabb C-atomszámú szénfluoridok el
sőrendű felhasználást nyernek nagy hőállósá
guk és kémiai ellenóllóképességük miatt, mint 
magas hőfokon is kiváló képességű kenőanya
gok (pl. nehéztüzérség részére), valamint a mű
anyagiparban. Ezen műanyagoknak egészen 
rendkívüli tulajdonságaik vannak, amelyek még 
a szilikonok tulajdonságait is messze felül
múlják.

A fluor-alapú műanyagok közül legjelentő
sebb a Teflon, a tetrafluoretilen polimerizáció
jával nyerhető műanyag. (51) Tulajdonságaira 
jellemző, hogy 300° C-on is teljesen inért minden
nemű sav, lúg, szerves oldószer hatása ellen, 
még az elemi fluor ellen is! Egyedül az olvadt 
Na támadja meg (F-atomok eltávolítása a C-lánc- 
ból). Ezen tulajdonsága alapján mint tömítő- 
szert használják a fluor-iparban is, valamint 
olyan területeken, ahol ilyen rendkívüli tulaj
donságú anyagra van szükség. Teljesen éghetet
len, kicsiny dielektromos állandója következté-
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ben a magasfeszültségű, villamosiparban mint 
szigetelőt is használják.

A tetrafluoretilen előállítása és polimerizá- 
eiója nem ismeretes teljesen- (51) A szabadalmi 
irodalomban a DuPomt cég szabadalma a mono
mer előállítására egy újtípusú eljárást ír le, (52) 
amennyiben monoklórdif 1 uormetant (CHCIFa) 
vetnek alá 650° C on pirolizisnek és így állítólag 
igen jó termeléssel kapják a tetraflnoretilent, 
amely —76,3° C-on (760 mim) forró gáz. A poli- 
mierizációs körülményeik nem ismertek, való
színűleg magas nyomás alatt végzik a polimerii- 
zációt peroxid katalizátorokkal. A polimebizá- 
ciónál vigyázni kell a polmerizációs hő elveze
tésére, mert az különben a még labilis monomer 
bomlásához vezethet.

Az olefinszármazékok közül jelentős még a 
trifluorkloretilen (per fluor vinylklorid), amelyet 
a 1,1 2-itriklar-trifluor-etanból állítanak elő Zn- 
poros kezeléssel. (53)

CF2C1 — CFCh------ ► CF2 =  CFC1
Ezen vegyület alacsonyabb polimerizációs 

fokú vegyületeit sikerült előállítani kloroform
ban való polimerizációval peroxid katalizátor
ral. Lényeges alacsonyabb forráspontú vegyü- 
letek előállítása kenőanyagok céljára, a maga
sabb forráspont ú vegyületdk szilárd műanya
gok. A polimer reakoiőképes végcsoportjait 
OoFa-os fluorozással alakítjuk át a polimerizá- 
eió végén és így akadályozzuk meg a további 
polimenizációt.

A fluoropren a 2-fluor-1.3-butadien poli
mer je. Akrilnitrillel kiopoliimerizálva is kerül 
felhasználásra, mint gumiszerű, igen ellenálló 
műanyag. (54)

Az atomenergia fe 1 használáisámák is nélkü
lözhetetlen anyagai a szénfluoridofc. A perfluor- 
heptant és számos homológját, valamint több 
aromás fluorvegyületet, így elsősorban a bis(tri- 
íluormetil)benzolokat az U-izotopok szétválasz
tásánál használják fel a gázfázisú diffúziónál. 
(A gázok diffúziója a molekulasúly négyzetgyö
kével fordítva arányos és itt valószínűleg ala
csony hőfokon illő U-molekulavegyületek kelet
keznek-) (55)

A petróleumipar is nagymértékben haszno
sítja a szerves fluorvegyületek, ill. a HF tulaj
donságait részint magasabb párlatok fluorozása 
révén C0F3, ill. katalitikus AgF2-es eljárással 
kenőanyag irányba, részint a HF felhasználásá
val aikilálás révén magas oktánszámú motor- 
hajtóanyagok előállítására.

A színezékek területén is mindinkább jelen
tősek a F-tartalmú vegyiiletek. így pl. egész 
sorát állították elő már a fluorozott azo színezé
keknek. Pl. a diazotalt- p-nitranilin alkoholos 
oldatban N-(2,3dihidroxipropil(5)trifluormetil)l- 
naftilaminnal a következő vörös színezéket adja 
(56)
0,N _^/N=N \  ^-N H -C H .C H  (OH)-CH2OH

Ezen színezékek igen nagy színállóságot 
mutatnak, nem oxidálódnak stb. A háborús 
években az I. G. több ilyen színezékből már ton
nás tételeket gyártott. (57)

Az insecticid-anyagok területén is jelentő
sek ma már a fluorszármazékok. Részint mint a 
Freon az aerosol-bombák diszpergáHóanyaga 
ként, részint azonban mint igen jó hatású insec
ticid-anyagok. Pl. a UFDT a 2-2-bis(p-fluorfenil)- 
1,1.1-trikloretan, a DDT fluortartalmú analógja. 
(58)

Több más fluorvegyületnek is van insec- 
ticid hatása.

A szűkreszabott cikk keretében nem lehet 
teljes képet adni a szerves fluorvegyületek ma 
már igen kiterjedt kémiájáról. Mégis azt hiszem, 
sikerült érzékeltetnem azokat a lehetőségeket, 
amelyek ezen egészen újtípusú és tulajdonságú 
vegyületek előtt állanak. Bár ezen vegyületek- 
kel való dolgozás, mint. láttuk, eléggé nehéz és 
meglehetősen nagy apparativ nehézségek mutat
koznak, mégis rendkívüli tulajdonságaik miatt 
valószínű, hogy a közeljövőben még rohamosabb 
fejlődés várható e területen és remélhető, hogy 
hazai körülmények között is sikerülni fog meg
oldani egyes jelentős vegyülettípusok előállí
tását.
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Műszaki szemle

Antracén olajbázisok inhibitorként való 
alkalmazása a kazánkövek eltávolításánál. A
vas oldódásának a meggátolására többféle inhi
bitort ajánlottak, azonban ezek közül csak né
hányat alkalmaztak a gyakorlatban. Az antra
cén olajbázisokat annak ellenére, hogy könnyen 
hozzáférhetők és kivonhatok, mostanig még 
nem alkalmazták.

A bázisok kimosása 18—20 százalékos kén
savval történik, a i'enoitai'talmú olajakból. 
Ilyen módon a bázisok 70 százalékát ki lelhetett 
nyerni. A bázisszuliátot benzollal kétszer mos
ták, majd 40 százalékos nátnium-hidroxidoldat- 
tal megbontották. A nyert termék sötétbarna 
viszkózus folyadék.

A kísérleteket 50X25 :mm-es vaslemezkók- 
kel végezték, 70, 90—95° C-on. A vizsgálat clélj a 
az volt. hogy meghatározzák a vaslemezek 
súlycsökkenését, inhibitort tartalmazó és inhi
bitor smenties 5—7 százalékos sósavoldatban. A 
kapott eredményeket g/m2 órában fejezték ki. 
Ennek alapján számították az oldódási sebes
séget gátló tényezőt. (P)

ahol do =  a minta súlycsökkenése (g/m2 órá
ban) inhibitormentes savban; d( =  ugyanaz, 
mint a do, csak az oldat inhibitort is tartalmaz- 
Az összetartozó do és di értékek azonos hőfokra 
vannak megadva.

Legjobb eredményt a 3,4 g/1 bázistartalmú 
oldattal érték el. ebben az esetben P =  99,5%. 
A kísérletekből kitűnik,, hogy 1,8—8,6 g/1 inhi
bitornak 90—95° C-on gyakorlatilag állandó az 
oldásgátló tényezője. (P =  97. -— 97,55%.)

Az antra-eénbázisok jobban gátolják a vas 
oldódását, mint az eddig alkalmazott inhibito

rok. Az enyv, formalin, furfurol, urotropin srtb. 
oldást gátló tényezői mind alacsonyabbak, mlint 
az antracénbázisok ,,P“ értékei.

(N. A. Gruzgyeva: Promüslennaja Energe
tika. 1950 június.) Z. E.

Az ultraibolyasugarak felhasználása az 
analitikai kémiában. E. M. Brumberg, J. A. 
Pavel és K. P. Sztoljarov. (Zsurnál analiti- 
cseszkoj Himiji, 1950, 4. sz. 195. old.)

A szerzők ikikísérletezték az ultraibolya- 
fényben történő titráliást. Sok titrimetrikus 
meghatározás a nehéz indikáció miatt látható 
fény esetében vaigy nagyon komplikált, vagy 
nem elég pontos.

A .szerzők módszerüket a különböző vegy
értékű iónoknak ültraibolyasugarakat külön
böző módon abszorbeáló tulajdonságára alapoz
ták. A módszerben egy ultrach Imi szkópot hasz
nálnak, mely alacsony nyomású higanylámpá
ból, fluoreszkáló ernyőből, valamint a kettő 
között elhelyezett kvareküvettából áll. A titrá- 
lást a küvettában végzik. A titrálás végpont
ján az ernyőn a küvetta árnyékának eltűnésé^ 
bői, vagy megjelenéséiből állapíthatjuk meg. A 
1 ámíp'a és a kiivelta közé sötét üveget helye
zünk, mely a látható sugarakat elnyeli, de az 
ibolyaszinspektrum végét és az ultraibolya- 
sugarakat átengedi. Az így átengedett sugarak 
410—250 millimikron hosszúságúak. Különböző 
minőségű fluoreszkáló ernyők alkalmazásával, 
melyek különböző hullámhosszú sugaraktól 
gerjednek, a legoptimálisabb körülményeket 
kísérletezhetjük ki.

A szerzők ki is dolgoztak egy pár meghatá
rozási módszert. Ha Ce (IV) tátraiunk hidTo- 
gén-peroxiddal, akkor Ce (III) keletkezik. A 
végpontjelzés lehetősége megvan, mert a 360
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millimdlíron bosszúságú hullámokat csak a Ce 
(IV) nyeli el, a C© (III) pedig nem. így a hid- 
rogénperoxid meghatározását is elvégezhetjük.

tízzel a módszerrel titnmetrikusan megha
tározhatjuk a Ce (IV)-t aszkorbinsayvat, az 
aszkorbinsavat vaskloriddal, a vaskloridot KJ- 
al, a jódot thioszulíáttal. Olyan titrimetrikus 
reakciókat is tudunk ezzel a módszerrel elvé
gezni, amelyek a látható fényintervallumban 
nem végezhetők el- J■ A.

„Nagyobb figyelmet a hőenergiákkal tör
ténő takarékoskodás kérdésében“ címmel a „Pra- 
misljeninaja einergetikia“ 1950. 6. számának ve
zércikke foglalkozik a szovjet iparban elért 
hőenergiamegtakarításokkal.

A kémiai, papír-, könnyű-, élelmiszer-, me
tallurgiai és egyéb iparok energiafelhasználá
sának nagyobb részét teszi ki a gőz és meleg 
víz formájában felhasznált hőenergia. Éppen 
ezért, a Szovjetunióban kiemelkedő nemzetgaz
dasági jelentőséget tulajdonítanak a 'hőener
giákkal történő takarékosságnak, amit a hőíel- 
használó berendezések észszerűsítésávéi és az 
ipari vállalatok 733 000 mgkal hőenergiát taka
rítottak meg, ami az átlagos évi összes energia- 
megtakarítás több mint 16%-a. 1950 I. évnegye
dében a fajlagos hőfelhasználás lényegesen le
szállított normái ellenére, a megtakarítás több 
mint 80 000 migkal volt.

Az üzemi műszaki értelmiség kollektív 
munkája eredményeképpen pl. a gorkiji kémiai 
kombinát 1949-ben 3,07% hőenergiamegtakarí
tást ért el, 1950 I. negyedében pedig, a leszállí
tott normák ellenére, a megtakarítás 3.4%-ra 
emelkedett.

Az uráli alumíniumüzemben az utóbbi 
években rendszeresen folyik a munka a hőfo- 
gyaszíó agregátumok kihasználásának feljaví
tására, a hőveszteségek csökkentésére, la hulla
dékmelegek felhasználására, a gőzvezetékek 
kihasználásának feljavítására és a hőszigetelé
sek gondos ellenőrzésére. Az átlagos gázfogyasz
tás így 4%-kal csökkent.

A hőenergia- és fűtőanyagtakarékosság 
egyik fő forrása az ipari üzemek kondenzát- 
'gazdálkodásának megjavítása és a kondenzát 
nagyobb mennyiségben történő visszavezetése 
az áramszolgáltató állomásokhoz. Az utóbbi 
hat évben kifejtett fokozott ezirányú tevékeny
ség eredményeképpen a kondenzát visszaveze
tése 46%-ra emelkedett fel az 1944. évi szinthez 
viszonyítva.

A vezércikk külön foglalkozik a másodla
gos energiaforrások ipari kihasználásának kér
désével.

Az energetikai tudományos és technikai 
dolgozók munkájának célját, az ip'ar energia- 
gazdálkodásának tudományos és technikai to
vábbfejlesztésén kívül, az üzemi szakemberek
kel történő együttműködésben jelöli meg, kon
krét energiagazdálkodási észszerűsítések. meg
oldása céljából.

A munka ezen a téren különösen a fáradt 
gőz, kondenzát, hűtővizek, kimenő magashő- 
mérsékletű gázok stb. hőenergiájának hasznosí
tására irányult.

A cikk a tudományos erők, a mérnök-tech
nikus társadalom, a termelő kollektívák moz
gósításával, a szocialista verseny módszereivel, 
a hőenergiaigazdálkodás terén igen jelentős 
eredményekben bízik. M- M.

Veszélyes folyadékok kiürítése tartályok
ból. Ártalmas folyadékők, mint oleum, füstölgő 
salétromsav, iluorhidrogén. klór csak olyan 
tartálykocsikban szállíthatók, és olyan tartá
lyokban tárolhatók, amelyeknek alul nincs kifo
lyása. Viszont az ilyen tartályokból a kiürítés 
nehézségeikbe ütközik, mert az ilyen erősen 
maró, gőzölgő folyadékok szivattyúzása igen 
nagy igényeket támaszt a szivattyúkkal szem
ben. Egyes üzemek ezért sűrített levegővel 
vagy más gázzal szorítják ki a folyadékot a 
tartályból. A sürített gázok alkalmazása költ
séges és emellett még nincs megoldva az üres 
tartályból az átürítés alkalmával távozó mér
gező, maró gőzök ártalmatlanná tételének kér 
dése. Ezeknek elvezetésére sok esetben költsé
ges szellőztetésről kell gondoskodni. Mindkét 
nehézség egy csapással hárítható el, ha a teli 
tartályban lévő folyadékra az üres tartályban 
lévő gázok és gőzök sűrítése útján fejtjük ki a 
szükséges nyomást. E célra egyszerű sűrít őt 
lehet felhasználni, amely négyzetcentiméteren- 
kénit 15 kg nyomást fejt ki. Ezt zárt körben 
kapcsoljuk az üres és teli tartály közé, úgy
hogy az előbbitől szivattyúzza a gázokat és az 
utóbbiba nyomja he. A folyadék áttöltése ilyen 
módon teljesen zárt rendszerben mehet végbe 
anélkül, hogy külső anyagra volna szükség. 
(Reichard H. P. Chemical Engineering. 1950 
febr. 136.) L. A.

Nemes acél helyettesítése. Nemcsak a vegyi 
ipar, hanem egyéb iparágak is mind nagyobb 
mértékben használják fel a nemesacélok külön
féle fajait. Az előállítás költséges volta és a 
szükséges nyersanyagokkal való gazdálkodás 
termelte ki azt az eljárást, amely a lágy acélt 
nemesacéllá változtatja olyan módon, hogy 
felületét krómmal „itatja he“. Ez nem a szoká
sos krómozási eijárás, amely a krómot csak az 
acél felületére viszi fel, anélkül, hogy magának 
az acélnak szerkezetét befolyásolná, hanem 
inkább a kéregedzéshez hasonlítható, és a nitrá- 
láshoz, amennyiben az eljárás során a króm be- 
diffiundál az anyafémbe, és ennek alkotórészévé 
válva, megváltoztatja összetételét. Az eljárást 
többnyire már kész tárgyakra alkalmazzák, bár 
félig kész acél is kikészíthető ilyen módon, mi
vel a krómozott felület eléggé állja a megmun
kálás különféle fajait. A krómozás folyamata 
vegyi változás, amelynek során a vas kiszorítja 
■a krómot vegyületéből és maga lép helyébe. A 
■vasfeiületet ugyanis igázalakú krómokloriddal 
hozzák össze, a vas gáznemű ferrokloriddá ala
kul, míg a króm az acélra rakodik. Ez is mu
tatja, hogy a krómozott tárgyak alakja nem 
■változik, mert ugyanannyi króm rakodik le. 
amennyi vas eltávozott. A króm nemcsak a fe
lületen válik ki, hanem bedif’fundál az acél bel
sejébe is, úgyhogy valójában vas- és kirómötvö- 
■zet keletkezik Ennek krómtartalma a felületen 
■körülbelül 50%, és minél mélyebbre haladunk, 
annál kevésbbé lesz. A felületi rétegnek az a 
■része, amely 12%-nál több krómot tartalmaz, 
tulajdonképpen már nemesacél és vastagsága 
körülbelül félmilliméter. A króm ozást légmen
tesen záró retortában 1050 fokon legalább négy 
•óra hosszát végzik. Az acéltárgyakat előzőleg 
megtisztítják rozsdás felületüktől és zsíros ré
szeiktől. Az acél a magas hőmérsékleten szem
csés szerkezetűvé válik, azonban a krómozás 
után ismét edzhető. (International Chemical 
Engineering. 1950 júl. 302. old.) L. A.
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A II. Országos Újító Kiállítás kémiai
A kémiai ipar nehéz feladat előtt állt, mi

kor be akart számolni az újítómozgalomban el
ért eredményeiről. Az eredmények legtanulsá
gosabb része, kiállításon nem ábrázolható újí
tásokból áll. Így az újítókiállításon a kémiai
ipari és kémiai újítások nem is fejezik ki a 
felületes szemlélő előtt élethűen az újítók által 
végzett nagy munka minőségét vagy mennyisé
gét

A szakmai csoportosítás is sok értékes 
vegyipari dolgozó által kidolgozott újítást vont 
el a vegyipari részlettől. A kiállításon egyálta
lában nem szerepelt, hanem kizárólag az „Újí
tások Könyvében“ volt regisztrálható az az ér
tékes munka, amit a Diósgyőri „Dimávag“ labo
ratóriumának dolgozói végeztek. Dr. Sajó Ist
ván és Petrovics Kálmán észszerűsítésekkel a 
foszforelemzés idejét 80 percről 20 percre csök
kentették le. Dr. Sajó István és Pozsonyi Ká
roly a mangánelemzés idejét felére szállították 
le, azzal, hogy egy spirál hűtőt szerkesztettek, 
mely a hűtésit hatásosabban végezte, mint az 
eddigi metódusoknál, viszont a mjangámelemzés- 
nél a meghatározásra szükséges idő legnagyobb 
részét a hűtés veszi igénybe. Ugyancsak az 
acél kéntartalmának gyors meghatározását is 
ők dolgozták ki.

Száva József a szilícium meghatározására 
dolgozott ki olyan módszert, melynek alkalma
zásával a .szilícium 6 perc alatt határozható 
meg. Ez az eljárás azért lényeges, mert a szilí
cium adagolása az üzemben minden támpont 
nélkül történt, és csak utólagosan alkalmazott 
analitikai módszerrel lehetett a szilícium mény- 
nyiségét megállapítani.

Csorba_ Lőrinc, a Tudor-gyár dolgozója az 
ólomanalízis idejét szállította le egynegyedére.

A Mechanikai Technikai intézet által kiál
lított szilíciummal bevont vas közönséges vas
lemezt tesz rozsda-, illetve savállóvá. Az ilyen 
módon készített vaslemez nideg és meleg savak
nak ellenáll és alkalmazásával a nemes ötvö
zésű vasak használatát teszi feleslegessé.

A Magyar Alumínium és Könnyűfém Ipari 
Kutató Intézet a Na20  meghatározására eljá
rást, illetőleg készüléket szerkesztett, mely a 
több napig tartó hosszadalmas analitikai eljá
rásnak az idejét egy órára csökkentette. 
Ugyancsak eljárást és készüléket dolgozott ki 
az alnmmát-lúg elemzésére, valamint szerves 
anyagok meghatározására bauxitban vagy tim
földgyári lúgokban.

Fluor meghatározó készüléke egy óra alatt 
végez el egy meghatározást.

Általában a kiállítás kémiai ipart érintő 
részének minden egyes darabja megérdemelné, 
hogy külön megemlékezzenek róla, de rnégin- 
kább, hogy azt minél többen megtekintsék és 
tapasztalatcsere alakjában átvéve alkalmazzák 
is munkahelyeiken.

és vegyipari újításainak ismertetése
A laboratóriumi munkát könnyíti meg dr. 

Demény László fémtömbös olvadásmérője, mely 
a gyors szériamunkát teszi lehetővé-

Dr. Demény és dr. Gall vízgőz thermcsztátja 
100° C feletti hőmérsékletnél, alkalmazható.

Igen szép kivitelezésűek és hasznos eszkö
zök a laboratóriumi dolgozók számára a Sop
roni Műegyetem Alt, Kémiai Tanszékié által ké
szített és bemutatott üvegkeverő, üvegszűrő és 
Luther-féle üveg centrifugáló szivattyú. Ezek 
az eszközök kis gyakorlat után házilag is  elő
állíthatok. A kiállított minták magukon hord
ják készítőjüknek eszközei iránti nagy szerete- 
tét.

Bizonyára sok helyen alkalmazható a Fő
városi Gázmüvektől Nagy Zoltánnak az úpítása, 
aki a külföldről importált üveglombikok helyett 
rozsdamentes acélból készített lepárló lombi
kot alkalmazott teljes sikerrel.

A Nehézipari Kutató Intézet dal; zói, Lő
csei Béla és Soltész Ede eljárást dolgc jták ki a 
laboratóriumi óraüvegek edzésére, A különle
ges hőkezelt óraüvegek ütésre lényegesen ke- 
vésbbé 'érzékenyek az eddig használtaknál és 
+  250° C-ig gyors hőmérsékletváltozásokra sem 
reagálnak.

De az üzemi dolgozók is ugyanilyen mér
tékben vették ki részüket az újítómoizgalomban. 
Az iíjrendszerű Tonimeir-kulcs, a mákgubófúvó 
készülék, a mechanikai tolózár becsiszoló szer
szám, a nagyifelületű szűrő csővezetékhez, egy- 
től-egyig azt mutatják, hogy a fizikai dolgozók 
az értelmiségiekkel vállvetve, aktív harcosai az 
újítómozgialomnaik és minden tudásukat és 
találékonyságukat a haladás szolgálatába kí
vánják állítani.

A Gumiipari Kutató Laboratórium és a 
gumiipar anyaga is szép haladást mutat és a 
600 Atm. mélyfúró tömlő is kétségtelenül min
den olajfúró vállalat számára keresett és köz
kedvelt munkaeszköz lesz.

Érdekes kísérlet a műselyem eordbetétekbő] 
előállított ékszíj, melynek külső szövethurkola- 
tát a Kutató Laboratórium elhagyta, mint fe
leslegest. A műguimi felhasználása terén elért 
eddigi eredmények is nagy haladásról tesznek 
tanúságot.

A Magyar Ásványolaj és Földgázkísérleti 
Intézet kiállított újításai közül is külön ki kell 
emelni a hazai ásványolajokból előállított cere- 
sint, mely méhviasz pótlására is alkalmas, vala
mint ugyancsak ásványolajból előállított szin
tetikus mosószert, mely sokkal jobb mosó
hatású, mint a növényolajokból vagy állati zsí
rokból készült szappanok.

A Riehter vegyészeti gyár Thrombofort, 
Thiomicid, Neoadigan és Urofort készítményei 
kitűnő példái a komiplexbrigádok által elérhető 
kiváló eredményeknek, ahol az értelmiségi és 
fizikai dolgozók közös munkával érik el célki
tűzéseiket,

Fraknói Rezső
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Magyar Kémikusok Lapja
Sztálin, dotáu  71-iJk íztl/iiíiiuifi jóin.

A szovjet kémia a sztálini korszakban*
M. M. D U B IN Y IN  ak ad ém ik u s

A szovjet kémia fejlődésnek és virágzásnak 
indult a sztálini ötéves 'tervek folyamán. A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom következtében 
igen kedvező feltételek mellett fejlődhetett a 
népgazdaság és a kultúra valamennyi ága, s ez 
különösen nagymértékben megmutatkozott a 
kémia és a vegyipari technika fellendülésében. 
A szovjethatalom alatt lényegében újjáépült 
az egész hazai vegyiipar számos különféle üze
mével és hatalmas vállalatával, melyeket a leg
korszerűbb technikai felszereléssel látlak el. Sok 
új gyártási eljárás a kémiai tudomány és tech
nika kiváló alkotásaira és vívmányaira épült 
fel. Ilyen sikerek láttán Sztálin méltán mond
hatta már 1933-ban: „Nem volt komoly és mo
dern vegyiparunk. Ma van.“ (Sztálin: A leni- 
nizmus kérdései. Szikra 1950 447. old.)

A nagy orosz nép tehetsége felbecsülhetet
len értékű alkotásokkal gazdagította a tudomány 
és tudás minden területét. Zsenialitása meg
mutatkozott a kémiai tudományokban is. A .szov
jet kémia, melynek fejlődését Sztálin elvtárs 
vezetésével a bolsevik párt és a szovjetkormány 
irányítja, továbbfejleszti a hazai tudomány ki
váló hagyományait. Az orosz nép egyik nagy 
fia, M. V. Lomonoszov, már a XVIII. század 
közepén felismerte a természet egyik alaptörvé
nyét — az anyag megmaradásának tételét, le
rakta a fizikai kémia, az atom- és molekula- 
elmélet alapjait és megteremtette a világ 
első tudományos kémiai kutatólaboratóriumát. 
1842-ben világszerte híressé vált N. N. Zinyin, 
a kazanyii egyetem professzorának neve, akinek 
felfedezése — a nitrobenzol, illetve homo.ógjai- 
nak átalakítása anilinná, illetve a megfelelő 
aromás aminószármazékokká —• az egész anilin- 
íes.ékipar alapját képezi. A XIX. század má
sodik felében D. I. Mengyelejev, a nagy orosz 
tudós felállította a periódusos rendszert, mely a 
kémiai elemek modern elméletének biztos alap
ját képezi. A. M. Butlerov, a kiváló orosz ké
mikus pedig megteremtette a szerves vegyületek 
szerkezetelméletét, mely ma is alapja a szerves 
kémia és az ezzel kapcsolatos tudományos elmé
letek egész rendszerének.

A XX. század elején V. V. Markovnyikov- 
nak, A. M. Zajcevnak, N. D. Zelinszkijnek, A. E. 
Favorszkijnak és N. <7. Gyemjanovnak az orga
nikus szintézis és katalízis terén elért eredmé
nyei és a legkiválóbb orosz fizik ok érn i kusoknak,
N. N. Beketovnak és D. P. Konovalovnak, a 
fizikökémiai analízis megalapítójának, N. Sz. 
Kurnakovnak és L. A. Csugajevnek, a kitűnő

* Készletek „Sztálin és a szovjet tudomány“ c. 
könyvi1"!. Szikra. 1950.

kémikusnak felfedezései mindenütt ismerete
sekké váltak és kivívták az egész világ elisme
rését. Azonban a forradalomelőtti feltételek a 
kémiai kutatások széleskörű kifejlesztésére, ké
miai intézetek létesítésére igen kedvezőtlenek 
voltak. Laboratóriumok építésére, felszerelésére 
és fenntartására igen szegényes összegeket for
dítottak. Kémiai kutatóintézet a cári Orosz
országban egyáltalán nem volt.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
idején az ország kémikusai közölt mindössze 
ezren rendelkeztek komoly kémiai szakképzett
séggel és oklevéllel. Ezek közül csak annak a 
mindössze kétszázötven kémikusnak volt köz
vetlen kapcsolata a tudománnyal, akik nagy
részt mint tanárok az akkori kevésszámú fő
iskolán dolgoztak.

A fórra dalomelőfti Oroszország eleny észően 
kisméretű vegyiipara egyáltalán nem elégítette 
ki a hazai szükségleteket és jelentékeny részben 
idegen kapitalisták kezében volt. Számos igen 
fontos vegyiparág vagy egyáltalán nem műkö
dött (például az anilinfestékipar- vegytiszta 
kémszerek és gyógyszerek gyártása) vagy rend
kívül fejletlen volt (például a kénsav-, szóda- és 
műtrágyagyártás). Az orosz vegyiipar állapota 
tehát távolról sem volt kielégítő. Ennek az első 
világháború alatt különösen súlyos 'következ
ményei voltak, amikor nagyon megérezte az or
szág számos olyan vegyipari termék hiányát, 
melyet azelőtt behozatal fedezett.

Be eljött 3917. Felzúgott a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom vihara, megdöntötte a 
burzsoázia hatalmát, szétzúzta a kapitalizmust 
és átadta az óriási állam vezetését a munkás- 
osztálynak. A gyárak üzemek és bankok, a föld 
és a Vasúit az egész nép tulajdona lett. Az ország 
új, dicső korszakba lépett. Hazánk tudósai előtt 
eddig példátlan munkalehetőségek nyíltak meg.

A polgárháború és a gazdasági összeomlás 
súlyos körülményei között sok tudós kémikus 
teljes erejéből és minden tudásával a népért 
dolgozott, osztatlanul síkraszállt a nép érde
keiért az Októberi Forradalom ellenségei, a fe
hérgárdisták és intervencionisták ellen, s az 
orosz tudomány és kultúra többi haladó alak
jával együtt bekapcsolódott a hatalmas építő
munkába. Ezekben a napokban ott találjuk or
szágunk haladó kémikusait a legfontosabb tudo
mányos és technikai feladatok megoldásánál.

Jól tudjuk, hogy az orosz tudósok forrada
lomelőtti számos kutatásának eredményei, sem 
az óriási jelentőségű népgazdasági tervek nem 
valósulhattak volna meg a cári uralom viszo
nyai között. A külföldi tőke, amely kizsákmá
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nyolta az orosz népet és a nemzetgazdaságot, 
nem törődött az ország termelőerőinek fejleszté
sével és igyekezett meggátolni a haladást ezen a 
téren is. A cári Oroszország külföldről hozta be 
a legíontosabib vegyi nyersanyagokat, terméke
ket és kémszereket sőt még a műtrágyát is. Az 
orosz burzsoázia, amelynek érdekei szorosan 
összenőttek a külföldi kapitalisták érdekeivel, 
mesterségesen megakadályozta a szén- és kőolaj
ipar fejlődését, kihasználva az olcsó munkaerőt, 
megtartotta ezekben az iparágakban a termelés 
régi, elavult módszereit. A termelésnek miég 
azokban a szektoraiban is, amelyekben Orosz
országnak ténylegesen monopol helyzete volt. 
például a platinafémek bányászata terén, a 
nyersanyagokat készáruvá majdnem mindig 
külföldön dolgozták fel. Ezért kellett megterem
teni a hazai ipart, ezért kellett széleskörű kuta
tásokat szervezni az ország mérhetetlen teirimé- 
szeti kincseinek kiaknázására és feldolgozá
sára. Ezekben az években, amikor a fiatal szov
jetállam harcot vívott, hogy az idegen tőkétől 
függetlenítse magát, a legiontosabb feladatok 
megoldásánál ott találjuk a hazájukért dolgozó 
orosz tudósokat. N Sz. Kurnakov akadémikus 
átfogó munkatervet dolgozott ki a hazai kálium- 
sók és számos más ásvány lelőhelyeinek fel
kutatására. L. A. Csugajev professzor, aki kiváló 
kutatásokat Végzett a platinacsoport elemeinek 
vizsgálata terén, intézetet szervezett a platina 
és a többi nemesfém tanulmányozására.

A forradalom, utáni első években új, hatalmas 
tudományos központok létesültök az országban. 
A főiskolák hálózatának rohamos kiépítése mellett 
sok városban kutatóközpontot szerveztek. Meg
alakult a Legtöbb Népgazdasági Tanács kémiai 
laboratóriuma, majd az L. J. Karpovról elneve
zett fizikai-kémiai intézet- az Állami Optikai 
Intézet, a műtrágyakutatásokkal, a vegytiszta 
kómszerek előállításával foglalkozó intézetek 
stb. Az orosz kémikusok számos, gyakorlati 
szempontból elsőrendű fontosságú feladatot ol
dottak meg.

A régi orosz egyetemek és a számos új egye
tem szélesen kitárták kapuikat a munkás- és 
parasztifjúság előtt, amely eddig magasabb ok
tatásban nem részesülhetett. Megalakultak az 
első kémiai technológiai intézetek és a politech
nikai főiskolák kémiai technológiai fakultásai.

1923—24-ben az orosz fizikai-kémiai társasá
gok folyóiratának, az orosz kémikusok lapjá
nak terjedelme jelentékenyen megnövekedett. 
1925-ben már mind példányszámban, mind ter
jedelemben túlszárnyalta az 1915-ös a diátokat — 
a legkedvezőbb adatokat melyeket a cári Orosz
országban a kémia a tudományos közlemények 
terén valaha is elért. Ezekben az években az 
eredeti orosz és idegen nyelvből fordított kémiai 
tudományos könyvek kiadása is megnövekedett.

A szocialista építőmuinfcában részvevő szov
jet vegyészek hatalmas alkotóerejéről tesz tanú
ságot az 1922. tavaszán Petrográduan összehívott 
Ilit. Mengyelejev-kongresszus. A kongresszus 
lelkes hanguláta bebizonyította, hogy a szovjet- 
kémikusokat lelkesíti a célkitűzés, hogy az egész 
néppel együtt a lehető legrövidebb időn belül 
helyreállítsák a háború pusztításait. A kongresz- 
szus a szovje '(kémikusok táborinak egyesítésén 
dolgozott és felhívta figyelmüké. azoknak az 
igen fontos feladatoknak megoldására, melyek 
a fiatal szovjetköztársaság előtt álltaik. Három

évvel később Moszkvában tartották meg a IV. 
Mengyelej-ev-kongresszust, amely kijelölte a 
szovjetvegyészek kutatásainak irányvonalát. 
A kongresszus ugyanakkor ráterelte a tudósok, 
mérnökök és technikusok figyelmét arra a fel
adatra, hogy országunkban olyan nagy teljesítő
képességű vegyiipart kell létesíteni, amely meg
felel a Párt és a kormány által megjelölt iparo
sítás mértékének.

1925. fontos történelmi dátum országunk 
életében. Ebben az évben a Párt XIV. kongresz- 
szusán a Szovjetunió népeinek vezére, Sztálin 
elvtárs kijelentette: „Agrárállamból olyan-ipari 
állammá alakítani országunkat, -amely kepes 
a saját erejéből előáLítani a szükséges felszere
léseket — íme, ebben áll általános irányvona
lunk lényege és alapja.“ (Sztálin Művei. 7. köt. 
355. old. oroszul.) Országunk szocialista iparosí
tása a Pártnak és az egész népnek főfeladatává 
vált.

A Párt XIV. kongresszusának határozatai 
nagyszerű feladatokat állítottak a szovjetké
mikusok elé. A Szovjetunió gazdasági független
ségének biztosítása a kapitalista országoktól, 
megkövetelte, hogy egész vegyiparunkat alap
jaiban újjáépítsük. Ezzel együtt ki kellett szé
lesítenünk tudományos kutatásainkat és fel 
kellett emelnünk azok színvonalát, hogy orszá
gunk önállóan meg tudjon oldani bármilyen tu
dományos és technikai feladatot. A Szovje jumó 
vegyészei az egész néppel összefogva, a Párt 
vezetésével újult erővel kapcsolódtak be e fel
adatok megoldásába. Különböző tudományos 
társaságok és szervezetek létesültek: a Szovjet
unió Népgazdaságának Vegyiparosítási Bizott
sága, a Kémikusok Összszövetségi Tudományos 
Mérnöki és Technikusi Társasága, a D. I. Men- 
gyelejevről elnevezett Összszövetségi Kémiai 
Társaság és mások.

1927. nyarán olyan esemény történt, amely 
a szovjet vegyiipar új irányát jelentette. A cser- 
norecsenszki vegyiüzemiben V. V. Kujbisev, A. 
I. Mikojan és az ország számos tekintélyes tu
dósa jelenlétében ünnepélyes keretek közt meg
indult az ammónia-szintézis. Megnyílt a ha al
más szovjet nitrogénipar első üzeme. Azóta a 
nitrogiénipa-r állandóan fejlődik a Szovjetunió
ban s vele együtt növekszenek a rokoniparágak 
és az egész vegyiipar.

A Párt XV. kongresszusának a népgazda
ság kollektivizálásáról hozott határozatai és a 
XVI. összszövetségi pártkongresszusnak az első 
ötéves tervről (1928—1933) szóló határozata újra 
mozgósították a szovjet kémikusok most már 
sokkal nagyobb csapatát.

A mérnökök és tudósok hatalmas lelkesedés
sel fogtak hozzá a Párt és a kormány e határo
zatainak megvalósításához. Hatalmas vegyipari 
központok létesültek a moszkvai, leningrádi, 
gorkiji, volgiamemti kerületekben, a Donyec- 
medenoében az Uraiban és Ukrajnában. Meg
indult a bereznyiki, szolikamsaki, hibini és a 
többi nagy kombinát. Nagy gyárak épültek, 
melyeikben hatalmas méretekben megkezdték a 
kénsav, műtrágya, a különböző sók és számos 
más vegyipari termék gyártását. 1932 ben fel
avatták az első nagy kauesuksziníetizáló üze
met, amely Lebegyev eljárása szerint dolgozott.

Az ország szocialista iparosítása, a nép
gazdaság új szocialista formáinak — a kolho
zoknak és szovbozoknak — széleskörű megszer
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vezése hatalma® követelményeket támasztott a 
vegyiiparnal szemben, a sav, bázis, műtrágya, 
motorüzemanyag, kanosaik, műanyagok és egyéb, 
a népgazdaság számára szükséges termék elő
állítása terén Az új ópítőmunka hősi lendülete 
kifejeződött a nép egységes jelszavában: , Négy 
év alatt teljesítjük az ötéves tervet“. Hatalma
san fellendült a szocialista munkaverseny s 
óriási eredményeket hozott.

Rolha mosan fejlődő vegyiiparunknak igen 
sok magasképzettségű, a szocialista építőmun
kára alkalmas kémikusra és mérnökre volt szük
sége. „Ha a Szovjetunió szocialista iparosításá
nak programmját valóban meg akarjuk valósí
tani — mondotta Sztálin elvtárs —, akkor ma 
háromszor, ötször annyi mérnöki és technikusi 
erőt és ipari vezetőembert kell a magunk szá
mára biztosítanunk, mint eddig.“ (A leninizmus 
kérdései. Id. kiad. 409. old.) Az első ötéves terv 
alatt a kémiai szakembereket kiképző főisko
láink száma rohamosan megnövekedett és a ké
miai oktatás színivonala is emelkedett.

Országunk hatalmas méretű szocialista ipa
rosításának keretében számos vegyiüzem épült 
és 1933-ban már nagy teljesítőképességű vegyi- 
iparunk volt. Erről Sztálin elvtárs 1933. január
jában a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) 
Pártja Központi Bizottságának és Központi El
lenőrző Bizottságának teljes ülésén beszámolt.

A második ötéves terv (1933—1937), melyet 
a Párt XVII. kongresszusa jóváhagyott, és 
amelynek az volt a célja, hogy a kapitalista ele
meket véglegesen felszámolja országunkban, be
fejezte egész népgazdaságunk technikán újjáépí
tését. Sztálin elvtárs rámutatott arra, hogy 
>,... az új építőmunka lelkesedését. •. ki kell 
egészítenünk azzal a lelkesedéssel és lendület
tel, amely az új gyárak munkáját és az új tech
nikát sajátítja el, ki kell egészítenünk a munka 
termelékenységének komoly emelésével az ön
költség komoly csökkentésével“. (A leninizmus 
kérdései. Id. kiad. 413. old.) Ez tükröződött 
vissza a vegyészeti anyagismeret és gépgyártás 
megerősödésében, a kémiai üzemeknek a tér
in el őfolya ma tok komoly tudományos tanulmá
nyozása alapján történt nagymérvű racionalizá
lásában és az új gépek gyártásában.

A főfeladatokat, valamint a népgazdaság 
egyes ágai, például a vegyiipar fejlesztésére irá
nyuló terveket a szovjet ulép nagy vezetője, 
Sztálin e.vtárs jelölte ki.

1935-ben a tüonyeic-medencében megindult a 
történelmi jelentőségű sztahanov-mozgalom, 
amely a vegyiipar fellendítésében is igen nagy 
szerepet játszott. A sztahanov mozgalom a ku
tató vegyészek között is erős visszhangra talált: 
kémikusaink rövid idő alatt igen értékes kutató
munkát végeztek, mellyel elősegítették számos 
technológiai folyamat intenzívebbé tételét és ra
cionalizálását. A tudomány munkásai közvetlen 
technikai segítséget nyújtottak az üzemi mun
kásoknak és sztahanovistáknak. Felülvizsgálták 
az elavult normákat és termelési indexeket, és 
újakat állítottak helyükbe. Mindez hozzájárult 
ahhoz, hogy nem nagy pótbefektetéssel igen sok 
üzem termelékenysége nagy mértékben növe
kedett,

A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Párt
jának XVIII. kongresszusán Sztálin elvtárs azt 
a feladatot tűzte ki hogy a legközelebbi tíz
tizenöt év alatt túl kell szárnyalnunk gazdasági

téren a legfejlettebb kapitalista országokat. 
A kongresszuson elfogadott harmadik ötéves 
terv (1938—1942) legfőbb feladatként jelölte meg 
a vegyiipar további fellendítését és fejlesztését, 
úgyhogy vegyiparunk termelőereje 2—4-szere- 
sére emelkedjék.

A szovjet kémia rohamos fejlődése, szerepé
nek megnövekedése a népgazdaság és a kultúra 
fellendülésében, kifejezést nyert abban az ismert 
jelszóban, amely a Párt XVÍII kongresszusán 
hangzott el: „A harmadik ötéves terv a kémia 
ötéves terve.“ Molotov elvtárs beszámolója alap
ján a kongresszus a következő határozatot hozta: 
,'A vegyiipart egyik vezető iparággá kell kiépí
tenünk, hogy teljes mértékben kielégíthesse a 
népgazdaság és az ország védelmének szükség
leteit.“

A legfontosabb organikus szintézisek új ala
pokra helyeződtek és a kémia tudományos ered
ményeire támaszkodtak.

A harmadik ötéves terv sikeres teljesítésiét 
1941. júniusában a hitleri Németország táma
dása megszakította. Megkezdődött a Nagy Hon
védő Háború, amely bebizonyította, hogy a szov
jet nép a sztálini ötéves tervek éveiben mindent 
megteremtett, ami az Októberi Forradalom vív
mányainak megvédéséhez szükséges.

A Nagy Honvédő Háború új feladatokat ál
lított a szovjet kémia elé. A háborús helyzet 
okozta komoly nehézségek nem okoztak semmi
féle zavart vagy bizonytalanságot a szovjet ké
mikusok soraiban. A háború első napjaiban 
megkezdődött a munka erőteljes átszervezése a 
front és a hadiipar szükségleteinek megfelelően. 
Az országunk felett lebegő fenyegető veszély 
mozgósította és egyesítette az élenjáró alkotó 
ereiket a Tudományos Akadémia kémiai intéze
teiben, az iparban és a főiskolákon.

A tudományos kutatómunka a kémia terü
letén egyre nagyobb mértékben kollektív és 
komplex jellegű lelt. Az uráli, nyugatszibériai 
és kazahsztáni nyersanyagforrások kiaknázá
sára létesült bizottság, melynek élén a Szovjet
unió Tudományos Akadémiájának most elhúnyt 
elnöke, V. L. Komarov állt új szervezeti formát 
jelentett. Ennek a szervezetnek az volt a célja 
és rendeltetése, hogy a tudósok és mérnökök 
munkáját fokozott mértékben támogassa.

A vegyiipari bázisok áthelyezése Keletre 
bonyolult problémákat állított a tudósok elé. 
Ezek a problémák a helyi nyersanyagoknak a 
termelésben való felhasználásával, elsősorban a 
legfontosabb badi- és üzemanyagok, puskapor, 
robbanóanyagok, motorüzemanyagok szinté- 
tikus kauesuk és sok más olyan fontos anyag 
gyártásával voltak kapcsolatosak, melyekre a 
frontnak példátlan mennyiségben volt szüksége. 
A szovjettudósok magukra vállalták új techno
lógiai folyamiatok kidolgozását és a régiek inten
zivebbé tételét, hogy a hadiüzemek termelését 
fokozzák.

A nagy megpróbáltatások éveiben a szovjet 
kémia, amely kielégítette a front, sz ipar a nép
gazdaság és a gyógyászat igényeit, továbbra is 
rohamosan fejlődött az al-pvető elvi irányvonal
nak megfelelően. Az elmélet terén a haladó tu
dományos gondolkodás nem torpant meg még a 
háború legnehezebb szakaszaiban sem. A leg
kiválóbb kémikus tudósok a háború éveiben 
Sztálin-díjat kaptak a kémia alapvető fontos-
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ságú elméleti problémáinak kutatásáért és meg
oldásáért

A tudósok, mérnökök és vegyi ipari munká
sok egyik tes munkája, melyet példátlanul rö
vid határidőkre és óriási hazafias lelkesedéssel 
végeztek el, biztosított a hadiipar és a Szovjet 
Hadsereg számára minden szükséges vegyiipari 
terméket. Ennék érdekében sok új, igen fontos 
hadiiparágat kellett megszervezni. Igen gyorsan 
ki kellett fejlesztenünk mo.orüzemanyag- és 
kenőolajiparunkat. A nitrogén- és kénsavipari 
üzemek az egész háború folyamán zavartalanul 
biztosították a puskapor- és robbanóanyaggyár
tás nyersanyagait. A szerves vegyiipar üzemei 
különféle termékeket állítottak elő a lőszer-, 
fegyver- és tankgyártás, valamint a repülőgép- 
építés számára. A laklkfestékipar ellátta nitro- 
lakkal és jóminőségű zománccal a repülőgép
ipart és a hadiipar más fontos ágait.

A szovjetkémikusok önfeláldozó munkája 
nagymér.ékben elősegítette az ország hadi
anyaggal való ellátását. Tudósok, mérnökök és 
munkások — a termelés újítói —- bebizonyítot
ták szocialista hazájukhoz való hűségüket és ha
zafias kötelességeiket mindenben teljesítették. 
A győzelem melyet a Szovjet Hadsereg nagy 
hadvezérének, Sztálin elvtársnak a vezetésével 
a Nagy Honvédő Háborúban aratott, egyben a 
szovjet kémia és vegyészeti technika, győzelme 
is volt.

A Nagy Honvédő Háború győzelmes be
fejezése után a szovjet nép hozzáfogott a negye
dik sztálini ötéves terv megvalósításához.

Ez a háborúutáni ötéves terv az 1946— 
1950 es évekre a Szovjetunió népgazdaságának 
helyreállítását és fejlesztését tűzte ki feladatul. 
A feladatokat Sztálin 1946 február 9-én mondott 
beszédében jelölte meg: ,... • számos különböző 
tudományos kísérleti intézetet fogunk építeni, 
melyek lehetőséget nyújtanak a tudománynak, 
hogy kifejlessze erőit“. (Olvasókönyv. I. köt. 
Szikra 1949. 214. old) A negyedik ötéves terv 
gondoskodott arról, hogy a vegyiipar fejlődését 
a legújabb technika, a folyamatos gyártási mód
szerek, a termelés automatizálása és a vegyi fo
lyamatok intenzívebbé tétele útján valósítsuk 
meg. A szovjet kémikusok ezt az ötéves tervet, 
mint a három előzőt is, nagy lelkesedéssel telje
sítették és sikerét a legkiválóbb tudományos és 
technikai eredményekkel biztosították.

A továbbiakban röviden beszámolunk a 
szovjet kémia főbb ágainak vívmányairól: az ál
talános és szervetlen kémia, a fizikai kémia és 
szerves kémia legfontosabb eredményeiről.

Általános és szervetlen kémia.
Szervetlen kémiánk fejlődése a forradalom 

utáni években szoros kapcsolatban ál.t a vegyi
ipar, a kénsav-, lúg- só-, fém- és műtrágyagyár
tás rohamos fejlődésével. A sztálini ötéves ter
vek során ezek az iparágak szilárd hazai nyers
anyagbázisokra épültek. Számos nagy, első
rendű. korszerű technikai felszereléssel dolgozó 
vegyiüzem létesült ebben a korszakban.

Az a fejlődés, melyet általános és szervetlen 
kémiánk az Októberi Forradalom előtt megtett, 
főleg két nagy orosz tudós. Lomonoszov és Men- 
gyelejev nevéhez fűződik. Lomonoszov rakta le 
ásványkómiánk alapjait; a tudomány neki kö
szönheti a fiziíko-kómiai módszerek bevezetését

a szervetlen kémiába. Mengyelejev ajándékozta 
meg a kémiát a nevezetes periódusos rendszer
rel, melynek filozófiai jelentőségét Engels és 
Sztálin is méltatták. A periódusos rendszer ma 
az egész kémia alapja és lehetővé teszi a kémia 
szoros kapcsolatát a fizikával. Mengyelejev szá
mos más fontos felfedezést is tett a kémia, fizika 
és technológia terén.

A tudomány fejlődésének hatalmas ösztön
zést és gyakorlati alkalmazásának tág lehetősé
geit azonban csak a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom és a sztálini ötéves terveik korszaka 
hozta meg.

Mindenekelőtt azokról a sikereikről kell meg
emlékeznünk, amelyeket az ál.alános kémia 
egyik legfontosabb problémájának — a kémiai 
individuum problémájának —- megoldásában 
alkalmazott fiziko-kóm iái módszerek fejlődése 
terén értünk el. N. Sz. Kurnakov megalapozott 
egy új tudományágat: a fiziko-kémiiai analízist, 
amely a kémiai átalakulásokat az egyensúlyban 
lévő rendszerekben fizikai és geometriai mód
szerek segítségével tanulmányozza. Kurnakov 
megállapította az összes állapoldiiagraimmok és 
összetétel-saj átságdiagrammok felépítésének 
egységét Ez új eredményes módszert aaott a tu
dósok kezébe új kémiai vegyületek felfedezésé
hez és kutatásához. Azok a kísérleti módszerek, 
melyeket Kurnakov és iskolája — a legnagyobb 
az ország összes szervetlen kémiai iskolái között 
— dolgozott ki, igen .széleskörű alkalmazást 
nyertek.

A fázisszabályból és annak geometriai inter
pretációjából kiindulva, Kurnakov a matemati- 
kámák egyik igen fontos ágát a topológiát hasz
nálta fel a kémiai átalakulások elméletének sa
játságos „geometrizálására“. Ilymódon, a dialek
tikus módszer alkalmazásával, az anyagot nem 
mint valami változatlan dolgot, hanem képződé
sének és felbomlásának folyamatában vizsgálva, 
sikerült eldöntenie azt az évszázados vitát, mely 
akörül folyik, hogy a kémiai vegyületekre érvé
nyes-e az állandó és sokszoros súlyviszonyok tér
vénye. N. Sz. Kurnakov jól felépített, matema
tikailag és kísérletileg jól megalapozott elméle
tet dolgozott ki, mely megmagyarázza Proust. 
illetve BertheJlot régebben ellentmondónak 
látszó állításait, akik szerint a kémiai vegyüle- 
ték összetétele állandó, illetve változó. A tudo
mány Kurnakovnak köszönheti a kémiai indi
viduum természetének modern értelmezését. 
Ezek az individuumok két egyaránt fontos, igen 
gyakori megjelenési formában fordulnak elő: az 
állandó összetételű és változó összetételű vegyü
letek alakjában. Bizonyos hogy ez a tanítás, 
mely sokat jelent mind az elmélet, mind a gya
korlat számára, a szovjet általános kémia egyik 
legnagyobb eredménye.

N. Sz. Kurnakov már az Októberi Forrada
lom legelején megszervezte Leningrádban a 
Fiziko-kémiai Analitikai Intézetet mely később 
(1934-ben) a Platinakutató Intézettel egyesült- 
Így megalakult a moszkvai Általános és Szer
vetlen Kémiai Intézet, amely a legnagyobb 
a világ valamennyi hasonló intézete kö
zött. Az intézetben dolgozó tudományos is
kola, a fent vázolt elméletek és módszerek alap
ján végzi kutatásait és sikeresen old meg nagy 
népgazdasági jelentőségű problémákat. Itt kell 
megemlítenünk a szovjettavak óriási sókincsó- 
nek kiaknázását, a hatalmas káliumlelőhelyek
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felfedezését és feltárását Szolikiamszkban és 
egyéb kerületekben, új fémötvözeték feltalálását 
és gyártásuk megindítását, ami nagyban elő
segítette a szovjetfegyverek győzelmét a Nagy 
Honvédő Háborúban.

A munka nagy fellendülése a fiziiko-kémiai 
analízis és az egyensúlyok tanulmányozása te
rén nemcsak az Általános és Szervetlen Kémiai 
Intézetben folyt, hanem a többi a sztálini öt
éves tervek alatt létesült intézetekben is, neve
zetesen a leningrádi Alkalmazott Kémiai, a 
Magaisiny cmás-tech ni kai és Meth alurgiai Intéze
tekben, a moszkvai Ásványi Nyersanyag, Műtrá
gya- és Rovarirtószer Kísérleti Intézetekben. 
Megjegyezzük, hogy aMűtrágya- és a Rovarirtó- 
szer Kísérleti Intézetekben nagyszabású tervet 
dolgoztak ki a hatalmas foszforit és apatitfor- 
rások komplex kiaknázásának megoldására. 
Ugyanez vonatkozik egyéb ásványi nyersanyag- 
forrásainkra is. Ez a terv valóban nagy sze
repet játszott a Szovjetunió népgazdaságának 
fejlesztésében.

A periódusos rendszer törvényszerűségei, 
melyeknek felfedezése az orosz tudomány büsz
kesége, utat mutattak a szovjet kémikusoknak, 
akik elmélyítették és tökéletesítették a periódu
sos rendszer törvényét s annak alapján kutatá
sokat végeztek az egyszerű kémiai vegyületek, 
különösen a fémszulfidok, oxidok és halogenidek 
vizsgálata terén. Ez utóbbi vegyületek az ércek 
főalkatrészét képezik és ezért különösen fonto
sak a fémkohászatiban Azok a kutatások, ame
lyeket a Meteorológiai Intézetben, az Általános 
és Szervetlen Kémiai Intézetben, a Szovjetunió 
Ásványi Nyersanyagkutató Intézetében, a 
Moszkvai Egyetemen, a leningrádi Politechni
kai Intézetben és más tudományos intézetekben 
végeztek, a Szovjetunió új kohászatának meg
teremtését jelentették. A periódüsos rendszer 
törvényszerűségeire, a periodicitás törvényére 
épül fel országunk új tudományágának, neveze
tesen a geokémiának — a földgömb kémiájá
nak —■ rendszere, melynek kidolgozása elsősor
ban V. I. Vernadszkij és A- E. Ferszman akadé
mikusok munkájának köszönhető.

A. E. Ferszman geokémiai munkáinak ere
deti sajátossága, hogy nagy mértékben alkalmaz 
energetikai elgondolásokat, melyek lehetővé te
szik az érclelőhelyek keletkezésekor végbemenő 
folyamatok lejátszódásának megismerését. Ez a 
tudós nem elégedett meg elmé.eti általánosítá
sokkal, hanem igyekezett azokat gyakorlati 
munkáiban felhasználni. Neki köszönhető, hogy 
népgazdaságunk ki tudta aknázni a Kóla-fél
sziget apátit- és nefelinkiászleteit.

A geokémia haltáros a kristálykémiával, 
melynek megalkotásában igen nagy szerepet 
játszották E. Sz. Fjodorovnak, a kiváló orosz 
tudósnak munkái, aki először határozta meg a 
kristályok összes lehetséges formáit és aki kez
deményezte és meghonosította a gyakorlatban a 
kristálykémiai analitikai kutatásokat. A kris
tálykémiában a szovjetkorszakban új irány lé
tesült, az energetikai irányt, melynek egyik 
vívmánya a kristályenergiák általános egyenle
teinek felállítása.

Eddig főleg egyszerű szervetlen vegyületek- 
ről beszéltünk. A szovjet kémia a bonyolult 
komplexmolekulák területén is kiváló eredmé
nyeket ért el. A bomp'lexvegyületek kutatása 
terén fontos helyet foglalnak el L. A. Gsugajev

ezovjetkómikus munkái, melyek főleg a platina- 
komplexek kémiájában értek el ereaiményeivet s 
amelyek ezen a téren világviszonylatban is első 
helyen állnak A komplexmolekulák szintézisé
nek, szerkezetének és sajátságainak kutatásait 
Gsugajev és tanítványai több éven át folytatták 
a platina és a többi nemesfémek tanulmányo
zására általuk létesített leningrádi intézetben. 
Csugajev halála után ezek a kutatások a 
moszkvai Általános és Szervetlen Kémiai Jnté. 
zetben folytatódtak ahol I. I. Csernyajev vette 
át a kutatómunka irányítását. A kutatások igen 
fontos tudományos eredményekhez vezettek. Ál
talános törvényszerűséget állapítottak meg, 
melynek értelmében bármely szubsztituensnek 
a koordinációs szférába való bekerüléséire nagy 
hatást gyakorol az az atom vagy atomcsoport, 
mely a szubsztituenslhez viszonyítva a koordiná
ciós szféra szemközti helyén foglal helyet (transz- 
helyzetben van). Ezzel számos új vegyület szin
tézisének megvalósítása vált lehetővé. Gsugajev 
iskolája a fejlődés elméleti és gyakorlati terve 
alapján végzi kutatásait. Ez az iskola hatalmas 
mértékben segítette elő a többi nemesfémiparral 
együtt a Szovjetunió platinaiparának megterem
tését. amely jelenleg első helyen áll a világon.

Széleskörű kutatásokat folytattak a Szoviet- 
unióban a ritka és rádióaktívelemek kémiája 
és technológiája terén.

Jelentős sikereket értek el a ritka elemek 
kémiájának tanulmányozásában. Sikerült elő
állítani a ritka elemek új vegyíileteit és meg
állapítani azok fizifco-kémiai tulajdonságait.

A sztálini ötéves tervek alatt tudományos 
kutatómunka alapján megindult a Szovjetunió
ban az összes technikailag fontos ritka elemek 
előállítása. Megkezdődött a berillium és ötvöze
teinek gyártása. Az ipari melléktermékekből 
szelént, tellurt és kiadmiumot nyertünk. Beren
dezkedtünk a ritka alkálifémek, lítium, rubi
dium és cézium s egyéb ritka elemek vegyüle- 
•teinek előállítására. A Szovjetunióban kidolgo
zott tehenikai módszerek sok esetben túl
szárnyalták a külföldön alkalmazott módszere
ket.

Értékes eredményekre vezetett a tudomá
nyos kutatómunka a radioaktív elemek kémiája 
terén is. A szovjettudósok új módszereket dol
goztak ki és felállították a mikrokomponen-sek 
folyékony és szilárd fázisok közötti megoszlá
sának törvényét. Értékes eredményeket értünk 
el a polonium kémiájában.

A sztálini ötéves tervek alatt kiváló ered
ményekkel dolgoztak a Szovjetunió legfontosabb 
vegyiiparágai (kénsav-, lúg-, só- és műtrágya- 
gyártás) Hatalmas üzemek és bányák építése, 
az ásványi nyersanyagok feltárására irányuló 
geológiai kutatások sikerei, a geológusok, kémi
kusok és mérnökök együttes munkája lehetővé 
tette, hogy iparunk már az első két sztálini öt
éves terv folyamán ne szoruljon nyersanyag- 
behozatalra sőt apatitot, káliumsókat és érceket 
már kivitelre is termelt. A kémiai technológia 
terén végzett komoly elméleti kutatások ered
ményeként sikerült elérni nyersanyagaink 
nagymérvű kiaknázását és komplex feldolgo
zását.

Jó példa erre az apatit- nefelin-, nikkel- és 
egyéb ércek gyors kiaknázása.

A szovjet szakemberek kollektív munkája 
folytán a vegyiparban először alkalmazták sike-
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vesen az apatitnak foszf ortarta Lmú (műtrá
gyáikká, sókká és egyéb értékes kémiai anya
gokká való feldolgozását. Mikor az 1929—1930-as 
években az arpatitérceket megvizsgálás céljából 
külföldr-e küldtük, számos külföldi szakembertől 
és üzemtől azt a tagadó választ kaptáik, hogy 
ezeket az érceket nem lelhet feldolgozni szuper- 
foszfáttá. A szovjetkémikusok és mérnökök al
kotó munkája azonban a problémát rövid idő 
alatt megoldotta és a szovjet flótáit npatit ma 
a legjobb foszfátnyersanyagnak tekinthető. Már 
majdnem két évtizede igen sikeresen dolgozzák 
fel üzemeink ezeket az érceket számos külön
böző vegyipari termékké Ez a tudományos és 
technikai győzelem csak Sztálin elvtárs állandó 
segítő gondossága és Kirov elvtárs szakadatlan 
támogatása révén valósulhatott meg. A pro
bléma megoldása terén fontos kutatómunkát vé
geztek a Szövi etunió Tudományos Akadémiájá
ban, a J. V. Szamoljovról elnevezett Műtrágya- 
és Rovarirtószer Kísérleti Intézetekben, a lenin- 
grádi Alkalmazott- Kémiai Intézetben, a Hasz
nos Ásványok Mechanikai Feldolgozásának Ku
tatóintézetében stb.

Már említettük a világ legnagyobb kálium-, 
nátrium- és mazgnézramlelőhelyeinek felfedezé
sét a szolLkaimszki kerületben (szilvin és kar- 
nia'llit-telepek) s e nyersanyagok ipari felhaszná
lását, amit Pártunk vezetésével, Sztálin elv-társ 
és munkatársai. Dzerzsinszkij és Ordzsonikidze 
rendkívüli gondoskodásának segítségével való
sítottuk meg. Ebben a munkában barátian dol
goztak együtt kémikusok, geológusok és mérnö
kök. Már a XX. század elején tudták, hogy Szo- 
likamiszk környékién a föld mélyében káliumsók 
találhatók. A cári uralom azonban egyáltalán 
nem támogatta a geológiai kutatómunkákat, 
csak a szovje '.hatalom tette lehetővé, hovy rövid 
idő alatt teljesen feltárjuk a nagy káiiumsó- 
telepeket és hatalmas káliumkombinátokat 
építsünk. A fiziko-kémiai és technikai kutatá
sok eredményeként a szolikamszki sókat nagy 
százalék káliumot tartalmazó műtrágyákká és 
számos más értékes vegyianyaggá (magnézium, 
klór, bróm, lúg stb.) sikerült feldolgozni.

A sztálini ötéves tervek folyamán a Szov
jetunióban új bőr- kén-, arzén- és flnorit-tele- 
peket és számos ásványi nyersanyagforrá-sot fe
deztek fel és aknáztak ki. A szovjet kémikusok 
ezen a téren igen komoly analitikai és kémiai 
technológiai munkát végeztek. Ez a nagy lel
kesedéssel végzett kutatómunka igen magas 
színvonalú elméleti tudást követelt.

A szovjet kémikusok elméleti munkái nagy 
hatással voltak a gyakorlatra. Példa erre a 
Szovjetunió Ikénsavgyártásának intenzívebbé té
tele is. A kéns-av-tornyaktól köbméterenkint le
szedett kénsavmennyiség már az első kát sztá
lini ötéves terv alatt két-háromszorosára növe
kedett és túlhaladta a külföldi vállalatok leg
jobb eredményeit Ez a termelés intenzitásának 
fokozására irányuló eljárás, valamint a kénsav- 
ipari szbahanov-mozgíi lom csak a technológiai 
folyamatok gondos elméleti elemzése alapián 
jöhetett létre. Ezen a téren, mint sok más terü
leten, a szovjet technológia megelőzte a külföl
det.

A szovjet kémikusok munkái nagymérték
ben elősegítették a s zu p o rf osztóig .várt á s és a 
nitrogénvegyületek, bázisok és sók előállításá
nak fokozását.

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Szovjet
unióban újjáteremtették a nitrogén-, kénsav-, 
bőr , foszfát-, kálium-, fluor-, arzénipar és sok 
más ásványi iparágat. A színesfómipar, a vas- 
és fémkohászat hatalmas fellendülése szintén 
nagymértékben a szovjet kémikusok eredmé
nyeinek köszönhető.

A szovjet kémikusok Ikutatómubíkáj ánaík 
alapján új szilikátipar bontakozott ki: a tűzálló 
és saválló anyagok, szigetelőanyagok, optikai 
üvegtárgyak és újfajta építőanyagok gyártása.

A Szovjetunióban a hatalmas műtrágyaipar 
kiépítésével együtt újjáépült a rovarirtószer- 
ipar, amely kémiai védőanyagok segítségével 
megóvja a termést a kártékony rovaroktól, a 
növénybetegségektől és a gaztól: sikerült szin
tetizálni számos hatásos növekedést fokozó 
anyagot. Néhány szovjet rovarirtószer olyan 
szerves ásványi anyagból készül, melynek szinte 
univerzális mérgező hatása van számos növényi 
kórokozóra és betegségre, valamint a betegségek 
hordozóira, a rovarokra.

A sztálini ötéves tervek folyamán a szovjet 
kémikusok kutató munkája alapján felépült a 
vegyszeripar, mely előfeltétele a tudományos 
analízis és szintézis kifejlődésének.

Meg kell továbbá emlékeznünk a Szovjet
unió elektrokémiai és termoeloktremos gyáripa
rának gyors fejlődéséről, mely nagyban elősegí
tette az ország villamosítását. Ennek köszön
hető hogy nagyipari méretekben megvalósul
hatott az alumínium és sok más fám, valamint 
bázisok, klór, karbid, mésznitrogén gyártása. 
Az ipar elsajátította a különféle technikai ké
szítmények fémekkel va'ó grlvanosztégiai be
vonásának különféle eljárásait.

Ezek a szovjet szervetlen kémia legfonto
sabb eredményei.

Fizikai kémia.
A fizikai kémiának, mint önálló tudomány

nak alapjait Lomonoszov rakta le Oroszorszig- 
ban. Részletesen jellemezte az új tudomány fel
adatait és módszereit és 1752 ben — először a 
világon — kollégiumot tartott „Igazi fizikai ké
mia“ címen. Lomonoszov széleskörű kutató- 
prograimmot tervezett ezen az új területen és 
csak életének mostoha feltételei, a kiváló tudós 
nehéz munkalehetőségei akadályozták meg a 
tervek megvalósítását. Ugyanebben az időben 
Lomonoszov igen fontos általános érvényű té
teleket állított fel — az anyag és energia meg
maradásának tételét mely alapja valamennyi 
fizikokémiai törvényszerűségnek. A íizikai ké
mia kezdete és az új tudomány elvi jelentőségű 
alaptételei tehát a mi országunkban jöttek 
létre és a mi nagy tudósunk nevéhez fűződnek.

A cári Oroszország elmaradottságát, a cári 
uralom hazafiat lan és népellenes politikáját jel
lemzi, hogy azok a magvak, amelyeket Lomono
szov elvetett sokáig nem hoz ak termést. A fizi
kai kémia azonban még a cári Oroszország ked
vezőtlen viszonyai közt is fejlődött. 1840-'en
G. I. Gesz orosz kémikus megalapozta a fizikai 
kémia egyik új ágát, a termokémiát, és meg
fogalmazta annak alaptörvényét, amely ki
mondja a reakcióhők összegének állandóságát.

A kémiai elemek Mengyeleievtől származó 
periódusos rendszere, mely a természettudomány 
egyik legjelentősebb rendszere, a fizikai kémia
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fejlődésében iis új állomást jelent. Ettől kezdve 
a fizikai kémia minden részében kisebb-nagyobb 
mértékben alkalmazást nyertek a periódusos 
rendszer általános érvényű elvei. A Mengyele- 
jev-iféle periódusos rendszer jelentősége különö
sen az utóbbi időben növekedett meg, amikor a 
fizika és fiziko kémia nagyrészében szemünk 
előtt hatalmas átalakulások és újítások mentek 
végbe. Gondolunk itt elsősorban a kémiai ele
mek _ és vegyületek szerkezeíelmiéletére, a mag- 
kémiára és rádiókémiára, az, anyag és sugárzás 
közötti kölcsönhatások elméletére.

A múlt század 70-es éveiben A. M. Butlerov 
egy másik fontos elvet mondott ki. Ez az elv az 
organikus vegyületek szerkeze,i elve az egész 
szerves kémia fejődésének iránvelve lett és ha
marosan a szervetlen kémia területén is fontos 
szerepet játszott. Butlerov szerkeze .elmélete 
nemcsak a szerves kémiának, hanem a fizikai 
kémiának is egyik legáltalánosabb érvényű és 
legfontosabb törvénye.

Tehát a fizikai kémia fejlődésében is új, 
döntő sikereket értünk el. Az első rendszeres 
fizikai kémiai előadást N. N. Beketov tartotta 
1870 ben a Harkovi Egyetemen. Ugyancsak ő 
szervezte meg a Tapasztalati Tudományok Tár
saságának Fizikai Kémiai Szakosztályát. 
1886-ban N N. Ljubavin kiadta az első fizikai 
kémiai tankönyvet. A XIX. század végén nagy
mértékben elősegítették a fizikai kémia fejlődé
sét N A. Mensutkin, V. F. Alekszejev és V. F. 
Luginyin.

Századunk első két évtizedében a fizikai ké
mia különböző területein igen fontos munkát 
fejtettek ki N. Sz, Kurnakov, I. A. Kalblukov, 
A. N. Bah, V. A. Kisztyakovszkij, N. A. Silov 
és.I. V. Piiszarzsevszkij

A fizikai kémia fejlődése a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom után rohamossá vált. 
Számos, fizikai-kémiai problémákon dolgozó in
tézet és laboratórium létesült: az L. J. Karpov- 
ról elnevezett Fizikai Kémiai Intézet, ,a Szovjet
unió Tudományos Akadémiájának Fiú kai Ké
miai Intézete (résekben Kolloid- és Elektroké
miai Intézet), a Szovjetunió Tudomáriyoj Aka
démiájának Kérnie i Fizikai Intézete, az Ukrán 
Szovjet Szocialista Köztársaság Tudományos 
Akadémiájának L. V. Piszarzsevszkijről elneve
zett Fizikai Kémiai Intézete a Fi:iko kémiai 
Analitikai Intézet (ma a Szovjetunió Tudomá
nyos Akadémiáján k N. Sz. Kurnakov nevét 
viselő Általános és Szervetlen Kéni>ai Intézete), 
az Optikai Intézet Fizika-kémiai Laboratóriu
mai, a Szovjetunió Repülőgépanyag Kutató In
tézete stb. A fiziiko-kémiai. tanszékek és labora
tóriumok száma a főiskolákon nagv mértékben 
megnövekedett. Különféle íiziko-kémiai labora
tóriumokat szerveztek az üzemekben is. Fizikai 
kémiánk új nagy terüle ekkel gazdagodott.

A kémiai folyamatok iránvításéhoz és ahhoz, 
hogy vegyiüzemeinkben pontosan a kívánt ter
mékeket állíthassuk elő, alaposan ismernünk 
kell a kémiai kinetika törvényeit, melyek meg
szabják a kémiai reakciók irányát és sebességét. 
E gyakorlati feladatok megoldására számos in
tézmény létesült a Szovjetunióban, melyek a 
kémiai átalakulások meohanizmusának és kine
tikájának tanulmányozásával foglalkoznak.

Azzal a na?y fejlődés-el párhuzamosan, 
m e ly  a szerves katalízis tanulmányozására irá
nyuló kutatómunkák terén a szovjet időszakban
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végbement, nagyszabású kutatást végeztek a 
katalitikus reakciók fizikai kémiai tanulmányo
zása terén is. Az orosz tudósoknak sikerült ki
dolgozniuk egy új, fontos problémát a kémiai 
vegyületek molekula,szerkezetének problémáját.

Újjáépült a szovjet fotokémia. A fizikai ké
mia e területe a fotóipar, a kutató és ellenőrző 
optikai módszerek tudományos a lap la lett. A fo
tokémia ezenkívül szorosan összefügg számos 
alapvető fiziko kémiai problémával, minthogy, 
kutatásának főtárgya az anyag- és a fényener
gia kölcsönhatásainak vizsgálata.

Széleskörű kísérletek és komoly elméleti 
vizsgálatok bebizonyították, hogy a fázisok ha
tárterületein (szilárd te t — gáz vagy szilárd 
test — folyadék, folyadék — gáz stb ) a fiziiko- 
kémiai folyamatok sajátságos módon mennek 
végbe. Ez a jelenség a fázisba tárokon fell'pő mo
lekuláris és gyakran elektromos erők működésé
vel kapcsolatos. Bebizonyosodott, hogy a fizikai 
kémiának ez az új területe gyakorlati szempont
ból is nagyon fontos. Olyan kérdések, miint a 
flotáláis- mely egyik legfontosabb ércfrldolgozási 
módszer, ,a kenés, a fémfeldolgozás megkönnyí
tése és általában a szilárd testek deformálásá- 
nak és vágásának elősegítése aktív felületű 
anvagokat tartalmazó folyadékokkal, a gázok 
adszorpciója és a gázivédelmi technika alapjai, a 
ragasztási folyamatok stb. — nem érthetők meg 
és nem fejleszthetők ki. ha nem tanulmányoz
zuk részletesen a felületi rétegek fizikai kémiá
ját. E kutatások céljából fizikai kémiai labora
tóriumok létesültek meivek mind egy-egy sajá
tos felalat megoldásán dolgoztak.

Meg kell jegyeznünk, hogy a felületi jelen
ségek fizikai kémiájának terén elért fontos újí
tást — az úgynevezett ohromafogr'f áis módszert 
— mely széleskörű tudományos és technikai al
kalmazásra talált M. Sz. Cvet orosz botanikus 
fedezte fel 1912-ben.

A utóbbi években kidolgozták a fizikai 
kémia másik új területét, a nagy,molekulasúlyai 
vegyületek fizikai kémiáját. Ez a tudományág 
nagy mértékben elősegítette a műanyag és szin
tetikus kaucsukipar fejlődését.

Jelentős sikereket ért el a szovjet elektro
kémia az elmélet fejlesztése és annak gyakori ati 
alkalmazása terén.

E rövid beszámolóban nem tárgyalhatjuk 
részletesen a szovjet fizikai kémia minden részé
nek eredményeit. Példaként röviden áttekintjük 
a fizikai kémia egyik területének, a fémek fizi
kai kémiájának útját. Ez a tudományág ab!:ól a 
szempontból is érdekes, hogy igen fontos tudo
mányos kérdések körét öle i fel és ugyanakkor 
közvetlenül határos iparunk olyan nagy terüle
teivel, mint a kohászat és gépgyártás. A fizikai 
kémia e területe nélkül elképzelhetetlen olyan 
fontos igarágak fejlődése, mirt a kü ön öző 
íémötvözetek — könnyű alumínium- és magné
ziumötvözetek. bronzok, hőállóötvözetek, korró- 
ziómentes acélok, különleges fizikai kémiai tu
lajdonságú ötvözetek, nagyszilárdságú acélok 
stb. gyártása.

A fizikai kémia e területén, mint sok más 
tudományágban is, az orosz tudósok úttörők vol
tak és új utakon járták

Az ötvözetek legfontosabb csoportjának, az 
acéloknak tudományos kutatását D. K. Csernov 
kezdte meg. Klasszikus munkái, melyek feltár
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ták az összefüggésekéit az adél szerkezete és sa
játságai között, olyan fordulatot jelenteitek a 
fémek kémiájában, mint aminőt A. M. Butlerov 
szerkezeteimétől e a szerves kémiában.

A szovjet korszakban a fémek szerkezetének 
kutatása igen nagy fejlődésen ment át. I.t min
denekelőtt meg kell emlékeznünk N. Sz. Kurna- 
kov és A. A. Bajkov akadémikusok munkáiról, 
melyek megvetették a fémek fizikai kémiájá
nak ■—- a fémek elméletének — alapjait.

Széleskörű kutatásokat végeztek az aeélfaj
tók fiziko kémiai tulajdonságainak vizsgálata 
terén; sikerült világos képet kapni az acélokban 
termikus kezelésnél végbemenő fiziko-kémiai 
változásokról. E fontos kutatások nagy segítsé
get jelentettek a bányászat és haditechnika kü
lönböző ágaiban szükséges acélfajták gyártásá
nál. A könnyű ötvözetek fiziko kémiájának vizs
gálata terén végzett munkák alapján igen fon
tos anyagokat sikerült a repülőgépipar számára 
előállítani.

Az ötvözetek fiziko-kémiai sajátságainak ta
nulmányozása jelentős mértékben elősegítette 
megadott mechanikai tulajdonságokkal rendel
kező acélok előállításának problémáját.

A fizikai kémia nagy sikereket ért el a fé
mek korróziójának csökkentésiében. A szovjet 
tudósak kutatásainak eredményeként sikerült 
korszerűen megoldani új, korróziómentes ötvö
zetek, rozsdamentes acélok és új, korróziómén te- 
sítő módszerek gyártásának, iLetve feltalálásá
nak számos problémáját.

A fémek fizikai kémiájának bányászati és 
gépgyártási szempontból fontos területein hatal
mas fejlődés ment végbe a Szovjetunióban.

Ugyanilyen rohamosan fejlődtek országunk
ban a fizikai kémia egyéb területei is: az elek
trokémia, a termodinamika, kristálykémia kol
loidkémia stb. A szovjet fizikai kémia fejlődése 
igen nagy hatást gyakorolt a hozzá közelálló 
tudományágakra, a biokémiára, geokémiára, a 
szilikátok kémiájára és az analitikus kémiára is.

Szerves kémia.
A szovjet szerves kémia fejlődése szoros 

összefüggésben van szén- és kőolajiparunk fel
lendülésével, igen gazdag fa- és egyéb növényi 
nyersanyagforrásaink kiaknázásával, valamint 
népgazdaságunk, honvédelmünk és egészségvé
delmünk szükségleteinek rohamos növekedésé
vel. Különösen nagy fejlődés ment végbe az 
ipari és laboratóriumi szerves szintézis külön
böző ágaiban, a motorüzemanyagok kémiájában 
és a nagymolekulasúlyú vegyületek előál.Kásá
sában. A sztálini ötéves tervek folyamán meg
valósult. a szintetikus kaucsuk, motorüzemanya
gok, műanyagok, műrostok, robbanóanyagok, 
alkoholok, szerves savak és éterek, valamint 
festékek, gyógyszerek, vitaminok és más ér. ékes 
szerves anyagok különböző fajtáinak ipari elő
állítása.

A szovjet szerves kémia elsajátította és foly
tatta az orosz tudomány nagyjainak, N. N. Zi- 
nyinnek, A. A. Voszkreszenszkijnek, A. M. But- 
lerovnak, V. V. Markovnyikovnak, A. M. Zaj- 
cevnak, E. E. Vagnernak és a szerves kémia 
többi nagy tudósának dicső hagyományait to
vábbfejlesztette ezek eredményeit a sztálini öt

éves tervek szocialista vegyiparának s az új 
ipar igényeinek és szükségleteinek megfelelően 
és nagy segítséget nyújtott országunk egész nép
gazdaságának.

Az orosz szerves kémia munkáinak jellegze
tes irányát — a legegyszerűbb összetételű és 
szerkezetű szerves vegyületek bonyolult átala
kulásainak vizsgálatát — nagymér,ékben fej
lesztette N. D. Zelinszkij, A. E. Favorszkij N. J. 
Gyemjanov, Sz. V. Lebegyev és a szovjetkor- 
szaikhan általuk létesített nagy kémiai iskolák 
munkássága. Kutatómunkájukat az akkori fő
iskolák szegényesen felszerelt la’ óra óriumailban 
már jóval az Októberi Forradalom előtt meg
kezdték, és munkásságukat a Tudományos Aka
démiának a szovjethatalom által létesített inté
zetéiben. a különböző iparágak intézeteiben és 
a főiskolák kutatóintézeteiben folytatták. Isko
láik fejlődése megmutatja, hogy a szovjet szer
ves kémia olyan tudományból, melyet csak a 
szakemberek szűk köre ismert és amellyel igen 
keveset törődtek a cári Oroszország kapitalistái, 
olyan tudománnyá alakult, mely vezető szerepet 
visz a szovjet szerves vegyiipar megteremtésé
ben.

Hiába váltak világszerte ismeretessé N. N. 
Zinyin felfedezései, melyek lerakták az anilin- 
festékipar alapjait, a cári Oroszország figyel
men kívül hagyta és nem használta fel. Ezeket 
a felfedezéseket azután német gyárak szerezték 
meg és hasznosították. Lebegyev 1928-ban fel
fedezett kaucsukszintézise azonban a szovjet 
műkaucsukipar, a világ első ilyen iparágának 
megteremtését eredményezte és a németországi, 
majd az amerikai hasonló iparágak ennek alap
ján létesültek.

A sztálini ötéves tervek korszakában a,mű- 
kaucsukipar me lett, valóban szinte semmiből, 
megteremtettünk számos más szerves vegyiipar
ágat: az anilinfes.ék-, a gyógyszervegyészeti- a 
műanyag és műrost, a csllulózeipart, a gázok 
krakkóiáisán alapuló nehéz organikus szintézist, 
a szénoxid-, acetilén- és motorüzemanyag part 
ta katalitikus krakkolást és a kőolajnyersanya
gok feldolgozásának egyéb fajtáit). Mindezek
nek az iparágaknak a kiépítése és a vegyiipar 
megteremtésére irányuló tudományos kulátá
sok nagyszerű kifejlesztése a Bolsevik Párt 
bölcs politikájának és Sztálin elvtárs zseniális 
vezetésének köszönhető.

A szovjet szerves kémia egyik ága a szén- 
hidrogének és átal. kulásainak kémiája, szintén 
rohamos és sajátságos fejlődésen ment át a sztá
lini ötéves tervek korszakában. A szénhidrogének 
már régen foglalkoztatták az orosz kémiku
sokat talán azért, mert országunk a legértéke
sebb és a legnagyobb kőolaj források hazája. 
A szénhidrogénkémia fejlődése A. M. Buderov, 
V. V. Markovnyikov, G. G. Gmztavsaon, N. M. 
Kizsnyer, N. J. Gyemjanov, N. D. Zelinszkij, A.
E. Favorszkij, Sz. V. Lebegyev, Sz. Sz. Namet- 
kin és számos más tudós nevéhez fűződik. 
A szénhidrogének sok klasszikus reakcióját 
orosz kémikusok fedezték fel és dolgozták ki. 
A sztálini Ötéves tervek kor zakában N. D. Ze- 
linszkij és iskolája a szénhidrogén:k számos 
olyan reakcióját dolgozta ki, melyeket egyes 
vegyületesoporiokban régebben megvalósíthat 
ta ti tannak tartottak. Ez a felfedezés lehetővé
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tette a kőolajban előforduló olyan szénhidrogé
nek felhasználását. amelyek A régdb’ e ’ nem 
tirtottak kémiailag reakcióképesnek, s amelye
ket e lért „kémiailag hoL“ vegyül-a tkne.i nevez
tek. Ezek az új eljárások lehetővé tét ék. hogy 
a kőolajpária okát értékes komponensekben, 
fontos üzemanyagokban gazdagítsuk és a szén
hidrogéneket a szerves szintézis kiindulási anya
gául használjuk fel „Életrekel.ették“ a szénhid
rogéneket és számos jellemző szerves kémiai át
alakulásra és C’ ere bomlásra k uiyszerítet ék 
őket. Ezen a téren igen fontos körülmény, hogy 
a szénhidrogének csereb omlásai katalizátorok 
jelenlétében közvetlen jellegűek, nem igényelnek 
bonyolult időbeli folyamiatokat és könnyen vég
bemennek. Ezek a kát M:7 «’torok a reakciók 
lefolyását egy bizonyos meghatározott irányban 
meggyorsítják Igen sok perná. lehetne erre fel
hozni. Mi csak néhány jellemző esetre szorít
kozunk.

A kőolajban előforduló néhány szénhidro
gén N. D. Zolin.szkij eljárása ah1 pián történő 
katalitikus dehidrogénézésé lehetővé te-^i. hogy 
a nyers kőolajból alacsony hőmérsékleten a 
legkülönfélébb aromás szénhidrogéneket állít
suk elő, amelyek 'értékes motorüzemanyag- 
alkatrészek és festék-, robbanóanyag-, műanyag- 
és gyógyszeripari kiindulási anyagok. Ugyanez 
a reakció igen nagy szerepet játszott a szovjet 
kőolajok beható tanulmányozásában, tudomá
nyos és minőségi szempontból való osztályozá
sukban és lehetővé tette teljes értékű felhasz
nálásukat.

A kőolajból nyert krakkigázok néhány 'kom
ponensének-katalitikus dehidrogénezése lehetővé 
tette a divinilnek, a szintetikus kaucsuk alap
anyagának ipari előállítását.

Az alkoholból kiinduló kaucsukszintézis fel
fedezése teljes egészében a kiváló orosz tudós, 
Sz. V. Lebegyev érdeme. Az ő módszere képezi 
az új szintetikus kaucsukipar alapját, melynek 
gyorsütemű fejlődése te.te lehe övé. hogy a 
Szovjetunió függetlenítse miagát a (külföldi be
hozataltól. Sztálin elvtárs már 1931 februárjá
ban kijelentette: „Minden van országunkban, 
talán az egy kauesokon kívül. De egy-két év 
múlva kauesukun.k is le:z.“ (A lenin'zmus kér
dései. Id. kiad. 390. old.) Valób.n, azoknak az új 
műikaucsukgyáraknak sorozata melyeket a 
háborúelőlti években a Pár- útmutatása alap
ján létesítettek, lehetővé tét e, hogy a Szovjet
unió a második világháború folyamán nehézség 
nélkül ellássa k ilósukkal hadser?g'it tengeri 
és légiflottáját. Az Amerikai Egyesült Államok, 
mely Japán támadása után elveszítette kaucsuk- 
ültetvényeit, kénytelen volt fokozatosan kiépí
teni a műkauc ukiparf és e feladat megoldásá
hoz azon az úton közeledett, melynek alapjait 
a Szovjetunió rakta le.

A modern szovjet műkaucsukipar mind 
mennyiségileg, mind minőségileg élesen külön
bözik attól az első szinte ikus kaucsuküzemtől. 
amelyet Sz. V. Lebegyev léte-íte t Leningrád- 
han. Ez főleg annak az intenzív és rendszeres 
tudományos munkának a gyümölcse, melyet Sz. 
V. Lebegyev tanítványaival és munkatámaival 
a sztálinii ötéves tervek folyamán végzett.

Igein nagy sikereket értek el a szovjet kémi
kusok az egyik legfontosabb teli etlen szén
hidrogén, az acetilén kutatása- terén. A. E.

Favorszkij akadémikus és iskolája számos kuta
tást- végzett e szénhidrogének reakcióinak tanul
mányozására. E kutatások alapját főleg A. E. 
Favorszkij felfedezése képezte mely szerint az 
acetilén kálilúg jelenlétében reagál alkoholok
kal, ketonokkal és aldehidekkel.

E rendkívül egyszerű és hozzáférhető reak
ció lehetővé tette az acefilénszármazékok egész 
sorozatának előállítását, melyek aztán könnyen 
résztvesznek különböző átalakulásokban és cse
rebomlásokban. E további reakciók eredménye
ként sikerült az acetilént átalakítani acetal- 
dehiddé, különféle niűkaucsukfajtává, nagy- 
molekulasúlyú vegyületekké, hártyaképző és 
nagyviszkozitású anyagokká, melyek javítják a 
kenőolajok minőségét, valamint különböző terá
piái jelentőségű preparátumokká, jóminőségű 
ragasztóiszerekiké. sőt még hormo »szerű vegyiile- 
tekké is. E bonyolult reakciók tanulmányozása 
és felhasználása, ami az egyik legegyszerűbb 
szénhidrogéntől, az aee ti. éntől elvezet a bonyo
lult organikus oxigén-, kén-, nitrogénszármazé
kokhoz, a szovjet szerves kémia nagy fellendü
léséről és a kísérleti kutatás magas színvonalá
ról tanúskodik.

A szénhidrogének átalakítása más értékes 
vegyülefté számos esetben a kőolajból nyert 
krakkgázokkal is sikerült. A szerves vegyiipar 
kutatóintézeteiben, majd a gyárakban kémiku
saink hozzáfogtak ez etilónoxid, etilénkló'rhid- 
rin éis etilénglikol etilénből valamint az aceton 
és izopropils lkohol propilénből való szintézisé
nek megvalósításához. Ezzel megnyílt a lehe
tősége annak, hogy a Szovjetunió saját nyers
anyagaiból és saját módszereivel állítsa elő a 
repülőgép- és aiitólakikokhoz szükséges oldó
szereket, motorhűtő folyadékokat és egyéb szin
tetikus anyagok hosszú sorát.

A legnagyobb szovjet IkénuikusoEk számos 
munkájukban felhasználták a krakkgázok telí
tetlen szénhidrogénjeit az izomerizáció, alkilezés 
és polimierlzáeió folyamatainak tanulmányozá
sára A polimerizáeió tanulmányozása alapján 
a 'kőolajipar e kiindulási anyagait sikerült 
átalakítani jóminőségű m o t orü z 9 m anyagokká, 
értékes kenőanyagokká, elektromos szigetelőkké 
és más fontos és értékes ipari termékké.

A szovjet szerves kémikusok és iskolájuk, 
amint téhát láttuk, igen nagymértékben fejlesz
tették a szénhidrogének kémiáját. A szerves 
kémia más területein is nagy sikereket értek 
el. A fémtartalmú szerves vegyületek, az úgy
nevezett organikus fém vegyületek már régen 
foglalkoztatták az orosz kémiiku okát: A. M. 
Butlerovot, A. M. Zajeevot, Sz. N. Reformat- 
szkijt, akik ezeket a vegyüle'eket az organikus 
szintézis új módszereinek kidolgozásánál hasz
nálták fel. A fémvegyület-ek és más elemek (pél
dául foszfor) vegynleteinek szerves kémiája 
sikeresen fejlődött a Szovjetunióban. A. E. 
Arbuzov és A. N. Nyeszmeianov tudományos 
iskoláin új módszereket dől'/óztak ki ilyen 
vegyületek szintéziséhez, újtípusú reakc’ókat 
fedeztek fel és lehetővé tették gyakorlati fel
használásukat.

A forradaloimelőtti Oroszországnak egyálta
lán nem volt gyógyszervegyészeti ipara és mind 
a szintetikus, mind a természetes növényi ere
detű gyógyszereket külföldről hozta be. Ezen 
a téren kutatómunkát is alig-alig végeztek.
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1919—1920 bán megalakult a Gyógyszer- 
vegyészbe ti Tudományos Kuta.ó Intézet, mely
nek főfeladata a külföldi importtól való függet- 
lenítős volt. Harmincéves munkával ebben az 
intézetben kikísérleteztek és megvalósítottak 
olyan ipari eljárásokat, melyek lehetővé tették 
száz meg száz gyógyszer előállítását; ezzel nagy
mértékben elősegítettük a legkülönbözőbb beteg
ségek gyógyítását. Az intézet speciális expe
díciói felkutattak a Szovjetunióban több mint 
ezer növényt, felfedeztek és megvizsgáltak több 
mint száz új alkaloidát. Ezek a kutatómunkák, 
melyeket A. P. Orehov akadémikus irányított, 
a Szovjetuniónak vezető helyet szereztek az 
alkaloida-kutatások terén. A forradalomelőtti 
Oroszországnak nem volt még saját anilin fest ék
ipar a sem. A textilgyárak számára nélkülözhe
tetlen szerves festékeket külföldről hozták be, 
vagy külföldről behozott félkészárukból állí
tották elő olyan orosz üzemekben, melyek szin
tén külföldiek és külföldi társaságok kezében 
voltak.

A sztálini ötéves tervek idején a Szovjet
unió egészen korszerű szintetikus szerves festék
ipart is létesített és komoly tudományos kutató
bázist teremtett az ipar számára: kutatóintéze
tek és hatalmas laboratóriumok segítették a 
festékipari üzemek munkáját. A szovjet kémiku
sok tudományosan kidolgozták a félkésztermé
kek előállítására szolgá é eljárásokat és számos 
különböző festékgyártási módszert. Nagyot fej
lődött az aromás vegyületek kómiájia is. Fel
vetődött és megoldást nyert számos, a festék
anyagok szerkezetére és kémiai tulajdonságaira, 
valamint a festés elméletére vonatkozó kérdés.

A nagy molekulasúllyá vegyületek műanya
gok és műros.ok kémiája a szerves kémia egyik 
legújabb területe. Ez a tudományág közvetlen 
határos a kémia más területeivel, a fizikai és 
kolloidkémiával, valamint a fizikával. E tudo
mány gyors növekedése a fejlett vegyiparral 
rendelkező országokban az előbb említett anya
gokból készült áruk gyakorlata fontosságában 
és kiváló minőségében leli magyarázatát. Meg 
kell itt említenünk a törhetetlen üveget, a külön
böző műanyagokat melyeknek mechanikai 
sajátságait a fémek sohasem érik el; a műros
tokból készült szöveteket, jóminőségű lakkokat 
stb. A Szovjetunióban a kémiának ez a leg
fiatalabb ága. Az ötéves tervek folyamán a szer
ves kémia e területén is intenzív és eredményes 
tudományos kutatóimunka bontakozott ki; olyan 
ipar jött létre, mely nap mint nap újabb, meny- 
nyiségi és minőségi szempontból kiváló ered
ményt hoz.

Ezek a szovjet szerves kémia legfontosabb 
eredményei.

*

A kémia felvirágzásával a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom után együttjárt a kémia 
befolyásának növekedése az ipar, a mezőgazda
ság és a kultúra fejlődésére. Elősegítette az 
ország honvédelmének megerősödését, a nép 
életszínvonalának emelkedését, a kultúra éis 
egészségvédelem ál alános fellendülését.

A szovjet kémikusok lelkesen kapcsolódtak 
be országunk szocialista átalakításába. Terv
szerű, céltudatos alkotómunkájukkal nagymér
tékben támogatták az ország iparosítását éis a

vegyiipar fejlesztésiét. Résztvettek a legfonto
sabb tudományos és népgazdasági feladatok 
megoldásában, melyeket a Párt és a kormány 
tűzött ki az ötéves tervek idejére.

A tervszerűség és céltudatosság mellett a 
szovjet vegyészek kutatómunkájának van még 
egy jellemző vonása: a kollektív munkamódszer, 
mely meggyorsítja a munka ütemét és emeli 
minőségi színvonalát. A kollektív munkamód
szer sok esetben párosul a kutatás tárgyának 
komplex tanulmányozásával, mely lehetővé 
tette a kitűzött feladatok sokoldalú megoldását- 

A kémikus káderek számának példátlan növe
kedése és kiváló minőségi képzése biztosította 
a Szovjefhatalom által létesített tudományos 
kutatóintézetek és laboratóriumok százainak 
ezer meg ezer ipari és mezőgazdasági szakember
rel, magasképzettségű kutatóval és vegyész
mérnökkel való ellátását. A kémia szilárd ala
pokon nyugodott, nemcsak a központi kerületek
ben hanem hatalmas országunk távoleső részei
ben is. Nemcsak a tudományos intézetekben és 
főiskolákon fejlődött, hanem a gyárakban és a 
mezőgazdaságban is. A Párt és Sztálin elvtárs 
úgy nevelték a szovjet kutatókat, hogy a tudo
mány idősebb és fiatalabb munkásai .szoros 
együttműködésben dolgozzanak. Ez fellendí
tette a kezdeményezést és lelkesedést az alkotó
munkában, gyarapította az ifjú káderek tapasz
talatait és munkára lelkesítette az idősebb káde
reket. Sok tehetséges kémikus került ki a nem
zetiségek soraiból, melyeket a cári uralom elnyo
mott. és sötét elmaradottságba süllyesztett.

Az a dicső út, melyet a szovjet kémia a 
sztálini ötéves tervek alatt megtett, lehetővé 
tette, hogy a kémia nagymértékben elősegítse 
nemcsak a vegyi, bányászati, szén, kőolaj, élelmi
szer és számos más ipar fellendítését, hanem a 
mezőgazdaság, a gyógyszeripar és életmódunk 
vegyiparosítását, a kultúra felemelkedését és 
hazánk honvédelmének megerősödését is.

Számos, Lenin és Sztálin pártjának tanítá
sain nevelkedő.t vegyész dolgozik üzemeinkben 
és laboratóriumainkban, főiskoláinkon és nép
gazdaságunk különböző ágaiban. Ezek a vegyé
szek céltudatos alkotó munkájukkal bebizonyí
tották hogy meg tudják oldani azokat a nagy 
feladatokat, melyeket Szocialista Hazánk a 
Bolsevik Párt és 'Sztálin elvtárs tűzött eléjük.

A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) 
Pártja, Lenin és Sztálin Pártja arra nevelték 
a szovjet vegyészeket, hogy önfeláldozó munká
jukat mindig készek legyenek a szocializmus és 
kommunizmus nagy célkitűzéseinek szolgála
tába állítani és fölfegyverezték őket a mar- 
xizmus-leninizmus dialektikus materialista ta
nításának hatalmas tudományos fegyverével.

A szovjet kémia előrehaladásának szálmos 
területén túlszárnyalta a kapitalista országok 
tudományát. Nem kétséges, hogy a szovjet- 
vegyészek becsülettel teljesítik Sztálin elvtárs 
útmutatását, mely szerint: „ . . . a  legközelebbi 
jövőben túl is haladják az országunk határain 
túl elért tudományos eredményeket“ a kémia és 
vegyitechnika egész frontján. A szovjet kémiku
sok minden erővel harcolni fognak szere.ett 
hazánk további felvirágzásáért és megerősödé
séért, mely Sztálin bölcs vezetésével halad előre 
a kommunizmus ragyogó csúcsai felé.
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A Fischer-Tropsch szintézis
Motorhajtóanyagok gyártása Fischer—Tropsch-szintézissel

V A E C A J Ó Z S E F

Nagyiparilag még ki sem alakult a Ber- 
gius-féle szénhiíjrogénező * eljárás, amikor 
1925-ben egy másik műbenzinkászítésre alkal
mas munkamódszer vált ismeretessé, a Fischer— 
Tropsch-féle szintézis. Alapelve — miként a 
Bergius-féle eljárásnak — ennek sem iij, a Sa
batier és Senderens áltál 1902-ben ismertetett 
metánszintézisből alakult ki. Ez a két kutató 
CO és hidrogén elegyet hajtott át 250°-ra heví- 
te.t, nikkel-katalizátorral töltött üvegcső vön 
és a két gáz víziképzés közben CÖ-f-3H=-* 
CH4+H-O metánná egyesült. Fischer és 
Tropsch részletesen tanulmányozva a reakciót, 
megállapították, hogy ha a hőmérsékletet csak 
50°-kal csökkentik, már nemcsak metán, hanem 
mdtánhomológok, nemcsak gáz, hanem folyé
kony, sőt szilárd halmazállapotú szénhidrogé
nek is keletkeznek az n/2Hü-|-CO/ -* /CH-, n
+ n H 20  reakcióegyenlet szerint. A nikkelnél 
hatásosabb katalizátornak bizonyult a finoman 
eloszlatott kobalt, sőt a vas is, amely utóbbi 
magasabb hőmérsékletné 1 mozdítja elő a realki- 
ciót mint a kobaJlt.

Évek munkája volt szükséges ahhoz, hogy 
a kobalt-katalizátort maximális aktivitásúra 
sikerüljön fejleszteni. A katalizátor telies ki
alakítását csakis üzemi tapasztalatok alapján 
lehetett megvalósítani. Az 1935. és 36-ik évben 
megépített kísérleti üzem még csak thorium- 
oxid-promotcros kobaltsót vitt reá kovaföld 
hordozóra, de az 1938. óta fokozott ütemben 
megépített üzemek már MgO-t is tartalmazó 
katalizátort használtak a Co ÍCO:ThOj|>:MgO 8: 
kovaföld 200 keverési arány szerint. A katali
zátort a három fém nitrátjának forró oldatá
ból választották le forró szódaoldatta] száraz 
kovaföldpor bekeverése közben. A szűrt és mo
sott iszapot szárítás után 1—3 mm-es darab- 
nagyságúra granulálták. Legkényesebb a gyár
tás további művelete, a redukció amelyet úgy 
kell megva'ósítani, hogy a kobalttartalom 
60%-a fémalakban legyen a hordozó felületén. 
100%-os hidrogén nem is előnyös erre a műve
letre, az ammóniaszintézis 25% nitrogénnel hí
gított hidrogénjével kell a redukc ót végezni a 
lehető legrövidebb idő alatt, a lehetséges leg
kisebb hőmérsékletnél (400—430") szigorúan 
megszabott áramlási és térsebesség mel'ett. 
A lehűtésre nitrogénáram szolgál, a raktáro
zásra és szállításra széndioxidatmoszférájií tar
tályok. A kész katalizátor 31,9% kobaltfémet, 
1,6% thoriumoxidot, 2,6% magnéziumoxidot és 
63,9% kovaföldet tartalmaz. A redukció hőmér
sékletei időtartama és a redukáló gáz áramlási 
sebessége döntő hatásúak a kontaktanyag jó
ságára. 1938. után valamennyi üzem központi 
gyártelepről szerezte be katalizátorát és oda 
küldötte vissza az elfáradt kontaktanvágót, 
amelyből salétromsavval oldották ki a Co-tar- 
talmat, valamint a TI1O2 és MgO-t.

Benzint helyettesítő szénhidrogének kobalt
katalizátort felhasználó termelésre legalkalma- 
sabbmaik a hidrogént és szénimonoxidot 2:1

arányban tartalmazó gázelegy mutatkozott* 
amelyet legegyszerűbben vízgázból állítottak 
elő, a vízgáztermelés egy hányadának katali
tikus konverziója ú.ján a CO-tartaLmat vízgőz
zel égé .ve el széndioxid és hidrogénné. A ké
sőbbiek folyamán egyes üzemek vízgőzzel kon
vertált kokszkemencegázt és különböző oxigén, 
meg vízgőzzel táplált generátorok gázát is fel
használták nyersanyagnak. Bármely szénből, 
vagy kekszből előállított gáz, ha egyébként 
megfelelő arányban is tartalmaz hidrogént és 
szénmonoxidot, csak nyersanyag, amelyet, a 
kénvegyület kontaktméregtől meg k a i tisztí
tani, mert ezek rohamosan rontják le a katali
zátor aktivitását. Kokszból előállított vízgázok 
msenként 2—5 g kénhidrogént és 100 msenként 
10-—20 g szerves vegyületekben kötött ként, fő
ként szénkéneget és karbonilszulfidot tartal
maznak. Ezeket keltő, esetleg három fokozat
ban tá.volítják el a tisztítóművelet folyamán. 
A kénhidrogént túlnyomórészt (1 g/m3-ig) kö
zönséges hőmérsékleten tartott vasoxiddal töl
tött tornyokban kelttetik meg, a szerves vegyü
letekben köpött ként 30% nátronlúg és 70% Lux
massza keverékével töltött és a szintézis mara- 
dékgázával 180—250°-ra fűtött tornyokban. 
A fűtött tornyok után többnyire még egy to
vábbi toronyrendszerű tisztítóberendezés kö
vetkezik. Ennek ugyanaz a töltőanyaga, mint 
az előzőé, de nem fűtik, mert az előző tisztító- 
rendszert elhagyó gázok melegtartalma elegendő 
ahhoz, hogy töltésüket 150—180°-on tartsák. Az 
utótisztítók 0.05—0,2 g/100 m3-re csökkentik a 
gáz összes kéntartalmát.

A 2:1 arányú hidrogént tartalmazó szintézis
gáz elméletileg 208 g súlyú szénhidrogént szol
gáltathat köbméterenként. Ennyi szénhidrogén- 
lermelést semmiféle reaktorszerkezetben nem 
sikerült elérni, legfeljebb 165 g-ot, de ezt az ér
téket sem átlagosan és különösen nem a reak
torok kezdeti szerkezeteinél és az eleinte alkal
mazott kezdetleges munkamódszer mellett. 
A fejlődés későbbi szakaszán az atmoszferikus 
reaktorokéit kezépnyemásra méretezettek vál
tották fel (10—30 atm.), ezekben már 180 g összes 
'terméket is sikerült 1 m3 th+CO-ból gyártani. 
A termelési adatok nem magára a szintézis
gázra értelmezendők, hanem csakis a benne lévő 
2:1 arányú hidrogén-szénmonoxid-menny'ségre. 
A gyakorlati szintézisgéz ugyanis nemcsak hid
rogént és szénoxidot, hanem a reakció szem
pontjából indifferens gázokat, széndioxidot, me
tánt és nitrogént is tartalmaz. Ez utóbbi, nem 
káros szennyezések mennyiségét kívánatos mi
nél kisebb értéken tartani. Gazdaságos gázter
melés végett a gyakorlat kénytelen 14—20% 
„inert-gázt“ tar'.almazó szintézisgázt felhasz
nálni. A kokszvízgázból nagyüzemben gvártott 
szintézisgázok átlagosan 55% hidrogén és 27 5% 
szénoxid mellett 17,5% inert-gázt tartalmaz ak, 
amelyből 14%-a széndioxid, 2-7% nitrogén, 0,6% 
metán és 0,2% az oxigén.



364 M a g y a r  K é m i k u s o k  L a p j a

A kontaktmérgektől mentesített gázt eleinte 
atmoszferikus nyomáson reagáltatták a reak
torokban felhalmozott katalizátoron, később 
10—30 atm.-ra sűrített állapotban. A nyomásnö- 
velés nemcsak készikéktériogat-megtakarítással 
jár, hanem a reakciótermék össze.ételére is be
folyással van. 2.5 atm. üzemnyomásén pl. a gazo
linhányad, 16 atm. nyomáson a szilárd parafi- 
noké nagyobb. A nyomásnövelés egyre inkább 
a szilárd parafinok keletkezését mozdítja elő. 
Nagyobb, pl. 150 atm. nyomáson már csak azért 
sem tanácsos a gyártást végezni, mert ezen a 
nyomáson a katalizátorok aktivitása rohamo
san esi [kiken, fémtartalmúik illan el főmkarbonil 
alakban. Benzin.ermelés végeit az üzemnyo
mást legfeljebb 20 atm.-n tartják.

Mind az atmoszferikus, mind a középnyo
mású konverterek szerkesztésénél az volt a leg

fontosabb feladat, hogy a H-’+CO-köbméteren- 
ként felszabaduló mintegy 600 kg-kal.-nyi reak- 
cióhcit úgy lehessen a katalizátortérből elve
zetni, hogy kontakttöltésük fel ne melegedjen, 
mert már néhány foknyi túlmelegedés is káros 
hatású a folyékonytermék hozamra; ezek he 
lyett főleg metán keletkeznék a gázból. A fel
melegedést ezidőiszerint úgy hárítják el, hogy a 
reaktorokat vízcsöves kazánokhoz hasonlóvá 
építik meg és a reakcióhőt gőztermelésre hasz
nosítják.

Az atmoszferikus reaktorok 5 m hosszú, 2 5 
magas» 1,5 m széles, fémlemezből épített, köze
lítően 19 m3 űr tartalmú kamrák- 600 db 4 cm

3. áb ra .

átmérőjű acélcsövet építenek egymástól mint
egy 4 cm távolságban beléjük és az egyes csö
veket könyökcsövekkel kötik össze egységes 
rendszerré. A vízszintes csőrendszerre 555 darab 
16 mm vastagságú fémlemez van merőlegesen, 
egymástól 7 4 mm távolságban ráerősítve, hogy 
minél több hőt tudjanak a lemezek közé öntött 
ka.alizátortömegből elvonni és a vízszintes csö
vekben áramló víznek átadni. Egy-egy reaktor 
kamra összes hűtőfelülete közelítően 4000 m2, 
katalizátort l efogadó űrtartalma 12 m3. Ebbe a 
térfogatba 3000 kg katalizátor tölthető be, 
amelynek hordozóanyagán 850—950 kg a fém- 
kobalt mennyiség.

Amennyiben egy-egy kontaktkamra vízcső 
veiben a gőz nyomását 1851-nyi hőmérsékletnek 
megfelelően 10—10.5 atü-n tartjuk, a csöveikben 
annyi víz alakult át gőzzé, hogy a katakzátor- 
tömeg hőmérséklete nem emelkedhetik 190" fölé. 
A gőzíejlesz.és szabályozásával tehát a katali
zátor hőmérsékletét is érzékenyen változtathat
juk. Az 1. sz. rajz az atmoszferikus nyomású 
kontaktkamra szerkezeti vázlatát tünteti fel, a 
2. sz. fénykép a kamrákba beépítendő csőrend 
szer egy tagját és a csövekre ráépített fémleme 
zeket mutatja.

Számottevő napi termelés elérésére az at
moszferikus munkamódszer nagyszámú reak
tort kénytelen építeni, 80,100 és ennél is több egy
ségből á.ló telepeket. A 3. sz. kép Fiselier— 
Tropsch féle műbenzint atmoszferikus munka- 
módszerrel gvártó telep „kontakt-épületének“ 
belsejét mutatja. A kamrasorozat egyes tag
jainak csak a teteje látha.ó a fényképen. Vala
mivel a kamrák teteje alatt munkapadozat van 
mind az egyes kamrák között, mind a kamra
sorozat hossza mentén.

A kamrák három csoportban működnek: 
egyik csoportba a kamrák 5—10%-a, tartozik; 
ezek átmenetileg nincsenek használatban» mert 
katalizátorukat vagy magukban az egyes kam
rákban regenerálják (benzinnel oldják le róluk 
a reájuk tapadt szilárd parafinlepedéket), vagy 
a kamráit új katalizátorral töltik meg. Az ösz- 
szes kamramennyifég kétharmadát a termelési 
állapot ú. n. ,1. fokozatában“, vagy . szakaszá
ban“ tartják, a többit a „II. fokozatban“. A re
generált vagy frissen töltött katalizátort tartal
mazó kamrákat a termelés Il.-nak nevezett sza

‘2. áb ra .
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kaszában működtetik és csakis részben már át
alakult, „íáradt“ szintézisgázzal 'táplálják. Az 
„I. szakasz“ kamrái viszont katanzá.ortölté- 
sükre vonatkozóan „fáradtak“ és ezért ezeket 
— egy-egy gyártelep kamra-„létszámának“ két
harmadát — friss a hidrogént és szénmonoxidot 
legtömény ebben tar talmazó szintézis gázzal táp
lálják. A frissen töltött vagy regenerált katali
zátort tartalmazó kamrák, illetve kamracso
port, vagy csoportok a II. fokozat termelési ál 
lapotál an 1 hónaptól 3 hónapig vannak ennyi 
idő eltelte után már „fáradni“ kezd katalizá
toruk, nem készít elegendő folyékony reakció- 
terméket az amúgy is „fáradt“ gázból és ezért 
a továbbiakban az I. fokozatban a , friss“, tehát 
tömény hidrogén és szónmcinoxidtartalmú szin
tézisgáz átalakítására használják őket. Egy- 
egy katalizátortöltés összes „élettár ama“ 4—6 
hónap között váltakozó, aszerint, hogy milyen 
termelési célzatnak megfelelően készült a kata
lizátor. tehát milyen az összetétele, mennyire 
tér el a szintézisgáz összetétele a 2:l=H::CO 
aránytól és milyen hőmérsékleten „dolgoztat
tuk“ az egyes kamrákat. Az ,.I. fokozat“ kam
ráinak katalizátort! őmérsékletia 195°. a .,11. 
fokozat“ kamráié 190" körüli. Üj katalizátorral 
töltött kamrák hőmérsékletét csak 180—1850-on 
tartják. A megadott méretű kontaktkamrában 
-— amennyiben katalizátcrtöltésüket „fáradt“ 
állapotban, tehát az I. fokozat termelési állapo
tában használjuk — óránként 1000 ms friss szín 
tózisgázt hajtanak át, míg a II. fokozatban mű
ködte lett kamrákra egyenként csak 660 m3/óra 
„fáradt“ gáz jut.

Azáltal, hogy a gázból folyékony és szilárd 
halmazállapotú reakciótennék keletkezik, tér
fogata megcsökken. Az I. fokozat termelési álla
potában lévő friss szintézisgázzal táplált kam
rákban a betáplált gáz térfogata 50%-ra zsugo
rodik. mindkét fokozatban együttesen 70—75% 
a térfogatcsökkenés. A kamracsoportokat el-

4. á b ra .

hagyó maradék gáz „inért“ gázok mellett főként 
metánt tartalmaz és többnyire eltüzelik.

Egy-egy előzőkben megadott méretű at
moszferikus nyomáson működtetett kontakt- 
kamra tapasztalt üzemvezetés mellett 2 tonna 
összes reakció terméket szolgáltat napon ta, tehát 
havi 60 tonnát, évi átlagban pedig 600—720 
tonnát.

A Fischer-—Tropsch féle műbenzint gyártó 
telep üzemének vezetése nehézkes művelet. Az

5. á b ra .

első telepek kezdetleges üzemvezetési és terme
lési állapotán nem sokat lendített a reaktortőr- 
fogatok kapacitásnövelésének az a módozata 
sem, amely a szintézist 5—15 atmoszféra nyo
más mellett valósította meg- A nyomás mellett 
működtetett reaktorok nem termeltek több vagy 
jobb összetételű terméket, mint az atmoszferi 
kus nyomásúak, de szerepük még sem lebecsü
lendő, mert a készüléképítés helyesebb módjára 
terelték reá a szerkesztők figyelmét. A sűrített 
gázzal táplált reaktorok hengeres kérész,ímet- 
szetűek, a reakcióhőt ugyanúgy vezetik el belő
lük, mint az atmoszferikus nyomásúra szerkesz- 
tettekből. Ezek is tulajdonképpen vízcsöves ka
zánok, de vízcsöveik függélyes helyzetűek és 
kettősfalűak. katalizátcrtöltésüket befogadó te
rük T-csövekkel van összefüggő rendszerré kap 
csolva. A reaktorok általában 7 m magas és 2,7 
m átmérőjű hengerek. 5—15 atm. nyomásig 31 mm 
falvastagsággal és belsejükbe 2100 db 44/48 mm 
átmérőjű, 4,5 m hosszúságú víz,eső van beépítve, 
amelyekbe ugyanannyi 22/24 mm átmérőjű cső 
illeszkedik koncentrikusan. A katalizátort a két 
csőfal közé töltik. Egy-egy reaktor 50 t súlyú, 
katalizátortérfogata mintegy 10 m3 és hűtőfelü
lete 2100 m2. Többnyire három termelési foko
zatban működtelik őket, de általában nem 2:1 
arányú szintézisgázzal, hanem fokozatonként 
más-más. egymástól csak kissé eltérő 14—1 8:1 
változó tbrCO arányú eleggyel. Katalizátor.ölr 
tésük élettartama is nagyobb valamivel, mint 
az atmoszferikus reaktorok katalizátoraié, 6—9 
hónap közötti. A 4. sz. ábra középnyomású 
reaktor vázrajza, az 5. sz. fénykép pedig közép.-
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nyomáson működtetett reaktorcsoportot mutat. 
Építettek olyan üzemet is, amely a gyártás I. 
szakaszában atmoszferikus, a II. szakaszban kö 
zépnyomáson működtette a reaktorokat.

Mind az atmoszferikus mind a középnyo
mású reaktorok (5—15 atm.) a háború alatt közel 
azonos esszé,ételű terméket szolgáltalak. A ter
mék iőtömege gőz]ia,mazál 1 apotban szállt el a 
reakeiótérből, a 2Cfl)-nál nagyobb hőmérséklet 
nól forró szénhidrogének és a bennük oldott 
szilárd vegyületek pedig a reaktorok alján foly
tak el folyadékzáróin ált gyűjtőt a r, á 1 y ok 1) a • 
A gőztartalmú meleg gáztömeget kiskereszt- 
metszetű magas tornyokba táplálták be, melye
ken víz, vagy mosóolaj permetezett alá. A 
mosótornyok hőmérsékletét az előá.lított ter
mék minősége szerint változtatták. Benzint at
moszferikus munkamódszer szerint termelő üze
mek vizet permetező tornyokban hűnk le a 
forró gáztömeget, ügyelve arra hogy a hűtő
torony alján elfolyó vízzel csak 145° felett forró 
vegyületek távozzanak. A ,»könnyű benzin“ 
tovaszáll a mosótornyok tetejét elhagyó gázzal- 
Ebből már aktív szénnel töltött hengerekben 
távoli.ják el a benzingőzt. Az aktív szénoszlo
pok telítődését úgy irányítják hogy a gáz pro
pán bután, továbbá propén- és buténtartalma 
(propilén és butilón) szóval a C3+C4 szénatom- 
számú szénhidrogének elszálljanak az aktívsze
nes hengerekből távozó gázzal cs más üzemi 
feltételek melleit működtetett hengerekben le
gyenek ugyancsak aktív szénnel — megköt 
hetők.

Atmoszferikus nyomás mellett működtetett 
üzemek ugyanazzal a kobaltka'alizátorral több 
benzint tartalmazó folyékony terméket szolgál
tattak. minit a középnycunásúak. Az 1. sz. táb
lázat atmoszferikus és középnyomáson működ
tetett két üzem reakciótermékének súlyszázalé
kában kifejezett párlatmennyiségeit tünteti fel.

1. tá b lá z a t

Atmoszferikus és középnyomáson működtetett 
két műbenzinüzem súly százalékban kifejezett 

párlat megoszlása
Atm . nyom ás K jzép n y o m ás

sú ly  °/o 
összes 

term ék

O lefin
ta r t .
té r f .

% -ban

sú ly  o/o 
összes 

te rm ék

O lefin
ti .r t .
té r f .

% -ban

C seppfolyósíthat:»  gázok (C3+ C 4) 14 45 10 40
B enzin  25—165 °C-ig . . . . 47 37 26 24
K özépola j 165—230 °C -ig  . . . 17 18 37 9
F ű t lo la j  2 Í0—J20 °C ig  . . . . 11 8 — —
L ág y  p a ra f in  320—460 °C -ig 8 — 17 —
K em ény p a ra f in  >460 °C  fe le tt 3 — 10 —

A táblázat adatai meggyőzően tanúsítják, 
hogy egymagában az üzemi nyomás változtatá
sával is eléggé tág határértékek között változ
tatható a kisebb és nagyobb hőmérsékletnél 
forró szénhidrogének aránya, egyúttal a reak- 
cióterm i kék többé vagy kevésbbé telített volta 
is. A középnyomású reaktorok telítettebb tér 
mákét szolgáltatnak, mint az atmoszferikus 
nyomásúak. Fontos jellemzője a folyékony 
reakció terméknek, hogy olefin szénhidrogénjei 
„guim“-képzésre nam hajlamosak de katalitikus 
reakciókkal nagyon értékes termékekké polime
rizálható mono-olefinek.

Benzintömegtermelós szempontjából kétség
telen fogyatékossága volt a háború tartama alaitt 
használt munkamódszernek, hogy a folyékony 
reakciótermé'k csak mintegy 60% benzinpárla
tot tartalmazott s ennek is mindössze 53 vo.t az 
oktánszáma- 20% benzolt és némi ólom.etraetilt 
(0 02—0,04%-öt) kevertek hozzá, hogy 72—78 
oktánszámúra javíthassák. A középnyomású 
munkamódszer még ennél is kisebb, 45-ös oktán
számú benzint adott» mert kevesebb mono-ole
fin van benne, mint az atmoszferikus nyomá
son gyártottban. De csak maga a primer-benzin- 
párlat silány motor,iizelöszer. Mint nyers
anyag- már sokkal értékesebb, mert polimeri
záló, vagy alkilező-eljárással 80-as oktánszámú 
tüzelő szerré nemesíthető.

A reakciótermék nagyobb hőmérsékletnél 
forró párlatai jól bevált Diesel-motor haj fő
szernek bizonyultak, a parafinok meg helyet
tesítették a kőolaj és barnaszénkátrány para- 
finokat.

A szintézis bárom különböző üzemre vonat
kozó és a nyers primér-termék 1 kg-j ára számí
tott költségeit, a 2. és 3. táblázatok tüntetik 
fel. Ezek adatai szerint a gázhalmazállapotú 
C3 és C4 szénhidrogéneket is beleértve, 1  kg pri- 
mer-termék termelési költsége 23,5—25,8 háború-

2. tá b lá z a t

Két üzem (A és B) egyhavi termeléséből számított 
termelési költségek

A B

M unkam ódszer N orm .
n yom ás

K is
n yom ás 
(10 a t.)

összes p rim er-te rm ék h o zam  g/m8IL +C O 163,5 164,5
T erm elés t hó l a p ....................................... 7000,3 4272,0
T erm elés i é v .................................................. 1944 1942

Összes Összes

N y e rsa n y a g p rim e r-  
te rm ék  á ra

p rim er- 
te rm ék  á r a

P íg /k g P fg /k g

K o k s z ............................................................. 7,70* 7,80” *
K o k s z k e m e n c e g á z ....................................... 4,75** —
Tiizelőszer, e n e rg ia , v í z ............................ 2,46 5,35
M u n k a b é r ........................................................ 1,08 1 ,2 0

A ny ag o k :
S z in té z is - k a ta l iz á to r ...................... * . 1,71 1,90
E g y éb  a n y ag o k  ............................................ 0,71 1,15
J a v í tá s  és f e n n t a r t á s ................................. 0,42 1,60
E g y éb  k ö l t s é g e k ....................................... 1,77 1,98

Összesen: 20,60 20,98

B evétel gőz és m arad ék g áz  e lad ásáb ó l 4,37 3,48

Összesen: 16,23 17,50
T ő k e k ö l t s é g .................................................. 7,48 8,31

Összes te rm e lé s i k ö l t s é g ............................ 23,71 25,81
A g y á r tá s  egyes te rm elési á g a z a ta in a k  

kö ltség e :
S z in téz isg áz te rm elés k ö ltség e  . . . . 13,25 13,74
S zin téz isgáz  t i s z t í tá s i  k ö ltség e  . . . 2,45 1,41
G ázsü rítc s  és CO2 e l tá v o lítá s  kö ltsége — 2,88
A p r iin é rte rm é k  sz in té z isk ö ltség e  . . 6 ,5 5 5,42
A  p r iin é rte rm é k  k iv o n á sá n a k  és f in o 

m ítá sá n a k  k ö l t s é g e ............................ 1,46 2,36
23,71 25,81

* 3,75 kg  á  23,68 KM /t. 
** 2,5 m3 á  1,9 P fg /m 8. 

*** 4,38 k g  á 17,79 K M /t.
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előtti értékű pfennignek adódik. A főtermék 
ára mindenképpen nagy és lényegesen nem vál- 
vái.ozhatik a mel.éktermékek értékesítési lehe
tőségével. A Fiseher—Tropseh-féle benzin is, 
mint valamennyi szénből készített szintetikus 
benzin, a háború előtti termelési viszonyok sze
rint legalább 100%-kai drágább, mint az ás
ványolajtól párolt. Jellemző a szintézisre, hogy 
magáin k a szintézisgáznak a termelési költsége 
az önköltségnek mintegy 60%-át teszi ki, vi
szont egy kg termékre jutó beruházási költség 
alig felénél több 1 kg termék gyártásához 
szükséges szintézis gáz áránál. Az eddig épí
tett telepek évi 40, 60, 80 ezer tonna terme
lési kapacitásúak (beleértve a C3+C4 szénhidro
génekét), csak egynek a kapacitása évi 160 000 
tonna.

A telepek építési költségeit 100% nál is na
gyobb eltéréssel adja meg az irodalom, régebbi 
építésű telepekre vonatkozóan az évi termelés 1 
tonnájára jutó 'tőkeköltséget, atmoszfer'kus nyo
máson működtetett telepeknél 800 márkára, kö
zépnyomású telepeknél 850—900 márkára. Köz
vetlenül a háború kitörése előtt épített telepek 
tőkeköltsége már kisebndk adódott: 650, sőt egy 
esetben 400 márkára.

A szintetikus benzin túl nagy termelési 
költsége arra sarkalta a kutatókat, hogv a tér 
m,elést olcsóbbá 'tegyék. Eleinte a termékhozam
növelés veit a cél, bár ez a törekvés már eleve 
nem sok reménnyel kecsegtetett. E téren a kö
zépnyomás alkalmazása sem járt jobb ered-

3. tá b lá z a t

É vi 58,728 t. p rim erterm éket (beleértve a C3+ C 4 
szénhidrogéneket) gyártó telep egyévi átlagos 

termelési költsége 1939—40-ben 
A prim er termékhozam (beleértve  C3+ C J

134,4 glm 3 H 2 +CO
V ízgázgryártás | P fg /m 8

K oksz  0,680 kg/m 8 (á RM  1 9 ,5 / t ) ..................................
E n e r g i a ...................................................................................
M u n k a b é r e k .........................................................................
■ Ja v ítá so k ,k a rb a n ta rtá s  és á l ta lá n o s  m u n k ak ö ltség

1,326
0,071
0,066
0,170

1,633

S z in té z isg á z g y á rtá s  és t is z títá s

V ízgáz: 0,915 m8,m 8 s z in té z i s g á z ..................................
E n e r g i a ...............................................................................
M u n k a b é r e k ........................................................ . .
G áz tisz tító  m a s s z a .............................................................
J a v í tá s ,  k a rb a n ta r tá s  és á l ta lá n o s  m u n k a k ö ltsé g

P fg /m

1,495 
0,' 80 
0,024 
0,056 
0,047

1,702

A p r im e rte rra é k  sz in téz ise

S z in té z isg á z : 7,44 m* H .+C O =9,49 m 8 
sz in téz isg áz  á  1,702 P fg /m 8. . .

E n e r g i a .......................................
M u n k a b é r e k .............................................

16,160
0,131
0,310

K a ta liz á to r 3,789
K ü lö n fé le  an y a g o k 0.291
-Ja v ítá s , k a rb a n ta r tá s ,  lab o r, és á lta lá n o s  

m u n k a k ö l t s é g .............................................

T e rm é k k iv o n á s :

1,076
21,757

K ondenzáció , ak tív -szen es m osás, á lla n d ó s ítá s  
( s t a b i l i z á c i ó ) ....................................................... 1,809

23,566

ménnyel, mert mind az atmoszferikus, mind a 
középnyomású üzemek legjobbjai egyformán 
165 g maximális terméshozamot adtak- Várlia 
tóan kevéssé hatásos módszernek mutatkozott 
a reakciót befolyásoló több egyéb tényező vál
toztatása is. Komoly javítást csak új promoto- 
roktól, méginkább új, elhanyagolt főkatalizáto
roktól és a H2:CO-arány megváltoztatásáról le
hetett várni. Utóbbiról ismeretes volt már, hogy 
változtatása letéríti a szintézist a benzin, álta
lában a szénhidrogéntermelés útjáról az alde
hidek, alkoholok, zsírsavak termelésének irá
nyába, úgyhogy benzintermelésre új katalizá
tor keresése mutatkozott a legremónyteljesebb 
újító tevékenységnek. Erre biztató támpontot 
nyújtott az a nagyszámú kísérlet, amelyet sok 
kutató végzett a legkülönbözőbb összetételű ka
talizátorokkal. E vizsgálatok mindegyike arról 
tett bizonyságot, hogy a szintézis rendkívül ér
zékeny a katalizátoröeszietétel legcsekélyebb 
megváltoztatására. Ruthenium-tartalmú kata
lizátorokról pl. megállapították, hogy 10 atm. 
nyomáson olyan szilárd parafinok keletkezé
sét mozdítják elő, amelyek közül eddig ismeret
len, igen nagy, C 170 szénatomszámút is sike
rült elkülöníteni.

A katalizátorvizsgálatok összeredménye 
azonban nem arra mutatott, hogy valamely rit
kább, vagy ritka elem, vagy ezek oxidja lesz 
a közeljövő szintetikus benzintermelésének ka
talizátora, sokkal inkább a technikai kémia 
legfontosabb katalizátorának, a vasnak a fel- 
használására terelte a figyelmet. A háborús 
kobakhiány méginkább arra serkmtette a ku- 
tatálst, hogy fámlkioballt helyett fémvasat hasz
nálhasson a szintetikus benzint gyártó ipar. 
A nagyfelületű fémvasat már Fiseher és 
Tropsch is alkalmasnak 'találták a szintézisre, 
de atmoszferikus nyomású kísérleti telepük szá
mára annakidején a kobaltnál kevésbbé alkal
masnak ítélték. A nyomás alkalmazása azonban 
a vaskatalizáitorok eddig nem ismert képessé
geinek felderítését tette lehetővé. Több mint 
2000 fémvas katalizátorkombinációval 50 cm3- 
től 1000 1. térfogatig terjedő készülékekben vég
zett kísérletek eredményei 'tanúskodtak amel
lett, hogy a v.as a kobaltnál hatásosabb és a 
termékül1 széf étel elváltozását sokkal erélyeseb
ben előmozdító hatóanyag. A kobaltkatalizáto
rok 185—200°-os hőmérsékletigényével szemben 
200—300° közötti hatásuk hőmérséklete és össze
tételük. késziitésmódjuk, redukálásuk feltételei
nek változtatásával, valamint az üzemtartás 
egyéb tényezőinek variálásával nemcsak gáz, 
folyékony és szilárd halmazállapotú szénhidro- 
génvegyületek csaknem tetszésszerinti arányú 
fő.érmékéinek képzésére alkalmas, hanem alko
holok és zsírsavak előállítására is. Készíthe 
tűnik velük olyan reakcióterméket, amely főleg 
kisebb hőmérsékletnél forró benzinszénhidrogé
nekből tevődik össze, de előállítható több mint 
60% kemény parafint tartalmazó termék is. 
Szabályozhatjuk a termékek olefin- és alkohol- 
tartalmát is: előbbit 30—80% között» utóbbit 
2—60% között. Vaskatalizátorok jelenlétében a 
H2:CO-arány is tágabb határértékek között mó
dosítható, mint kobaltjellegű katalizátorokkal.

Mindezek a megállapítások inkább labora
tóriumi kísérletek eredményein nyugvók és 
kevésbbé üzemi tapasztalatokra támaszkodók.
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A kísérleteket azonban a háború után is foly
tatták s úgylá iszik, hogy a Fischer—1Tropsch- 
szintézis üzemeinek munkaközössége jelentős 
eredményt ért el a vaskatalizátorok felhaszná
lása terén. Erre a feltevésre két tény enged kö
vetkeztetni- Egyik a , Ruhrchemie-Lurgi“ mun
kaközösség néhány hónapja megjelent ismer
tető füzete, amelynek állítása szerint a folyé
kony tüzelőszertermelést újszerkezem reakto
rokban 10—30 at. és 200—3003 között vaskatali
zátorral hajtják végre, ameJyel a termelés a 
réginek sokszorosára fokozható és a termék- 
összetétel két határérték között változtatható- 
Termelhetünk olyan folyadékot, amelyben csak 
8% a szilárd parafin, a többi főként gazolin és 
Otaj, de gyártiiatunk olyan anyagot is, amely
ben 65% a szilárd parafin és 35% a közelítően 
1:1 arányú gazolin és olaj. A másik tény ugyan
ennek a munkaközösségnek a megszálló angol 
hatóságokhoz intézett az a kérelme, hogy a nyu
gat-német területen megmaradt üzemekben en
gedélyezzék a szintetikus parafingyártás meg
kezdéséi annál is inkább, mert újabb módszer
rel a parafin mint főtermék gyártható, , kevés 
és amúgy is silány minőségű benzinhozam“ 
mellett.

Tudományos folyóiratokban a háború után 
közzétett, tanulmányok nagy száma tanúskodik 
amellett, hogy a Fischer—Tropsch-sz, intézis 
munkamódszereinek megjavítása sok kutató- 
intézmény programmját alkotja. Valamennyiök 
csaknem kivétel nélkül vaskatalizátorkcmbiná- 
eiók hatását vizsgálja. A kutatók egy része a 
nagyfelületű vasat oxidvegyületéből redukálta, 
mások vaspentakarboniliból készített vasat zsu
gorítottak némi alkáli, esetleg borax jelenlété
ben. Olyan vizsgálatok is ismeretesek, amelyek 
az ammóniaszintézis vaskatalizátorának maga
tartását tanulmányozták és azt benzinszinté
zisre is alkalmasnak találták. Készülékszerkesz
tők a reaktorok szerkezetén igyekeztek előnyös 
változást eszközölni. Nyugalmi állapotban lévő 
katalizátor használatánál a fáradt gázt vissza
táplálták a kontakanyagra néha 100 térfogat 
fáradt gáz 1 térf. friss szintézisgáz recirkuláció 
arányában. Mások zömök hengerek helyett ket
tősfalú vízzel hűtött csőreaktorokban szintézis- 
gázáramban lebegtetik a katalizátort. Ezzel a 
módszerrel, a vaskatalizátor élettartamát a ko

baltkatalizátorok 5000—6000 órás élettartamá
val szemben 11000 óra fölé Sikerűit növelni. 
Meglepő, hogy a lebegtetett vaskatalizátort mű
ködésének eitő iüöszakáoan aránylag gyakran 
kell benzinnel mosni, hogy a rárakodott para- 
finlepei.éket íecluják. Megkísérelték a fémport 
olajban is eloszlatni s a gázkeverékeit olajban 
lebegtetett katalizátoros folyadékoszlopon át
hajtani.

Mindezek a tanulmányok és törekvések azt 
bizonyítják, hogy sem a  tudomány, sem a ké- 
szüléképíiő gyakorlat a szintézist még nem 
tartja kellőképpen kialakult jellegűnek. Még- 
inkább ez a helyzet a szintézis irányát illemen. 
Többen már régebben nyilvánították azt a né
zetüket, hogy a szintézisnek nem a benzinter
mei és az elsődleges hivatása, sokkal inkább a 
kémiai ipar egyes alapanyagainak előállítása. 
Magát a munkamódszert is drágának tartották 
és tartják ma is oiyan, a gazdasági élet állal 
nagymennyiségben igényeit fogyasztási cikk 
gyártására, aminő a benzin. A szintézis közel
jövőjét inkább a továbbalakításra alkalmas 
mono olefinek, vagy alkoholok, zsírsavak ter
melésében látják. Benzin termelés szempontjá
ból a szakértők legtöbbje a szénalapanyagot ma 
még túldrága nyersanyagforrásnak tartja, in
kább olcsó földgázt javasolnak alapanyagnak 
felhasználni. Különösen az Egyesült Államok 
egyes technikusai foglalkoztak behatóan a föld
gázfelhasználásra alapozott Fischer—Tropscli 
szintézis gazdaságosságának tanulmányozásá
val- Hamarosan meg kellett azonban állapita- 
niok, hogy benzintermelésre a földgáz sem min
den közgazdaságban alkalmas nyersanyag. Az 
Egyesült Államokban pl- azért nem, mert a napi 
földgáztermelés benzinnéalakítása a napi ben
zinfogyasztásnak csak 15%-át szolgáltatná.

Mi sem természetesebb- hogy a szintézis 
mai gazdasági értékéről nem lehet minden ál
lam gazdaságára általánosan érvényes szabályt 
alkotni.

A kutatók és technikusok azonban változat
lan, sőt egyre növekvő érdeklődéssel kísérik 
ennek a sokoldalúan felhasználható, való' an 
szép szintétikus eljárásnak jelenét és jövőjét, 
mert már eddigi ismereteik alapján is tudják, 
hogv a vegyi ipar nyersanvaghiányának leküz
désére még sokféle lehetőséget rejt magában.

Szintétikus kenőolajok gyártása a Fischer—Tropsch eljárással és más úton
D r .  F K E I J N D  M I H Á L Y

Köztudomású, hogv a kenöo’aifogyasztós 
igen csekély a motorhajtóanyagokihoz, a motor
tüzelőszerekhez képest a gépjármüvek üzeménél. 
Normálisan nem több, mint a motorhajtóanya
gok 3—5%-a. Mindazonáltal világos, hegy kenő- 
’anyag nélkül nincsen gépüzem, tehát ott, ahol 
az ásványolajból készült motortüzelőanyag pót
lásáról kellett gondoskodni, ott felmerült a 
motorolajok kérdése is, — mint pld. a há
ború alatt Németországban. Ugyanaz a szem
pont teszi továbbá érdekessé a szintétikus kenő

olajok problémáját, amely szükségessé tette, 
hogy ma jóformán az összes országok szinté- 
tikus benzinnel foglalkozzanak, t. i. a földben 
tevő ásványolajnyersanyagkészletek kimerülé
sének a veszélye.

A szintétikus kenőolajoknak azonban nem
csak az előállítása, hanem ,a minősége is fontos 
kérdés. T. i. a nagv kompresszióval, nagy for
dulatszámmal működő motorok, főleg a repül ő- 
gépmotorck. mind kényesebb igényeket támasz
tanak a kenőolajjal szemben. Bátran elmond-
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nyersanyaghoz polimerizálás előtt 
ként, vagy pedig fentiazint

H H
H

/ c \ / G\

I
H H

0,2—0,5%

H C C—N -C  C H
I II II I

H C C—s - c  C H

hatjuk, hogy szintetikus kenőolajoknál a felso
rolt szempontokból (aránylag kis fogyasztás, 
megkövetelt különleges minőség, ásványolaj 
pótlása) a gazdaságossági tényező, a gyártás 
köl.ségessége nem túl fontos, nem érdekes, ami 
viszont nem vonatkozik minden 'tekintetben a 
m ot őrtüze lőanyagokra.

A szintétikus kenőolajok gyártása másrészt 
tisztán kémiai szempontból is érdekelhet ben
nünket, mert bizonyos tekintetben fényt derít 
az ásványi kenőolajok szénhidrogénjeinek sokat 
vitatott szerkezetére, a kémiai összetétel és a 
minősig, ill. a kenőolajok tulajdonságainak ösz- 
szefüggésére.

A Fischer—Tropsch—Orlov-e\jávássa\ kap
csolatban a háború alatt, Németországban tekin
télyes szintétikus kenőolajipar fejlődött ki, 
melynek a megszállott területeken, főképpen 
Franciaországban is voltak üzemei- Kiindulási 
anyagul olefinek szolgáltak, melyeket a 
Fischer—Tropsch—OrZon-eljárá.ssal gyártott pá
ráimból, vagy katalizátorparafinból, ill. gáz
olajból áhítottak elő hőbontási eljárásokkal 
(krakkolással), vagy azokból az egyéb termékek
ből, melyek a szintézis folyamán keletkeznek.

T. i. különleges olefindús közvetlenül nyert 
szintetikus benzinpárlatok clefinjeit is felhasz
nálják. Tudvalévőén a középnyomáson, vagyis 
10 atm.-nál végrehajtott szintézisnek volt egy 
olyan változata, mely főképpen folyékony olefi
neket, ill. általában clefindús termékeket adott, 
többszörös gázrecirkuláció és olyan CO:Ha arány 
alkalmazásával, mely 1:1—1,2:1-nek felelt meg.

Az olefineket alumíniumklorid alkalmazá
sával polimerizálták és a késztermékeket meg
tisztítva, frakcionálták. finomították. A gyártás 
céljára különösen jól feleltek meg a Fischer— 
Tropsch-termékek, melyeknek tudvalévőén ösz- 
szes szénhidrogénjei és így oleíinjei is egyenes- 
láncúak és amelyeknél a lánc végén van a ket
tős kötés. Az ásványolajtermékek hőbontási 
párlatai általában nem ilyen szerkezetűek és 
ezért nem feleltek meg, vagy pedig különleges 
előkezelést igényeltek.

Mivel ennél a kenőolaj szintézisnél olefin a 
kiinduló anyag, abból következik az, hogy a 
kenőolaj végtermék is részben olefin-jetiegű, 
vagyis tartalmaz még kettős kötéseket. Ennek 
megfelelően ezek az olajok eleinte nem is voltak 
állékonyak hővel* oxidációval szemben, de ké
sőbben sikerült a polimerizálás megfelelő veze
tésével teljesen stabilis termékeket is e’őállítani, 
melyek repülőkenőolajnak is egészen jól meg
feleltek. Ez a módszer abban állott, hogy a

adtak, mely eddig fel nem derített vegyfolya- 
matokat idéz elő a polimerizálásnál. Megjegy
zendő, hegy a kénvegyületek az utókezelésnél 
maradéktalanul eltávoztak e termékből, ami 
fontos is, mert újabb vizsgálataink kimutatják, 
milyen károsan befolyásolja a kéntartalom a 
kenőolajok állékonyságát. E vegyületek tehát 
itt nem mint inhibitorok szerepeltek és nem po
limerizálás előtt, hanem a kész kenőolajba ada
golva, teljesen hatástalannak bizonyultak.

Motorkenőolajak céljára az ásványolaj pár
latokból hasonló módon nyert elágazót áncú 
olefinek nem voltak alkalmasak, mert ezeknek 
a kenőolajtermékeinél a viszkozitási index és a 
stabilitás sem volt kielégítő.

Hogy a polimerizálás körülményeinek mily 
nagy a szerepe a szóbanforgó kenőolajszinté
zisnél, azt a következő példa mutatja. Iia tiszta 
AECle-ot használunk, akkor 1001 C-nál 4° E visz
kozitás ú és —14° C fagypontú olajat nyerünk, 
míg 2% Fe-tartalmú katalizátor ugyanilyen 
viszkozitású» de —35° C fagypontú terméket ad.

Ami az olefinek gyártását illeti, az I. G- 
Stettin-Pclitzben lévő telepén Fischer—Tropsch 
parafin krakkolásával, a Rhenania-Ossag gyá
rában különböző parafinek, a Ruhrchemie-nél 
Fischer—Tropsch gázolaj és izzasztott parafin- 
olaj krakkolásával állították elő az olefineket a 
polimerizálás céljára.

Az slumíniumkloridos polimerizálás üzemi 
bevezetése után ugyanilyen vagy hasonló mó
don tiszta etilénből is gyártottak az I. G. telepei 
a háború alatt kenőolajokat 60 atm. nyomáson, 
110—120’ C hőfokon.

Az etilént erre a célra a különböző gyártele
peken vagy acetilén liidrcg'nézésével, vagy 
etán hőbontásával, vagy hőbontótelepek hulla
dékgázaiból, vagy pedig kokszolók gázából állí
tották elő. Többnyire hengerel aj féleségeket 
gyártottak ilyen módon, melveknek tulajdonsá
gai végeredményben hasonlítottak az olefinek 
egyéb kenőolaj polimerizátumaihoz, amint az 1. 
táblázatból látható.

1. tá b lá z a t

Különböző gyártású, azonos viszkozitású motorolajok

M a g y a r m o to ro la j P e n n sy lv á n ia i o la j P o lim e riz á lt
o lefin

P o lim e riz á lt
e tilé n

A lk ile z e tt
n a f ta l in

P o lia lk ilé n
gliikol-

szárm azék

K én sav as
fin o m ít-

v á n y

Szolvens
finom ít-

v á n y

K én sav as 
f in o m ít

v án  y

Szolvens
fin o m ít-

v á n y

F iseh e r- 
T ropsch  

p a ra ffin b ó l 
(I. G. S te ttin -  

Pölitz)

(I. G. L euna, 
H eydebreck )

(R hein- 
p re u sse n — 
H om berg)

(,,U con-o la j‘‘)

V » E ° ................................. 10,70 10,87 11,15 11,00 11,26 11,00 12,15 11,19
F a js ú ly  21 C° . . . . 0,912 0,894 0,881 0,878 0,860 0,850 0,930 1,001
V . I ......................................... +67 +94 +106 +110 +115 +115 +88 +140
F a g y p o n t C ° ...................... — 2 +  5 +  0 — 18 — 30 -  30 -2 6 — 29
L obbp . C° ...................... 2"0 250 244 250 220 220 230 251
C onradson  ...................... 0,68 0,59 0,91 0,35 0,21 0,15 0,51 <0,01
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Az olefinkenőolajok eddig említett gyártási 
módszerei közül az egyiket, mégpedig azt, ame
lyet Steltin-Pölitzben használtak, tamil érdekes 
lesz a következőkben részletesebben ismertetni:

Fischer—Tropsch paraíint éspedig maxi
málisan 8(P C olvadáspontú terméket atmoszfé
rikus nyomáson és 490—510° C hőfokon bontot
tak el normális hőbontási berendezésben, mikor 
is jóformán tiszta olefinibermékek képződtek- 
A hőbontási hozadék a következő volt: kb. 28% 
bontási gáz és kb. 72% folyékony olefin 35—300° 
C közötti forrponttal, mely utóbbi került azután 
polimerizálásra.

Később részletezendő okokból olyan normál
olefinek gyártására törekedtek, melyeknél a 
kettős kötés a lánc végén van. Ebből a célból 
a hőbontási reakcióidőt lehetőleg rövidre kellett 
szabni, hogy a hőbontás mellett végbemenő izo- 
merizálódás és a kettős kötés vándorlásának 
lassúbb vegyfolyamatai lehetőleg háttérbe szo
ruljanak. Evégből a bontott termékek hirtelen 
lehűtésével kellett a vegyfolyamatot megszakí
tani. További bontásra csak az atmoszferikus 
szintézisnél képződő parafin volt alkalmas, 
mivel a közép-, ill. nagynyomású Fischer— 
Tropsch—Orlov-szintézis elágazó láncú kiindu
lási anyagot ad, amelyhez az ásványolaj para- 
finja is hasonló. Ezért nem lehet előkezelés nél- 
az utóbbit sem felhasználni.

Az így nyert, gyártásra alkalmas olefint 
vízzel hütött agitátorban 50—70° C-nál 24 óráig 
7—8% АЬСІб-al kezelték- A termékekből az alu
míniumkomplexet centrifugálással távolították 
el, majd az olajat vízzel mosták, mésszel és de- 
rí'tőfölddel kezelték, végül vákuumban desztil
lálták és finomították. Így nyerték a motor
olajat. míg a centrifugálással kiválasztott 
komplexből vízzel való megbontás útján hen
gerolajat állítottak elő.

V égeredményben a parafinnyersanyagra 
számítva kb. 50% motorolajat és 10% henger
olajat nyertek ilyen módon. Mivel a Fischer— 
Tropsch-parafin viszont a szintézisgázból nyert 
termékeknek összesen csupán 11%-a volt, 
és 1 ms szintézisgázból az atmoszferikus nyomá
son működő gyártásnál átlag 136 g össztermé
ket nyer.ek, 1 m3 szintézisgáz pedig, ha 5200 ka- 
1 óriás száraz barnaszénből állítják elő, 330 g 
barnaszenet fogyaszt, kiszámítható, hogy barna
szénre számítva csupán 2.7% kenőolaj keletke
zett. Erre céloztunk akkor, mikor bevezetőül 
megemlítettük, hogy ennél a problémánál a 
gazdaságosság kérdése nem szabad, hogy szere
pet játsszom. Az ugyanazon folyamatban gyár
tott benzin viszont javítja a rentabilitást.

Ami az olefinekből nyert polimerizált ola
jok tulajdonságait illeti, lássuk az 1. táblázat 
adatait, Feltűnő ezen olajok rendkívül alacsony 
fajsúlya, amely a táblázatban felsorolt összes 
szóbaj övő termékeknél jóval kisebb. Össze
hasonlításul felírtuk a táblázatban a magyar, 
valamint a pennsilvániai kénsavval és szolvens 
úton nyert kenőolajok tulajdonságait is. Meg 
kell jegyezni, hogy mindannyinak a viszkozitása 
ugyanaz, ami közvetlen összehasonlítást tesz 
lehetővé.

Ez a kis fajsúly, valamint a rendkívül mély 
fagypont és a nagy viszkozitási index arra mu
tatnak. hogy itt az ásványolajtól teljesen eltérő 
összetételű termékekről van szó.

A megejtett vizsgálatok szerint pl. hexade- 
cilénből kb. a következő szerkezetű polimerizált 
termék képződ.k, olyan reakciók folyománya
képpen, amelyek az alkilez.shez hasonlítanak:

- c - c —c - c -c - c - c -
I I I

( J l 4  C l 4  C l 4

Oktilénből pedig analóg módon ilyen szer
kezetű termék keletkezik:

- c - c - c - c - c - c - c -
I I I

C, Ce c„
Az előbbi viszkozitási indexe +140, fagy

pontja —12° C, míg az utóbbié +110, ill. —40° C.
Feltétel, hogy a kiindulási anyag egyenes 

láncú olefin legyen, melynél a kettős kötés a 
lánc végén van. Világos, hogy csakis ilyen szén
hidrogénekből épülhet fel a felírt szerkezetű 
molekula, mély nagy viszkozitású és jó tulaj
donságú olajat képez. Tapasztalat szerint az el- 
ágazóbb szerkezet kisebb viszkozitásnak és 
egyébként is eltérő tulajdonságoknak felel meg.

Az alkilezés azonban nem megy végbe az 
összes kettes kötéseknél, úgyhogy — amint em
lítettük — telítetlenség marad fenn-

Ennek megfelelően a polimerizált végter
mékek nyilván szintén olefin jellegűek, mint a 
kiindulási nyersanyag, ámbár a mély fagypont 
nem felel meg a nagy molekulasúlyú olefinek
nek. Viszont e termékek stabilitása kívánni
valót hagy hátra.

Teljesen hő- és oxidációálló kenőolajat si
került azonban előállítani a háború alatt naf
táim és klórozott szénhidrogének kapcsolása ál
tal a Friedel—Cra/fs-reakcióval, ami egyébként 
már régebben ismert művelet volt. Ezen a mód
szeren alapuló nagyméretű gyártást létesítet
tek a háború alatt Franciaországban és a 
Rheinpreussen-Homberg gyárában.

A kapcsolást nehézbenzin- vagy petróleum
oldószer jelenlétében hajtották végre, oly 
módon, hogv 500—600 lit. klórozott szénhidro
gént, 200—250 lit. olvasztott naftalint és 800 lit. 
nehéz benzint 70—1001 C-on 3—4 óra hosszat
12—15 kg alumíniumkloriddal kezeltek a reak
torban. A termékből a komplexet eltávolították, 
az olaiat közömbösítették, végül lepárlás, frak- 
cionádás és finomítás következett.

Ttt is kitűnt, hogy a naftáimhoz kapcsolt 
egyenesláncú alkilesoport ad csak megfe+lő 
eredményt, tehát itt is az atmoszferikus, ill. 
kisnyomáson nyert Fischer—Tropsch-féle pár
latok a legalkalmasabbak, mégpedig főleg a 
280—320° C között forró 16—18 szénatomos mole
kulákat tartalmazó ..Koga'in“. Ezzel szemben a 
középnyomású szintézisnél képződő, valamint 
az ásványolajból nyerhető termékek, amelyek 
elágazóláncú szénhidrogénekét is tarta’maz- 
nak, nem használta'ók fel cé'szerűen. Ez lát
ható a 2. táblázatból, amelyben egyaránt 280— 
320° C között forró és 20% klórt tartalmazó ás
vány olajpárlat és Fischer—Tropsch-párlat naf- 
talinnal kapcsolt termékei szerepelnek. Az ás
ványolajpárlatból készült termék fajsúlya nagy. 
viszkozitási indexe rendkívül rossz (negatív), 
Conradson-száma nagy. sőt fagypontja is magas.

Ezzel szemben, mint ahogy az 1. táblázat 
is mutatja, az egyenesláncú, vagyis normál-
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2. tá b lá z a t

N yersanyag 280—320° C párlat, 20%-ra klórozva, 
naftalinhoz Kapcsolva

Á sv án y o la j - 
p á r la tb ó l

F isch e r-T ro p sc h  
p á r la tb  51 
(K ogasin)

F a jsú ly  20° C . . 0,961 0,920
V*° E . . . . 8,2 12,0
V . I .......................... —16 +91
F a g y p o n t0 C . . +2 —25
O onrad so n  . . . 1,4 0,5

parafineket tartalmazó Fischer—Tropsch-pár- 
latból készült termék fizikai tulajdonságaiban 
a jó ásványi kenőolajok mellé sorakozik és 
ezenkívül stabilitása is teljesen kielégítő. Össze
tétele tehát nagyjában megfelel az ásványi 
kenőolajoknak, ill. ezek gyűrűkből és oldallán- 

eokból összetevődő szénhidrogénmcJekuláinak.
Ebből a szempontból is érdekesek a vizsgá

latok, amelyeket e szintétikus olajtermékkel vé
geztek a. kémiai szerkezetre vona tkozóan. 'A mo
torolajat 0,05 Torr nyomásnál molekuláris desz
tillálóberendezéssel párlatokra bontották és 
szintétikus úton előállított alkilnaftalinekkel 
hasonlították össze- Az eredményeket továbbá 
Raman-spektrumarialízisse 1 is ellenőrizték.

Az az eredmény adódott, hogy az előpárlat 
*250—430° C-ig főképpen l-alkilnaftalineket 6—■ 
12 szénatomos elágazatlan oldalláncokkal, a fő
párlat 430—460° C között /"-alkilnaítavineket 
16—18 szénatomos, elágazatlan oldailáncokkal, 
míg a 460' C fölött forró maradvány valószínű
leg dinaftilszármazékokát és magas kondenzá- 
-ciós termékeket tartalmazott.

Az összes párlatokban kisebb mennyiség
ben «-alki 1 naftalinok és diszubsztituált alkil- 
naftalinok is foglaltattak. Érdekes- hogy az olaj 
alkatrészeinek több mint 50%-áhan megtalálták 
a szintézisnél felhasznált eredeti 16—18 szén
atomé« egyenesláncú szénhidrogénmolekulát a 
naftalinhoz kapcsolva. Tehát bomlás csak 
aránylag kis mértékben következett be, a naf- 
talin és parafin kapcsolódása a várt módon 
ment végbe.

Ha az 1. táb lázatban  vizsgáljuk ezen olaj 
tulajdonságait, egyéb származású olajokkal 
•egybevetve, akkor láthatjuk, hogy az aromás 
magnak megfelelő nagyobb faj súly és mély 
fagypont, a parafin oldalláncokból kiadódó 
nagy viszkozitási indexszel párosul. Ebből lát
ható, hogy szintétikus úton a különböző termé
szetes ásványolaj típusok tulajdonságait tetsző
legesen lehet egyesíteni, párcsítani.

A technika azonban tovább megy és a nagy- 
kompressziójú, gyorsjáratú, túltöltött repülő
gépmotorok olyan igényeket támasztanak a 
kenőanyaggal szemben, melyeket szénhidrogén
olajokkal semmiképpen sem lehet maradéktala

nul teljesíteni. Sok kísérletezés, magasabb sa
vak észtereinek és egyéb anyagoknak kipróbá
lása után előállították a polialkilénglükol-szár- 
mazékokból álló, eddig legtökéletesebb motor
olajokat, melyek a motorüzemnél iszap- és koksz- 
képződést egváltalán nem mutatnak.

Ezeknek tulajdonságai is az 1. táblázatban 
láthatók. A nagy fajsúly is jelzi, hogy itt már 
nem szénhidrogénolajok szerepelnek. Látjuk, 
hogy a viszkozitási index minden várakozáson 
felül nagy, a fagypont, lobbanáspont minden
képpen kitűnő. Conradson-számuk gyakorlati
lag nincsen ezen olajoknak és, amint említettük, 
ennék meglelelően a motorban kokszleválás nem 
is mutatkozik.

Tehát új irányban adva van a kutatás útja. 
Jobb kenőolajokat kell és lehet ma előállítani, 
mint amilyenek az ásványolajtermékek. A gép- 
konstruktőrök azonban mind nagyobb igények
kel állnak elő, de az bizonyos, hogy a gépek 
szerkezeti anyagával, a vassal egyenértékűen 
hőálló kenőanyagokat nem lehet majd sohasem 
előállítani.

Másrészt amikor a gépészek állandóan a 
kenőolajra hárítják minden géphibának, min
den üzemzavarnak az okát, akkor meg kell gon- 
dolniok, hogy a gépkonstrukció, a gépek szerke
zeti anyaga is hibás lehet. Pl. a rossz dugattyú- 
gyűrűk nagy fogyasztást, végül elkokszosodást 
okozhatnak és emellett teljesen ugyanolyan je
lenségek léphetnek fel mint a rossz hőállékony- 
ságú kenőolajok használatánál- Tehát ezen a 
téren is helye van a  kísérheti munkának.

A gépkenés és ennek legfontosabb ága, a 
motorkenés problémáinak a megoldásánál, akár 
szintétikus olajok gyártásáról, akár minőség- 
javításról van szó, a gépkonstruktőrnek, az 
ásváuyolajtechnológusnak és a kenőteehiniikus- 
nak együtt kell dolgoznia.
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A pirít lebegtető pörkölése
D r .  S C H E R M A N  V I L M O S

A vegyészeti ipar gyártmányai között két
ségtelenül a kénsav foglalja el a legelső helyet. 
Ezen ipar majdnem minden ága használ kén
savat nyersanyag, vagy segédanyag gyanánt, 
de fogyasztói más iparok is, úgyhogy a kénsav
nak minél gazdaságosabb előállítása nemcsak 
a vegyészeti ipar számára fontos, hanem gazda
sági életünk más szektoraira nézve is-

A kénsavat kéndioxid katalitikus oxidáció
jával ólomkamara- vagy torony-rendszerekben 
salétromsav közvetítésével, vagy a kontakt-eljá
rásnál vanádium katalizátorral állítjuk elő, de 
ezen eljárások bármelyikénél a kehően előké
szített SO-gáz képezi a kiindulási anyagot.

A pirít pörkölésénél eleinte egyszerű akna- 
kemencéket, később az etázsos kézi üzemű 
Malétra-kemencékeit alkalmazták, amelyek 
azonban olyan nagy erőfeszítést kívántak a 
dolgozóktól, hogy a kemencébe való minden 
adagolás után legalább félórás pihenőt kel.ett 
tartani. Ezen embertelen munka kiküszöbölése 
céljából tértek a mechanikus kemencére. Eleinte 
ezen mechanikus kemencéknél igen nagy ne
hézségek léptek fel azáltal, hogy az egyes etá- 
zsokon lévő keverőkarok és az azokkal kapcso
latos fogak a nagy hőfejlődés és az SO-, továbbá 
a kisebb mennyiségben mindig jelenlévő S 03 
korrozív hatása folytán gyorsan elhasználód
tak. Gyakoriak voltak a kartörések, amelyek a 
kemence leállítására és esetleg újra való felfű
zésére vezettek. Ugyanis 1 kg rhombikus kén
nek SO--re való elégetésénél 2220 Cal. szabadul 
fel, Eucken szerint tiszta pirít, FeS-1 1688 Cal-t 
ad SCh és FesOs képződésénél.

Mint fentiekből kitűnik, a pirít mechanikus 
pörkölésénél egyik apparatív főszempont az 
exoterm-folyamat melegének elvezetése volt. 
A Herreshoff-, vagy a Lurgi-kemencéknél üre
ges főtengelyt és üreges karokat alkalmaztak, 
amelyek bizonyos léghűtést biztosítottak és 
főleg a Lurgi-kemencénél el tudták érni, hogy 
a legfelső etázs hőmérséklete 850° C fölé ne 
emelkedjék. Minél nagyobb egységek épültek, 
annál nehezebb volt ezen feltétel betartása, a 
képződő meleg elvezetése. A Wedge-kemencénél 
a karokban vízhűtést alkalmaznak, ami a víz
vezetékek szerelése miatt olyan nagyméretű fő
tengelyekhez vezetett, hogy ezek belső átmé
rője kb. 1500 mm. A pörkölés reakcióhőjének 
kihasználására alig gondoltak, csupán a 
Wedge-kemencék elfolyó hű ővizét használták 
ki időnként belső helyiségek fűtésére.

Már Lunge, zürichi egyetemi tanár, a mo
dern kénsavgyártás egyik iittörője a pörkölő 
kemencék utáni porkamrában gőzkazánt épített 
be, de kísérleteit meddőnek nyilvánította és 
gyakorlatilag kivihetetlennek vélte az ilymó- 
den való gőztermelést. A pozsonyi dinamit- 
gvárban kb. 30 évvel ezelőtt kísérleti üzemet 
állítottak fel, amelynél egy a Kerpely-féle ge
nerátor elvén készült piri tpörkölő működött. 
Ez a kemence sem vált be, a pirít rosszul pör- 
kölődött nagyok voltak a hőveszteségek. Free- 
man és Jentz mérnökök érdeme, hogy köze] 10 
évi kíséretezés és sok kudarc után megoldot
ták a lebegtető pörkölés kérdését.

Az eljárás a porszéntüzelés elvén épül fel. 
Alapfeltétele, hogy 0,1 mm-en aluli szemnagy
ságú. legalább 45% S-tarta.mú, maximum 2% 
víztartalmú pirít kerüljön lepörkölésre. A piri- 
tet az égéshez szükséges levegővel egy égési 
térbe fújják, amelyet közel 10005 C-ra fűtöttek 
fel, és amely térben lassan lehullva, , lebeg
tetve“, kiég és a kamra fenekén, mint pörk ösz- 
szegyűlik. A kemencében a hőmérséklet jóval 
magasabb, mint a szokásos mechanikus kemen
cékben, de erre az üzem szempontjából szükség 
is van, mert a finomra őrölt ércek lebegőképes
sége iiiggvénye a szemesenagyságnak, fajsúly
nak és a kemencében uralkodó hőfoknak- Mi
nél magasabb a gáz hőfoka, annál lassabban 
hull le a szemcse, tehát annál több idő áll ren
delkezésre az érc lepörkölésére. Ebből viszont 
adódik, hogy a finom szálló por leválasztása 
hidegebb gázokból könnyebb, mint forró gá
zokból.

A pörkölő térből a gázok a közvetlenül 
hozzákapcsolt kazánvérbe lépnek, ahol kb. 350° 
C-ra hűlnek és azután az elektromos portalaní- 
tóba kerülnek.

A pörkölést sematikusan az 1. sz. ábra 
mutatja. A folyamat lényege a következő:

A kb. 3% víztartalmú piritet elevátor szál
lítja fel egy tároló silóba, amelyből a ,-23“ ada
goló berendezésen keresztül a „24“ szállító sza
lag segélyével a „8“ jelzésű pörkölőtér felső 
boltoza.ára j u't. Itt gereblyés terelők a piritet 
kb. 1701 C-nál leszárítják kb. 0 3% víztartalomra, 
mely művelet alatt a piritnek bizonyosfokú ösz- 
szecsomósodása is történik. A leszárított pirít 
a „19“ vezetéken át a , 18“ előtörőbe kerül, a szá
rításnál keletkezett csomók aprítására, majd a 
„16“ rázó rostára, melynek sziitaszövet bevonata 
megfelel a lebegtető pörkölésnél előírt 01 mm 
szemnagyságnak. A szitán visszamaradó dur
vább részek a .,17“ törőhengerte kerülnek és 
aprítás után a „20“ silóba jutnak, a rázórostán 
áthullott piribtel együtt. Ezen siló kónikus ré
szének alján van elhelyezve az „1“ adagoló ké
szülék, amely a vibrátor elvén épült és auto
matikusan, óramű pontossággal működik. Ez 
tulajdonképpen a leglényegesebb része a lebeg
tető pörkölési eljárásnak. Az adagolt piritet a 
„2“ kb- 300 mm vízoszlop nyomással dolgozó 
fúvó a „3“ vezetéken át a kemence szárító etá- 
zsáról a „21“ vezetéken át elszívott kb. 120° C 
meleg levegővel együtt benyomja a kemence 
tetején lévő , 6“ elosztó kamrába, amelybe a > 4“ 
vezetéken át a „2“ fúvó azt a pótlevegőt is be
nyomja, amely a pirít tökéletes elégéséhez 
szükséges. Ezt a levegőmennyiséget az 5“ 
ellenőrzőkészülék szabályozza, az adagolt pirit- 
mennyiségnek megfelelően és egyszersmind re
gisztrálja az adagolásra került pirít és levegő 
mennyiségét. Időnként szitálási próbákat is el
végez és regisztrálja azt a piritmennyisé’get, 
amely 0.1 mm-nél nagyobb szemna gvságú. 
A készülékkel be lehet állítani az előállítandó 
SCh-gáz töménységét 0.5%-os határok között, 
amely beál’ítás a kb- öt percenként történő 
SO;-meglmtározások alapján történik. Ezeket 
a készülék szintén automatikusan végzi. Az el
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osztó kamrából a levegő-pirit keverék a ,-7“ kü
lönlegesen kemény öntöttvasból készült égő
fejen át a ,>8“ pörkölőtérbe kerül, ahol nagyjá
ban spirális mozgást végezve, a kemence tete
jéről annak aljára jut el kiégés közben.

A kemence alján a „9“ csonkom át szekunder 
levegőt szívnak be, részben a lepörkölés tökéle
tesítésére, de inkább a pörk hűtésére. A beszí
vott szekunder levegőnek egy kerámiai anyag
ból készült csigaszerű testtel bizonyos spirális 
mozgást is biztosítanak. Ezen szekunder leve
gőt már az a kénsavgyári ventilátor, ill. fúvó 
szívja be, amely a rendszerben a gázmozgatást 
végzi. A ,,9“ beszívó csonknál a huzat 5—8 mm 
vízcszlopnak felel meg. A ventilátorok, ill. fú
vók egyébként úgy vannak beállítva, hogy az 
égőtér alján csekély vákuum, felső részében 
pedig némi nyomás uralkodjon.

Az égőtér, a tulajdonképpeni pörkölő ke
mence, egy öntött acélhengerből áll. amelynek 
magassága a ítéljesítménytői függően 12—18 m, 
átmérője 36—7 :m. A henger belső felülete ma
gas olvadáspontú samott-iormakövekkel van 
kifalazva, míg külső felüvete úgy van salak és 
üveggyapottal szigetelve, hogy a felületi hő
mérséklete 60° C-t meg ne haladjon. Ezen szi
getelő réteget még egy 13 mm vastag vaslemez
ből készült hegesztett köpeny burkolja. Ezen 
köpeny körül 1Ö0 mm széles légtér van további 
2 mm vastag vasköpeny által kiképezve, amely 
a pirit szárításához szükséges levegőt szállítja. 
Ezen külső vasköpenyit további, kb. 35 mm 
vastag üveggyapotszigetelés fedi, amelyet vé
gül egy 05 mm vastag alumíniumlemez véd- 
Hőveszíeségek elkerülésére tehát a kemence a 
leggondosabban van szigetelve, ami elsősorban 
fontos a lebegtető pörkölés jó hatásfokának 
biztosítására.

A pörk a .,10“ tölcséren át hull a szállító 
kocsiba. Legújabban a pörköt már nem kocsik
ban szállítják el, hanem a szállítást egy öntött
vas serlegekből álló conveyor végzi, amelyet 
egy a „10“ tölcsér alatt elhelyezett öntöttvas
ból készült siló táplál. A legújabb konstruk
cióknál tehát a kemencét, ill. az égőteret olyan 
magasan kell elhelyezni, hogy úgy a s'.ló, mint 
a conveyor alatta elférjenek. Mindkettőt egy 
teljesen zárt. körülfalazott térben helyezik el, 
ami által az egész üzem levegője pormentes- 
A pörk-elszállítás teljesen automatizálva van. 
A siló leeresztő nyílása akkor nyílik, ha bizo
nyos pörkmennyiség összegyűlt, tehát a siló 
nyitott szerkezeténél bizonyos nyomás érvé
nyesül. Ha a nyitószerkezet, működésbe lép, 
egyidejűleg automatikusan megindí.ja a con- 
veyort, és a siló leeresztő szerkezete bezárul és 
leállítja a conveyort akkor, ha a silóban már 
csak egész kismennyiségű pörk van. Ezen le
eresztő szerkezetnek igen precízen kell működ
nie, hamis levegő beáramlásának megakadályo
zására.

A pörkölő kemencét megépítése után és 
üzembehelyezés előtt 6—8 héten át egész lassan 
kell szárítani, előbb fával kérőbb koksszal míg 
a végső felfűtést a ,-25“ ólai tüzelése« berende
zéssel végzik. Ezen végső előfűtés kb. 1000° C-ra 
26—30 órát vesz igénybe.

A kemence úgyszólván egyetlen, aránylag 
gyakran cserélendő és kopásnak kitett alkat
része a „7“ égőfej, amely a piritpor súroló ha

tásától szenved és állandó üzemben 3—4 havon
ként cserélendő. A pirit szállítására szolgáló 
acélcsövek is igen nagy kopásnak vannak ki
téve, amelyeket újabban úgy készítenek, hogy 
azokat betoncsővel veszik körül. Ez ugyan nem 
védelmet jelent, hanem inkább azt eredmé
nyezi, hogy az acélcső elkopása esetén a pirit 
szállítása részben betonfelület érintésével tör
ténik, ami nem kívánatos.

A kemencéből a megfelelő SO-- tartalomra 
beállított gázok (kénsavgyáraknál 7—10%, cel
lulóz-gyáraknál 11,5—12%) kb. 1000“ C hőmér
séklettel lépnek át a ,11“ gőzkazánba amely
nek alsó „12“ része kónikus falazattal van el
látva, a szálló por összegyűjtésére és könnyű 
leeresztésére. A kazán vízcsöves gőzkazán el
vén épült, azonban a csöveknek csak egyik 
vége van vízkamrába bepréselve, míg másik 
végük ívvel csatlakozik egy másik csőhöz, 
amely visszavezet a vízkamrába. A csövek leg
jobb minőségű acélból készülnek, de korrózió el
len öntöttvas hüvelyekkel vannak ellátva, ame
lyek az egyenes csövekre rá vannak csiszolva, 
az ívekre pedig ráöntve. Mindenképpen el kell 
kerülni, hogy a hüvely és a vízcső között le
vegőréteg maradhasson, amely szigetelőleg hat 
és a kazán hatásfokát csökkentené. A kazánból 
a gázok 300—350° C hőmérséklettel lépnek át az 
elektromos portalanítóba. Annak elkerülésére, 
hogy a kemencében, azaz magában az égőtér
ben a hőmérséklet 1000° C fölé emelkedjék a 
gőzkazánból kilépő, tehát már lehűtött SCb- 
gázok egy részét a „13“ öntöttvas-ventilátor 
segélyével a „14“ vezetéken át az égőfejbe 
nyomják,_ tehát az SO--gáz ezen részével bizo
nyos cirkulációt végeztetnek. A kemence tete
jének közelében uralkodó hőmérsékletet regisz
tráló hőmérővel állandóan ellenőrzik, ugyan-
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úgy, mint a gőzkazánból kilépő gázok hőmér
sékletét.

Az előbbiekben leírt berendezéssel 1 kg el
égetett piritkénből 2,7 kg 20 atm.-ás> 3005 C-ra 
túlhevített gőzt lehet nyerni. Ezen gőzmennyi
ség nemcsak hogy elegendő egy normális kén- 
savgyár energiaszükségletének fedezésére, ha
nem közel 30% felesleg is marad más üzemek 
(pl. piritaprítás) ellátására.

A gőzkazánnak a következő funkciókat kell 
teljesítenie:

1. Lehűteni az SCL-gázokat,
2. aránylag gyors hűtéssel megakadályozni, 

hogy a szálló porban finoman eloszlott FeaCL 
útján az S 02 katalitikusán oxidálódjék S 0 3-má, 
amely egyrészt erősen korrodeál, másrészt (pl. 
a cellulózgyártásnál) nem mindenhol kívánatos,

3. gőzt szolgáltatni.
Ezen feladatok teljesítésére szükséges, hogy 

a kazán vízcsövei tiszták legyenek, tehát gon
doskodni kell a lerakódó szálló por rendszeres 
eltávolításáról. Ez a lefúvató berendezésekkel 
történik, úgy, hogy a kazán falazatában, éspe
dig a falazat azon részén, amely szemben van 
a vízcsövek íveivel, csőcsonkokut helyeznek el, 
amelyeken át'egy bizonyos sorrendben kompri
mált levegőt fújnak a csövekre. A szálló por 
kérdése a lebeghető pörkölés első idejében ag
gasztó volt. Ugyanis a pörk ezen eljárásnál kb. 
40%-ban szálló por alakjában adódik (25% a 
gőzkazánban, 15% a kazán után következő 
elektromos portalanítóban)» de a gyakorlat azt 
mutatta, hogy az aggodalom túlzott volt, gondos 
üzemvezetés mellett ugyanolyan tisztaságú 
gázt lehet nyerni, mint bármely mechanikus 
pörkölőberendezésnél. Sokkal nagyobb gondot 
okozott az üzemben a vezetékek és ventiláto
rok gyors elhasználódása, amelyek a betonpán
cél dacára legfeljebb két évig tartanak és akkor 
cserélésre szorulnak. Ilyen javítási munkálato
kat többnyire összekötik a gőzkazán időszakos 
hatósági megvizsgálásával, amikor az üzemet 
amúgy is le kell állítani. Nehogy erre idő előtt 
szükség legyen, a kazántápvíz tisztítására nagy 
gondot kell fordítani, mint ahogy általában 
ezen SO--gázokkal fűtött kazán figyelmesebb 
kezelést kíván, mint egy közönséges vízcsöves

gőzkazán. Nem szabad figyelmen kívül hagyni 
azon körülményt, hogy két üzem áll vele kap
csolatban, egyrészt a gőztermelő és a gőzfo
gyasztó energiatelep, másrészt a S 02-t fo
gyasztó üzem, úgyhogy üzemzavar esetén mind
két üzemcsoport érintve van. Hogy pl. a ható
sági kazánvizsgálat idején az SO2-Í fogyasztó 
üzem (kénsavgyár, vagy cellulózgyár) ne szen
vedjen, elemi ként szoktak egyszerű kénégető 
kemencében néhány napon át égetni, aminél 
előfűtési idő nem szükséges és ami igen jó tar
talék.

A lebegtető pörkölésnél alig vannak mecha
nikus alkatrészek, tehát az anyagfogyasz.ás jó
val kisebb» mint a mechanikus pörkölőknél. De 
sokkal alacsonyabbak a befektetési költségek is, 
per egység elégetett kén kb. felére rúgnak a 
mechanikus kemencékkel szemben, annak elle
nére, hogy magas licenc-díjat kapnak a felta
lálók. Kétségtelen, hogy a lebegtető pörkölés 
ma a legmodernebb piritpörkölési eljárás, ame
lyet az ötéves terv folyamán épülő kénsav- és 
szuperfcszfátgyárnál is előreláthatólag alkal
mazni fognak-

Nagy problémát jelent azonban úgy a me
chanikus, minit a lebegtető pörkölésnél képződő 
pörk ér.ékesátóse. Már maga a szállítás is 
nehézségekkel jár, különösen a lebegtető pör
köléssel nyert finom, porszerű anyagnál, amely 
egyáltalán nem használható a nagyolvasztók
ban, még ha kémiai összetétele kifogástalan is. 
Ugyanis a finom pörkpor a nagyolvasztók to
rokgázaival kifúvódna. Ennek elkerülésére és 
a szállítás lehetővé tételére a pörköt darabosí- 
tani kell,/ ami agglomeráló berendezésekkel, 
vagy brikettálással történhet. Az agglomerálás 
nagyfokú, keveréssel egybekötött hőkezelésből 
áll, amelynek folyamán a pörk összeáll. A bri- 
kettáláshoz — magyar találmány szerint — 
melaszt, vagy szulfitlúgot alkalmaznak és jó» 
időtálló briketteket nyernek. Ezen eljárás 
ugyan drágább, mint az agglomerálás, viszont 
formált anyagot eredményez, ami a nagy
olvasztóknál való adagolást megkönnyíti.

A lebegtető pörkölő berendezés kezelésére 
az előbbiekben leírt üzemmenet mellett és con- 
veyor használatával a pörk kihordásánál, 
egyetlen dolgozó elegendő, akinek főfeladata az 
ellenőrző készülékek figyelése. A kemence erő- 
fogyasztásának megítélésére szolgálnak a kö
vetkező adatok:

Az aprító- és szitáló berendezés 12 HP
A piriíet és az égési levegő zö

mét szállító íúvó 18 HP
A kovandszáríitó 4 IiP
Az SOa hűtőgáz-cirkulációt végző

ventilátor 4 HP
A piritadagoló és hozzátartozó 

szállítószalag 4 HP
A pörkszállító conveyor 5 HP
Egyéb (kovandel-elevátor, lég- 

kompresszor és apróbb beren
dezések) 10 IIP

Ezen 57 HP

napi 40 tonna kén elégetésére, azaz 80 tonna 
100%-os SCVra és egyidejű 108 tonna gőz terme
lésére vonatkoznak.
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A termelési és fogyasztási számadatok elég 
bizonyítékot nyújtanak a szakembernek arra 
nézve, hogy a lebegtető pörkölés milyen előnyös 
gazdasági vonalon is. Ennek felismerése arra 
készteti az üzemeket, hogy a meglévő mecha
nikus pörkölő berendezéseket lebegtető pörkö
lésre alakítsák át. Főleg a Wedge-kemencék át
alakítására törekednek, lévén ezek ma a legna
gyobb mechanikus pörkölő egységek.

Egy átalakított Wedge-kemencét a 2-es 
számú ábra múltat be vázlatosan. Egy hétetá- 
zsos kemence négy felső etázsát lebontottál?; és 
ezáltal elég nagy égési teret nyertek. Az ötö
dik etázs feletti keverőkarokat meg kellett 
hagyni, mert az égő térnek nem lévén kónikus 
alsó része, ilyen mechanikus berendezéssel kell 
a pörk kihordásáról gondoskodni. A kb. 3—4% 
víztartalmú pirít a kemence mellett elhelyezett 
,■1“ spirá.keverővel ellátott silóba kerül, amely
ből a hatodik, később a legalsó etázsba jut ke
verőkarok segélyével. Ezen két alsó etázson 
történik a pirít 0 5—10% víztartalomra való 
leszámítása olyan SCb-gázokkal, amelyeket on
nan szívnak el, ahol a gázok a kemencével kap
csolatos gőzkazánból kilépnek- Ezen gázok a 
legalsó etázson lépnek be és a felette lévőből 
lépnek ki és úgy vannak irányítva, hogy a gáz
áram a kemence üreges tengelyének megma
radt, az égőtérbe nyúló csonkjának „11“ lefe

désére fújjon, ennek hűtése céljából. Magát az 
üreges tengelyt alulról befúvott hideg levegő
vel külön bűtik. A leszárított pirít a „3“ csa
tornán át a „4“ csiga segélyével az ,>5“ elevá
torba kerül, amely a piritet egy „6“ forgó szi
tához viszi. Itt a 01 mm szemnagyságnak meg
felelő finom rész a szárításnál képződő csomók
tól elválik, hogy azután a „7“ keverőkamrában 
a tökéletes kiégéshez szükséges levegővel keve
redjék és a „9“ ventilátorszerűen kiképzett be- 
íúvófej által a ,,8“ vezetéken át az égőtérbe ke
rüljön. A szitából kikerülő piritosomók a „12“ 
törőbe és onnan újból az elevátorba kerülnek. 
Az égőtérbe befúvott elegynek ezen berende
zésnél is spirális mozgást adnak, úgyhogy el
méletileg tulajdonképpen meg van adva vala
mennyi körülmény a lebegtető pörkölés ked
vező keresztülvitelére. De az égési tér átmérője 
magasságához képest mégis túl nagy, a spirá
lis mozgás sem olyan tökéletes, úgyhogy a le- 
pörkölés rosszabb, mint a kifejezetten lebegtető 
pörkölésre épített berendezéseknél. A porkép
ződés is nagyobbfokú, amit főleg a pörk kihor
dásához szükséges karok okoznak. Ezen hátrá
nyok ellenére az ilyen átalakított kemencék is 
gazdaságosan dolgoznak, mert a gőztermelést 
ugyanolyan kazán ugyanolyan hatásfokkal 
végzi, mint az eredeti lebegtető pörkölő beren
dezéseknél.

Mennyiségmérők és szabályozók
B E C Z K Ö Y  J Ó Z S E F

A modern tervgazdálkodás által bevezetett 
racionális üzemvezetés feltétlenül megkívánja, 
hogy az üzemi folyamatokat ne csak érzékeink
kel közvetlenül felfogható jelek után vezessük, 
hanem az ott előforduló jelenségekről minden
kor pontos, azonos alapokon nyugvó mérőszá
mokat kapjunk.

Az üzem helyes vezetése, az utókalkuláció, 
a költségek elemzése, az anyag- és energiaköny
velés szükségecsé teszik, hogy ne csak a beme
netét és a kijövetet, hanem a közbenső folya
matokat is műszerekkel mérjük.

Így nemcsak a termelési hányadokra, ha
nem a mincségingadozások okaira és helyi for
rásaira is értékes felvilágosítást kapunk. Külö
nösen megkönnyíti ezt a telemechanika, mely 
lehetővé teszi, hogy az összes műszereket, vagy 
azok másodpéldányait — a fontosabbaknál re
gisztráló műszerek alakjában — az üzemrész 
vezetőjének irodájában csoportosítsuk. Ugyan
innen állíthatjuk központi vezérléssel az üzem 
számos fontos tényezőjét. Iia pedig összekötjük 
a műszert a távvezérléssel néhány primitív 
„gondolkodó“ elemen át. eljutunk az önműködő 
vezérléshez, az au tómat i k ához.

Az üzemekben kétféle műszert használnak: 
laboratóriumi és üzemi műszereket. A laborató
riumi műszerekkel kényelmes és tiszta helyen 
ellenőrizzük az üzemből bevitt mintákat. A la
boratóriumi műszerektől jó darabig, csak lehető 
nagy pontosságot kívántak meg. Később azon

ban, amikor a laboratóriumok tevékenysége 
mindig több, a finomságokba hatoló részlet- 
munkával bővült rájöttek arra, hogy a labora
tóriumi munka is pénzbe kerül é? igye' e’tek a 
laboratóriumi készülékeket is minél könnyeb
ben és kevesebb fogással kezelhetőkké s ahoi le
het, félautomatikussá vagy teljesen automati
kussá tenni. Így a laboratóriumi üziemellenörzés 
laboránst munkával egyszerűsödött, a drágább 
munkaerők pedig felszabadultak a hibakeresés, 
új eljárások bevezetőre és a kutatás céljaira.

Az üzemi műszerektől régebben csak azt kí
vánták meg, hogy robosztus felépítésűek legye
nek, az üzem mostoha körülményeit, rázkódta- 
tást, nedvességet, meleget, port, vegyi behatáso
kat bírják. Újabban azonban a műszertechnika 
már annyira fejlődött, hogy a modern üzemi 
műszerek laboratóriumi pontossággal dolgoznak 
és igen sok, eredetileg üzemi célra készült mű
szer, éppen pontosságánál fogva, utat talált a 
laboratóriumokba. Magyarországon az üzemi 
részfolyamatok műszerezése nem tekinthet visz- 
sza régi múltra, de ezen a téren feladataink ter
mészeténél fogva az első helyen jár a kémiai 
ipar, aminek újabb nagy lendületet fog adni a 
nemrégen megindult országos műszeresítés.

A kémiai ipar leghasználatosabb műszerei: 
a mennyiségmérők, nyomásmérők, hőfokmérők, 
szintmérők, fajsúlymérők, vezetőképességmérők, 
pH-mérők és a különböző gázanalizáló készülé
kek. Ezek közül ez alkalommal a mennyiség
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mérőkkel foglalkozunk. Minden olyan ipari 
folyamat, amely mérhető, egyúttal szabályoz
ható is és ezért — ezúttal csak érintve — mind
egyiknél meg fogunk emlékezni a szabályozó 
berendezésekről is.

Mennyiségmérők.
A mennyiségmérőket két fő csoportra oszt

juk: köbözcmérőkre és áramlásmérőkre. A kö- 
bözőmérők a két leolwsás között átömlött ösz- 
szes mennyiséget tehát a tömeget, míg az áram
lásmérők az óránkénti, percenkénti vagy má
sodpercenkénti kilogrammok, köbméterek vagy 
literek pillanatnyi értékét adják meg- Ha az 
áramlásmérőket integrátorral, vagyis össze
gező- vagy számlálókészülékkel kötjük cssze> 
akkor mint köbözőmérők is használhatók. Ha a 
köbözőmérőket differenciáló, vagyis sebesség- 
mérő szerkezettel kötjük össze, akkor mint 
áramlásm érők m üködnek.

Az összefüggés tehát a köbözőmérők és az 
áramlásmérők közt, ha q az adott pillanatban 
az időegység alatt átfolyó mennyiség (amit az 
áramlásmérő mér), Q az összes mennyiség, mely 
t idő alatt átfolyt akár térfogatban, akár súly
ban mérve (amit a köbözőmérő mér),

2̂
Q =  I  f/dt 1)

h
Ezt a műveletet végzi el pl. az áramlás

mérőbe beépített integrátor.

Ezit a műveletet végzi el pl. a köbzőmérőbe 
beépített sebességmérő. Ezek szerkezeti kivite
léről még említést teszünk, de csak egész rövi
den, mert a gyárak készen szállítják őket,

1. Köbözőmérők.
11. Szilárd testek mérésénél adagonként 

mérő automata mérleget használunk. Ennek 
három fő típusa van. Az egyik típus megsza
bott súlyra van beállítva és amikor a beleön
tött áru súlya ezt a megszabott súlyt eléri, a 
hozzávezetés lezárul, a mérleg pedig kiürül. 
A kiürítések számát egy számlálókészülék szá

molja. E mérlegek elméleti működési sémáját 
az 1. a és b ábra mutatja. Természetesen a feladat 
a valóságban a szerkeze ti elemek nagy sokaságá
val van megvalósítva, itt csak az alapelvet 
ismertettük, ugyanúgy a következő két típus
nál is.

A másik típusnál a mérleg bármely betöl
tött mennyiséget mór, töltését és ürítését kéz-

o 0
l'b. ábra.

ze] vezéreljük, a mérési eredményeket aztán a 
mérleg egy számlálóművön automatikusan csz- 
szegezi.

Egyik ilyen elven működő elméleti séma a 
2. ábrán van feltüntetve. Az 1 mérlegkaron a 
2 tolósúly csúszik, melyet a 3 elektromotor ál
tal mozgatott 4 csavarorsó tói el a mérlegkar 
hosszában. Az 5 mérlegnyelv az elektromotor 
6 kontaktusával működik együtt. Ha már most 
a mérlegcsészébe árut rakunk, az 5 és a 6 kon
taktusok érintkezésbe jutnak és az elektromo
tor mindaddig jobbra tolja a 2 tolósúlyt, míg 
az egyensúly be nem áll és az 5 és 6 kontaktu
sok érintkezése meg nem szűnik. Ekkor a mo
tor megáll. A kezdő helyzetbe való visszatérí
tés egy külön reverzáló kapcsolóval történik, 
amely pl. a mérleg arretáló karjával van össze
kötve. Különböző nagyságrendű súlyokhoz a 
szerkezet ismétlődhet.

Az automatikus összegezést egy olyan 7 
számlálómű végzi, mely a 4 csavarorsóval van 
összekötve, de egy olyan (fel nem tüntetett) 
kilincskerék révén, mely a számlálóművet csak

3

akkor viszi előre, ha a 2 súly kifelé megy. míg 
annak visszafelé haladásánál a számlálómű 
állva marad. Így tehát a számlálómű csak az 
előrehaladásokat, tehát a mért súlyokat adja 
össze.

A harmadik típusnál az anyagmennyiség 
egy mér.egkarnak kiképzett szállítószalagon ha
lad át. A mindenkor a szalagon levő egységnyi
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hosszú rétegnek a súlya a szalagsebességgel 
szorozva megadja az időegység alatt áthaladó 
anyagsúlyt. Ha a készüléket integráló (szám
láló) berendezéssel kötjük össze, az megadja az 
összes áthaladt súlyt.

A 3. ábrán folytonos működésű automati
kus mérlegrendszer van feltüntetve. Az anya
got 2-nól adagoljuk a 2 szalagra és az azt 3-nál 
hagyja el. Középen a szalagot a á lemez tá
masztja alá, mely az 5 vezetékben van párhu
zamosan vezetve. A valóságban a vezetés 
komplikáltabb parallelogramma szerkezetekkel 
van megoldva, ezek részletes ismertetése azon
ban az alapelv megértéséhez nem szüks'ges. 
A lemezt a 6—6 rúgok támasztják alá, úgyhogy 
az az a és b között 1 szalaghcssz terhelésével 
arányosan süllyed be. Egyenletes adagolás ese
tén ha g a percenként adagolt anyag súlya, 
kg/min, w  a szalag sebessége m/min és a kg az 1 
szalaghossz terhelése, amit a rúgó felvesz

aw
3  =  ~ 7

Pll , vagyis a = ~  3)
Ha már most a mozgó részre a 7 indexet és 

mellé a 8 skálát helyezzük, ezen mindenkor le
olvasható a percenként áthaladó g anyagmeny- 
nyiség. Ily viszonylatban tehát a készülék 
áramlásmérő. Ha már most az 5 rúdra a 9 
számlálómű tokját szereljük, a számlálómű 
10 haj tó tengelyére pedig a 11 surlódó korongot, 
mely a 12 tárcsa surlódó homlokfelületével 
érintkezik, összegező (integráló) műhöz jutunk. 
Ha a 10 tengely hossza úgy van megválasztva, 
hogy terheletlen szalagnál a 11 kerék éppen a 
12 surlódókerék középpontjában legyen, akkor 
terheletlen szalagnál a számlálómű nem mo
zog tovább. Ha a szalagon anyag halad keresz
tül, a 11 kerék lefelé süllyed és a 12 kerék kö
zéppontjától a terheléssel arányosan távolodik 
el, tehát nagyobb sugarú körre kerül és for
gatni kezdi a számlálóművet az eltávolodással 
arányos sebességgel. Így tehát a számlálómű 
forgási sebessége a szalag a terhelésével ará
nyos, minthogy pedig a 12 korong hajtását a 
szalagról kapja, annak sebessége a szalagéval 
arányos és ezzel már kielégíti az 1) alatti kép
letet, melyet a súlyokra éppúgy felírhatunk, 
mint a térfogatokra, mert azok a súlyoktól csak 
egy szorzóállandóban, a fajsúlyban különböznek.

Tehát ha a í idő alatt átment összes súly, 
amit az integrátor mutat G, akkor

t,
G = J  gdt 4)

Minthogy az integrátor hajtása a szalag hajtó
művéről történik és elképzelhető hogy a szala
got különböző sebességekkel járatjuk, olyan 
formulát is kereshetünk, mely nem az idő, ha
nem a szalag útjának függvényében adja meg 
az átment mennyiséget.

Fenti képletben a 3) alatti egyenletet he
helyettesítve

ti  ti ti t i

A rúgó használata miatt a 11 kerék eltá
volodása a 12 kerék forgási középpontjától az a 
terheléssel arányos. Tehát

r =  na 6)

Ha s a szalag összes megtett útja
t‘2

J  w d t= s

innen

d t  —

ds
dt
ds
w

7-et behelyettesítve. 5-be

n  1 1  dsG = ----, wr —« t w

G =  1 -v- I rdsa l  ]

7>

8>

Míg tehát a szalag s utat megtesz, a szám
lálómű a fenti mennyiséggel fordul el. Hogy 
az időt kiküszöbölhettük a képletből, az azt je
lenti, hogy a készülék akkor is helyesen mutat, 
ha a szalagsebesség közben változik.

A legegyszerűbb példaként említett koron
gos integrálokat mérőkészülékeken nagyobb 
terjedelmük miatt ma már nem igen használ
ják, de fenti képletek bármely más rendszerű 
integrálóra érvényesek.

12. Cseppfolyós testek. Kis mennyiségek 
mérése a íolyadékmérő dobos mérőkkel történ
het, amilyenek a Siemens-, Junkers- stb. típu
sok. Ezeknél a folyadék egy dob kerületén levő

kamrákat tölt meg és azokat a továbbhaladás
kor ismét kiüríti. Helyes készítés eseten alsó 
érzékenységi határuk majdnem nulla, még 
cseppekben átfolyó folyadékmennyiségeket is 
mérnek. (4. ábra.) A tengelymenti csatornából 
a folyadék a 2 nyílásokon át sorban az I, 11, 
111 kamarákba folyik és azokat elforgatva, a 
dobból kiömlik.
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Ütközőkerekes mérők. Mint házi vízórák a 
legelterjedtebbek!. Az áthaladó víz ütközéssel 
egy útjába helyezett lapátos kereket forgat.

Bolygódugattyús vagy támolygó tárcsás 
mérők. (5. ábra.) Ezeknél a víz egy gömbövben 
támolygó, vagyis olyan mozgást végző 1 tár-

a
5. ábra.

csát hajt, amelynek középpontja helytálló és 
azt a 2 perselyben ágyazott gömb vezeti, ten
gelyének két vége pedig e középpont körül 
kettőskúp mozgást végez. A mozgást a 3 ten
gelyre ékelt 4 fogaskerék viszi át a számláló
műre. A 3 tengely függőleges geometriai ten
gely körül keringő kúpmozgást végez, de sem 
a tengely- sem a rajta levő fogaskerék saját 
tengelye körül nem fordul el. E mérők nem 
korrozív olajokhoz és más kenőképes anyagok
hoz pontosságuk miatt igen jól használhatók, 
vízben és vizes oldatokban azonban egy idő 
múlva kikopnak és veszítenek pontosságukból.

Rotációs mérők. A rotációs kompresszorok 
fordítottjai. Kopásra szintén hajlamosak, de 
egymásra forduló felületeik jelentékeny részét 
rúgok szorítják egvmáshoz, ami kopás esetén 
automatikus utánállítást eredményez. (6. ábra.)

Woltmannszárnyas mérők. Gyártási tech
nikájuk ma már igen részletesen ki van dol
gozva. E mérőknél egy csavarszárnyas kerék 
van a folyadék-, gáz- vagy gőzáramba he
lyezve. amely kerék (igen kis késéssel) a folya
déknak a csőben megtett útját méri. Kiveze
tése igen gyakran mágneses, úgy hogy tömsze- 
lencére nincs szükség. A Woltmannszárnyas 
mérők elterjedtek mint parciális mérők is (7. 
ábra), amikor is a vezetékbe egy 1 mérőpere-

e
6. áb ra .

met építenek be és ennek két oldalára kapcsol
ják a 2 Woltmannszárnyat. A beépített mérő
perem változtatásával a mérési határok is vál
toztathatók, pl. 600—6000 liter/óráról 6000— 
60 000 liter/órára.

Az így összeépített egység nagyobb átmé
rőjű csövekhez szintén használható, mint par
ciális mérő (8. ábra), ahol az 1 vezetékbe a 2

7. ábra.

mérőperem van beépítve és vele parallel a 3 
mérő. 2%-os pontosságú eredményeket lehet 
kapni pl. egy 800 mm átmérőjű vezetékbe he
lyezett 600 mm fúratú mérőperemmel parallel 
kapcsolt 50 mm-es Woltmannszárnyas mérő
vel, ami úgy beszerzési költségben, mint javí
tásoknál igen nagy megtakarítást jelent. A be
rendezés tehát analögonja a shuntölt áram 
számlálónak. Gőzre is használják.
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Elvétve találunk még billenőtartányos, 
továbbá az időszakos kút elvén alapuló mérő
ket. Előbbieket igen sokszor nem mérésre, ha
nem arányos adagolásra használják, amikor is 
egy merítőedényt mozgatnak.

A palackgázokat legegyszerűbben súly sze
rint mérjük. A palack tartalma sűrített gázok
nál megállapítható még a palack nyomását 
mutató manométerről is. Elnyeletett, vagy 
cseppfolyósított gázoknál azonban csak a súly 
szerinti mérést használhatjuk. A súly szerinti 
mérésnél arra kell vigyázni, hogy az elvezető 
gumi- vagy fémtömlő a súlymérést ne befolyá
solja. Lehet rugalmas fémesőspirálist alkal
mazni, ennek rugalmas deformációs erőszük
ségletét a mérés előtt üres mérlegen meghatá
rozhatjuk, de erre az intézkedésre csak igen 
pontos méréseknél van szükség.

13. Gázok. Nedves gázmérők. Mérőszervük 
a Crosley dob: kétharmad részben folyadékba 
merülő kamarákra osztott dob, melynek szög- 
útja az áthaladó gáz, köbtartalmával arányos. 
Alsó érzékenységi határuk úgyszólván nincs, 
a legkisebb mennyiséget is mérik. Terjedelmük 
azonban a teljesítőképességükhöz képest igen 
nagy és átömlési ellenállásuk igen erősen nő a 
terheléssel. Zárófolyadékuk víz lévén, a rajtuk 
átér omló gázt vízgőzzel telítik. Ha ezt el akar
juk kerülni, kis viszkozitású, de lehetőleg kis 
gőznyomású olajat használunk a töltésre. Kü
lönleges célokra készítettek már kizárólag vas- 
alkatrészekből hegesztett, higanytöltésű mé
rőt is.

A 9. ábra egy laboratóriumokban haszná
latos ú. n. kísérleti gázmérő szerkezetét tünteti 
fel. A gáz az 1 pipacsövön áramlik be a 2a ten
gely körül forgó 2 mérődob 2b mérődámjába. 
A 2 dobot a 2c doblevelek négy mérőkamrára 
osztják, melyeken a gáz csak úgy tud áthatolni, 
ha a dobot elforgatja, amint ezt a következő 
ábrák kapcsán ismertetni fogjuk. A dobon át

haladt megmért gáz a 3 köpenybe jut, ahonnan 
a 4 toldaton és 5 csövön át a felhasználási 
helyre kerül. A 4 toldatba manóméiért és hő
mérőt iktatunk, hogy a távozó gáz állapotát 
ismerjük. Minthogy a gáz nagy felületen érint
kezik a vízzel, kiömlésekor 100% a relatív 
nedvességtartalma. A mérő megtöltése előtt 
azt először pontosan vízszintesre kell állíta
nunk, a rajta levő függő ón vagy libella segé
lyével. A mérőnek vízzel való feltöltése a 6 
töltőcsavaron át történik, ürítése pedig a 7 
ürítőcsavaron át, amely helyett néha csapot al
kalmaznak. Természetesen ugyanúgy megtölt
hető a mérő a manométer vagy a hőmérő gumi
dugójának a helyén is. Hogy meddig töltsük, 
azt a vizái’ásmutaitó mutatja. Magyarországon 
legelterjedtebb az általam szerkesztett és a 10. 
ábrán megadott forma, melynél a gázmérő víz
terével az 1 csapon át összefüggő 2 üvegedény 
aljából a 3 tüske nyúlik felfelé, melynek ma
gassága úgy van megállapítva, hogy normális 
vízállásnál éppen érinti a víz felszínét, ami az 
üvegen át alulról ferdén benézve igen jól lát
ható. Ha a vízállás ennél alacsonyabb, a mérő 
késik, kevesebbet mutat, ha többet, siet. A tö
vis beállítását ne változtassuk meg, mert ak
kor eltolódik a mérő hiba görbéje. A megtöltés
nek és vízszintbeállításnak mindig nyitott be
menet és kimenetnél kell történnie, mert kü
lönben a gáz nyomása a víz szintjét módosítja. 
A szint beállítása után az 1 csapot zárjuk el, 
nehogy a gáznyomás a vizet a vízállásmntatón 
á,t kinvomja. Célszerű a mérőt használat előtt 
legalább egy nappal megtölteni, hogy a víz a 
helyiség hőmérsékletét felvegye. Acetilént réz
ből készült vagy rézarmatúrás mérőn ne mér
jünk.

A mérődob működése a 11. és 12. ábra kap
csán érthető meg. A nedves gázmérőknél 
ügyelni kell az előírt folyadékszint pontcs be
tartására, különben a mérési pontosság szen

ved. Ez az eltérés helytelen vízszintnél 10%-ot 
is kitehet.

A 11. ábra a mérődobot eltávolított dóm 
és köpeny mellett mutatja. Látható, hogy a 
dobválaszfalak, az ú. n. doblevelek a tengelyre 
felcsavart Z formájú alakzatok. Ha ezeket egy 
síkba kiterítve képzeljük és hozzárajzcljuk még 
a víz szintjével alkotott metszeteket, a 12. ábra
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szerinti alakzatot kapjuk, amelyről a mérő mű
ködési elve könnyen megérthető. Látható, hogy 
az alsó nyíl irányában a d oklevelek között az 
1 kamarába hatoló gáz azt a vízszinttől eltávo
lítani igyekszik és jobboldali falának feszülve, 
jobb felé forgatja. Ugyanekkor a 2 kamara

mindjobban vízbe merül s a víz belőle a gázt 
a felső nyíl irányában kiszorítja. Mire az 1 ka
mara megtelt gázzal, a 2 kamara pedig vízzel, 
az 1 kamarának az ábrán alul jobbra levő része 
elérte a vízszintet, felül balra levő része pedig 
kikerült a vízből. Tehát ebből kezdődik meg a 
kiömlés, a beömlós pedig az előtte levő kama
rába. így a működés folytonos.

Száraz gázmérők. Mérőszervük vékony, pl. 
juh- vagy kecskebőrből készült bőrmembrán, 
amelynek két oldalára egy, a gőzgépéhez ha
sonló tolattyii vagy szelepszerkezet váltakozva 
vezeti rá a gáznyomást és vezeti el a már meg
mért gázt. A membránszerkezet aztán for- 
gattyú vagy kilincsmű segélyével hajtja a 
számlálóművet.

Ennek működési elvét a 13. ábra mutatja, 
ahol az 1 csonkon át beömlő gáz a tolattyú- 
tiikör 2 nyílásán át a 3 mérőkamarába jut és 
a 4 membránt balra nyomja, míg a membrán 
által az 5 kamarából kiszorított gáz a tolattyú-

gétől függ, úgy hogy egész kis mennyiségeket 
már bizonytalanul mér, a mérőbőr korrozív gá
zokra érzékeny, a mérési hiba egy-két év alatt 
eltolódik, úgy hogy gyakrabban kell a mérőket 
ellenőrizni. Üjabban külföldön műanyagokból, 
pl. olajálló műgumival itatott selyemhői ké
szült membránokat is használnak, ezek a kor
rózióállóságot jelentékenyen megnövelik. Szá
raz gázmérővel oxigént ne mérjünk.

Az egyik cég forgalombahozotf oly regisz
tráló szárazmérőket, amelyek diagrammot raj
zolnak, így az időegység alatt átáramlctt meny- 
nyiséget is feltüntetik.

Forgódugattyús mérők. A Eoots-féle fúvók 
megfordításai, egymáson legördülő piskóta- 
keresztmetszetű forgótestekkel. (14. ábra.) 100 
m3 óránkénti mennyiség felett használjuk őket. 
A maximális terhelést a rotorok deformációja 
miatt csak 10% -kai szabad túlhaladni és a mé
rési pontosságot csak a normál terhelés 10%-áig 
garantálják. Méretei a csőátmérőhöz képest 
igen kicsinyek, úgy hogy gyakran szinte csak 
egy nagyobb idomdarab benyomását keltik.

Bolygódobos mérők. (Brandl—Mar'schkai.) 
Ezeknek állótengelye kúpmozgást végez és 
részben folyadékba merülő alul nyitott dobjá
nak széle egy körsínen gördül, miközben mérő
kamarái élükkel vízbe merülnek és abból ismét 
kiemelkednek. Érzékenysége olyan, mint a 
Crosley dobos mérőké, méretei azonban sokkal 
kisebbek és a túlterheléssel szemben nem érzé
kenyebb a száraz gázmérőnél.

A köbözőmérők főleg olyan helyeken van
nak elterjedve, ahol gázoknak köbtartalom sze
rinti vételéről és eladásáról van szó. A köböző
mérők ugyanis hitelesíthető mértékek és oly 
kivitelűek, hogy az állami mértékhitelesítő hi
vatalok azokat a szerkezethez való hozzáférést

8
14. á b ra .

tükör 6 nyílásán és a 7 tolattyúkagyló alatt át
hatolva a 8 csonkon át távozik.

A száraz gázmérő átáramlási ellenállása 
(nyomásveszteség) sokkal kevésbbé változik az 
átömlő gázmennyiséggel, mint a nedves mérőé, 
járása könnyebb, szerkezeti súlya kisebb és a 
túlterhelést jobban bírja. Ezzel szemben érzé
kenysége a tolattyúk, illetve szelepek tömörsé-

megakadályozó hitelesítési ólomzárakkal ellát
hatják. Az üzemek belső méréseire inkább a 
következőkben tárgyalandó áramlásmérőket 
használják, mert azok precíziósán képezhetők 
ki, mérési pontosságuk állandóbb és automa
tizmusok vezérlésére! is használhatók.

(Folytatása következik)
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Újítások
K észü lék  fo ly to n o s  d esz tillác ió ra

Herczeg Jenő, Lugosi György és tsai, Chinoin

Modern, nagyüzemi megoldások általános 
törekvése, hogy a legkülönbözőbb gyártási mű
veleteket folyamatossá tegye.

Természetesen áll ez a desztillációra is. Ezen 
a téren többféle megoldás ismeretes. A folyama
tosság elvének megoldása a következő előnyök
kel jár:

A desztilláció azonnal indítható és bármikor 
megszakítható. A desztilláció megszakítása ese
tén újrainduláshoz nem kell visszahűteni az 
apparátust.

Az előmelegítés igen gyors.
A desztillálandó anyagok aránylag igen rö

vid ideig vannak kitéve hőhatásnak így  külö
nösen gyorsan bomló anyagok desztillációj ára 
alkalmas.

A lűtőgázkihasználás sokkal jobb, mint a 
duplikátoroknál.

A folyamatos desztillálás elvének megoldá
sára egy csurgatórendszerű desztillálókészülé
ket szerkesztettünk. Különös irányelvként állt 
előttünk, hogy a készülék olcsó és gyorsan el
készíthető legyen.

A megoldás a következő formában valóban 
jóval olcsóbb a hasonló teljesítményű appará
tusoknál, és házilag, gyorsan előállítható.

Készülékünk leírása:
Egy 2,5 m hosszú, 160 mm átmérőjű vas

csőbe behúztunk 30 m hosszú, 1/2"-os vascsőből 
készült spirált. Ezen spirál be- és kiömlése az 
alsó záró táphoz van hegesztve, így lyukadás 
esetén kihúzható a csőből. A spirál közöd há
rom terelőhüvely van elhelyezve. A desztilláló
cső tetején 500 mm X  500 mm-es három ütköző- 
lemezes cseppfogó van elhelyezve. Innen csatla
kozik a hűtőrendszer.

A készülék hűtőfelülete 2,3 m2
„ >, hűtőfelülete 4.8 m2
,» „ gőzkihasználása 80%
„ -, kapacitása 40.— kg deszt.

víz/óra
„ -, kapacitása 200.—• kg deszt.

benzol/óra
A készülék ára (állványzat és armatúrával) 

5045 — Ft.
Megfelelő kapacitású öntöttvaskészülék ar

matúrával 28 285.— Et.

A készülék működése.
Az adagolóhordóba (1)- amelynek mérete 

tetszés szerint változtatható, vákuum segítsé
gével szívatjuk fel az anyagot és onnan folya
matosan a desztillálótoronyba adagoljuk (2). 
A beadagolt anyag a terelőihűvelyek és a spirál 
vezetés mellett a kígyócsövön folyik le, ahol át- 
hevül és megtör, énik az egyik anyag kidesztillá- 
lása a cseppfogón keresztül (3) és a hűtőberen
dezésen (4—5) kondenzál és felfogható. A forró

folyékony maradék folyamatosan folyik ki a 
desztillálócső alján.

A felügyeletet igen megkönnyíti az a kö
rülmény. hogy a gőzbiztosítószelepre síp van 
szerelve Ez a síp. jelzi a desztilláció végét a kö
vetkező módon: a desztilláció alatt nagyobb-

mennyiségű gőz szükséges a kívánt nyomás biz
tosítására. Amikor az adagolandó anyag elfogy, 
nyomásemelkedés áll elő, a biztosítószelep lefúj, 
és a síp jelzést ad a kezelőnek. Ugyanezen elv 
alapján duguláskor is jelez, vagy gőztúladagolás 
esetén is.

A készülék alkalmazási területe:
Alkalmazható:
1. Folyékony maradékú oldatok oldószer- 

mentesítésére.
2. Olyan anyagok desztillációjára, amelyek

hez elég a gőzfűtés és folyékony kátrányuk van.
3. Olyan oldószerek desztillálóval való tisz

títására, amelyeknek egész csekély szilárd ma
radéka van. Természetesen ekkor gyakrabban 
kell tisztítani.

A készülék ugyanolyan hőfok és nyomás
határok között használható, mint egy önlöttvas- 
duplikátor.

Ismertetésünk kizárólag gyakorlati ismer
tetése a folyamatos desztillációra szerkesztett 
készüléknek.

További feladatok:
a) a készülék használhatóságának kiterjesz

tése,
b) frakcionált desztillációra.
c) szilárd maradékú anyagok desztilláció

jára,
d) olaj- vagy gázfűtést igénylő anyagok 

desztillációjára.
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Műszaki szemle
Hyaluronidáz és kötőhártyák permeabili- 

tása. T D. Day a leeds-i rákkutató intézetben 
megvizsgálta, miiképpen hat a hyaluronidáz 
enzim egérizom fasciájából preparált hártyák 
áteresztőképességére. A hártyákkal üvegcsö
vecskék végét kötötte le és mérte a rajtuk ke
resztül szűrődő folyadék szűrési sebességét. Azt 
találta, hogy e sebesség mintegy megtízszere
ződik az enzim hatására. Viszont keményítő, 
agar, pektin, zselatin, kpwdroitin szulfát és szé
rum hozzáadása után 'az oldat szűrési sebessége 
egy óra alatt az eredetire csökkent. Ez a csök
kent szűrődési sebesség többnyire a felsorolt 
nagy molekulájú anyagok hozzáadásának meg
szűnte után is fennmaradt és hyaluronidáz nem 
volt képes azt ismét meggyorsítani. Azonnal 
meggyorsult azonban pld. a keményítő hatására 
lelassult szűrődés ha kevés ptyalint, (keményí
tőt bontó enzimet), adtak hozzá.

Úgy látszik, a kötőszövet laza fehérje vá
zát eredetileg hyaluronsav tömíti el azonban 
ugyanúgy eltömheti más nagymolekulájú kol
loid is és az így eltömeszelt nyílások csak a 
kolloid lebontása után nyílnak meg újra.

Natúré. 166. 785. 1950.
K. F.

Fotoszintézis és lélekzés. F. C. Steward és 
J. F. Thompson (Cornell egyetem), kétoldalas 
cikkben foglalkozik a növények szénsav-asszi
milációjának kérdésével azoknak a kísérletek
nek alapján, melyeket radioaktív szénsavval 
részben az ő laboratóriumukban, részben Calvin 
és Bensőn kaliforniai laboratóriumában és 
részben Gaffron csikágói iskolájában végeztek. 
A cikk rendkívül tömör és a benne idézett iro
dalom ismerete nélkül kissé nehéz olvasmány. 
A benne felsorolt eredmények és feltevések 
azonban így is érdekesek.

Ma már bizonyosra vehető, hogy az asszi
miláció nem a szénsav redukciójával, hanem 
annak kémiai megkötésével kezdődik a növény 
szervezetében. A megjelölt szénsavmolekulák 
sötétben is belépnek a növénysejt vegyületeibe, 
mégpedig karboxil csoport alakjában. Calvinék 
szerint ez a vegyület a Cs csoportba tartozó 
anyag volna, mely különösen fényben képződ
nék. Feltevésük szerint vinilfoszfátról van szó, 
mely szénsavval 2-foszfo-glicerinsavvá egyesül
ne. Ebből már s'tétben is felépülhet a glukóz. 
A vinilfoszfát fényben keletkeznék acetilfosz-

fátból. Ezzel szemben a csikágói csoport egy 
egyelőre fel nem derített szerkezetű, bonyolul
tabb, de stabilis vegyületben látja az asszimilá
ció közvetlen termékét.

Szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy 
az asszimiláló zöld levél sok fehérjét termel 
és a fehérjeanyagcsere állandó kölcsönhatás
ban van az asszimilációval. A fehérjeanyag
csere sarokköve a glutaminsav, mely úgy lát
szik, átviszi a nitrogént preformált szénvá
zakra és így hozza létre ;a többi aminosavat. Ha 
fény hatására csökken a szabad CO2 nyomás a 
sejtekben, ez a glutaminsavval enzimatikus 
egyensúlyiban lévő alfaketo-glutársav dekar- 
boxilezóséhez vezet és az így elhasználódó glu
taminsav nitrogénje fehérjeszintézisre haszná
lódik fel. Az ehhez szükséges szénvázakat az 
asszimiláció termékei szolgáltatják és ez meg
magyarázza azt a megfigyelést, hogy fényben az 
asszimiláció első perceiben a keletkező oldhatat
lan radioaktív anyagok nagyobb része lekérje.

Maga a vinilfoszfát hipotetikus ugyan, de 
sikerült radioaktív acetaldehidet nyerni meg
világított algák testének 10 perces savas hidro
lízise útján s ez a vinilvegyület bomlásterméké
nek is tekinthető.

Natúré. 166. 593. 1950.
K. F.

Földalatti gázvezetékek védelme korrózió 
ellen. A polivinilklorid műanyagokat sokféle 
célra alkalmazzák, leginkább azonban vékony 
szalagok alakjában villanyvezetékek szigetelé
sére használják. Újabban megállapították, hogy 
a föld alá vezetett gázf övezet ékek csatlakozá
sainak korrózióval szemben való védelmére is 
jól beváltak. Azelőtt az ilyen helyeket aszbeszt- 
tal vették körül és ezt forró kátránnyal itatták 
tele. Ehelyett jól beválik és sokkal könnyebben 
kezelhető a polivinilklorid műanyagból készült 
bevonat. Ezt úgy rakják fel, hogy a műanyag
ból szalagokat készítenek és ezek egyik felét 
nyomásra tapadó ragasztó anyaggal kenik be. 
A szalagot a kérdéses hely köré tekerik és erős 
nyomással ró,préselik. Az így elért tapasztala
tok alapján ismét tovább mentek és most már 
ugyanilyen szalagokkal vonják be a szabad le
vegőn lévő vezetékeket is. Az így készült védő
bevonat főleg olyan helyeken vált be ahol 
'maró gőzök és füstök a vezetékek gyakori festé
sét tették szükségessé. (Fetter. E. C. Chemical 
Enigineering, 1950. IV. 246.) L. A.

Hírek
A Magyar Kémikusok Egyesülete október havi 

jelentése.
Egyesületünk október hó folyamán három 

plenáris és három szakosztályi e'('»adást tartott, 
valamint egy klubestet rendezett a Szovjet Könyv- 
és Folyóirat olvasóban.

Az előadások központi kérdése az Egyesület 
munkatervének megfelelően az ötéves terv súly
ponti kérdései voltak. Az előadások iránt igen

nagy érdeklődés nyilvánult meg és a hónap folya
mán tartó't előadások látogatottsága meghaladja 
az 500 főt. Ez az eredmény annál értékesebb, mert 
a látogatók között az Egyesület eddigi életében 
részt nem ve't kartársak is szép számban szere
pelnek. Előadásaink emelkedő látogatottsága e'ő* 
adótermünlk kibővítését is szükségessé teszi, ami
ről a közeljövőben gondoskodni fogunk.

Október 7 én és 14-én tartod műanyagiamké- 
tunik iránt is igen nagy volt az érdeklődés. A két
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napos ankét résztvevőinek szánna meghaladta a 
400 főt és igen értékes hozzászólásokkal a kar.ár 
sak nagymértékben emelték az ankét színvonalát. 
Az ott elhangzott anyag és felmerült problémák 
kidolgozását a műanyag munkabizottság meg
kezdte és munkájával e.eget fog tenni annak a 
feladatának, hogy a műanyagok felhasználása 
terén addig mutatkozott elmaradottságunk felszá
nt ».ásóban ha hatos segítséget nyújt kormányza
tunk szerveinek.

Az Egyesület október 26-án összevont elnök
ségi és választmányi ülést tartott. Az ülés napi
rendjén a főtitkári beszámoló és az oktatási fele
lős beszámolói szerepeltek. Dr. Sohneer Anna a 
Pedagógiai Szakosztály szervezésének előkészítő 
munkáiról számolt be. valamint arról, hogy no
vember 2-ána hívták össze a szakosztály alakuló 
üléoét. Erről részletes beszámoló lapunk más he
lyen található.

A szegedi és veszprémi csoportok munkájá
nak megjavítása és összehangolása céljából mind
két csoport 'titkárságával 'a helyszínen értekezle
teket tartottunk, amelyek meghatározták a csopor
tok továbbá munkáját. A hónap folyamán a vesz
prémi csoport előadást rendezett, amelynek tárgya 
műszaki fej észtéi >i tervünk és az ötéves terv leg
fontosabb műszaki kérdéseinek ismertetése volt 
Az előadás s'kere is bizonyítja, hogy a veszprémi 
csoport az első nehézségeken túljutott és a rá váró 
feladótoknak eredményeden e’eget fo°- tenni.

Eddigi eredményeink fokozására Egyesületünk 
vezető.'é<re legfontosabbnak tar ja üzemi értelmi
ségiek fokozottabb bekapcsolását laz Egyesü’et 
munkájába. Ezért erősítjük meg üzemfelelősi 
hálózatunkat és tesszük rendszeressé értekezletei
ket. A kéthetenként tartott üzemfe’elősi érekezle- 
tek is biz'o®ítiák egyesületünk szoros kapcsolatát 
az üzemi kérdésekkel és az üzemi vegyészek be
kapcsolásukkal fokozni fogjuk eddigi eredmé
nyeinket.
A M ag y ar K ém ikusok  E gyesü le tének  tag ság án ak  

vesz 'esége 1950 ben-
Dr. Seidl Ot'ó (1884—1950) közel félévszázados 

mérnöki munkáját la szabadkai kémsavgyárban 
kezdte. Néhány év múlva a budapesti Hungária 
Kénsavgyárnál üzemvezető mérnök. 1929-től a 
gyár műszaki vezetését vette át.

Nagy technikai tudással és professzoros gon
dossággal irányította a vezetése alatt álló gyár 
termelését és nevelte a kénsav és műtrágya szak
mában dolgozó mérnökkartársalkat jó szakembe
rekké.

Mint az ország egyik legjobb vegyészmérnökét 
mindenki tiszte'te és nrnt embert kedves, szerény 
modoráért mindenki szívből szerette.

Országunk szoo'áliis fejlődését megértette és 
súlyos gyógyíthatatlan betegségében egy igaz 
ember 1 élesedésével é’ete legutolsó hónapjáig 
dolgozott egy új technikailag legkorszerűbb kén
sav- és műtrágyagyár tervezésén és megépítésén.

A Mae-ynr Kémikusok Lapja szerke-ztőb;zott- 
ságánaik tagjául választottuk, azonban a betegsége 
következtében kénytelenek voltunk munkásságát 
nélkülözni. Számunkra távozása n a g y  veszteséget 
jelen1.

Dr. Gara Rezső. Hetven esztendős korában el
vesztettük Egyesületünknek egyik érdemes ala
pító tagját: dr. Gara Rezsőt aik’nek már első köz
gyűlésünk 1909-ben köszönetét fcjez'e .ki a tiszti
karban kifejtett működésiéért. Lapunk megindítá
sában is szerepe volt. s az Egyem’et által rende
zett  ̂első a üké én, melyet taz élelmiszer-törvény 
ügyében tartottak meg 1910-ben, mint előadó mű
ködött. Abban az előadássorozatban, melyet az 
élelm'szerbami'íítás leküzdésére tartott Egyesüle
tünk s ame'ynek anyagát a Magyar Ohemifcusok 
Egyesülete^ már 1912 ben külön könyvben is ki
adja, az előadók között ott van az Ö neve is.

Diplomáját Berlin-Chiarlottenburgban sze
relte, s néhány évig a zsíriparban működött Ham
burgban Mannheimban, majd hazatérve az Orszá
gos Chemiai Intézetben dolgozott. Nyi vános jogú 
magánlaboratóriumát, melynek nagyon jó neve 
voit, 1910-ben nyitotta meg. s anaLtiKai vizsgála
tokat végzett a fejlődő magyar vegyészeti ipar 
minden ága számára. Rendőrségi és törvényszéki 
vegyész szakértő is volt.

Nagyképzettségű, alapos tudású szakembert 
vesztettünk benne, de ami ennél jóval több, mély 
szociális beállító tsáerú igaz embert is.

Riegl János lakkiipari vegyész volt, aki a lakik
és rokonszakmában sokéves bel és külföldi tapasz
talattal, továbbá nagy gyakorlati tudással rendel
kezett. Egyesületünk választmányának hosszú 
időn keresztül tagja volt és mint ,.gazda“ sokat 
tett a .ió kartársi szellem kialakítása érdekében.

Mikes György váratlan halála mélyen meg 
rendí ette összes kollégáit és barátait. A Büd- 
szentmihályi Alkaloida gyárban és a Gyógyszer- 
ipari Központban rövid idő (alatt megszerettette 
magát mindenkivel, aíki őt és munkásságát meg
ismerhette. Jó kollégát és jó elvtársiad veszítettünk 
benne.

Keresztes Tibor nevét pedagógiai munkás sága 
tette ismertté. Egyetemi anuliinánvai uián rövid 
ideig tartó ipari tevékenységét félbeszakítva, a 
népszínházutcai felsőipariskolához kerül . Az okta
táshoz szükséges szakmai ismereteit gyakori kül
földi tanulmányútjain is bővítette.

Irodalmi munkássága elsősorban tankönyvek 
írásából állt. Ezek min, a magyar textilkémia út
törői, már több kiadást értek eb és a gyáriparban 
is eléggé elterjedtek. A Text-'lipar Kémiája című 
összefoglaló munkája a modern elméletek szem
pontjaiból tárgyal ó, a textilipar vegyi vonatkozá
sait. Néhány évvel ezelő t bekapcsolódott a Dolgo
zók Iskolájának oktatói munkájába. Egy célja volt: 
tanulni, hogy tani Ihasson.

A M agyar K ém ikusok  E gyesü le te  pedagógiai 
szakosztályának  m egalakulása.

A pedagógiai pa.yán számos egyetemi, fő
iskolai képzettségű vagy újabban áuképzett szak
tanító kémikus működik, akiknek az Egyesülettel 
eddig semmiféle kapcsolata nem volt. Az Egye
süket felismerte annak fontosságát- melyet a peda
gógus pá.yán do.gozó kómikusóknük az egyesü
leti életibe való bevonása jelent. Ez év nyarán 
felve. tűk <akapcsolatot a Lecja.gógus Szakszervezet
tel július hó folyamán dr. Sattier Tamás főtitkár 
kartárs kb. 50 főnyi pedagógus hallgatóság előtt
1 mer te.te az Egyesület eddig végzett munkáját 
és jövendő célkitűzéseit. A megje.enit pedagógu
sok nagy érdeklődéssel hallgatták a beszámolót 
és mindjárt egész sor olyan problómá, vetettek 
fel. amelyneik megoldását az Egyesüicltől vár ák. 
Az á.tálunk kezdeményezett és így megindult 
kapcsolat elmélyítésére Egyesületünk augusztus
2 án klubestét ‘Tervezett, amelynek keretében be
mutattuk a MTESZ szovjet könyv- és folyóirat- 
olvasó klubjában lévő szovjet sziakpedagógiai 
könyveket. Ezen a klubestén számos pedagógus 
fejezte ki óhaját azirányban hogy intenzíven sze
retne bekapcsolódni az Egyesülő; munkájába.

Fentiek figyelembevételével határozta el az 
elnökség és választmányi ülés hogy az Egyesület 
működő szakosztályai mellett megalakítja a peda
gógia szakosztályt is. Régi hiányt lesz hivatva 
a szakosztály pó ölni. A szakosztály fő feladata 
a Ikémia oktatásának kérdése a Iieciai’acsonyabb 
színvonaltól a legmagasabb’g. Az Egyesület en
nek keretében még szélesebb körben fe-'theti ki 
munkásságát, társadalmi alapon e’őegítve a 
Párt és a kormányzat célki1 tűzéseit, újabb töme
gek szakmai ismereteinek bővítésével, a haladó 
szöviet pedagógia és kémiai dkta+és !r(merte lé
sével Az ötéves terv ipari problémáinak meg
világításával hozzásegítjük a 'tanárokat ahhoz,
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hogy az ifjúság figyelmét a döntő kérdésekre felír íva, önkéntea pálya választásúik egyezzék az öt
éves terv és az eLkiöivetkezendő ötéves tervek 
igényeivel.

Többízben tárgyaltunk a Pedagógus Szakszer- 
vezeitf l erről a kérdésről és legutóbb a pedagó
gusok széles rétegét képviselő általános közép- és 
főiskolákban tanító, vülamint a VKM-ben dolgozó 
kómiaszakos kartársuk részvételével tartott meg
beszélésen vázig.-os (munkatervet, készítettünk. 
A vázlatos munkaterv mely a mega Jak ült szak
osztály működésének gerincét fogja, képezni, rövi
den a következő:

a) havonta egy előadás tartandó (szovjet 
középiskolák pedagógiai módszered szovjet közép
iskolák tananyaga, e.óadási kísérletek, szakmai 
'továbbképzés, műszaki fejlesztési terv ismerte
tése, az ii'júságnaK az ötéves terv szempontjából 
fontos pályákra való irányítása).

b) a pedagógusok bekapcsolása az üzemi szak
oktatásba,

c) iskolák üzemlátogatásának szervezése,
d) az iskolai laboratóriumoknak fogyó anyag

gal való ellátásának elősegítése.
e) ok'iatófi.m téma kidolgozása,
f) vidéki előadások megszervezése a megye

székhelyeken.
Az első előadást november 2-án tartottuk meg. 

(Dr. Pais István: Kísérletek szerepe a kémia taní
tásában.)

Mindannyiunk előtt világos, hogy ezen szak
osztály megalakulása és jó működése milyen 
mértékben járul hozzá általános, közép- és főisko
láink természettudományi oktatásának fejlődésé
hez. közelebb hozza a pedagógusokat az ipar 
problémáihoz, szoros kapcsolatot teremt a ter
mészettudománnyal foglalkozó elméleti és gya
korlati szakemberek között. Dr. Schneer Anna.

A  szerkesztőség fe lh ívása  a lap  olvasóihoz. 
Fontos papírtakarékossági szempontokra való te
kintet el a kiadóvállalat csupán olyan példány
számiban nyomatja k: a Magyar Kémikusok Lap
ját, mint ahány fizető tagja van a Magyar Ké
mikusok Egyesületének, Ennek követkéz ében a 
tagdíjhátralékban lévő kari arcaink nemcsak ide
jében nem kapják mer a lapot, hanem azt utólag 
sem rendelhetik meg. Felhívjuk ezért az egyesületi 
tagság figyelmét arra. hogy saját érdekében az 
esedékes tagdíjat idejében fizesse be, mivel a 
hiányzó példányszámok beszerzését biztosítani nem 
tudjuk

Pályázati felhívás
Iparunk fejlődése, dolgozó népünk életszín

vonalának emelkedése fokozottabb feladatokat ró 
bőir- és cipőiparunkra is.

Az ötéves tervben eipőtermelésünk az 1949. 
évi nívónak 183% ára fog eme.kedni. Többi ipar
águnk fejlődése, gépparkunk megnövekedőié ha
talmas mértekben emelte a bőráruk szükségétét 
és igen jelentős mértékben megnö-vekedebt a bőr
árukkal szemben támasztott minőségi követeúmé- 
nyek is. Ugyanakkor azt tapasztaljuk hogy más 
iparágakban is megvan az a törekvés, hogy a mi
nőség megtartása mellett az önköltsége csökken
tése miatt, szükséges a hazai nyersanyagok foko
zottabb felhasználása.

Ezek a követelményeik a bőr- és cipőiparban 
is felmerültek és szükségesnek mutatkozik hogy 
saját iparunkban is rátérjünk erre ,az útra. A Bu
dapesten tartott II. bőr- és cipőipari komgres-szusoin 
elhangzott előadások, hozzászólások azt mutatják, 
hogy ezen a téren hatalmas rejtett tartalékaink 
vannak és iparunkban is meg tudjuk valósítani 
az említett célokat.

Ennek a súlyponti kérdésnek gyors megoldá
sára. la Könnyűipari M'n\sz(érium összesen 20 000 
Ft összesrbpn a következő két pályázatot írja ki:

I. Jelenleg bőr alapanyagból gyártott bár
mely cipőipari vagy egyéb (műszaki stb.)

cikk előállítása más alapanyagból (pl. mű
anyag, textil, bőrgyári hulladékból eddig 
még neim gyártott cikk).

II. Bőr nemesítés. Az eddigiekben kevésbbé 
nemes bőrárura történt kidolgozást neme
sebbé tenni. Ezen témakör tulaj dómképpen 
két csoportra oszlik.

1. Eddig kisebb értékűnek tartott myensáruból 
olyan bőráru készítése, amely eddig neme
sebb nyersáruból történt.

2. Hasítékbőröknek olyan célokra történő fel
dolgozása, amely célokra esetleg eddig szín- 
bőröket használtak fel.

P á ly a d íja k  felosztása.
Mindkét pályázat egyenként 10 000—10000 Ft 

díjazásban részesül az a.anli részletezés szerint:
Első díj: .-------------------------   5000
Második díj: — — ------------------- 3uoÜ
Harmadik d í j : --------------------  2000

Á ltalános feltételek.
1. Pályázhat mindenki, akár egyénileg akár 

munkajsoponok kérőében.
2. Pá.yazni lehet a két pályatétel mind

egyikére, vagy azok közül szabadon vá
lasztva bármelyikre.

3. A pályázatok jeligések, tehál a kidolgozott 
pályázatok első orda.án a pályázóknak a 
választott jeligét kell feltüntetni, míg a 
pályázat mellé, lezárt és jeligévé, megeím- 
zej. borítékban fai kell tüntetni a pályázó, 
vagy a pályázó munkacsoportok tagjainak 
nevet és lakcímét.

4. Pályázatok külalakja: A pályázatokat 
szabványos méretű gépírópapírom, a papír 
egyik Oldalára ritkított sorokba írva kell 
benyújtani. A lapok folytatólagosam szá- 
mozandók. Az összes rajzok tisztán, olvas
hatóan tnssal keménycerúzávail. vagy 
fénymásolaton melléklendők. Az ábrák szá
mozására a szögben hivatkozni kell.

5. A pályázatok benyújtásának határideje: 
1951. íebr. 28.

6. A pályázatokat a Magyar Bőr- és Gipő- 
tecbnikusok Tudományos Egyesületéhez, 
Bp., V., Szalay-u. 4., IV. cm. (kell fenti idő
pontig beküldeni, A külső borítékon fel
tüntetendő feltűnő módon ,,20 000 F.-os pá
lyázat“ jelzés.

7. A pályázatok elbírálására a Könnyűipari
Minisztérium, a Bőripari Kutató és a Ma
gyar Bőr- és Cipőteohniknsok Tud. Egye
sület tagjaiból álló megfelelő számú bí
zót >ság alakul. ■

8. A bíráló bizottságnak jogában áll a pálya- 
díjiakiat annak szükségszerűsége esetén 
megosztva is kiadni, vagy meg nem felelő 
pályázatok esetén új pályázatok kiírását 
javasolni.

9. A bíráló bizottságok döntése végleges és 
megfellebbezhetetlen.

10. A pályázat elbírálásának halár-ideje és a 
az eredmény kihirdetésének időpontja: 
1951 április hó 4.

11. A pályázatot kiíró szerveknek jogában áll 
a díjnyertes, valamint a n-em díjazott pá
lyázatokat hasznosítani; teljes egészében, 
vagy részié* eihen esetleg kivonatosan 
nyomtatásiban közölni. Ha ia pályázatra (be
küldött anyag újítás, v. találmány tárgyát 
képezi, a szerző ezirányú jogai csorbítat
lanok maradnak sőt jelentőségéhez mér
ten az újítás kidolgozását, díjazását és be
vezetését támogatta.

12. A pályáza'ok kidolgozásával kapcsolatban 
felmerülő kérdésekre mindennemű választ 
és tanácsadást írásbelii Tmevkeresésre a 
Magyar Bőr- és Oipő-teohmiiknsoik Tud. 
Egyesülete ad, Bp., Szalay-u. 4.
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