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Magyar Kémikusok Lapja

A szegedi Szerves Kémiai Konferencia
i i o g n A a k  e  z s ö

A Magyar Kémikusok Egyesülete 1952 szept.
19., 20. és 21-én tartotta meg az első Szerves 
Kémiai Konferenciát a Kémikusok Egyesülete 
Szegedi Csoportja és a 
Szegedi Tudományegye
tem közös rendezésében.

A konferencia iránt 
szerves kémikusaink ré
széről igen komoly ér
deklődés nyilvánult meg, 
aminek egyik legfőbb oka 
az volt, hogy a három 
évvel ezelőtt ugyancsak 
Szegeden megtartott Ké
mikus Vándorgyűlés óta 
nem volt alkalom arra, 
hogy szerves kémiku
saink önálló tudományos 
kutatómunkáikról na- 
gyobbszabású konferen
cia, vagy kongresszus ke
retében szélesebb, de spe
ciális szakmai körben 
beszámolhassanak, és 
egymás eredményeit meg
ismerhessék és megvitat
hassák.

A szegedi Konferen
cián szerves kémikusaink 
két, egymással párhuza
mosan tartott előadásso
rozat keretében számol
tak be önálló kutatásaik 
eredményeiről és az egyes 
előadásokat vita követte.
Az egyik előadássorozat
ban elméleti jellegű, a másik szekcióban főként 
szerves kémiai technológiai tárgykörű kutatások
kal kapcsolatos beszámolók kerültek előadásra.

A Konferencia konkrét szakmai eredményei
ről nem számolhatok be egy rövid összefoglaló 
értékelés formájában. Az egyes előadások anya
gát folyóiratainkban folyamatosan közölni fogjuk. 
Csupán arra szorítkozom ez alkalommal, hogy álta
lános értékelést adjak, a tanulságokat igyekszem 
levonni és egyben kérem a szerves kémikus kar
társakat, hogy lapunk hasábjain szintén tegyék 
meg észrevételeiket, bírálatukat Konferenciánkról,

hogy ezek segítségével tovább javíthassuk mun
kánkat saját szakterületünkön.

Először is azt kell megállapítanunk, hogy már 
a múltban is jelentős 
eredményeket elért ma
gyar szerves kémiai ku
tatómunka további ko
moly és egészséges ütemű 
továbbfejlődéséről tanús
kodott a Konferencia. 
Intézeteink és kutatóink 
eredményes munkájuk
kal bizonyították, hogy 
élni tudtak azokkal a 
soha nem tapasztalt le
hetőségekkel, amelyeket 
Népi Demokráciánk biz
tosított számukra. Az 
előadások tudományos 
színvonalukat tekintve 
nívósak, értékesek vol- 
ták. Sok komoly elvi és 
gyakorlati jelentőségű, 
nemzetközi elismerésre is 
számottartó eredményről 
hallottunk beszámolókat. 
Különösen nagy jelentő
ségűnek mondható az a 
tény, hogy nemcsak az 
elméleti és laboratóriumi 
preparatív jellegű ku
tatómunkában, hanem 
a szerves kémiai tech
nológiai tudomány terü
letén is vannak már 
önálló eredményeink és 

az ipar, sőt a közvetlen gyakorlat számára is meg
indult a tudományos kutatómunka, amely ma már 
nem kizárólagosan az ismert, kitaposott utakon 
halad, hanem új módszerek kidolgozásán munkál
kodik. Amilyen örvendetesek azonban a szerves
kémiai technológiai tudomány területén mutat
kozó és lemérhető eredmények, annál inkább hiá
nyolhatjuk, hogy nem egyetemi intézeteink, és 
elsősorban technológiai tanszékeink mutatták a 
kezdeményezést és adták meg a példát ezen a terü
leten, hanem főként ipari kutatóintézeteink. Ve
zető tudósainknak meg kell találniuk a módot és

Szegedi Tudományegyetem most épült Béke épülete
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lehetőségeket arra, hogy még a kétségkívül hatal
mas egyetemi oktatói feladatok ellátása mellett is 
be tudjanak kapcsolódni a fejlődésnek indult ké
miai iparunk tudományos kérdéseinek megoldá
sába. És nem utolsó sorban közoktatási kormány
zatunknak is tekintettel kell lennie ezekre a szem
pontokra, és segítséget kell, hogy nyújtsanak egye
temi intézeteinknek ahhoz, hogy a tudományos 
munka feltételei a tanszékeken minden szempont
ból biztosítva legyenek.

A Konferencia másik nagy pozitívuma az 
egészséges vita-szellem kialakulása volt. Az elő
adások iránti komoly érdeklődést elsősorban a sze
mélyeskedéstől mentes, színvonalas, elvi síkon, de 
nem kizárólag általánosságban mozgó, hanem 
lényegbevágó kérdéseket érintő — és sokszor tisz
tázó — viták igazolták a legjobban. A viták sok 
nyitott kérdést helyszínen tudtak eldönteni, sok 
újabb problémát vetettek fel, sokszor iránytmuta- 
tóak voltak a munka folytatásához és feltétlenül 
ösztönzően hatottak a kutatások továbbfolytatá
sára. Hogy ilyen jó képet alkothattunk a Konfe
rencián kialakult vitákról, azt véleményem szerint 
elsősorban azért tehetjük, mivel a múlthoz képest, 
pl. a három év előtti Vándorgyűlés vitáihoz képest, 
ugrásszerű fejlődést jelentettek a mostani Kon
ferencia vitái. Rá kell azonban mutatni olyan 
körülményekre is, melyekkel kapcsolatban további 
javítani és fejleszteni valóink vannak. így a máso
dik szekció technológiai és gyakorlati jelentőségű 
előadásainak vitái általában gyengébbek voltak, 
mint az első előadássorozat vitái, aminek oka lehe
tett az is, hogy az előbbi vitákban aránylag keve
sebb vezető kémikusunk és akadémikusunk vett 
részt. Viszont az első szekció vitáiban aránylag 
kevesen vettek részt a fiatalabb kémikus generá
cióból, szinte túlságosan tiszteletben tartva „az 
öregek szűkebb körű diszkusszióját“. Kétségtelen, 
hogy a vitaszellem kialakulását nagymértékben 
elősegítette az előadás-kivonatok szövegének elő
zetes sokszorosítása, és az anyagnak a résztvevők - 
höz való szétküldése. De több esetben tapasztal
ható volt az is, hogy sokan voltak, akik nem hasz
nálták ki ezt a lehetőséget, és nem készültek fel 
elég alaposan a vitára. A sokszorosított előadás
szövegekkel kapcsolatban Egyesületünket is illet
heti kritika, mivel az anyag aránylag későn került 
a résztvevők kezébe, de méginkább azért, mivel 
a szöveg és főként a képletek technikai kivitele 
nem volt egységes és megfelelő kiállítású. Végül 
a vitával kapcsolatban meg kell említenünk a 
vitavezető üléselnökök szerepét is. Itt még sok 
javítanivaló van munkánkban, és ki kell alakíta
nunk a vitavezetésnek, a vita lezárásának, az 
összefoglalásnak és értékelésnek helyes módszereit, 
hogy emelni tudjuk a viták nívóját és az előadás
ról a vita alapján a tanulságokat mindjárt azon 
melegében le lehessen vonni.

A Konferencia harmadik eredményeként azt 
említhetjük meg, hogy szerves kémiai kutatómun
kánk nem állott meg a leszűkített preparatív 
irányzat területén, hanem egyre inkább alkalmaz
zuk a szerves vegyületek kutatásában is a fizikai
kémia szemléletét és módszereit. Ugyanekkor e

módszerek kritikáját, alkalmazhatósági határait is 
sok konkrét esetre vonatkozóan megvitatta a Kon
ferencia és rámutatott arra, hogy a preparatív szer
ves kémia klasszikus módszerei a fizikai-kémia 
tudományával segítve és megalapozva, milyen 
eredmények elérésére képesek.

A Konferencia rávilágított arra, és igazolta 
azt, hogy a szerves kémia területén csak úgy lehet 
komoly és jelentős eredményeket elérni, ha na
gyobb munkacsoportok, több kutató összehangolt, 
egymást segítő munkával, igazi kollektív mód
szerrel összedolgozva fejtik ki kutató tevékenysé
güket azonos munkaterületen. Ma már a munka 
kollektív jelentősége a tudományos kutatómunká
ban is élesen kidomborodik. Enélkül csak kis rész
leteredmények lassú beérése érhető el. Örvendetes, 
hogy kezdenek kialakulni azok az iskolák, a szerves 
kémia területén is, melyek erre a kollektív kutató
munkára képesek, és ezek az iskolák, amint azt el
ért eredményeink igazolják, túljutottak már a 
kezdeti kibontakozás stádiumán. Ugyanakkor meg 
kell állapítanunk azonban azt is, hogy hiányoltuk 
egyes nagyobb intézeteink ilyenszerű megnyilat
kozását. A Konferencián egyes komoly és eredmé
nyes múltra visszatekintő intézeteink csak egy-egy 
kisebb részletkérdésről, vagy nem eléggé összehan
golt kutatási tematikákról számoltak be.

Végül a rendezésről néhány szót. A Konfe* 
ferencia megszervezése és rendezése igen jó és 
lelkiismeretes munkáról tanúskodott, amiért e he
lyen is ki kell fejeznünk köszönetünket mind a 
szegedi Tudományegyetem illetékeseinek, mind 
a Magyar Kémikusok Egyesülete Szegedi Csoport
jának. A jövőben azonban célszerűbbnek látszik 
az egyetemi oktatási szünet idején tartani a ha
sonló Konferenciát. A programm kissé zsúfolt 
volt ; ha ennyi előadást kívánunk tartani a jövő
ben, akkor egy nappal hosszabbra kell tervezni a 
Konferenciát. Célszerű lesz megtartani a két pár
huzamos előadás-sorozatot, de a nagyjelentőségű 
és általános érdeklődésre számottartó előadásokat 
plenáris előadások formájában kell megtartanunk 
a jövőben.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Sze
gedi Szerves Kémiai Konferencia igen jól sikerült 
és eredményes volt. Nagy fejlődést mutatott a leg
utóbbi kongresszushoz képest és a szerves kémiai 
tudományok további fejlődésére is nagy befolyás
sal volt.

A Konferenciáról a következő tanulságokat 
vonhatjuk le :

Tovább kell emelnünk a szerves kémiai kuta
tómunka nívóját és ennek érdekében alaposabban 
meg kell ismernünk és tudatosan felhasználnunk az 
élenjáró szovjet kémiai tudomány eredményeit és 
szorosabbra kell fűzni az elmélet és gyakorlat kap
csolatát.

Fejlesztenünk és széles alapokra kell kiterjesz
tenünk a vitaszellemet, közelebb kell hozni egymás
hoz az elmélet és kutatás embereit az ipari szak
emberekkel, a fejlett idősebb kutatókat a fiatalabb 
kutatókkal és el kell mélyítenünk a tudományos 
tapasztalatcserét.
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Szorosabbá kell fűzni a tudományágak közötti 
kapcsolatot, meg kell találni az eredményes együtt
működés módjait a fiziko-kémikusok és a szerves 
kémikusok között.

Végül súlyponti kérdésnek kell tekintenünk

a szerves kémiai iskolák kiépítésének a kérdését, 
tudatosan körül kell határolnunk és ugyanakkor 
ki kell fejlesztenünk egyes intézetekre jellegzetes 
munkaterületeket, hogy így kialakuljanak a hatá
rozott tematikával dolgozó iskolák.

A szerves kémia elméleti alapjai és a kvantum kémia kapcsolata*
P A U N C Z  K E  Z S Ö

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Ké
miai Osztályának 1951. évi vitaülése mélyreható 
kritika tárgyává tette a szerves kémiában elter
jedt „rezonancia” elméletet, kimutatta, hogy egy 
kvantum-kémiai közelítő módszer helytelen értel
mezésén alapul és idealista, machista módszert 
jelent. Ugyanakkor széles perspektívát nyújtott 
a kémiai szerkezetelmélet további fejlődése szá
mára, megjelölve a legfontosabb tennivalókat 
annak érdekében, hogy ez az elmélet biztos alapot 
nyújthasson egyéb szerves kémiai kutatások szá
mára.

A vitaülés határozata megállapította, hogy a 
szerves kémia főiránya a szintetikus irányzat, 
ezen belül biztosítható a legtökéletesebben az 
elmélet és gyakorlat egysége. Emellett azonban 
igen nagy gondot kell fordítani az elméleti szerves 
kémia továbbfejlesztésére. A legfontosabb felada
tok : felderíteni a molekulák szerkezete és kémiai 
reakciói közötti összefüggést, tisztázni a szerves 
anyagok fizikai, kémiai és fiziológiai tulajdonságai
nak kapcsolatát a molekula szerkezetével. Ezek
nek a feladatoknak sikeres megoldásához a kémiai 
módszereken kívül igénybe kell venni a rokon 
tudományok, elsősorban a fizika modern anyag- 
vizsgálati módszereit (ultraibolya és infravörös 
színkép, elektron diffrakció, dipolmomentum, Ra- 
man-színkép stb.), továbbá a kvantum-kémiai 
elméleti számításait. Igen erősen aláhúzza az ankét 
megállapítása a kvantum-kémia továbbfejleszté
sének szükségességét.

A kvantum-kémia és a szerves kémiai szer
kezetelmélet további fejlődésének üteme nagy
mértékben függ attól, hogy milyen mértékben 
lehet megvalósítani a kémiai módszerekkel dol
gozó szerves kémiai kutatók és az elméleti fizika 
számításait használó kvantum-kémikusok tevé
keny együttműködését. Ennek feltétele kettős : 
a kvantum-kémikusok számára feltétlenül szük
séges saját elméleti módszereiken kívül állandóan 
figyelemmel kísérni a kísérleti kémiai módszerek
kel megállapított új összefüggéseket ; a szerves 
kémiai kutatók számára viszont igen lényeges a 
kvantum-kémia által felfedezett új fogalmak pre
cíz ismerete, másrészt áttekintés arról, hogy a 
jelenlegi kvantum-kémiai módszerek mellett mi
lyen vegyület-típusok tárgyalhatok elméletileg,

* Szegedi Szerves Kémiai Konferencián szept. 
20-án elhangzott előadás.

(Szegedi Tudományegyetem Elméleti Fizikai In
tézete).

ezek segítségével milyen fizikai, illetőleg kémiai 
tulajdonságok számíthatók és végül, ami a leg
lényegesebb : milyen mértékben lehet támasz
kodni ezekre a megállapításokra. A dolgozat célja 
rövid összefoglalást adni ez utóbbi kérdéscso
portról .

A számítási módszer alapelve

A kvantum-kémiai számítások célja kettős :
a) A molekula elektronsűrűségét és egyéb fizikai 
és kémiai tulajdonságait meghatározó xp függvény 
kiszámítása, b) Ezzel egyidejűleg a stacionárius 
állapotoknak megfelelő Ei energiaértékek meg
határozása.

A kiindulópont az időtől független Schrödin- 
ger-egyenlőt:

Hxp h2 y  ■ á*y> a2y> d2xp\
8n2m ' dxr áy2. <?z? J +  V • xp =  E  • xp

( 1 )

h a Planck-féle hatáskvantum ; m az elektron 
tömege ; Xi, yi, Zi az i-edik elektron koordinátái 
A V potenciális energiafüggvény három részre 
bontható :

az első tag az atommagok, a második az elektro
nok, a harmadik az elektronok és atommagok 
elektrosztatikus energiáját jelenti. A jobboldalon 
álló E  állandó az összenergia numerikus értékét 
adja.

A Schrödinger-egyenlet megoldása egy sajátos 
matematikai feladat: keresendő olyan xp függ
vény, amelyre alkalmazva a baloldalon előírt 
matematikai műveleteket, visszakapjuk az eredeti 
függvényt állandóval szorozva. A szokásos mate
matikai elnevezés szerint a xp függvényt saját 
függvénynek, míg a jobboldalon fellépő állandót 
sajátértéknek nevezzük.

A xp függvény fizikai jelentése : xp*rp (x1y1z1. . .
.. .xnynzn) dvxdvt . . .  dvn arányos annak valószínű
ségével, hogy az első elektront az xxypzx pont dv1 
környezetében,. . .  az i-edik elektront az Xi, yi, Zi 
pont dvi környezetében találjuk, (xp* a tp konjugált- 
komplexét jelenti, xp*xp mindig valós szám). Az 
(1) egyenlet megoldásfüggvénye csak abban az 
esetben jelentheti a fizikai probléma megoldását,

J
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ha további feltételeknek tesz eleget. Ez utóbbiak 
a függvény valószínűségi értelmezésével kapcsola
tosak : a y>-nek a hely folytonos, egyértékű függ
vényének kell lennie, ezenkívül az egész térre ki
terjesztett | y>*rpdv integrálnak véges értéket kell 
adnia (normálhatóság). Ezen feltételek kielégítése 
általában az E állandó diszkrét értékei mellett 
lehetséges csak, ez automatikusan szolgáltatja az 
energia kvantált értékeit.

A Schrödinger-egyenlet exakt megoldása csak 
egy-elektron probléma esetén sikerül (hidrogén- 
atom), a kémiai szempontból érdekes több-elek
tron rendszerek esetén csakis közelítő módszerek 
használhatók. A gyakorlatban leginkább a követ
kező két módszer alkalmazható :

a) Perturbáció számítás. Első lépésében el
hagyunk a potenciális energia függvényéből egyes 
tagokat (leginkább az elektronok kölcsönhatásá
nak megfelelő harmadik Ve tagot, ez' jelenti 
ugyanis matematikai szempontból a legfőbb nehéz
séget) és a kapott problémát exaktul megoldjuk. 
A következő lépésekben igyekszünk tekintetbe 
venni az elhagyott tagok befolyását az eredményre. 
A módszer csak akkor használható, ha az elha
gyott résznek megfelelő energia-tag aránylag kicsi 
a perturbálatlan probléma energia különbségei 
mellett.

b) Variáció számítás. A módszer a sajátfügg
vények egy fontos tulajdonságát használja fel : az

| y>*Hy>dv
energia-integrál: E =  ■■ —r— - értéke minimá-\y)*ipdv
lis a valódi sajátfüggvénnyel. A számításmód 
lényege : kiválaszt egy megadott függvénycsopor
tot, amelyen belül az egyes függvényeket bizonyos 
paraméterértékek különböztetik meg. A függ
vénycsoport tagjaival képezve az energia integrált 
meghatározhatók azok a paraméter értékek, ame
lyek mellett az integrál értéke a legkisebb. A meg
felelő függvény a legközelebb van a valódi saját- 
függvényhez a tekintetbevett függvénycsoporton 
belül. A módszer annál eredményesebb, minél 
nagyobb csoportot fog át a kiindulásul választott 
függvénycsoport.

A számításoknál felhasznált igen fontos alap
elv : a Pauli-féle elv. E szerint nem lehet két elek
tron ugyanabban a kvantumállapotban. (Az álla
pot jellemzésére a hely koordinátákon kívül szük
séges a spin koordináta tekintetbevétele is). Mate
matikai megfogalmazása : a hullámfüggvénynek 
előjelet kell váltani, ha az argumentumában bár
mely két elektront felcserélünk (antiszimmetrikus- 
nak kell lennie).

I. A tárgyalható vegyület-típusok

A kvantum-kémia módszereivel tárgyalható 
vegyület-típusokat két szempont határozza meg. 
Az egyik a tárgyalt molekulává, vonatkozik : ren
delkezik-e valamely különleges tulajdonsággal (pl. 
szimmetria, speciális potenciáltér stb.), amely
nek jelenléte a tárgyalás egyszerűsítéséhez vezet
het. A másik : a számítási eljárás sémát izálásai,

azaz milyen fokú egyszerűsítéseket és elhanyago
lásokat végzünk a gyakorlati matematikai tárgyal- 
hatóság érdekében.

a) A molekula speciális tulajdonságai

7i-elektronok jelenléte. A kvantum-kémiai tár
gyalás lehetősége igen nagy mértékben függ az 
elektronok számától. A legtöbb közelítő módszer 
gyakorlatilag egyre nehezebbé válik, ha az elek
tronszám erősen megnő. Igen nagy előnyt jelent 
ebből a szempontból tehát, ha a molekula olyan 
elektronszerkezettel rendelkezik, amely szerint a 
legfontosabb kémiai és fizikai tulajdonságait 
aránylag kis számú elektron határozza meg, a 
többiek pedig csak abból a szempontból veendők 
figyelembe, hogy a sűrűségeloszlásuk befolyásolja 
a tekintetbe vett elektronok potenciálterét.

Ez a kedvező feltétel teljesül mindazon szer
ves vegyületeknél, amelyekben n elektroneloszlások 
(röviden ti elektronok) vannak. Ezen vegyietek
ben a a elektronok eloszlása a kötési tengely körül 
rotáció szimmetrikus, erősebben vannak kötve az 
atommagokhoz, ezek képezik a molekula vázát. 
A fennmaradó ti elektronok eloszlása a molekula 
síkjára merőleges irányban rendelkezik nagyobb 
értékkel, ennek megfelelően lazábban kötöttek, 
nagyobb mértékben deformálhatok, polarizálha
tok. Ez utóbbi tulajdonság miatt a molekula leg
több, kémiai szempontból érdekes tulajdonságaiért 
ezek a felelősek (ultraibolya abszorpciós színkép, 
dipólmomentum, diamágneses anizotrópia, substi- 
tuciós és addiciós reakciók, stb.). Bonyolultabb 
felépítésű szerves vegyületeknél tehát elsősorban 
azok jöhetnek számításba a kvantum-kémiai tár
gyalás szempontjából, amelyekben a n elektronok 
határozzák meg a molekula legfontosabb tulaj
donságait. Ezen vegyület típusok a következők :

a) Telítetlen nyiltláncú szénhidrogének.
b) Arómás vegyületek (általában a ciklusos 

telítetlen szénhidrogének, közöttük a nem alternáló 
jellegűek is, mint pl. azulén stb.).

c) Az a) és b) csoport substitutiós szár
mazékai, valamint heteroatomot tartalmazó 
vegyületei.

A potenciáltér szerepe. Az előbb felsorolt 
vegyület-típusoknál a matematikai tárgyalás 
kizárólag a ti elektronokkal foglalkozik, a a elek
tronok eloszlása elsősorban abból a szempontból 
jelentős, hogy nagymértékben meghatározza a 
molekulaváz effektív potenciálterét, amelyben a 
ti elektronok mozognak. A tárgyalás szempont
jából igen lényeges, hogy ez az effektív potenciál- 
tér összefüggő-e az egész molekulán belül, s ha 
igen, milyen mértékben mutat változásokat a 
molekula egyes részeiben. Igen nagy mértékben 
megnöveli a tárgyalás lehetőségét, ha a potenciál- 
tér jó közelítésben egyenletesnek vehető az egész 
molekulában, ez a tény lehetővé teszi egyszerűbb 
kvantum-mechanikai modellek használatát is.

Például a telítetlen nyiltláncú szénhidrogének
nél a konjugált és kumulált kettős kötéseket tartal
mazó részek összefüggő potenciálteret jelentenek, 
ezzel szemben az izolált kettős kötésekettartalmazó
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vegyületekben a kettős kötéseket elválasztó kettő 
vagy több — CH2 — ésoport a elektron eloszlása 
szétválasztja a n elektronok potenciálterét külön
álló részekre. Ez utóbbi esetben színkép szempont
jából is nagyjából függetlennek tekinthetők a 
megfelelő telítetlen csoportok és ennyiben meg
egyezik a kvantum-mechanikai tárgyalás is a régi 
kromofor elmélettel. A konjugált kettős kötések 
rendszerét tartalmazó szénhidrogéneknél a poten
ciáltér periodikus változásokat mutat általában. 
Kondenzált aromás vegyületekre ugyanezen meg
gondolások érvényesek, azzal az eltéréssel, hogy 
itt jó közelítésben egyenletesebbnek lehet venni 
a potenciál teret. Két vagy több — CH2 — kötés 
itt is szétválasztja ebből a szempontból a molekula 
egyes részeit.

A molekula szimmetria tulajdonságai. Igen 
nagy mértékben megnöveli a számítási lehető
séget az a tény, ha a molekula szimmetria tulaj
donságokkal rendelkezik. A csoportelmélet mate
matikai módszerének felhasználásával jelentősen 
lehet csökkenteni a számítási problémát. Például 
a 32 szénatomot tartalmazó ovalén nagyfokú 
szimmetriája következtében a kvantum-kémiai 
tárgyalás szempontjából egyenértékű két-két 
kilenc, ill. hét szénatomot tartalmazó egyszerűbb 
rendszerekkel. A csoportelmélet alapján, a mole
kula szimmetria tulajdonságainak felhasználásá
val következtetéseket lehet tenni például a szín
kép polarizációjára vonatkozólag. Igen lényeges, 
hogy ez utóbbi megállapítások teljesen exaktak, 
szemben a kvantum-kémiai számítások eredmé
nyeinek közelítő jellegével.

b) A kvantum-kémiai módszerek sematizálásai.
Általánosságban megállapítható, hogy minél 

szigorúbb követelményekkel lépünk fel a tárgya
lási módszerrel szemben, annál szűkebb vegyület- 
csoportra lehet azt gyakorlatilag használni.

A következetes elméleti tárgyalás feladata 
a molekula összes fizikai és kémiai tulajdonságai
nak kiszámítása. Kizárólag azt kell megadnunk, 
hogy a molekulát milyen atomok építik fe l: az 
atommagok rendszámát (Za) és a molekulában 
lévő elektronok számát kell ismernünk. A számítás 
eredményeképpen többek között megkapjuk az 
atommagok egyensúlyi távolságait {Raft) (kötés- 
távolságok), vegyértékszögeket, stb. Ez a pro
gramúi teljes egészében eddig csak a legegysze
rűbb homeopoláros kötés esetében, a hidrogén
molekulánál hajtható végre. Biztató kísérletek 
vannak ezenkívül más, két atomos molekuláknál 
is. A megfelelő pontossággal végzett számítás 
eredményei teljes egyezést mutatnak a kísérletileg 
meghatározott értékekkel. Ez a tény a kvantum- 
mechanika számolási módszerének elvi helyessége 
mellett bizonyít; azt mutatja, hogy ha a számí
tást az összes közelítéseken végig visszük, akkor 
teljes megegyezést kapunk a kísérlettel. Sajnos, 
ez a típusú számítás bonyolultabb, többatomos 
molekuláknál, a jelenleg ismert módszerek mellett 
szinte végrehajthatatlan.

A módszer többatomos molekuláknál csak 
úgy alkalmazható, ha bizonyos sematizálásokkal

dolgozunk. Kétféle közeledés szokásos a problé
mához :

Az elsőnél (elektron-pár módszer) abból a 
határesetből indulunk ki, amikor az atommagok 
távol vannak és minden atomnál csak egy elektron 
van. Kiindulásul elhagyjuk a kiválasztott elek
tronra a többi atommag és a más atomoknál 
levő elektronok hatását, ezen egyszerűsítés mel
lett a probléma könnyen megoldható. A további 
lépésben igyekszünk figyelembevenni az eredetileg 
elhagyott kölcsönhatást, a perturbáció számítás 
módszerével. Igen könnyen megfogalmazható a 
probléma a variáció számítás eszközeivel is. 
A módszer gyakorlati hátránya, hogy igen sok 
kiindulási függvényt kell használnunk. Bár külön
böző elvek alapján sikerült csökkenteni a használt 
függvények számát (spin-állapotok, kanonikus 
struktúrák), ez utóbbiak száma így is rendkívül 
gyorsan nő az elektronszám növekedésével. (Pél
dául 10 elektron esetén 42, 14 elektron esetén 
726 függvény szükséges.) További rendkívül erős 
függvényszám növekedést jelent az a tény, ha a 
kiinduláshoz olyan függvényeket is felhasznál
hatunk, ahol egyes atomoknál két elektron is 
lehetséges, ill. nincs elektron („ionos struktúrák”).

A másik módszer kiindulása az, hogy az 
egyes elektronokat teljesen függetlennek tételezi 
fel, a molekula y  függvényét, mint egy-elektron 
függvények szorzatát képezi. Szemléletesen ez azt 
jelenti, hogy minden egyes elektronhoz egy 
„pályát” rendel (Molekula-pálya módszer), amely 
az egész molekulára kiterjed. A módszer leg
egyszerűbb változatában a molekula-pályát az 
egyes atomi pályák egymás mellé illesztéséből 
nyeri, megfelelő koefficiensekkel szorozva azokat 
(atomi pályák lineár kombinációja). E változat
nak igen nagy gyakorlati előnye az előbbi mód
szerrel szemben, hogy a kiinduláshoz szükséges 
függvények száma megegyezik az elektronok 
számával. Ha azonban igyekszünk a módszert 
tökéletesíteni,akkor ez is igen nagy mértékben 
komplikálódik.

Aránylag szélesebb vegyületcsoportra való 
alkalmazást csak azok a számítási eljárások nyer
tek, amelyeknél a legtöbb elhanyagolást és egy
szerűsítést alkalmazzuk. A módszerek közös jel
lemvonása, hogy a számításoknál fellépő integrálok 
elméleti kiszámítása helyett (ami sokszor rend
kívül nehéz és igen hosszadalmas feladat) bizonyos 
egyszerűsítő feltevések alapján az összes előfor
duló integrálokat két alapintegrálra vezetik vissza, 
ezeknek értékeit pedig a kísérlettel való össze
hasonlítás alapján határozzák meg. ( Félempirikus 
eljárás.)

Ilyennek tekinthető az elektron-pár módszer
nél a spin-állapotokkal való számolás nagymérvű 
egyszerűsítése, vagy a kanonikus struktúrák hasz
nálata esetén a Kekulé-típusú struktúrákra való 
szorítkozás. A másik módszernél igen nagy fel
használási lehetősége van az atomi pályák lineár 
kombinációja módszerének. Ezekkel a módszerek
kel történtek számítások igen sok telítetlen és 
aromás szénhidrogénre, valamint ezek substitutiós 
és heteroszármazékaira vonatkozólag.
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Ha figyelembe vesszük mindkét módszernél 
a szükséges további lépéseket, akkor rendkívül 
lecsökken az alkalmazhatóság területe. Bár elvileg 
lehetséges az eljárás alkalmazása ugyanazokra a 
vegyületekre, amelyeknél az egyszerűbb változa
tok megfelelőek, azonban gyakorlatilag olyan 
hatalmas számítási munkát jelent a számítások 
elvégzése, hogy emiatt csak a legegyszerűbb alap- 
vegyületekre korlátozódtak az eddigi számítások 
(etilén, C02, butadién, allén, benzol, naphtalin).

Röviden érintenünk kell még egy harmadik 
lehetőséget is : a kvantum-mechanikai modellek 
kérdését. Ha a molekula potenciáltere jó közelí
tésben egyenletesnek vehető, akkor használhatók 
igen egyszerű modellek. Például a lineáris doboz- 
modellnél az elektron állandó potenciálú térben 
mozog megadott hosszúságú úton. E modellek 
sokszor meglepő jó eredményt adnak az első 
színképi maximum helyének kiszámítására, a 
számítás elvégzése általában igen könnyű, ez az 
alkalmazás területét nagymértékben növeli. Elő
nye ezenkívül az is, hogy a molekula geometriájá 
nak adatain kívül (a doboz hossza) empirikus 
paramétert nem használ fel. Figyelmet érdemel
nek azok a kísérletek is, amelyek lehetővé teszik 
a használatát elágazó pálya esetében is.

Az egyes módszerek elvi problémáira a mód
szerek megbízhatóságának tárgyalásánál vissza
térünk.

II. Az elméletileg számítható tulajdonságok

A szélesebb vegyületcsoportra alkalmazható 
különböző közelítő módszerek az elméletileg szá
mítható tulajdonságok tekintetében nem térnek 
lényegesen el egymástól, elegendő tehát ha az 
egyiket megvizsgáljuk ebből a szempontból. A kö
vetkezőkben az atomi pályák lineár kombináció
jának módszerén fogjuk bemutatni az egyes 
tulajdonságok számításának kérdését.

A módszer alapgondolata a következő : A telí
tetlen és aromás vegyületekben levő n elektronok 
egymástól függetlenül mozoghatnak a molekula
vázon belül egy olyan effektív potenciáltérben, 
amelyet az atommagok, belső héj elektronok és 
a molekula vázát alkotó a elektronok határoznak 
meg. A molekulapályát első közelítésben úgy kap
juk, ha az egyes atomok körüli pályákat (p.„) 
egyelőre határozatlan koefficienssel szorozva 
összeadjuk.

<Pi —  Ca ^ 1 +  Ci2 / ' 2  -j— - - - -f- C infln (3)

Az ismeretlen dk koefficiensek meghatározása 
abból a feltételből történik, hogy az összenergiá- 
nak a lehető legkisebbnek kell lennie. Ez a fel
tétel, a variációszámítás módszere alapján lineáris 
egyenlet rendszert ad a koefficiensek meghatá
rozására.

Az egyenletrendszer megoldhatóságának fel
tétele, hogy a rendszer determinánsa zérus legyen. 
A determináns egyenlet gyökei a lehetséges 
energia értékeket szolgáltatják, míg a megfelelő 
egyenletrendszer megoldása a koefficiensek érté
keit adja.

A pályákat növekvő energiaérték szerint 
rendezve minden egyes állapotba két elektront 
helyezhetünk el (Pauli-féle elv).

A számítás eredményeként nyert energia- 
értékek, valamint a dk koefficiensek birtokában 
a molekula következő tulajdonságairól kapunk 
felvilágositást.

A molekula fizikai adatai

a) Ultraibolya színkép. A legmagasabb betöl
tött és a következő üres állapotok energiáinak 
különbségéből kiszámítható az ultraibolya szín
kép maximumainak a helye. A koefficiensekből 
kiszámítható az átmeneti valószínűség, utóbbi 
értékéből pedig az ú. n. oszcillátorerősség, ez a 
kísérletileg mért sáv területével van kapcsolatban.

Az átmeneti valószínűségnek három kompo
nense van :

ahol Xmn annak valószínűségét jelenti, hogy az 
m-edik állapotból az w-edik állapotba való szín
képi átmenet az x tengely irányában polarizált- 
foton felvételével történik. Analóg jelentése van 
az Ymn, ill. Zmn-nek (a foton a y, ill. z tengely 
irányában polarizált). Egyes esetekben csak az 
egyik komponens különbözik nullától (pl. X mn =  
== Xmn ~  0, Ymn * 0) ez utóbbi esetben az átmenet 
a megfelelő tengely irányában polarizált.

b) Dipól momentum. Értékének számításához 
csak a koefficiensek ismeretére van szükségünk. 
Minthogy a dipól momentum számítás eredménye 
igen érzékenyen függ attól, hogy mennyire köze
lítjük meg a valódi sajátfüggvényeket, ezért e 
közelítő módszerrel elég gyengén számítható.

c) Aromás vegyületek diamágneses anizotró
piája. Az aromás vegyületek diamágneses suscep- 
tibilitása sokkal nagyobb a síkra merőleges irány
ban, mint azzal párhuzamosan. A jelenség magya
rázata : az elektronok nagyobb összefüggő 
pályákon képesek mozogni a molekula kerületén. 
Az elméleti számításhoz az eredetitől némileg 
eltérő determináns egyenletből kell kiindulnunk. 
A számítások eredménye igen jól egyezik a 
kísérlettel.

d) Kötéstávolságok számítása. A koefficiensek
ből képezhető ú. n. kötésrend

Prs "  ^
i

a kötés erősségére jellemző mennyiség, (m az i-edik 
molekulapályán levő elektronok számát jelenti.) 
Egyes alapvegyületeknél kiszámítva a kötésrend 
értékét, a kísérletileg mért kötéstávolságok fel- 
használásával egy jól interpolálható empirikus 
görbét kapunk, amelynek adataiból más kötés
rendeknek megfelelő kötéstávolságok is leolvas
hatók. Ez az eljárás nagyon eredményesen hasz
nálható aromás vegyületeknél, az eredmény pon
tossága megegyezik a röntgenográfiai mérésekével.

Kémiai reakciók
a) Heterólitikus reakcióknál (tehát ha az átala

kulást töltött ion hozza létre) a döntő tényező az
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egyes atomokra eső töltéssűrűség. Ez utóbbira 
jellemző :

qi =  Z)nr cl  (5)

Értéke felvilágosítást ad arról, hogy az összes 
töltés hányad része esik az í’-edik atomra.

Elektrofil reagens esetén (pozitív töltésű ion) 
a legnagyobb íj-vei rendelkező helynél, nukleofil 
reakciónál (negatív töltésű ion) a legkisebb 7,-jű 
atomnál megy végbe a substitutiós reakció. Ha 
az összes qr k egyenlők (mint pl. a legtöbb aromás 
szénhidrogénnél), akkor az ú. n. auto-polarizál- 
hatóságok határozzák meg, hogy a molekula melyik 
részén történik az átalakulás. Legújabban történ
tek arra vonatkozó kísérletek, hogy a reakció
készséget a legmagasabb betöltött állapot sűrűség 
eloszlásával hozzák kapcsolatba.

b) Homolitikus reakciók. (Gyökreakciók.) 
Ezeknél a reakció helyét nem a molekula töltés 
eloszlása határozza meg, hanem az a tény, hogy 
az egyes atomoknál lévő kötések milyen mérték
ben merítik ki az adott atom maximális kötési 
képességét. Ez utóbbira jellemző mennyiséget 
kapunk a következő módon :

Jelöljük iVmax-mal az egy szénatom felé irá
nyuló maximálisan lehetséges kötésrend összeget; 
ebből kivonva az aktuális kötésrendek összegét, a 
különbséget szabad vegyérték indexne k nevez
hetjük.

F i  =  A m a x ----XI pír  (6)
r

Homolitikus reakcióknál a legnagyobb ÍVvel 
rendelkező atomoknál várhatunk substitutiós reak
ciót, addiciós reakciót pedig annál az atompárnál, 
amelyek szabadvegyérték index összege a leg
nagyobb a molekulában.

Az eddig ismertetett két módszer az ú. n. 
polarizált állapot vizsgálatából indul ki, azaz azt 
vizsgálja, hogyan változnak a molekulában az 
energiaviszonyok, ill. a töltés eloszlás, ha egy 
megadott hely felé egy töltéssel rendelkező, vagy 
töltésnélküli gyök közeledik.

A másik lehetőségünk annak vizsgálata, hogy 
milyen aktiválási energia felel meg a molekula 
különböző helyein lejátszódó átalakulásoknak. Ez 
utóbbira vonatkozó számítások meglehetős erős 
sematizálások és elhanyagolások mellett lehetsé
gesek. Számíthatók atom-kötés- és para-\6kalizációs 
energiák s ezek felvilágosítást adnak a substitu
tiós, addiciós, ill. pl. Diels—Alders típusú reak
ciókra vonatkozólag. Összehasonlítva a molekula 
különböző helyeire számított aktiválási energiá
kat, indokolni tudjuk, hogy miért megadott 
helyen játszódik le a reakció, lehetővé válik 
kémiai úton megállapított szabályszerűségek elmé
leti alátámasztása.

A felsorolt módszerek legnagyobb alkalmaz
hatósági területe az arómás (kondenzált) szén- 
hidrogének csoportja, újabb időben lehetőség 
nyílott a heteroatomot tartalmazó rendszerek 
vizsgálatára is.

III. A számítási módszerek megbízhatósága

A kvantum kémiai számítási módszerek ered
ményeit akkor tudjuk megfelelő módon haszno
sítani a szerves kémiai kutatásban, ha tisztában 
vagyunk azzal, hogy az egyes módszerek ered
ményei milyen mértékben megbízhatók. Ebből a 
célból a következőkben kritikailag áttekintjük 
az egyes számítási módszernél követett eljárá
sokat.

Az elektron-pár módszernél az egyes elektro
nok mozgása között igen nagyfokú korrelációt 
tételezünk fel. A kiindulásul használt függvények 
ugyanis olyan állapotokat jellemeznek, amikor 
minden egyes atomnál egy elektron van, tehát 
elektronok nem lehetnek egymás mellett ugyan
azon atomnál. (Homopoláris függvény-struktú
rák.) Ha csak ezeket használjuk, a molekula 
számos tulajdonságairól téves eredményt kapunk. 
A továbbfinomítás lehetősége tehát olyan függ
vényeket is használni a kiinduláshoz, amelyek 
ionos állapotoknak felelnek meg. Ebben az eset
ben az eredmény megbízhatósága igen nagy
mértékben emelkedik.

A molekula-pálya módszer az ellenkező határ
esetből indul k i : függetleneknek tételezi fel az 
elektronokat, tehát semmi korrelációt nem vesz 
az elektronok mozgása között. Emiatt az ered
ményben olyan töltés eloszlások is szerepelnek, 
amelyben egyes atomoknál akkumulálódhatnak 
elektronok. Ezen a hibán elsősorban úgy lehet 
segíteni, ha gondoskodunk arról, hogy az össz- 
elektron függvény antiszimmetrikus legyen. Ennek 
gyakorlati megvalósítása rendszerint determináns 
alakú függvényekkel történhet. Egy-egy deter
mináns függvény a molekula egy konfigurációjának 
felel meg (spektroszkópiai értelemben), azaz meg
adja, hogy milyen pályákon vannak elektronok. 
Az eredmények pontossága tovább fokozható, ha 
az azonos szimmetriatípushoz tartozó konfigurá
ciós determináns-függvények lineárkombinációját 
képezzük. (A koefficiensek meghatározása variáció 
számítási módszerrel történik.)

A kétféle módszer ugyan ellenkező határ
esetből indul ki, de ha mind kettőnél végrehajtjuk 
a jelzett finomításokat (amelyek minden esetben 
a számítási technika nagyfokú komplikálódását 
jelentik), akkor az eredmények igen nagy mérték
ben megegyeznek. Mindkét módszernél lehetséges 
az összes integrálok elméleti kiszámítása is, kizá
rólag a kötéstávolságok empirikus értékeire van 
szükségünk. Ezeket a számításokat azonban éppen 
nagyfokú bonyolultságuk és rendkívüli hossza
dalmas számítási munka miatt csak a legegysze
rűbb alapvegyületeknél végezték el.

A gyakorlatban használt semi-empirikus mód
szereknél tekintettel kell lennünk az eddig fel
sorolt tényezőkre. A számítás megbízhatóságát 
nagymértékben befolyásolja az a körülmény is, 
hogy a praktikus tárgyalhatóság érdekében sok
szor olyan elhanyagolásokat használnak, amelyek
nek hibahatárát nem lehet pontosan megbecsülni. 
Színképi átmenetek számítására, átmeneti való
színűség és dipólmomentum értékének vizsgálatára
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ezek az egyszerűbb változatok tehát csak kis
mértékben alkalmasak. Igen jól használhatók 
azonban olyan tulajdonságok vizsgálatánál, ahol 
a molekula geometriai szerkezete már nagymérték
ben befolyásolja a tulajdonságokat : diamágneses 
anizotrópia és kötéstávolságok számítására. Meg
lepően jól használhatók egyes kémiai reakciók 
vizsgálatánál is, a következtetések eredménye 
általában megegyeznek a kísérlettel. Minthogy 
a különböző közelítő módszerek határesetekből 
indulnak ki, elsősorban akkor jó a kísérlettel való 
megegyezés, ha a kétféle módszerrel ugyanaz a 
következtetés (ugyan az az eredmény) adódik. 
Ugyanez érvényes azokra a megállapításokra is, 
amelyek egyrészt a polarizált állapot, másrészt 
aktiválási energiák összehasonlítása, ill. vizsgálata 
útján dolgoznak. A kvantum-kémiai módszereket 
tehát elsősorban akkor tudjuk kellő biztonsággal 
felhasználni, ha a különböző módszerekkel vizs
gálva a kérdést, megegyező eredményre jutunk.

A modellek a rendkívüli durva feltevés miatt 
elsősorban csak az első színképi átmenet helyének 
meghatározására alkalmasak. Finomabb tulajdon
ságok vizsgálatánál (beleszámítva a kémiai reak
ciókat is), általában kisebb mértékben lehet 
támaszkodni a megállapításaikra.

A kvantum-kémia további fejlődésének irányvonala

Az eddigi áttekintésből láthatjuk, hogy szé
lesebb vegyületcsoport vizsgálatára csakis azok 
a módszerek bizonyultak megfelelőknek, amelyek 
a legnagyobbfokú sémátizálásokkal és elhanyago
lásokkal dolgoznak. A pontosabb módszerek rend
kívül bonyolult számítási technikájuk miatt csak 
egy-két vegyületre nyertek eddig alkalmazást.

Ez a helyzet természetesen nem kielégítő a 
kvantum-kémia számára még abban az esetben 
sem, ha a sematizált módszerek közül egyes vál
tozatok egyes tulajdonságok vizsgálatánál igen

jó eredményeket szolgáltattak. A további fejlődés 
cél ja a matematikai tárgyalás túlságos bonyolítása 
nélkül olyan új módszerek kidolgozása kell hogy 
legyen, amelyek kevesebb sematizálással dolgoz
nak, azaz jobban tükrözik a valóságot, vagy 
pedig alkalmat adnak annak megbecslésére, hogy 
az elhagyott tagok milyen irányban és milyen 
mértékben módosítják az eredményeket. Ez a 
feladat rendkívül nehéz, azonban éppen a leg
utóbbi évek vizsgálataiból bizonyos biztató elő
jeleket lehet megállapítani.

Igen nagy jelentősége van mindenekelőtt 
azoknak a szovjet vizsgálatoknak, amelyek a 
„rezonancia-elmélet” kritikájával indultak meg 
és amelyeknek köszönhető, hogy a kvantum- 
kémiai módszerek elvi problémáinak tisztázása 
és az egyes módszerek kritikai analízise nagy 
lépéssel haladt előre. Történt ezenkívül néhány 
olyan kísérlet, amelyek az eddig használt mód
szerekkel szemben egész ríj kiindulási pontot 
választanak. Ez utóbbiaknak külön érdekességet 
kölcsönöz az a körülmény, hogy a következteté
seik megegyeznek régebbi, tisztán kémiai tapasz
talat alapján, a kémiai kísérleti tények általáno
sítása útján létrejött elképzeléssel.

Az új módszerek kidolgozásánál a kémiai 
módszerekkel megállapított törvényszerűségek 
tanulmányozása útmutatóul, irányelvül szolgál
hat. Butlerov kémiai szerkezetelmélete biztos 
alapot szolgáltatott a szerves kémia szerkezeti 
problémáinak vizsgálatánál, alapelvei igen nagy 
fontosságúak a kvantum-kémiai módszerek kidol
gozása terén is.

A vázolt feladatok sikeres megoldása abban 
az irányban, amelyet a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának vitaülése megjelölt, csakis abban 
az esetben várható, ha biztosítani lehet a sok
oldalú probléma természetének megfelelő széles
körű kooperációt a különböző, érdekelt tudomá
nyok képviselői között.

Aromás aminok és nitrovegyületek, valamint oldószer okozta 
mérgezések a szerves vegyiipar üzemeiben*

K I S S  D Í N E S

Groggins 1924-ben az anilin és származékai
ról írt könyvében részletesen megemlékezik arról 
a meglepetésről, amit az „anilin-mérgezés” fel
lépése okozott az USA vegyi üzemeiben.

Az USA-ban ugyanis az első világháború 
előtt ez a mérgezés jóformán ismeretlen volt az 
ottani orvosi körökben. Hadianyagok gyártására 
épült üzemekben, majd az első világháború után 
a békeszerződések alapján kezükbe került német 
gyártási eljárások kivitelezésére készült üzemek
ben olyan tömegesen fordultak elő ilyen mérgezé
sek, hogy külön kellett intézkedni a hiányos 
ismeretek pótlásáról és megfelelő védőintézkedé
sek foganatosításáról.

A felszabadulás után megszűnt függő hely
*Szegedi Szerves Kémiai Konferencián szept. 20-án 

elhangzott előadás.

zetünk és sok olyan termék előállításához fogtunk, 
melyet azelőtt kizárólag Németországból szerez
tünk be. Ezzel kapcsolatban sok olyan vegyület 
előállítására került sor, mely anilin-mérgezést 
okozhat. Kezdetben nálunk is voltak meglepeté
sek. Sok tapasztalatot gyűjtöttünk össze, aminek 
összefoglalása időszerűnek látszik.

Szerves vegyiiparunk hatalmas fejlődés alatt 
áll, most van kialakulóban 5 éves tervünk alapján. 
Új üzemeink tervezőinek éppenúgy, mint leendő 
üzemvezető szakembereinknek eleve tisztában 
kell lenniök az üzemükben használatos vegyiiletek 
mérgező sajátságaival, a védekezési lehetőségek
kel, nehogy utólag kelljen egyes hibákat javítani.

Sajnos nálunk mindezideig nem sokat törőd
tek az oktatás terén a mérgezésekkel kapcsolatos 
ismeretekkel és a védekezési lehetőségek részletei-
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vei. Ezen a téren is sokat tanulhatunk a Szovjet
unió tankönyvíróitól, kik a legegyszerűbb vegy
tanban is részletesen megemlékeznek az egyes 
vegyületek mérgező sajátságairól, a kémiai tech
nológiák pedig alaposan ismertetik még a véde
kezés módjait is.

Különösen legyünk óvatosak eddig még isme
retlen hatású anyagokkal szemben és mindig csak 
előzetes állatkísérletek után merészkedjünk nagy
ban történő előállításukhoz, de még nagyobb- 
arányú laboratóriumi kísérletekhez is hozzákez
deni.

Az üzemben dolgozókat pedig arra szoktas
suk, hogy minden vegyszer mérges, azokkal úgy 
kell dolgoznunk, hogy semmi se jusson belőlük 
szervezetünkbe. Ez valóban igaz is, mert nem 
ismerünk olyan vegyületet, mely a mérgezésre 
kedvező körülmények közt, elegendő mennyiség
ben jutva a szervezetünkbe, káros elváltozásokat 
ne okozhatna. Gondoljunk csak arra, hogyha a 
mindennapi étkezésben használt sóból egyszerre 
200—250 g jut szervezetünkbe, halálos mérgezést 
szenvedhetünk.

Természetesen ettől az általános szabálytól 
függetlenül ismerniük kell dolgozóinknak a külön
legesen mérgező vegyületeket, és ki kell képez
nünk őket a velük való bánásmódra. Üzemeink 
gyártási utasításaiban, melyek a munka végzését 
egyes dolgozókig felbontva tartalmazzák — a 
Szovjetunióban kialakult módszer alapján -— nagy 
gondot fordítsunk adott esetben a mérgezések 
fontosságának hangsúlyozására és minden egyes 
dolgozóra vonatkozóan adjuk meg a védekezéssel 
kapcsolatos teendőket.

A mérgezés belégzés útján, a szájon át vagy 
a testfelületre került anyag felszívódása útján 
jöhet létre. Légnemű alakban ma ismeretes vegyü- 
letek egyike sem képes gyakorlatban előforduló 
viszonyok mellett az egész test felületén komoly 
elváltozásokat okozni, sőt ilyen formában a bőr
felületen át sem juthat olyan mennyiségben az 
anyag szervezetünkbe, ami mérgezést okozna, 
még ciánhidrogén esetén sem — az irodalom 
néhány ellenkező állításával szemben. Az első 
világháború után Budapesten és Európa többi 
nagy városaiban is nap mint nap végeztek féreg
irtást hidrogénciániddal szűrős készülékkel fel
szerelt gázálarcban, minden komolyabb mérgezés 
nélkül. Kifogástalan védőeszköz használata mel
lett csak egy-két esetben észleltek könnyebb 
megbetegedést, de csak olyan egyéneken, akik 
erősen izzadtak voltak, az izzadtságban feltömé- 
nyedett ciánhidrogén felszívódása következtében.

Savas hatású anyagok, pl. sósavgáz, különö
sen magasabb hőfokon az egész bőrfelületet meg
támadhatja, valamint ismerünk a mérgező anya
gok közt is néhányat, mely aeroszol formájában 
képes az egész test felületén bántalmakat okozni.

Az üzemi életben ezektől a kivételektől elte
kintve a levegőben levő mérgező anyagok ellen 
csakis a légzőszerveket — szájat, orrot — kell 
védenünk és a légzést szűrt levegő vagy friss 
levegő segélyével lehetővé tennünk. Teljesség 
kedvéért meg kell említenünk, hogy sérült dob

hártyán át is bejuthat a szennyezett levegő szer
vezetünkbe. Az ilyen egyének egyszerű olajos 
vattacsomóval akadályozhatják meg a fülön át 
történő mérgezést.

Ezek szerint tehát a dolgozót egyénileg a 
szennyezett levegő hatásától úgy védhetjük meg, 
hogy légzőszerveit a külső levegőtől elzárjuk s a 
légzéshez szükséges levegőt

1. csővezetéken keresztül tiszta levegőj ű hely
ről vezetjük hozza. Ezen az elven működik a 
friss levegős vagy csöves készülék. Vagy pedig

2. a dolgozó légzését a készülékében tárolt 
oxigénnel biztosítjuk olyképpen, hogy a kilégzett 
szénsavat lúggal egyidejűleg megkötjük. így  
működik az oxigéneslégzö. És végül

3. a dolgozó légzését a környező, szennyezett 
levegőből is biztosíthatjuk olyképpen, hogy a 
szennyezett levegőt megtisztítjuk szűrő segélyé
vel (szűrős légzéstvédő készülékek).

A frisslevegős készülékek és az oxigénes- 
légzők működése teljesen független a környező 
levegő összetételétől. Bármilyenfajta szennyezés 
és bármilyen töménység esetén alkalmazhatjuk 
ezeket a védőeszközöket, még akkor is, ha a 
levegő oxigéntartalma annyira csökkent, hogy az 
élet fenntartásához már nem elegendő. A szűrős 
készülékek használhatósága ezzel szemben telje
sen a környező levegő összetételétől függ : hasz
nálatuk csak akkor lehet eredményes, ha a levegő
ben levő szennyezést képesek megkötni abban 
a töménységben is, mely éppen szerepel és ha a 
megszűrt levegőben van még elég oxigén az élet 
fenntartásához.

Az oxigénes légző és a szűrős védőeszköz 
teljes mozgási szabadságot biztosít, ezzel szem
ben a csővezeték miatt a frisslevegős készülékkel 
felszerelt dolgozó bizonyos mértékig helyhez kö
tött.

Használhatóság időtartama szerint a friss
levegős készülék korlátlan lehetőséget nyújt. Az 
oxigéneslégzö használhatóságát időben a benne 
tárolt oxigén és lúg mennyisége szabja meg. 
A szűrős készüléknél a szűrő kimerülése, mely 
viszont a levegő szennyezésének faja és mennyi
sége szerint változó, korlátozza használatát.

A védőeszköz viselését és kezelését illetően 
legkényelmesebb a szűrős készülék (gázálarc). 
A frisslevegős készülék is egyszerű és aránylag 
kényelmes, de bizonyos mértékig helyhez kötött. 
Ezzel szemben a súlyos oxigéneslégzö viselése és 
kezelése a legnehezebb az összes védőkészülékek 
közt.

Adott esetben a megfelelő védőeszközt ezek 
alapján válasszuk. Az üzemi életben leggyakrab
ban a szűrős készüléket, a gázálarcot alkalmazzák, 
sok esetben helytelenül. Az elmondottak szerint 
ugyanis a szűrős készüléket szabadban vagy jól 
szellőztetett üzemi helyiségben szabad alkalmaz
nunk. Zárt helyen, ahol a mérges anyag nagy 
töménységben gyűlhet össze és azzal is számol
hatunk, hogy a levegő oxigéntartalma is erősen 
csökkent, szűrős készüléket nem szabad alkalmaz
nunk, hanem csak frisslevegős készüléket vagy 
oxigéneslégzőt. Különösen vonatkozik ez a meg
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állapítás tartályokra, ahová még ma is sokszor 
küldenek szűrős készülékkel dolgozót és ezzel 
halálos baleseteket idéznek elő. Ilyen helyre a 
frisslevegős készülék való.

Oxigéneslégzőt rendes munkamenet esetén 
nem alkalmazunk, mert egyrészt üzeme drága, 
másrészt hordása is nehéz. Ez a felszerelése azon
ban a mentőjárőrnek, melynek feladata üzemi 
balesetek, üzemzavarok esetén az életmentés és 
a műszaki helyreállítás. Énnek a feladatnak 
elvégzésére a járőr minden tagját olyan eszközzel 
kell ellátni, mely minden körülmények közt 
lehetővé teszi a teljes mozgásszabadságát, még 
tűz esetén is.

Az általánosságban használt gázálarc az egész 
arcot takarja (teljes gázálarc). Lehet azonban 
félálarcot is alkalmazni védőszemüveggel, mely
ben különösen melegben szívesebben dolgoznak 
munkatársaink. Csakis jóminőségű és jól mére
tezett félálarcot használjunk, mely biztosan zár. 
A szem védelméről védőszemüveggel ott is gon
doskodjunk, ahol sav- vagy lúgcseppek kerülhet
nek a szembe.

Üzemi célra nemcsak az úgynevezett ipari 
gázálarcok, hanem az elmúlt háborúból vissza
maradt légoltalmi álarcok is jól alkalmazhatók 
(népgázálarcok, munkagázálarcok). Ezeknek az 
álarcoknak még használható állapotban levő 
szűrői is megfelelnek a szóbanforgó üzemekben. 
Egyébként pedig a megfelelő ipari szűrőt kell 
használnunk hozzá.

A gázálarc hordására oktassuk ki a dolgo
zókat. Igyekezzünk hosszabb viseléséhez hozzá
szoktatni őket, amitől általában idegenkednek 
a szűrő légellenállása miatt fellépő kellemetlenség 
következtében. Különös gondunk legyen arra, 
hogy a gázálarcok és védőszemüvegek páramen
tesítő lemezzel, vagy páramentesítő szappannal 
kerüljenek alkalmazásra.

A teljes vagy félálarc, a védőszemüveg a 
dolgozó egyéni felszerelése. Közös használatuk 
egészségügyi szempontból meg nem engedhető. Ezen 
a téren még sok tennivalónk van, mert sok helyen 
közösen használt álarcok vannak az üzemel ben. 
Egyéb' ént a védőeszl őzöket, ha gazdát cserélnek 
vagy hordozójuk ragályos betegséget kap, fertőt
lenítenünk kell.

Tanítsuk meg dolgozóinkat a védőeszközök 
1 a b mtartására is, nehogy az eszi őzök idő előtt 
töm remenjenek és hogy mindig használatra kész 
állapotban legyenek.

A légzőszervek megvédésével szemben sokkal 
nagyobb nehézséget okoz az egész test felületének 
védelme folyadék vagy oldat formájában a bőrön 
át felszívódó, vagy sziláid formában érintkezésre 
is ható vegyületek ártalma ellen, ami az üzemi 
életbrn gyakran előforduló eset. Ismeretesek az 
egész testet légmentesen elzáró védőruhák, melyek 
a mérges anyag gőzétől, cseppjeitől képesek meg
védeni a dolgozókat. Ezek viselése azonban olyan 
nehézkes, hogy rendes munkamenet közben alig 
alkalmazhatók. Ezeket adott alkalomkor a mentő- 
járőr vagy esetleg a tartályt tisztogató munkás 
használhatja. Üzemben sokszor elégséges, ha a

dolgozó csak a kezét, mellét, hasát, lábát védi 
megfelelő védőruhadarabbal: védőköténnyel, csiz
mával, kesztyűvel. Ilyen mérgezési lehetőséggel 
szemben azonban sokkal inkább műszaki intéz
kedéseket és általános védőrendszabályok alkal
mazását kell előtérbe helyeznünk.

A szerves vegyiipar fontos közbeeső termékeit 
képviselő aromás aminok és nitrovegyületek mind 
az anilinnrérgezéshez hasonló tüneteket okoznak. 
Innen ered az „anilin-mérgezés” gyűjtőnév hasz
nálata. Természetesen az általános tüneteken 
kívül az egyes anyagokra jellemző hatások is 
jelentkeznek, de ezek megkülönböztetése az üzemi 
életben nem fontos, és csak az orvost érdeklik. 
A mérgezés létrejöhet, ha az anyagnak gőzét, 
finom porát, cseppjeit — akár aeroszol formájá
ban is — belélegezzük, vagy ha az anyag folyadék 
formájában, szilárd alakban a bőrrel érintkezik és 
felszívódik. A szilárd anyag, vagy a testünk 
hőmérsékletén megolvadva, vagy az izzadtságban 
oldódva szívódik fel.

A mérgezés első tünete a cianózis. Az anilin- 
mérgezést okozó vegyületek ugyanis a vörösvér- 
sejtek hemoglobinjára hatnak és methemoglobin 
képződést okoznak. Ezzel az oxigénátadás a 
szövetekben csökken. Cianózis, kékszíneződés lép 
fel az ajakon, fülön, orrcinrpákon, körömágyon. 
Amíg a vér hemoglobin tartalmának csak 20%-a 
alakul át, a mérgezett semmit sem vesz észre, 
társai figyelmeztetik a kék ülésre. Erősebb mér
gezéskor a beteg nehezen lélekzik, mozgásra ful
lad. De még ilyenkor is aránylag gyorsan, 1—2 
nap alatt meggyógyulhat a beteg, mert a methemo
globin képződés reverzibilis folyamat. Súlyosabb 
esetekben hemolizis is fellép, a máj működésében 
zavarok mutatkoznak és toxikus sárgaság lép 
fel. Igen erős mérgezés esetén a beteg rögtön 
szilvakék lesz, erősen fullad, vére és vizelete 
barnás színű.

A heveny mérgezések kezdetben a részegség 
tüneteivel is járhatnak („anilin-részegség”). A mi 
üzemi gyakorlatunkban ezt a tünetet nem észlel
tük, a budapesti baleseti orvosi megfigyelések 
szerint azonban többször előfordult.

A mi üzemi gyakorlatunl ban az ideghatás 
inkább erős fáradságérzésben, gyengeségben, ál
mosságban mutatkozott. Érdekes, hogy a trinitro
toluol nem okoz cianózist, hanem vérszegénységet, 
főleg májrákosodást, a dinitrofenolnátrium pedig 
elsősor ban anyagcserezavar ok at.

A dolgozók egy része egyes anyagok iránt 
nagyon érzékeny. Különösen vonatkozik ez a 
bőrön gyakran megjelenő elváltozásokra (ekcéma). 
Némely esetben egyszerű próbával előre meg lehet 
állapítani az egyén túlérzékenységét, máskor azon
ban csak az első sérülés, vagy több sérülés után 
fejlődik ki az érzékenység. Nagyon gyakori jelen
ség, hogy az erősen érzékennyé vált dolgozó meg
gyógyult bőrelváltozása azonnal kiújul, mihelyt 
a legkisebb anyagmennyiséggel érintkezésbe jut. 
Elegendő néha az is, hogy régi üzemét csak meg
látogatja. Az ennyire érzékeny munkásokat üzem
orvosi javaslat alapján ki kell zárnunk az ilyen 
anyagokkal dolgozó üzemből.
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Természetesen az előzetes orvosi vizsgálatnak 
is nagy a jelentősége. Bizonyos betegségek is fogé
konnyá teszik a szervezetet a mérgezésre. A gon
dos megválogatás a nyugodt üzemmenet miatt is 
fontos, mert az állandó munkáscsere nagyon 
zavarja a munkamenetet, s rengeteg idő vész el 
az új dolgozók tanításával.

A dolgozók kiválasztásában tekintettel le
gyünk a tisztaságszeretetre is. Piszkosan dolgozók 
ilyen üzemekbe nem valók, mert előbb vagy 
utóbb feltétlenül megbetegszenek. De ne feled
jük el azt sem, hogy még a tisztán dolgozókat is 
adott helyzetben meg kell tanítanunk azokra a 
fogásokra, melyekkel elkerülhetik az anyaggal 
való érintkezést.

Érdekes, hogy az alkohol nagy mértékben 
súlyosbítja a mérgezést. Heubner szerint kevés 
alkohol fogyasztása is 20-szorosára növeli a szer
vezet érzékenységét az anilin-mérgezéssel szem
ben. Ezért dolgozóinkat igen komolyan figyelmez
tessük az alkoholfogyasztás veszélyére. Elsősorban 
vonatkozik ez a figyelmeztetés közvetlen a munka 
előtti és a munka bevégzése utáni időre. Előfor
dult az is, hogy az üzemből látszólag teljesen 
egészségesen távozott munkás egy pohárka bor
tól azonnal erős cianózist kapott és annyira rosz- 
szul lett, hogy gépkocsin kellett lakására szállí
tani. A kevés alkohol a rejtett mérgezést teljes 
erővel kihozta. Egyébként az ilyen „mérgezés” 
nyomtalanul eltűnt volna másnap reggelig. A dol
gozók meggondolatlanságából erednek a gyakori 
szombat délutáni „megkékülési” esetek is.

A mérgezések elkerülésére lehetőséghez képest 
minden olyan kézimunkát kerüljünk üzemünkben, 
amely a mérgező anyaggal való érintkezéssel jár. 
Üzemünkben arra törekedjünk, hogy az anyagok 
mozgatása, adagolása zárt rendszerben történjen, 
berendezéseink jól tömítsenek, hogy gőzalakban 
se kerülhessen mérgező anyag az üzem levegő
terébe. Folyadékokat csővezetéken át szállítsunk, 
lehetőleg szívással, de még az alacsony hőfokon 
olvadó szilárd vegyületeket is megömlesztve, 
fűtött vezetékeken. Igyekezzünk a gyártási el
járást folyamatossá tenni és automatizálni. Ez a 
munkamódszer adja a legnagyobb biztonságot a 
mérgezési veszéllyel szemben. Az ilyen üzemek
ben a szívószűrő berendezések nagyon sok meg
betegedést okozhatnak, de még a centrifugák is, 
ha nem önműködően ürítenek. Ha mégis szüksé
günk van kézi munkára, megfelelő szervezéssel és 
oktatással igyekezzünk olyan munkamódszert al
kalmazni, mely a legkisebb veszéllyel jár. Dolgo
zóinkat pedig buzdítsuk arra, hogy egyre jobb 
munkafogásokra tegyenek javaslatokat, melyeket 
azonnal használatba is vegyünk és jutalmazzunk.

Mindezek mellett természetesen szükségessé 
válik az üzemi helyiségnek jó szellőztetése, leg
többször külön szellőztető berendezéssel. Hideg 
időben a beszívott levegőt előmelegítsük a dolgo
zók egészségének védelmére.

Nem szabad azonban a szellőztetés hatását 
túlbecsülnünk. Szellőztetéssel csak bizonyos fokig 
tudjuk az üzemhelyiség levegőjét megtisztítani, 
a tömítetlenségeken keresztül állandóan áramló

szennyeződéstől. Teljes biztonságot tehát még a 
nagyon erős szellőztetéstől sem várhatunk. Sok
szor szükséges még, hogy a veszélyt okozó készü
lék fölé helyezzünk elszívó kürtőt, vagy pedig 
az egész készüléket a laboratóriumi fülke mintá
jára elzárjuk az üzemi helyiség légterétől és úgy 
szellőztessük, természetesen a kezelését a fülkén 
kívül biztosítva.

Miután a bőrön át mérgezést okozó vegyüle- 
tek javarésze a szokásos ruházatunkon, a láb
belin (még a cipő talpán át is !) képes átnedvesí- 
téssel áthatolni és bőrünkhöz jutva felszívódni, 
különleges intézkedéseket kell foganatosítanunk 
az ilyen üzemekben dolgozóink egészségének meg
óvására.

Az üzemben közvetlenül anyaggal dolgozó 
összes munkásainkat gyári alsó és felső ruhával 
kell ellátnunk, melyet a munkába állásukkor kell 
felvenniük. Ha szükséges, a fej hajas részét telje
sen borító sapkát (ú. n. svájci sapkát) is adjunk 
a dolgozóknak. A munka végeztével fürdés után 
a dolgozók saját ruhájukban mehetnek haza. így 
elkerülhetjük a mérges anyagok kihurcolásának 
lehetőségét az üzemből és az odahaza keletkez
hető súlyos mérgezéseket. A gyárban használt 
ruhát csakis a gyári mosodákban szabad megtisztí
tani kellő óvatosság mellett, mert a forróvíz miatt 
mérgező gőzök szállhatnak el és a munkásruhából 
kioldott anyagok a mosóvizet is erősen szennyez
hetik. Előfordult, hogy a munkás egy ruhadarab
ját hazavitte kimosatni és megjavíttatni. A mosás 
és szárítás alatt elszálló mérges gőzöktől az egész 
család megbetegedett és kórházba került.

A ruhaváltás előtt a dolgozónak meg kell füröd- 
nie langyos (de nem forró) vízben, zuhany alatt, 
szappannal. Szappanról és törülközőről a gyár 
gondoskodjon. A fürdés megtörténtét az üzem
vezető ellenőriztesse. Kádfürdők e célra nem 
alkalmasak, mert beszennyeződhetnek.

A szennyezések esetleges átvitelének elkerü
lésére a dolgozónak két ruhásszekrénye legyen : 
egyik a hazulról hozott tiszta ruhája, másik a 
gyári ruhája részére. A kétféle ruha számára egy 
szekrényt használni nem tanácsos.

Célszerű, ha az öltözőben külön helyet jelö
lünk ki szennyes oldalnak' és külön helyiséget 
tiszta oldalnak, mint az a fertőtlenítő intézetek
ben szokásos. A tiszta oldalon veti le a dolgozó 
hazulról hozott ruháját és a szennyes, oldalon 
veszi fel a gyári ruhát. Munka végeztével a szeny- 
nyes oldalon leveti gyári ruháját és csak a fürdőn 
át juthat a tiszta ruhájához.

Gondot jelent a hazulról hozott élelem el
helyezése is, ami természetesen csakis tiszta olda
lon történhet, nemkülönben a munkaközben enge
délyezett étkezése is. Ha a dolgozónak megenged
jük, hogy piszkos ruhájában a tiszta oldalról el
hozza élelmét, könnyen beszennyezheti a tiszta 
oldalt. Ezért célszerűbb az étkeztetési helyiség
ben elhelyeztetni a dolgozók magával hozott élel
mét. Ennek előszobájában elegendő melegvizes 
mosdó álljon rendelkezésre, hogy étkezés előtt a 
dolgozók alaposan tisztálkodhassanak. Piszkos 
kézzel nemcsak enni, de még dohányozni sem
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szabad. Ilyen kézzel a dolgozó ne nyúljon arcá
hoz, kényesebb testrészeihez, főleg a szeméhez.

Üzemi baleset vagy gondatlanság miatt elő
fordulhat, hogy a dolgozó ruhája nagyobb mérték
ben szennyeződik mérgező anyaggal. Ebben az 
esetben a dolgozónak sürgősen ki kell cserélnie 
ruháját és alaposan meg kell fürödnie. Erre a 
célra mindig kéznél legyen néhány tiszta munkás
ruha és mindig legyen elegendő melegvíz is a 
zuhanyozásra. Egyes szerzők azt ajánlják, hogy 
az anilinnal szennyezett bőrrészletet először gyen
gén ecetsavas melegvízzel mossuk le, dinitroben- 
zol, dinitroklórbenzol esetén pedig először alkohol
lal mossuk le a szennyezett testfelületet és utána 
melegvízzel és szappannal.

A gyári munkaruhán kívül szükséghez mérten 
lássuk el a dolgozói at védőkesztyűkkel is, ha olyan 
munkát végeznek, amelynél elkerülhetetlen a mér
gező anyaggal való érintkezés. A kesztyűk telje
sen épek legyenek. Lyukas vagy szakadt kesztyűt 
ne használjunk, mert több bajt okozhat, mintha sza
bad kézzel dolgoznánk.

Használat után a védőkesztyűt gondosan meg 
kell tisztítanunk. Enélkül másnap nagy veszély
nek tesszük ki magunkat, mert a védőkesztyűn is 
áthatol idővel az anyag. Ilyen gondatlan kezelés
ből sok baleset keletkezik. Legtöbb esetben elég
séges, ha a gumiból készült védőkesztyűt meleg 
szappanos vízzel megmossuk. Gumiba könnyén 
felszívódó anyag esetén azonban ez a tisztítási 
mód nem elégséges, hanem a gumikesztyűt forró 
vízben negyedórán át ki kell főznünk, utána tiszta 
vízzel alaposan ki kell mosnunk, megszárítanunk 
és kívül-belül talkumnral be kell hintenünk.

Adott esetben gumicsizmát is kell adnunk 
dolgozóinknak. Ennek használatára, tisztítására 
ugyanazok érvényesek, mint a gumikesztyűkre.

Munkásruha mellett sok esetben célszerű a 
dolgozót gumiköténnyel is felszerelni (pl. centri
fugák mellett stb.). Ezzel nemcsak az esetleges 
sérüléseket kerülhetjük el, hanem egyúttal a 
munkásruhát is védhetjük korai tönkremenetel
től. A gumikötények megtisztítása is úgy történ
het, mint a gumikesztyűké.

Egészen különleges esetekben, amikor na
gyobb tartálynak vagy kádnak tisztogatásáról 
van szó, célszerű teljes gumiöltönyt használni, 
nemcsak azért, mert az ilyen munka a közönséges 
munkásruhát hamar tönkreteszi, hanem azért is, 
mert ez nyújtja a legnagyobb biztonságot. Termé
szetesen a teljes gumiruhához gumikesztyű, gumi
csizma, gázálarc is tartozik, utóbbi zárt tartály 
esetén csöves készülékkel. A gumiruha tisztítása is 
hasonlóan történhet, mint a gumikesztyűé.

Az állandó tisztítás alatt álló gumi védőeszkö
zök egészségügyi szempontokból közösen is használ
hatók, üzemszervezés és vezetés szempontjából 
azonban helyesebb, ha a csizma, kesztyű és kötény 
a dolgozó egyéni felszerelése. így könnyebb a gon
dos tisztítást, karbantartást biztosítani, mert egy 
dolgozó felel érte.

Minden óvatosság mellett is előfordulnak 
üzemi hibák, balesetek, törések, amikor a beren
dezésből nagyobb mennyiségű anyag jut a sza

badba. A kifutott anyag megsemmisítése az anyag- 
természete szerint nagyon változó lehet. Tapasz
talataink szerint azonban bármilyen gondos taka
rítás után is szükséges, hogy a melegen használt 
készülékeket üresen felfűtsük a rendes üzemmenet 
előtt, mert a résekből, a felületről alig lehet telje
sen eltávolítani az anyagot, és az első felmelegítés 
után ez az anyag elpárolog és veszélyezteti a helyi
ségben lévőket. Az ilyen felfűtést tehát az üzemi 
helyiség teljes szellőztetése mellett végezzük. 
A művelet alatt a helyiségben csak a legszüksége
sebb személyzet legyen megfelelő védőeszközzel. 
Általánosságban nagyon célravezetőnek láttuk 
tisztítás céljából a készülékeknek , csővezetékek
nek gőzzel történő átfúvatását. Kisebb alkatrészeket 
közvetlen melegítéssel vagy forróvizes kifőzéssel is 
meg lehet tisztítani, ha egyébként ezt a műveletet 
bírják.

Mindezeket a tisztítási módszereket akkor is 
alkalmaznunk kell, ha valahol javítást kell végez
tetnünk. 2 eljes megtisztítás nélkül nem szabad javí
tási munkálatokhoz hozzákezdeni! Ezzel az óvatos
sággal nagyon sok balesetnek vehetjük elejét.

Nagyobb üzemi balesetekre való tekintettel 
a műszaki helyreállítás elvégzésére, nemkülönben 
a bajbajutottak gyors kimentésére minden veszé
lyes üzemben alakítsunk mentőszolgálatot, célsze
rűen a tűzoltószolgálattal kapcsolatban. A munkák 
végzésére megfelelő védőeszk őzök (gázálarc, oxigé- 
neslégző, gumicsizma, gumikesztyű, gumikötény, 
esetleg teljes gázvédő ruha) álljanak rendelke
zésre. Megfelelő oktatásról is gondoskodjunk.

A szerves közbeeső anyagok gyártása sokszor 
a nitrálás műveletével kapcsolatos, úgyhogy az 
ilyen üzemekben gyakori a nitrózus gázok okozta 
mérgezés is. A nitrózus gázok nagy töménységben 
gyorsan lejátszódó fulladásos halált okozhatnak, 
ami azonban ritka. Rendszerint alattomosan tá
madják meg a dolgozók egészségét. A kezdetben 
jelentkező gyenge köhögés és rosszullét alig figyel
meztet arra, hogy halálos mennyiségű nitrózus 
gáz került szervezetünkbe. A komoly tünetek csak 
6—8 óra múlva jelentkeznek légszomj alakjában. 
A beteget fulladásos köhögési rohamok kínozzák, 
száján citromsárga hab ömlik. Mindezeket a tüne
teket eközben kialakult toxikus tüdővizenyő 
okozza, akárcsak a foszgén mérgezéskor. Minthogy 
a tüdőhólyagocskáknak folyadékkal való megtöl- 
tődése — a tüdővizenyő — a vér besűrűsödésének 
árán történik, a szívnek egyre nehezebb munkát 
kell végeznie a keringés fenntartására. Mindezek 
miatt a beteg sorsát jóformán szívének állapota 
dönti el. Ezért minden nitrózus gázmérgezettet, 
vagy arra gyanúsakat is pihentetni kell 8—12 
óráig, mert ha a mérgezése után munkát végez 
(pl. gyalog vagy kerékpáron hazamegy stb.), a 
fáradt szív nehezebben képes elviselni a ráeváró 
megpróbáltatásokat. Pedig erre a dolgozók nagyon 
hajlamosak, hiszen semmi különös rosszullétet 
közben nem éreznek, viszont a tapasztalat azt 
mutatja, hogy a pihentetés csökkenti a később 
bekövetkező tünetek súlyosságát, a testi munka 
pedig erősen fokozza. Minden valószínűség sze
rint eddig még fel nem derített változások mennek
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végbe a lappangási idő alatt is, melyek a szívet 
már akkor is igénybe veszik, mert csak így lehet 
megmagyarázni a halállal végződő mérgezések 
gyakoriságát lappangási idő alatt végzett testi 
munka után. Erre vonatkozóan nemcsak az ipari 
balesetek, hanem az első világháború nagyszámú 
foszgén mérgezéseinek statisztikája is bizonyíté
kot nyújt.

Mindezek miatt igen fontosnak tartjuk, ha 
az üzem közvetlen közelében külön szobát rendez
nek be a mérgezettek pihentetésére, különösen 
vidéki gyártelepen, ahol nagy távolságból járnak 
a dolgozók munkahelyükre. Az ilyen betegszobá
ban feltétlenül legyen oxigénbelégző készülék is és 
elegendő oxigén, amit légszomj esetén nagyon ered
ményesen alkalmazhatunk. Ha a mérgezetten ko
moly tünetek lépnek fel, természetesen azonnal 
orvosi segélyre szorul.

A betegszoba az anilin-mérgezés eseteiben is 
jó szolgáltatót tehet az erősen cianotikus és lég
szomjjal küzdő dolgozók pihentetésére. Ok is kap
hatnak oxigént. Űjabb tapasztalatok szerint cél
szerű, ha a betegszoba mellett lévő segélyhelyen 
1% metilénkélcet tartalmazó 20%-os dextróz olda
tot tartunk 10 ccm-es ampullákban, melyet az 
orvos intravénásán adva, gyorsan enyhítheti a 
cianózis tüneteit.

A szerves közbeeső termékek gyártására alap
anyagként főleg benzolt és toluolt használtunk az 
erősen mérgező anyagok közül. Ezek gőzei az ú. n. 
oldószeres mérgezések általános tüneteit mutatják. 
Heveny mérgezés esetén bódulat, aluszékonyság, 
szédülés mutatkozik, mely súlyos esetekben esz
méletlenségbe megy át.

A heveny benzolmérgezés éppenúgy, mint a 
benzinmérgezés kezdetben teljesen az alkohol- 
mérgezés tüneteit mutatja: a mérgezett jókedvű, 
támolyog, összevissza beszél, gyakran azután hir
telen letör, sírni kezd. Reszketés és hányás is meg
figyelhető egyes esetekben. A gyengébb mérgezés 
tünetei friss levegőn hamar elmúlnak. Súlyos mér
gezéskor, midőn már eszméletlenség állt be, 2—3 
óra alatt meghalhat a beteg.

Nagyon érdekes, hogy a részegséghez hasonló 
állapotot megelőző időszakban a dolgozó semmit 
sem vesz  ̂észre magán.

Mikor pedig ezek a tünetek már mutatkoz
nak, nincs meg a kritikája és akaratereje ahhoz 
hogy a veszélyes helyről távozzék. A legtöbb halá
los baleset akkor következik be, amikor egyedül 
volt a dolgozó munkahelyén és nem volt segítő
társa, aki onnan elvezesse. Ilyen helyen sohasem 
hagytuk magára a dolgozót, vagy legalább is gyak
ran ellenőriztettük állapotát, főleg éjjel és ezzel 
meg is tudtuk akadályozni a komolyabb balese
teket.

Oldószerekkel idillt mérgezés is létrejöhet 
aránylag nagyon kis mennyiségű anyagnak hosszú 
időn át a szervezetbe jutása révén, nagyon gyak
ran a bőrön át felszívódással. Az idült mérgezés 
minden különösebb panasz nélkül kezdődik és 
olyan tünetekkel jár, amit „idegesség” néven szok
tunk emlegetni, a beteg nagyon ingerlékeny, 
könnyen fárad és általában mindig fáradtságról

panaszkodik. Az első komoly panasza rendszerint 
az, hogy vérzékennyé vált. Gyakori az orrvérzése, 
foghúsa is vérzik. Nőknek a szokásos időpontokon 
kívül is erős vérzései vannak. Bőrén kis nyomásra 
is kék foltok keletkeznek, ütésre rögtön véralá- 
futással reagál. Mindennek az az oka, hogy a ben
zol a vérképző szerveinket, főleg a csontvelőt meg
támadja. Csökken fehérvérsejtjeink, majd a vörös- 
vérsejtjeink száma is.

Az idült mérgezések ellen legjobb védekezés 
a dolgozóknak állandó orvosi ellenőrzése, idősza
kos vizsgálatokkal. Az idült benzolmérgezésre a 
beteg fehórvérsejtszámának csökkenése már korán 
figyelmezteti az orvost. Gondos orvosi vizsgálat 
miatt üzemünkben ilyen idült mérgezés nem is 
fordult elő.

Meg kell említenünk, hogy az anilin-mérgezés- 
nek is van idült formája, mely ellen szintén állandó 
orvosi ellenőrzéssel védekezhetünk. Irodalmi ada
tok szerint igen hosszú idő múlva, 15—17 éves 
munka után, az anilin-mérgezést okozó vegyüle- 
tekkel dolgozódon a hólyagban rákos elváltozások 
keletkeztek. A beteg ilyen esetei ben állandó vize
lési inger, fájdalmak, véres vizelet panaszával szo
kott az orvoshoz fordulni. Üzemünkben ilyen meg
betegedést mi még nem észleltünk, hiszen ez még 
nem is volt várható néhány éves működés után.

Benzollal, toluollal, klórbenzollal dolgozókat 
előzetes orvosi vizsgálat alapján osztottuk be 
munkahelyükre. Vigyáztunk arra, hogy alkoholis
ták ne kerüljenek ilyen munkahelyre. Figyelmeztet
tük dolgozóinkat, hogy a munkájúi at mindig 
telt gyomorral kezdjék, az alkohol fogyasztását 
mellőzzék, főleg munkájuk megkezdése előtt. Sokat 
tartózkodjanak friss levegőn szabad idejükben 
és lehetőleg vitamindús táplálékokat fogyassza
nak. Ezt a célt szolgálták a védőételek is, amit a 
gyár adott. Különösen a tej adását láttuk hasznos
nak, már csak azért is, mert kora reggel érkező 
dolgozók rendszerint még nem reggeliztek és ennek 
hiányában éhesen dolgoztak volna egész délelőtt 
az üzemi ebédig.

A benzol a bőrön át is felszívódik folyadék 
formájában és súlyos mérgezést okozhat. Benzollal 
tehát ne mossuk a kezünket! Ha benzol ruhánkra 
ömlik, azonnal vessük le és mosakodjunk !

A toluol hatása hasonló a benzolhoz. Egyesek 
szerint mérgezőbb a hatása, mások szerint gyen
gébb. A klórbenzol a benzolhoz hasonló mérge
zést okoz.

Meg kell említenünk még, hogy sem a benzol, 
sem a toluol esetében nem alakul ki olyan erős 
„szenvedély”, mint például a triklóretilénnél, 
melynek gőzeit belélekezve a dolgozó szervezete 
annyira megszokja, hogy rabjává válik és szinte 
nem képes nélkülözni. A dolgozók kis üvegcsék
ben magukkal viszik az anyagot, hogy vasárnap 
otthon szagolgathassák vagy valami ürüggyel 
munkaszüneti napjaikon is bemennek a munka
helyükre, csakhogy triklóretilénes levegőben tar
tózkodhassanak .

A mérgezések megelőzése érdekében a veszé
lyes üzemekben nem szabad megengedni a munka- 
fegyelemnek legkisebb lazulását sem. Különösen
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vonatkozik ez a megállapítás a műszakváltás ide
jére, a munkahely átadására, melyet a legnagyobb 
gonddal kell végrehajtani.

Munkájának végeztével minden dolgozó fele
lős azokkal szemben, akik őt leváltják. Az eltávozó 
semmit sem hagyhat olyan állapotban munka
helyén, ami szerencsétlenséget idézhet elő. Mond
jon el mindent munkatársának, ami a folyamat 
előrehaladtát, állapotát jellemzi. A közlést munka
naplójában írásban is adja meg. Ezt a követel
ményt különösen véssük dolgozóink emlékezetébe 
azzal, hogy e téren elkövetett minden hanyagság 
esetleg munkatársunk életét, munkaképességét, 
vagy az üzem épségét követelheti áldozatul.

A vegyi üzemben semmiféle tréfálkodásnak 
nincsen helye, mert a legártatlanabbnak látszó 
tréfából is súlyos balesetek származhatnak. Az a

dolgozó, kinek valóban szívügye üzeme bizton
sága, semmi olyat nem tesz, amivel társa figyel
mét elvonja és ezzel veszélynek teszi ki.

A vegyiüzemekben folyó munka nyugodt ide
geket kíván. Sok baleset a dolgozó munkaidőn 
kívüli életmódjának, rossz szokásainak következ
ménye. Az éjszakázásban elfáradt szem, a kapko
dásra hajlamos idegrendszer, bizonytalan kéz sú
lyos kockázatot jelent akkor, amikor gépek vagy 
kényes vegyszerek kezeléséről van szó. A vegyi 
üzemek dolgozója munkája után sokat tartózkod
jon szabad levegőn és sokat pihenjen, nemcsak a 
fenti okok miatt, hanem azért is, mert testi álla
pota is fontos tényező a mérgezések megelőzésében. 
Ezeket az elveket sokszor hangsúlyozzuk dolgo
zóink előtt !

Ibolyántúli sugárzás mérése
U E  R  T Y I M R E *

Измерение ультрафиолетового излучения. Описыва
ются два способа, применяемые при измерении интен
сивности ультрафполетовых излучений различной длины 
волн. По одному методу исследуемое излученпе падает 
на два включенных на встречу фотоэлемента, перед ко
торыми расположены два фильтра, начпнающие про
пускать при двух различных длинах волн. Разлпчие 
двух фототоков отсчитывается на гальванометре мости- 
кового соединения. Этим различием пзмеряется интен
сивность излучения ультрафиолетовой области между 
пределами пропускания двух фильтров. Основой дру
гого способа является окрашивание бесцветного раствора 
лейкоментила фиолетового под действием ультрафисуіе- 
тового излучения. Интенсивность излучения характери
зована временем освещения и степенью окрашивания. 
Разделение областей рязличных длин волн производи
лось светофильтрами, путей так называемого метода 
разности.

Fotokémiai reakciók során — az iparban és 
kutató munkánál egyaránt előállhat a feladat : az 
ibolyántúli sugárzás intenzitásának mérése külön
böző hullámhosszúságú sugárzási tartományokban. 
Ilyen esetekben rendszerint nem állnak rendelke
zésre a szükséges, és a célnak éppen megfelelő mű
szerek. A közelmúltban hasonló problémával kerül
tünk szembe Intézetünkben, ezért igyekeztünk 
olyan megoldásokat találni, amelyek minden 
különösebb berendezés nélkül, akár üzemben is 
összeállíthatók. A következőkben beszámolunk a 
kérdés megoldása közben szerzett tapasztalatokról.

A feladat két részre bontható : 1. Milyen
ultraibolya-érzékeny felfogó berendezést válasz - 
szunk. 2. A vizsgálandó ibolyántúli tartományt 
hogyan válasszuk külön.

A felfogó berendezések közül — anélkül, 
hogy teljességre törekednénk — a következőket 
említjük : a fotográfiai lemez, fotocella (alkáli 
cellák), bolométer, termoelem, szelén fényélem, 
végül nagyszámú fotokémiai reakció, amelyek 
a vizsgálandó sugárzás hatására játszódnak le és

valamilyen alkalmas összefüggés áll fenn a rakció 
lefolyása és a besugárzott energia között.

A különböző hullámhosszak szétválasztására 
a spektrális és a szűrős eljárás jöhet számításba. 
Egyéb lehetőségekre itt nem térünk ki.

A közönséges fotográfiai lemez mintegy 230 
mp,-tói kezdve érzékeny az ibolyántúli sugárzásra. 
A rövidebb hullámhosszakra is érzékenyíthetjük 
a lemezt oly módon, hogy egy, az ilyen hullámhosz- 
szúságú sugárzás hatására fluoreszkáló anyagot vi
szünk a rétegbe. (Pl. nátrium szalicilát, parafinolaj). 
Fotográfiai lemezt az ibolyántúli méréstechnika 
a spektro-fotográfiában használ, bár elképzel
hető volna, hogy szűrők segítségével kihatárolt 
sugárzási tartományok intenzitását mérnénk a 
lemezen kapott feketedés alapján. (Feketedés 
alatt a fotográfiában a vizsgált felületre eső és az 
azon átmenő fénymennyiség viszonyának logarit
musát értjük. Feketedés: S =  lóg A fekete-

désből akkor tudunk a sugárzás intenzitására 
következtetni, ha ismerjük a fotográfiai lemez 
ú. n. „gammagörbéjét“, vagyis az összefüggést 
a megvilágítás és a létrehozott feketedés között. 
Ennek az összefüggésnek a grafikus ábrázolása-

Optikai Kutató Fotokémiai Osztálya, Vác. 1. ábra
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kor a derékszögű koordináta rendszer ordinátájára 
mérjük fel a feketedést, az abszcisszájára pedig 
a megvilágítás logaritmusát, (lóg I. t : ahol I  
a sugárzás intenzitása, t az expozíciós idő.) Az így 
kapott görbe (1. ábra) a gammagörbe. Ennek 
középső egyenes szakasza és az abszcissza által 
bezárt szög tangense : a gammaérték. Mindössze 
az aránylag rövid egyenes darabnak megfelelő 
határokon belül lineáris az összefüggés a feketedés 
és a megvilágítás között. Pontos méréseknél 
figyelembe kell venni a Schwarzschild-effektust, 
amely szerint a feketedés nem pontosan az inten
zitás és expozíciós idő szorzatának a függvénye

seinket a spektrofotográfikus módszerrel végez
zük : a növekvő expozíciós idő módszerével, 
Henri szerint. A vizsgálandó fényforrásokról 
— a mi esetünkben higanylámpák — spektrum- 
felvétel sorozatokat készítettünk, az expozíciós 
időket 1/200—16 sec-ig változtatva, minden eset
ben megkétszerezve az időt az előző felvételhez 
képest.

A felvételeken azt vizsgáltuk, hogy a kérdéses 
hullámhosszon melyik az a legrövidebb idő, 
amelynél még épen látható nyomot kapunk. Két 
lámpát összehasonlítva az az intenzívebben su
gárzó a kérdéses hullámhosszon, amelyik rövi-

2. ábra

[$ =  f(It)], hanem ettől némi eltérés mutatkozik. 
A feketedés szempontjából nem közömbös, hogy 
a lemez az energiát rövid expozíciós idő alatt 
nagy intenzitású sugárzásból, vagy kis intenzitású
ból hosszú idő alatt kapja. Az összefüggést pon
tosabban a dövetkező képlet fejezi ki : S =  
== /( /? • t) ahol I  a sugárzás intenzitása, t a meg
világítás ideje és q  egy a lemezre jellemző állandó : 
a Schwarzschild kitevő. Ennek nagysága általában 
1,08—1,19 között változik.

Már az elmondottakból látható, hogy a foto- 
grafikus módszer nem tartozik a könnyen kivitelez
hető egyszerű megoldások közé. Fentieken kívül 
tudnunk kell az eljárásról, hogy a gammagörbe 
lefutása, tehát a feketedés és a megvilágítás (lóg 
luxsec) közötti összefüggés számos körülménytől 
függ : a lemez gyártásból eredő tulajdonságaitól, 
az előhívó kémiai összetételétől, a hívás körül
ményeitől (hívási idő, hőmérséklet, lemez moz
gatása a hívóban), továbbá függ a sugárzás 
hullámhosszától, ami azt jelenti, hogy ezt az 
összefüggést külön-külön meg kell határozni mind
azon hullámhosszakra, ill. színképterületekre, 
amelyek n mérni akarunk.

Munkánk természete megkívánta, hogy bo
nyolultsága és nehézkes volta ellenére első méré-

debb expozíciós idő mellett már látható nyomot 
hagy.

A sugárzó energiának ilyen mérése csupán 
félig quantitativ jellegű, hiszen a felvételről csak 
azt tudjuk megmondani, hogy az egyik sugárzás 
2X, 4 X, 8X . . .  olyan intenzív-e, mint a másik. 
Ennél finomabb különbségeket a két sugárzás 
intenzitása között csak becsülhetünk. Mégsem 
mondjuk, hogy ez az eljárás a most elmondott 
egyszerű formájában használhatatlan. Számos 
esetben, amikor gyors áttekintésre van szükség, 
igen jól beválik. Eredményesen alkalmaztuk az 
ultraibolya szűrő vizsgálatoknál. A méréseket 
úgy végeztük, hogy előbb a fényforrásról készí
tettük el a felvételsorozatot, 1/200—16 sec-ig 
növekvő expozíciós időkkel, majd ugyanezt meg
ismételtük a vizsgálandó szűrő közbeiktatásával. 
A felvételeket azonos körülmények között hívtuk 
elő, lehetőleg ugyanarra a lemezre fényképeztük. 
A felvételek összehasonlítása szemléltetően mu
tatja a szűrő áteresztőképességét. A felvételek 
alapján megszerkeszthetjük az extinkciós vagy 
az áteresztési görbét. így készültek a 4. ábra 
görbéi. Példaképpen bemutatunk egy felvételt 
a 2. ábrán. A felvétel felső része egy S 700-as 
nagynyomású higanylámpáról készült, az alsó
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része ugyanarról a lámpáról 5% benzolt tartal
mazó 1 cm vastag alkoholos szűrő közbeiktatásásá- 
val (Orthofort lemezen).

Ibolyántúli sugarakra érzékeny felfogó be
rendezések második csoportját a termo-, és foto- 
elektromos készülékek* képezik : a bolométer, a 
termoelem, a fotocella és a fényelem. Ezeknek, 
a fényelem kivételével, kvarc vagy üzrarcablakos 
házban kell lenniök, amennyiben 300 нш, alatti 
mérésekre is fel akarjuk használni. A bolométert 
és a termoelemet különleges hely illeti ezen be
rendezések sorában : az érzékenységük az egész 
színkép területén azonos. Abszolút energia méré
seknél ennek igen nagy jelentősége van.

Könnyen kezelhető, egyszerűen kivitelezhető 
mérőberendezés számára a fotocella és a fény
elem alkalmas, a különböző hullámhosszúságú 
sugarak, ill. sugárzási tartományok szétválasz
tására pedig a szűrők. Sajnos, alkalmas foto
cellákat (kvarcházú kadmium és nátrium) nem 
tudtunk beszerezni, ezért eljárásunkat az aránylag 
könnyen hozzáférhető szelén fényelemre alapoz
tuk. A szeléncella érzékenységi maximuma 570 
m/x körül van, de még a 250 mfx-nál is jelentős 
érzékenysége. (3. ábra.) Az ultraibolya iráfiti

3. ábra

érzékenységet fokozhatjuk, ha a fónyelemekről 
a lakkréteget előzőleg oldószerrel leoldjuk.

A legnagyobb gondot az ilyen természetű 
méréseknél a mérendő sugárzás elkülönítése, tehát 
az alkalmas szűrők kiválasztása okozza. A jó 
szűrőtől megkívánjuk, hogy a felesleges spektrum
területeket jól lezárja, ugyanakkor a mérendő 
zónát jó hatásfokkal átengedje. Rendszerint az is 
fontos, hogy az átengedett terület minél kes
kenyebb, azaz a szűrő minél monokromatikusabb 
legyen. Jó volna, ha egész szűrősorozat állna 
rendelkezésünkre, hogy a spektrum bármely ré
szét különválaszthassuk. Sajnos, a szóbajöhető 
szűrők részben nehezen hozzáférhető Jénai üve
gek (WG, GG, UG, BG, Schott-szűrők), nagyobb 
részben folyadékszűrők. A folyadékszűrők hasz
nálata már önmagában is eléggé nehézkes és 
varcküvetták nem mindig állnak rendelkezésre.

Bizonyos sugárzási tartományokat csak gáz
szűrőkkel (klór, bróm) lehet jól elkülöníteni.

Ha megfigyeljük a szűrők által nyújtott 
lehetőségeket, érdekes dolgot látunk. A szűrőknek, 
akár üveg, akár folyadékszűrők, egy része meg
lepően meredek áteresztési görbével rendelkezik. 
A teljes zárásból a nagyméretű, 80—90%-os 
áteresztésbe való átmenet sokszor 20—30 m/x-on 
belül következik be, míg a szűrők más részénél 
ez az átmenet igen lassú. Természetesen az előbbi 
eset a jobb, mert ilyen szűrőkkel lehet a különböző 
ibolyántúli tartományokat többé-kevésbbé élesen 
elválasztani. Sajnos az ilyen meredek átmenetek 
csak egy irányban következnek be : a rövidebb 
hullámhosszak felé az áteresztés 0, a hosszabbak 
felé hirtelen 80—90%-ra emelkedik. Ennek for
dítottja, amikor egy szűrő egy adott határ alatti 
sugárzást jó hatásfokkal beenged és a hosszabb 
hullámhosszakat tökéletesen elnyeli, és az át
menet hirtelen (20—30 m/x-on belül) következik 
be, sohasem fordul elő. Ez a jelenség az anyagok
nak a szerkezetből eredő tulajdonsága. Ezért 
rendkívül nehéz élesen elhatárolt, aránylag kes
keny sávot áteresztő szűrő kombinációt találni.

Szerencsére az úgynevezett „különbség mód
szer“ lehetőséget nyújt arra, hogy olyan szűk 
spektrum területen és olyan jó hatásfokú ki- 
határolással végezzünk mérést, amilyet semmi
féle szűrőkombinációval megoldani nem lehet. 
Ennek lényege abban áll, hogy egymásután 
két különböző szűrő alatt végezzük el a mérést, 
majd ezen mérések különbségét képezzük. Ha 
a sugárzás mérését ?n és k2 hullámhosszak közötti 
tartományban végezzük, akkor az egyik szűrőt 
úgy választjuk meg, hogy A* alatt teljesen zárjon, 
felette pedig meredeken nyisson, a másikat pedig, 
hogy k2 alatt zárjon és felette nyisson. Mint em
lítettük, ilyen típusú szűrők nagy számban állnak 
rendelkezésre, megfelelően meredek abszorpciós 
görbékkel. A két mérés különbsége vonatkozik 

és k2 közötti sugárzás intenzitására. Az ilyen 
típusú szűrők előnye, hogy javarészben elkészít
hetők szilárd állapotban, fóliákban, így nem kell 
nehézkesen kezelhető folyadékszűrőket alkal
mazni.

Méréseinknél ezt a megoldást akartuk követni, 
de hamarosan beláttuk, hogy a mi esetünkben a



M agyar K ém ikusok Lapja V III. évf. 1953. 1. sz. Berty I.: Ibolyántúli sugárzás mérése

módszert ilyen formában nem alkalmazhatjuk. 
Feladatunk az volt, hogy háromféle ibolyántúli 
tartományban végezzünk mérést : kb. 280—300 
m/л között, 280 m/x alatt és közvetlenül 300 m/x 
felett. Szükségünk volt olyan szűrőre, amelyik 
a 280 m/x alatti sugárzást nem engedi át és a 
280 felettit jól átengedi, és egy olyanra amelyik 
300 m/x-nál kezd átengedni. Spektrográfiai méré
seink alapján az elsőnek egy cellulóz-acetobutirát 
fóliát (I. szűrő), a másodiknak egy 1 mm-es 
üveglemezt választottunk (II. szűrő). A két 
szűrő spektrofotogrammjából szerkesztett áteresz
tési görbét a 4. ábra, a különbség módszer eredő 
áteresztését az 5. ábra mutatja.

A mérés kivitelezése a következő módon 
történik :

A vizsgálandó sugárzás útjába elhelyezzük 
a mikroampermérővel kapcsolt fényelemet. Az 
első méréskor a fényelem dlé helyezzük az I. 
szűrőt, a második méréskor pedig а II. szűrőt. 
A mikroampermérőn leolvasott két kilengés kü
lönbsége jellemző a 280—300 mg közötti sugár
zás intenzitására, a szűrő nélküli mérés és az
I. szűrős mérés különbsége pedig a 280 mg 
alatti zóna intenzitására. Az üveg szűrő alatt 
végzett mérés a 300 m/x feletti sugárzás inten
zitását jelzi.

Sajnos, a műszer kitérése a két kitérés kü
lönbségéhez viszonyítva, rendkívül nagy (kb. 
400 : 1), ilyen módon nincsen lehetőség elfogad
ható pontosságú mérésre. Ezen természetesen 
nem segíthetünk a műszer érzékenységének változ
tatásával. Az egyik megoldás egy deprimált 
nullpontú műszer alkalmazása volna, ennek hiá
nyában a következő eljárást választottuk :

A vizsgálandó sugárzást két egymás mellett 
elhelyezett fényelemre bocsátottuk. Az elemek 
sarkait egymással szembe kapcsoltuk. Az egyik 
elem elé I. szűrőt, a másik elé а II. szűrőt helyez
tük. A szűrőket úgy helyeztük el, hogy könnyen 
ki- és beiktathatok legyenek. A mérést érzékeny 
tükrös galvanométerrel végeztük (10—9 A). A mű
szert hídba kapcsoltuk, így a két elem fotoáramá- 
nak a különbségét észleltük, tehát közvetlenül 
leolvashattuk a mérendő sugárzásra jellemző 
fotoáramot. A fényelemek érzékenységkülönbségét 
előtét ellenállással kompenzáltuk. Az elrendezés

vázlatát a tí. ábra mutatja. Mérés előtt a szűrő
ket kiiktattuk és az előtétellenállás segítségével 
a ,,Gl“ műszert 0-ra állítottuk.

R.
50П

R
600Л

Ez az elrendezés bizonyos nehézségek árán 
igen jól bevált. Ezeket a nehézségeket ismerni 
kell ahhoz, hogy adott esetben ezt a módszert 
helyesen alkalmazhassuk. Hangsúlyozzuk, hogy 
igen komoly elektromos feladat különbség mód
szerrel olyan mérést elvégezni, ahol a mérendő 
energia, ill. fotoáram aránya az összes műszerre 
eső sugárzó energiához kb. 1 : 400. A legnagyobb 
nehézséget a fényelempár kiválasztása okozza. 
Egyforma érzékenységű és azonos karakteriszti
kájú fényelemek szükségesek. Az érzékenység 
különbségeket előtétellenállással még kiegyenlít
hetjük, de a karakterisztikabeli különbségeket 
nem. A fényelem karakterisztikája alatt a foto- 
áramnak az elemre eső sugárzó energia szerinti 
változását értjük. (7. ábra.) Ha Et energia az

,,A;‘ karakterisztikájú elemnél Ix fotoáramot 
hoz létre, a „B“ karakterisztikájú elemnél pedig 
I2 fotoáramot, akkor ezt a különbséget a nagyobb 
I2 áramkörbe kapcsolt ellenállással kiegyenlíthet
jük, s a galvanométert 0-ra állíthatjuk. Ezzel 
az ,,A“ karakterisztikát mintha önmagával pár
huzamosan eltoltuk volna „Aj“ helyzetbe. így 
Ex megvilágításnál, amint a 7. ábrából látjuk, 
a fotoáramok egyenlőek, de ,,E1“-től eltérő inten
zitások esetében a 0 pont eltolódik. Az ábrából 
az is látható, hogy „Eg“ megvilágítás esetében 
a 0 pont eltolódása ellenkező irányú lesz, mint 
,,E3“ intenzitású sugárzás esetében. Az így be
állított 0 pont labilis lesz, ez kétféle módon mutat
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kozik meg. Egyrészt egyetlen mérésen belül, 
a 0 pont lesz nyugtalan, ami onnan ered, hogy 
szinte mindenütt fellépő üzemfeszültség ingado
zás következtében a cellákra eső sugárzás inten
zitása változik. A különböző karakterisztikájú 
elemeknél csak egyetlen intenzitásnál egyenlő a 
két elem fotoárama. Bármilyen irányú az inten
zitás változás, akár növekedés, akár csökkenés 
áll elő, a 0 helyzet elmozdul pozitív, vagy negatív 
irányba.

Szűrővel való méréskor, tehát a műszer ki
térített állapotában is fellép a mutatónak a feszült
ségváltozással járó ingadozása. Másrészt akkor 
okoz a karakterisztika-hiba jelentős 0 pont el
tolódást, ha egy második, más energiával sugárzó 
lámpát teszünk az első helyébe, hogy az össze
hasonlító méréseket elvégezzük. Ez a 0 pont 
eltolódás olyan nagyságrendű lehet —- gyakor
latunkban előfordult —- mint maga a mérendő 
sugárzás által okozott kitérés. Természetesen az 
előtétellenállás segítségével, súlyosabb esetben az 
elemek aszimmetrikus megvilágításával (érzéke
nyebb elemre kisebb energia essék) a 0 pontot 
ismét visszaállíthatjuk eredeti helyére, de az előb
bitől most már merőben eltérő belső ellenállás
viszonyok között elvégzett mérés adatai nem 
hasonlíthatók össze az előbbiekkel. Ez azt jelenti, 
hogy két különböző lámpán végzett mérésnél 
azonos műszerkitérést kaphatunk erősen eltérő 
sugárzás intenzitásoknál.

Fenti hibák elkerülhetők jól választott fény- 
elempárral. Végigpróbálva a lehetőségeket, egyet
len elem kettévágásával kaptunk legjobb ered
ményeket. Ez távolról sem jelenti azt, hogy ez 
a legjobb megoldás. Aránylag kis felületű elemek
nél is nagy eltéréseket láttunk az elem különböző 
pontjain. A helyes megoldás : nagyszámú, ki
mért elem közül kiválasztani a legjobban egye
zőket.

Az ismertetett eljárással összehasonlító méré
seket végeztünk különbző ultraibolya sugárzó 
lámpák megvizsgálására. A leírt összeállításnál 
a mérések reprodukálásában mutatkozó hiba 
10%-on belül volt. Sok esetben ez a pontosság 
már messze kielégítő.

A szűrők alkalmazása a következő volt. 
A 280 nifi alatti sugárzás mérésénél az egyik 
elem elé nem tettünk szűrőt, a másik elem elé 
cellulózacetobutirát fólia került. A 280 és 300 mp. 
közötti sugárzás mérésénél az egyik elé üveg
szűrőt, a másik elé az előbbi fóliát tettük. Ezzel 
a módszerrel, jól megválasztott szúrőpár segít
ségével bármelyik ibolyántúli tartományt külön 
választhatjuk. A kihatárolt terület akár 10—20 
mfi keskeny is lehet. Felmerült a kérdés, hogyan 
lehet az összeállítást javítani, a nullpont állan
dóságát és a mérés reprodukálhatóságát adott 
körülmények között növelni. Különféle taná
csokra hallgatva, még kétféle kapcsolással pró
bálkoztunk. Ezek vázlatát a 8. ábra mutatja.

Az „a“ kapcsolás semmi előnyt nem jelentett 
az előbbivel szemben, a mérések nyugtalansága 
nem javult. A „b“ kapcsolás első pillanatra ked
vezőnek látszott : a 0 pont stabilitása jó, de

R

b.

8. ábra

a méréskor a ,,G“ galvanométer kitérése igen 
kicsinek bizonyult. Ez az ,,R“ ellenálláson keresz
tül történt rövidrezárás következménye. A mérés 
még akkor is érzéketlen, ha többezer ohm az 
ellenállás értéke. Úgy látszott tehát, hogy az első 
kapcsolás a legjobb.

Egy más irányú lehetőséget láttunk még a 
javításra, egy olyan szűrő közbeiktatását, amelyik 
a mérésre nem kerülő sugárzást gyengíti. A mi 
esetünkben a méréseket 250—350 m/x közötti 
területen végeztük. Az ezen a területen kívül eső 
sugárzás gyengítésével elérhetjük, hogy a már 
említett 1 : 400-as arány, ami annyira kényessé 
teszi a mérést, kedvezőbb irányba tolódik el. 
Erre a célra alkalmas szűrő a CoS04 vizes oldata, 
még jobb a NiS04 vizes oldata, vagy a kettő 
együttesen, a Báckstrőm-szűrő. Méréseink szerint 
már a kobalt szűrő alatt is mérendő sugárzás 
és a lámpa összsuggirzása által létrehozott foto- 
áramok aránya 1 : 10-re javul.

A fényelemek helyes megválasztásának és az 
eléggé kényes elektromos berendezés alkalmazásá
nak nehézségei arra indítottak, hogy olyan 
egyszerűbb módszert dolgozzunk ki hasonló típusú 
mérések elvégzésére, ami semmi különös beren
dezést nem kíván, bárhol könnyen összeállítható, 
feltétlenül megbízható és így üzemi ellenőrzésre 
is alkalmas.

Ennek a mérésnek az alapja egy színváltozás
sal járó, kolorimetrikusan jól követhető foto
kémiai reakció, amelyet az ibolyántúli sugárzás 
vált ki. Számos ily n fotokémiai rakció van, 
amelyek alkalmasak mérésre, ezek közül néhá
nyat megemlítünk.

Fotográfiai papír elszíneződése az ibolyán
túli sugárzás hatására, J2 kiválás savanyú KJ 
oldatból, aceton bomlása és az egyidejűleg jelen
lévő metilenkék elszíntelenedése a bomláster
mékek hatására, oxálsav bomlása uranilsulfát 
katalizátor jelenlétében (a bomlás mértéke 
KMn04 titrálással követhető), ólomacetáttal ke
zelt lithopon vagy cinkszulfid megszürkülése a 
sugárzás hatására, diazonium vegyületek elbom- 
lása stb.

Mi először a metilenkék elszíntelenedésével 
mértük az ibolyántúli sugárzást, de ez a reakció 
meglehetősen érzéketlennek bizonyult, így fel
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hagytunk vele. Helyette a metilibolya leukocianid- 
ját vettük elő. Ennek színtelen alkoholos oldata 
ibolyántúli sugárzás hatására erőteljesen meg- 
színeződik. A színeződés mértékét Pulfrich-foto- 
méteren mértük. A mérést úgy is elvégezhetjük, 
hogy ismert koncentrációjú metilibolya oldat 
sorozattal hasonlítjuk össze a megszíneződött 
mintát. Ez annál inkább lehetséges, mert kül
földi szerzők vizsgálata szerint a besugárzással 
keletkezett anyag és az eredetinek a színe teljesen 
azonos ; az abszorpciós görbék egyformák.

A fotokémiai reakció lefolyása a következő 
séma szerint történik :

C — v . NH, -» I C = /  S n HoI cN
/ 1 x  ' 1 /  x = x -I

CN
színtelen nitril színezék

Előnye a folyamatnak, hogy követi a Bun- 
sen—Roscoe-szabályt, vagyis a sugárzás hatására 
képződött színezék mennyisége arányos az inten
zitás és idő szorzatával. Ettől való eltérés csak 
akkor mutatkozik, amikor már olyan mennyiség
ben képződött a színezék, hogy abszorpciója foly
tán árnyékoló hatást fejt ki : tehát elnyeli 
a hasznos quantumokat. Szerencsére elég széles 
határok között fennáll az előbb említett lineari- 
tás. A mérés szempontjából az is lényeges, hogy 
a választott színezék alkoholos oldatban kövesse 
a Beer-féle törvényt, különösen ha extinkció 
méréssel óhajtjuk az átalakulás mértékét meg
határozni. Irodalmi adatok szerint ez fennáll 
a kristály ibolyánál, saját méréseink szerint a 
metilibolyánál is.

Az a tény, hogy anyagunk e két szabálynak 
megfelel, azt jelenti, hogy a színezék kiegészítő 
színében (abszorpciós maximum helyén), azaz 
az S57-es Zeiss-szűrő alatt mért extinkciója 
azonos sugárzás intenzitás mellett arányos a 
bevilágítási idővel, bizonyos határig.

A reakció quantitatív, kellő ideig tartó be
sugárzás hatására az oldatban lévő teljes anyag- 
mennyiség színezékké alakul. A reakció quantum- 
kihasználását két hullámhosszra mérték meg : 
<p =  1.

K : 2537 Á-nél 1,03 ±  0,04 
X : 3130 Á-nél 0,90 ±  0,1

Megvizsgálták a folyamat hőmérsékleti füg
gését : —6 és + 40 C-fok között semmi befolyás
sal nincs a folyamatra a hőmérsékletváltozás.

A reakció megfordítható : felesleges KON 
hatására sötétben lassan ismét elszíntelenedik az 
anyag. Ezt a fordított irányú reakciót a KCN 
felesleges növelésével jelentősen meggyorsíthatjuk. 
A KCN felesleget tartalmazó leukovegyület oldata 
besugárzás hatására egyensúlyi állapotba jut, 
állandó színt vesz fel, a két irányú reakció egyen
súlyi állapotának megfelelően: egyik irányban 
a színezők képződése játszódik le, a másik irány
ban pedig a képződött színezék-molekulák elszín
telenedése. Ez az egyensúlyi állapot, vagyis az 
oldat színe függ a sugárzás intenzitásától. Az 
oldat színét összehasonlító oldatsorozat segít
ségével ellenőrizhetjük.

A reakció spektrális érzékenységét a 9. ábra 
mutatja (fuxin esetében).

Amint látjuk, a folyamat meglehetősen sze
lektív. Aránylag keskeny ibolyántúli zóna az, 
amelyik a folyamatot létrehozza. Számunkra ez 
éppen előnyös volt. Kérdés, hogy a módszer más 
hullámhosszúságú ibolyántúli területekre hogyan 
alkalmazható. Tekintve, hogy egy fotokémiai 
reakció spektrális érzékenységeloszlása legalább 
is részben az anyag abszorpciójától függ, fel
tehető, hogy más színezékeknél más érzékenység 
maximumot kapunk. A trifenilmetán színezékek 
szinte kivétel nélkül képesek hasonló fotokémia 
reakcióra, így alapos remény van arra, hogy más 
hullámhosszakon — legalább némileg eltolt hatá
rok között működő folyamathoz jussunk.

9. ábra

A fényérzékeny leukocianid előállítására iro
dalmi adataink vannak. Ezek alapján némi 
módosítással a következő eljárás szerint készítet
tük el a metilibolya leukocianidját : 1,5 g színe
zéket 200 ml forró alkoholban oldottunk, forrón 
szűrtük, majd hozzáadtunk 0,3 g finoman porított 
KCN-et. Az oldatot addig melegítettük, amíg a 
KCN oldatba ment. Lassan, éjjelen át lehűlni, 
ill. állni hagytuk, ekkor a leukovegyület szépen 
csillogó, halvány rózsaszínű hosszú tűkben jelent 
meg. A kristályokat szűrtük és alkohollal mostuk. 
Az anyag további tisztítása feleslegesnek bizo
nyult. A méréshez a leukocianid telített abszolút 
alkoholos oldatát használtuk. 25 mg finoman 
porított anyagot 1 liter alkoholba oldottunk és 
egy napi állás után szűrtük. Az oldat alig észre
vehetően ibolyaárnyalatú, sötét üvegben korlátla
nul eltartható.

A mérést a következő módon végeztük. 
A vizsgálandó lampa fenyhazan kb. 1,5 cm VI nyí
lást vágtunk. A lámpától jól rögzített kb. 25 cm
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távolságban elhelyeztünk egy 10—15 mm át
mérőjű, alul lefolyóval ellátott kvarccsövet. Gon
doskodtunk róla, hogy a csőre csak a lámpaház 
nyílásán át juthasson fény, s hogy a nyílás köny- 
nyen zárható és nyitható legyen. A kvarccsőbe 
5 ml leukocianid oldatot pipettáztunk, majd 
stopperóra segítségével adott ideig besugároztuk. 
A besugárzásokat előbb szűrő nélkül, majd az
I., végül II. szűrővel végeztük el, az expozíciós 
időket 15 sec és 3 perc között változtatva. Az 
oldat színeződését Pulfrich-fotométeren, az 1 cm-es
küvettában az extinkció (lóg -̂) mérésével hatá
roztuk meg. A méréseket az S57-es szűrő alatt 
kell végezni. Ezen mérések eredményét a 10. ábra 
mutatja.

Az ábráról látjuk, hogy az oldat extinkciója 
1,0-ig, szigorúbban véve 0,7—0,8-ig egyenesen 
arányos az expozíciós idővel, ill. a besugárzott 
energiával. Ez a körülmény rendkívül egyszerűvé 
teszi a mérést. Egyetlen besugárzással mérhető 
a sugárzás intenzitása, ha a besugárzás idejét 
úgy választjuk meg, hogy a görbe egyenes szaka
szán maradjunk, vagyis, hogy az extinkció 
értéke 1,0 alatt, célszerűen 0,3 és 0,5 között 
legyen. A leolvasás pontossága itt a legnagyobb. 
Az extinkció értékéből most le kell vonni az 
oldat eredeti, besugárzás előtti extinkcióját.

A mérések értékelését a következő módon 
végeztük. Az első besugárzást szűrő nélkül esz
közöltük. (S700-as lámpánál 15—30-as sec a 
helyes besugárzási idő.) Áz extinkciót átszámít
juk az egy perces bevilágítás esetére. (Pl. 15 sec 
besugárzáskor az extinkció négyszeresét, 30 sec- 
nál kétszeresét vesszük.) Ezzel az 1 percre számí
tott extinkciós adattal jellemezzük a sugárzás 
intenzitását. A második mérést az I-es szűrővel 
végezzük, a harmadikat a Il-es szűrővel. Ennél 
a mérésnél már több perces besugárzási időre 
van szükség, hogy jól mérhető extinkciót kap
junk. E két utóbbi mérés eredményét ugyancsak 
az 1 perces bevilágítási időre számítjuk át.

A szűrő nélküli mérés a lámpa — a mérő- 
berendezés spektrális érzékenységi görbéjén belül 
eső — összsugárzásra jellemző.

A szűrő nélküli és az I. szűrővel végzett 
mérés különbsége a 280 mg alatti terület inten
zitását adja.

Az I-es és ІІ-es szűrővel történt mérések 
különbsége a 280—300 mg területre vonatkozik.

А II. szűrős méré3, figyelembevéve az érzékenységi görbe lefutását, közvetlenül 300 mg feletti tartomány intenzitását jelzi.
Példaképpen közöljük egy többszáz órát égett 

régi és egy új S700-as higanylámpa mérési adatait 
(tehát az általunk választott körülmények között 
egy perces besugárzás hatására előálló extinkciót, 
teljes linearitást feltételezve).

szűrő nélkül mérve ..
regi uj
1,00 1,62

I. szűrő alatt ........ 0,45 0,66
II. szűrő alatt .......... 0,07 0,07

Fenti értékekből kiszámítva a különböző
ibolyántúli tartományok intenzitás értékeit, a kö
vetkező adatokat nyerjük :

osszsugárzás intenzitása
régi
1,00

új
1,62

280 mg alatti súg. int. . 0,55 0,96
280—300 mg közötti int. 0,38 0,59
300 feletti intenzitás . . 0,07 0,07
Ha az új lámpa sugárzás'intenzitását 100%- 

nak vesszük, a régi lámpa intenzitás értékei a kü
lönböző ibolyántúli tartományokban a követ
kezők :

Osszsugárzás intenzitása ........  61,7%
280 alatti súg. intenzitása . . .  57,3%
280—300 m/x súg. intenzitása . 64,4%
300 feletti súg. intenzitása .. . 100,0%
Ezen adatok szerint a higanylámpa hasz

nálat közben beálló gyengülése elsősorban a rövi- 
debb hullámhosszakat érinti. A mérés rendkívül 
egyszerű, 5—10 perc alatt elvégezhető a három 
megfigyelés. A megszínesedett oldat sötét üveg
ben megtartja színét, tehát semmi akadálya 
nincs annak, hogy az abszorpció méréseket akár 
egy óra múlva az üzem más helyén végezzük. 
A mérések igen jól reprodukálhatók. A módszer 
annyira érzékeny, hogy néhány voltos feszültség
ingadozás, ill. 0,1 amp. áramingadozást is ki tud 
mutatni. A rövid feszültségingadozásokat ki
egyenlíti, tehát a középértéket méri, szemben a 
spektrofotografikus eljárással, amely mindig a 
pillanatnyi elektromos állapotot regisztrálja. Végül 
semmiféle különös berendezést, beruházást nem 
igényel, bárhol könnyen összeállítható. Mindezen 
előnyei véleményünk szerint alkalmassá teszik 
gyors üzemi vagy akár tudományos mérésekre»
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A hazai termesztésű koksagiz feldolgozása
B Á R T F A Y  J Ó Z S E F *

Обеспечение внутризаводского ритмичного произ
водства является комплексной заданием, но которое в 
первом очереде загружает диспетчерскую службу. Пер
вый условием его решении является научно обоснован
ная доводка плана на машины, создающая и началь
ную стадию к правильному использованню раб. силами, 
зарплатами и оборудосаниями. Вторым условием явля
ются прочие, производственым планом сотласованные 
планого предутельные ремонты. Поэтому целеобразно 
организовать и ППР внутри пределами диспетчерской 
службы. Обезпечивая ети условия, в отношении выполь- 
нения решительным фактором является осуществление 
поточного контроля позволяющего оперативные меро- 
приятия через систему суточных ранортсв. Выше ска
занные кроме работы графику позвляют разветивание 
соревновании за продукции свех плана в органической 
химическом промышленности.

Az elmúlt év őszén Intézetünk újszerű fel
adatot kapott, éspedig azt, hogy foglalkozzunk 
a gumipitypang ipari feldolgozásával. Maga a 
feladat első pillanatra meglepő. Önkéntelenül fel
vetődik a kérdés, hogy kerül a guminövény fel
dolgozás az Erjedésipari Kutató Intézethez. Ámint 
a későbbiekben látni fogjuk, nincs ellentét a fel
adat és az Erjedésipari Kutatóintézet munkaköre 
között, csak legfeljebb az Intézet tevékenységé
nek újabb területekre való kiterjedését vonja maga 
után. Elöljáróban legyen szabad csak annyit 
mondanom, hogy a gumipitypangból két hasznos 
termék nyerhető ki, éspedig a nyers kaucsuk meg 
az alkohol. így kapcsolódik a szóbanforgó pro
bléma az Erjedésipari Kutatóintézet munkakörébe.

Botanikai vonatkozások

Ismertetésem tárgya a koksagiz, latin nevén 
Taraxacum koksagyz. Magyarul a Taraxacumnak 
pitypang a neve, a kok kirgiz eredetű szó és 
kéket jelent, sagyz pedig a kaucsuktartalomra 
utal. Innen a növény magyar neve: hamvas 
gumipitypang. Ez a növény a Szovjetunióból 
származik. 1931-ben fedezte fel L. Je. Rodin által 
vezetett expedíció, a Tien-San hegység 2000 m 
magas vonulataiban egy kolhozparaszt, Szpiva- 
csenko útmutatása alapján. A koksagiz mellett 
a Szovjetunió a compositae családjába tartozó 
egyéb guminövényeket is termel. Ilyenek a krim- 
sagiz, Taraxacum hybernum, a tausagiz, Skor- 
zonera tausagiz, a tekesagiz, Skorzonera acanta 
dada. Legáltalánosabban elterjedt azonban a 
koksagiz termesztése. A guminövények közül hoz
zánk is egyedül ez jutott el. A koksagiz közeli 
rokona a nálunk általánosan elterjedt gyermek
láncfű, Taraxacum officinale, amellyel keresz
teződik. A koksagiz gyermekláncfűvel keresztezve 
elfajzik, és kaucsuktartalma ilyenkor lecsökken, 
ezért a koksagiz probléma nem annyira ipari 
feladat, mint inkább a mezőgazdaságot illető 
kérdés. A gyermekláncfűből a tépési felületen ki- 
szivárgott tejnédv, gyantaemulzió. A koksagiz 
tejnedve sűrű tejfölszerű és benne csekélymeny-

* Erjedésipari Kutatóintézet.

nyiségű gyanta mellett főtömegében kaucsukot 
találunk.

A koksagiz kétéves növény. Virágot és magot 
ugyan már az első évben is hoz, jó csírázóképes
séggel azonban csak a kétéves növény magjai 
bírnak. A magok igen aprók, 1000 db súlya 0,4 g. 
Továbbszaporítás szempontjából a vegetatív eljá
rás — dugványozással és a magról való ültetés 
jön számításba. Szovjet tapasztalat alapján egyre 
nagyobb tért hódít a fészekbeültetés. Egy-egy 
fészekbe 200 magot ültetnek. Ilymódon a Szovjet
unióban hektáronként 16—18 q-ás termést érnek 
el. Ez a terméshozam kedvező talaj és klimatikus 
viszonyok között a többszörösére is felfokozható, 
így pl adataink vannak, hogy 1946-ban, a 
Cserkasz-kolhozban (Kiev tartományban) hektá
ronként 122 q koksagiz gyökeret termeltek ki. 
Hazai viszonyok között a holdanként! átlag 
messze alatta marad a szovjet holdankénti 10 q-ás 
átlagtermésének, és ez ismét egy adat, amely 
erősíti azon véleményünket, hogy a koksagiz 
kérdés elsősorban mezőgazdasági probléma.

A kaucsuk a koksagizban kétféleképpen jele
nik meg. A levelekben, szárakban, virágok kocsá- 
nyában, de legfőképpen a gyökérrészekben valódi 
kaucsuk szuszpenzió — látex — van. Tekintettel 
arra, hogy a gumipitypang növényi részei közül 
legtöbb k aucsuk ot a gyökér
ben találunk, és ehhez képest 
a szár és a levelek kaucsuk
tartalma elhanyagolható, a 
továbbiakban ezért általános
ságban koksagiz alatt koksagiz 
gyökeret értünk. Az éles vá
gási felületeken hamarosan 
összegyűlik a sűrű, tejszerű 
nedv, amely gyorsan megal
vad. Ez a tejnedv 2,5% kau- 
csukot tartalmaz. A látexben 
szuszpendált kaucsuk azonban 
csupán 15—20%-a a koksagiz 
egész kaucsuktartalmának. A 
főtömeget igen finom szálak 
alakjában megszilárdult álla
potban találjuk a növény gyö
kerében. Az elemi szálak a 
gyökérben nem láthatók. Lát
hatóvá lesznek azonban, ha a 
gyökeret megfőzzük, beszárít
juk vagy elrothasztjuk. Ha 
2%-os nátronlúgban megfő
zött gyökeret óvatosan szét
húzzuk, a két rész között meg
jelenik a kaucsukszálak tö
mege. Épp ez a jelenség fi
gyelhető meg a beszárított 
gyökerek óvatos megtörésénél 
és hajlításánál is.
>' A gyökér formája igen változatos. Függ a 
fajtától, az ültetés módjától, a talajviszonyoktól. 
Általában két főtípust különböztetünk meg. Az
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egyenes karószerű típust, kevés elágazással, ezt 
egyedi kiültetéssel, palántázás útján termelték. 
Rendszerint a növénynemesítő állomásoktól kerül
nek ezek ki. A másik típus sok elágazó, csavaros, 
egymással át- meg átnőtt gyökérzet. Hossza 
15—30 cm, a súlya 7—25 g. A kaucsukot a gyö
kerekben a koronától a végek felé emelkedő 
mennyiségben találjuk. Míg egy gyökér fejré
szében pl. 2,8% nyerskaucsuk volt, addig a vég
ződések közelében a kaucsuktartalom felment 
5,5%-ra.

A gyökér kémiai összetétele

A koksagiz általános kaucsuktartalma szovjet 
adatok szerint az egyéves gyökérben 1,4— 1,8%. 
A kaucsuktartalom a 2. évben tovább gyarapszik, 
és eléri a 2,2%-ot. A hazai termelésű pitypang 
kaucsuktartalma az egyéves gyökérnél 0,45 és 
1,4% között mozog, a 2 éves gyökérben pedig a 
2%-os kaucsuktartalom általános.

Van a gumipitypang gyökerében egy másik, 
iparilag hasznosítható alkatrész is, a szénhidrátok 
csoportja. Ezek megoszlanak mono-, di- és poli- 
szaccharidokra. Az elemi építőkő a fruktoz, amely 
végül is az inulinhoz vezet. Szovjet adatok szerint 
a koksagiz összes szénhidrátja 12—15% között 
ingadozik. Mi a hazai gumipitypangban alacso
nyabb értéket találunk, éspedig az őszi kiszedésű 
egyéves gyökerek inulintartalmát 6—8%-nak ta
láltuk, ezzel szemben a nyáron kiszedett kétéves 
gyökerek 10—12% inulint tartalmaztak.

A fentiekben tárgyalt két hasznos termék 
mellett meg kell még emlékezni a kaucsukgyártás 
szempontjából két káros komponensről, a gyantá
ról és a pektinről. Ezen anyagokat a gyártás 
folyamán el kell távolítani, mert jelenlétük a 
nyerskaucsukot ragadóssá, tapadóssá teszi. A pek- 
tin mennyisége 5—6% körül mozog. A gyanta
tartalom pedig 2—5%.

A kémiai összetételt illetőleg a koksagiz 
kaucsuk azonos felépítésű a Hevea kaucsukkal 
és attól Schulpekova és Visnevszkaja vizsgálatai 
szerint a molekulasúlyban, illetőleg a polimerizá- 
ciós fok nagyságában, továbbá az alapul szolgáló 
izoprén csoportok közötti kapcsolat erősségében 
különbözik. A gyantát illetőleg megemlíthetem, 
hogy annak összetétele eruka, palmitin és cerotin- 
savnak az észtere a phytoszterin csoportba tartozó 
alkoholokkal.

A táblázat mutatja az egyes állami gazdasá
gokból kikerült gyökerek adatait, összehasonlítva 
a Szovjetunióban termelt koksagiz elemzések 
átlagértékével. Megállapítható, hogy a hazai 
koksagiz gyökerek alatta maradnak a Szovjetunió 
átlagának, vagyis a pitypang a hazai talajon még 
nem aklimatizált. Mutatja azonban a táblázat a 
növény nemesítő állomások kiváló, eredményes 
munkáját is, mert pl. a Mosonmagyaróvári Kísér
leti Állomásról beküldött elitpéldányok kaucsuk
tartalma messze meghaladta a szovjet ipari átla
got. Különösen ki kell emelni a 2 éves gyökereket, 
amelyek szokatlanul magas kaucsuktaitalma na
gyon figyelemreméltó. Ebből a rendkívül magas

1. táblázat
A feldolgozásra került gyökerek elemzési adatai

Szárm azási hely
Ned

vesség
o//0

E x 
tra k t
%

Cukor
0//o

ínu lin
%

K au
csuk
0//O

Szovjetunió.............. 72,0 22,0 1,75 12,05 1,85

ÁG. Püski .............. 70,9 13,0 1,14 4,92 1,54

ÁG. Iregszemcse . . . 84,3 10,6 1,00 5,60 1,08

Császárrét ................ 75,3 14,6 2,76 9,98 0,82

D om brád.................. 74,5 14,8 2,56 7,12 1,03

Nagybereg................ 80,5 13,6 1,64 7,75 0,45

Kísérleti gazd. Moson- 
magyróvár, egyéves 
elit példányok. . . . 78,8 9,5 1,16 7,05 3,12

U .  a. kétéves elit- 
példányok ............ 74,4 14,3 0,70 11,04 6,3

kaucsuktartalmú gyökérből a folyóévben már 
nemcsak egyes elitpéldányok állottak rendelke
zésre, hanem az év nyarán, mintegy 50 kg-nyi 
mennyiséget kaptunk belőle, amelynek kaucsuk 
kitermelése megfelelt az analizisnek, 5%!

Tartósítás, tárolás kérdése

A tárolás és elsősorban a prizmázás nyil
ván az ipar legfőbb feladatai közé tartozik, és 
úgy kell megoldani, hogy a nyersanyag későbbi 
feldolgozása nehézségekbe ne ütközzék, hasznos 
anyagokban pedig a veszteség minél kevesebb 
legyen. Gondos előírások betartása mellett sike
rült a betárolt gyökeret prizmában 3 hónapig 
megőrizni. Még biztosabb eredménnyel oldható 
meg a prizmában való tárolás, ha fertőtlenítő 
szereket adagolunk a betárolt gyökérhez. így pl. 
dr. Sólyom Barna Zoltán mérnökkartárs újítása 
szerint végzett tárolásnál szénkéneggőzök, illető
leg csekély mennyiségű szénkéneg jelenlétében 
sikerült a gyökereket kifogástalan állapotban 
megőrizni 6 héten át. A szénkéneg veszélyes 
voltára való tekintettel kipróbáltuk a beprizmá- 
zott gyökereknek 20 cm-es rétegekként formal
dehid permettel való behintését. Ily körülmények 
között még a viszonylag magas hőmérséklet mel
lett is a prizmázás jó eredménnyel biztat, mert a 
a folyóévben betárolt formaldehides prizmában a 
gyökerek nem melegedtek be, ki sem csíráztak, 
és a rothadás jelei seholsem mutatkoztak. A priz
mában való tárolás mellett foglalkoztunk más 
tai’tósítási eljárások tanulmányozásával is. így
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elsősorban számításba jött a gyökerek szárítása. 
Kétféle szárítási kísérletet végeztünk. Természetes 
és mesterséges szárítást. A természetes szárítást 
árnyékba kell végezni, mert közvetlen napsugár
zás a kaucsuk tartósságának jelentős csökkenését 
vonja maga után. Mesterséges szárításnál 15% 
nedvességtartalom alá nem érdemes menni, mert 
az erősebben kiszárított gyökér a levegő nedves
ségéből újra vizet vesz fel. Ezen irányelvek 
figyelembevételével végeztük mi is szárítási kísér
leteinket, éspedig egyrész alacsony hőfokon, 40 C° 
körül, másrészt magas hőmérsékleten 50 és 60 C° 
között. A szárított gyökerek vizsgálati adatait 
a 2. sz. táblázat tünteti fel.

2. táblázat
A mesterségesen szárított gyökerek elemzési adatai

Szárítás 
40—50 C°-on

Szárítás 
50— 60 C°-on

» a kiin
dulási

a szárí
to tt

a k iin
dulási

a  szárí
to tt

anyag összetétele | anyag összetétele

% l % l % l %

Nedvesség 79,2 15,8 74,5 7,2

Extrakt .................. 10,4 36,8 14,8 52,0

Szárazanyagra szá
mított extrakt . . . 50,0 43,7 58,0 56,0

Cukor (monoszaccha- 
rid) ........................ 2,4 5,6 2,6 4,5

Szárazanyagra számí
to tt cukor (mono- 
szaccharid)............ 11,5 6,7 10,0 4,9

9,4 36,1 7,1 26,5

Szárazanyagra számí
to tt inulin .......... 45,2 42,8 27,9 28,4

Nyerskaucsuk .......... 0,89 3,2 1,03 4,46

Szárazanyagra szá
mított nyers
kaucsuk ................ 4,24 3,8 4,03 4,81

Megállapítható, hogy érzékeny veszteség csu
pán a monoszaccharidok vonalán észlelhető. 
A többi érték a hibahatáron belül változatlan.

Az ipari feldolgozás irányelvei

A feldolgozás főbb módszerei — a szovjet 
irodaimi adatok alapján — megegyeznek abban, 
hogy magukba foglalják mind a kaucsuknak, 
mind az alkoholtartalomnak a kinyerését is. Nem

lehet vitás, hogy a feldolgozás legfőbb, sőt egyet
len döntő szempontja a kaucsuk kinyerés, éspedig 
legtisztább és legjobb minőségben. És ezt nem 
szabad zavarni a melléktermékek, így az alkohol 
kitermelésének sem.

A feldolgozási módszerek három nagy cso
portját különböztetjük meg, a gyakorlat azonban 
legtöbbször ezek kombinációját valósítja meg. 
Ezek először mechanikai, másodszor kémiai, har
madszor mikrobiológiai eljárások.

1. A mechanikai feldolgozásnál a szövetek 
fellazítására igénybe veszik az aprítást, szelete
lést, őrlést, reszelést, főzést, diffúziót és a gőzölést. 
A már kiszabadított kaucsukrészek elválasztására 
alkalmazható az ülepítés, flotáció, szitákon való 
szétválasztás, centrifugálás.

2. Kémiai feldolgozási módszerek közül első 
helyen állanak a különböző vegyi anyagokkal 
való főzési műveletek, így pl. nátronlúggal, szódá
val vagy ammóniákkal. Történhet a főzés savas 
közegben is, vagy sók jelenlétében, pl. nátrium 
metabiszulfittal. Mindezen műveletek azonban a 
legtöbbször az előkészítő műveletek csoportjába 
tartoznak és utána következnek a fentemlített 
mechanikai feldolgozási módszerek. Tágabb érte
lemben idetartoznak az extrakciós eljárások orga
nikus oldószerekkel is. Ezek azonban tudomásunk 
szerint a Szovjetunióban sem lépték túl a kicsiny
ben való kísérletek kereteit. A gyökerek kinyeré
sének harmadik módja, amikor a gyökereket 
előzetes főzés után vagy minden előkezelés nélkül 
is megrothasztják. A rothasztásban a klosztridium 
koksagize és a mikrobaktérium solalum kerülnek 
előszeretettel alkalmazásra. Ezen eljárásnál ter
mészetesen feláldozzák a gyökerek szénhidrát 
tartalmát, így a feldolgozásnál az alkohol kinyerés 
elesik, viszont a kaucsuk minőségében állítólag 
jó eredményt érnek el. Rothasztással a Szovjet
unióban csak kisebb feldolgozó telepek dolgoznak.

Különösen ki kell emelni a komplex eljárást, 
amely lényegileg egy kombinált mechanikai — 
kémiai eljárás, és fő érdeme, hogy a gyökerekben 
lévő latexet is kinyeri. Ennek elengedhetetlen 
feltétele a gyökér gondos szeletelése a vágási 
felületek teljes élessége mellett. Egy ilyen komplex 
eljárás sémáját a 3. sz. táblázat tünteti fel.

A séma a látex kinyerésére vonatkozó műve
letek kivételével — az ábrán szaggatott vonalak 
között — teljesen megfelel a szesziparban alkal
mazott répa feldolgozási technológiának. A szele
tekből kilúgzott lé erjesztésre kerül, a kilúgzott 
szeletek pedig kaucsukkinyerés céljából további 
feldolgozásra. Tekintettel arra, hogy a lé esetünk
ben nem cukrot, hanem inulint tartalmaz, az 
erjesztés előtt savas hidrolízis beiktatása szük
séges. A hidrolizált levek tompítás után kerülnek 
erjesztésre. A kilúgzott anyagból a kaucsuk ki
nyerése többféle eljárással lehetséges, mi ezideig 
a dr. Sólyom Barna által kidolgozott golyósmalom 
eljárással termeltünk. A kinyert kaucsuk még 
mosásra és szárításra kerül, és így adtuk át ter
mékünket, a nyerskaucsukot a Központi Gumi
kutató Laboratóriumnak.
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3. táblázat
Az ipari feldolgozás menetéről

Víz

Folyékony latex

Besűrítés

Y Y
Sűrű latex, hulladék

Gyökér

Mosás szeletelés
I
Y

A latex kiválása
I

Y
szeletek

Diffúzió > Inulintartalmú lé

Kilúgzott anyag Hidrolízis -< sav

Kaucsukkinyerés
I
Y

Kaucsukmosás

Kaucsukszárítás
I
Y

Nyerskaucsuk

Erjesztés _  Élesztő
IY

Desztilláció

Y Y
Alkohol Moslék

Az inulintartalom kinyerése, hidrolízise
és erjesztése

A feldolgozás főbb módszerei a már ismertetett 
séma szerint a diffúzió és a gőzölés. Mind a kettő 
előzetes mosást igényel. A mosásra a közönséges 
répa és burgonyamosók alkalmasak, csupán a for
dulatszámot kívánatos növelni, mert ezáltal el
kerülhető, hogy a továbbító karokra a gyökér rá
fonódjon. A gyökér legjobb feldolgozása diffúziós 
eljárással történik. Ennek előfeltétele a kellő fel
aprítás.

A gyökerek felaprításánál nehézséget okoz, 
hogy sokszor fűszál vékonyságú egyedek felvágá
sáról van szó. Fokozza a nehézségeket az a körül
mény, hogy egyes növények 0  -e a fejrészeknél 
gyakran 1—2 cm, és ugyanakkor a gyökér vége- 
felé a vastagság csupán 2—3 mm. Ennek követ
keztében gyakran előállt, hogy a gyökerek jelentős 
hányada az aprító gépből felaprítás nélkül került 
ki. Ezen nehézségek megkerülésére amíg speciális 
aprítógépünk elkészül, a durván felaprított gyöke
reket hengerpár között zúztuk szét. A zúzásnál 
a gyökér felületét borító bőrszerű hártya felhasadt, 
és a hengeres test egy lappá alakul át. Az erősen 
rostos anyag zúzott állapotban is eléggé ellenálló, 
hogy a kísérleti diffuzőrökben nem esik össze, és 
rajta a diffúziós lé nagyobb ellenállás nélkül át 
tud haladni. A diffúziót 100 fok körüli hőmérsék
leten végeztük, 100%-os lehúzás mellett. A kísér
leti diffuzőreink száma 8 volt, ami kevésnek bizo
nyult, a jövőben ezt a számot növelni kell. A diffú
zió idejét változtattuk, 80 perctől 2,5 óráig. A nyúj
tott időt azonban kerülni kell, mert a kaucsuk- 
tartalomra nézve nem közömbös a hosszú időn 
keresztüli magas hőmérsékletnek való kitétel.

A nyert diffúziós levek koncentrációja 3—5% 
cukortartalom. Általánosságban a bevitt szén
hidrát mennyiségének 80%-át sikerült diffúzió
val kihozni. A lúgzott gyökerekben visszamaradt 
az inulin 15—20%-a. Ennek egyik oka az inulin 
rossz diffúziós állandójában leli magyarázatát. 
A meghatározásra szolgáló képletek :

Cl p — 1
p .e * -  I

V

A képletben szereplő mennyiségek :
Cl =  a lúgzott gyökerek cukorkoncentrációja, 
G° =  a kiindulási gyökerek cukorkoncentrá

ciója,
p — a rostmentes anyagra vonatkoztatott 

lehúzás térfogata,
X =  a diffúziós tényező,
I) =  a diffúziós állandó,
T  =  a hatásos .diffúzió ideje, 
l =  a diffúzió fő irányának mérete.

Ezen képlet alapján a 100 fokon mért diffú
ziós állandó Z»ioo= 3,2.10 — cm2 perc. Ez az érték 
jó egyezést mutat a csicsóka (topinambur) diffú
ziós állandójának mérésénél talált mennyiséggel. 
Viszont nagysága a magasabb hőfok ellenére is 
csak fele a cukorrépa 75 C°-on mért diffúziós 
állandójának. A diffúzió hatásfokának növelésére 
több lehetőség van, de különösen ki kell emelnünk 
kettőt. A fent ismertetett képlet alapján felmerül-
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hét a hatásos diffúzió időtartamának, T-nek növe
lése, ami azonban a kaucsuk minőségének egy
idejű romlását hozná magával, tekintettel arra, 
hogy az utóbbi esetben a kaucsuktartalmú gyöke
rek hosszabb ideig lennének a magas hőfok hatásá
nak kitéve. Ennélfogva T-t növelni nem szabad, 
sőt kívánatos a csökkentése. Hátramaradt még a 

D
képletben szereplő hányados értékének növe
lése. A D állandó lévén, hányados értékének 
növelésére a /-et csökkenteni kell. Ez pedig az 
aprítás finomságának emelésével érhető el. Az 
eddig végzett kísérleteknél — zúzással kombinált 
aprítás esetén — ezt a célt a zúzóhengerek egymás
hoz való közelítésével érhetjük el. Az eljárásnak 
határt szab az a körülmény, hogy egy bizonyos 
zúzási finomságon túl a diffuzőrbe bevitt anyag 
összeesik, és olyan nagy ellenállást fejt ki, hogy a 
diffúziós lé rajta már át sem kényszeríthető.

A diffúzióból kikerült levek szine a kávébar
nától sötétfeketéig terjed. Bg foka 4 és 8 között- 
mozog. A cukortartalma pedig 2—4%-ig terjedt. 
Jellemző a diffúziós lére az erős bomlékonyság, ami 
abban leli magyarázatát, hogy a lehúzás viszony
lag alacsony hőmérsékleten, 40—60° között tör
ténik, amikor is a lehúzásra kerülő lé erősen fertő
ződik. A fertőzés legfőbb oka, hogy a vékony, 
összekuszált, csavarosán egymásbanőtt gyökerek 
kimosása megközelítőleg sem történhetik olyan 
tökéletesen, mint a répánál vagy a burgonyánál. 
A fertőzést igazolja a mikroszkopikus kép, amely
ben csakúgy hemzsegnek a pálcika alakú baktériu
mok. A kész levekét gyorsan fel kell dolgozni, mert 
néhány óra alatt a cukortartalomban jelentős csök
kenés áll be. A mikroorganizmusok bontják az 
inulint és belőle savat termelnek, mindaddig, amíg 
amíg a lé pH koncentrációja a 4 egységet el nem 
éri. Ezen pn mellett a bomlás megáll. Az inulin- 
veszteséget tehát meg lehet akadályozni olymódon, 
hogy frissen készített leveket azonnal pg =  3,5-re 
beállítjuk, és ezen a hőfokon tartjuk a felhaszná
lás idejéig. Egy frissen készített diffúziós lének

cukortartalma pH =  6,1 mellett 2,8% volt. Más
napra ugyanez a lé csak 1,3% cukrot tartalma
zott, pa-ja azonban 4,2-re ment fel. Api/  értékek 
és a cukortartalom összefüggését az alább közölt 
grafikon mutatja.

A grafikonon feltünteti adatokat úgy vettük 
fel, hogy a frissen készített diffúziós lé pH-ját 
egymás melletti próbákban 6—2-ig terjedő pá-ra 
állítottuk be, és mértük 24 óra eltetltével a cukor
koncentrációt.

Ezen kísérletünk kiértékeléseképpen a diffú
ziós leveket a lehúzás után azonnal 3,5-re állítot
tuk be, amivel nemcsak a cukortartalmat sikerült 
megőrizni, hanem még a savfogyasztásban is meg
takarítást értünk el, mert a bomlás folytán fejlő
dött szerves savak okozta pufferoltságot nem kell 
a savanyításnál számításba venni.

Az inulin kinyerésére a diffúzió jó eljárásnak 
bizonyult, csak nem minden esetben lehet alkal
mazni. így pl. nem használható a tárolás folytán 
befülledt gyökerek feldolgozásánál. A befülledt 
vagy éppen megrothadt gyökereket nem lehet a 
diffuzőrbe bevinni, mert a forróvíz hatására a 
tömeg összeesik, és a járatokat eldugaszolja. A be
fülledt gyökerek feldolgozására legalkalmasabb a 
gőzölés. A gőzölés azonban nem csupán a befülledt 
gyökerek feltárásának legjobb módszere, hanem 
alkalmas az egészséges gyökerek gyors feldolgoz- 
zására is, mert a diffúziónál elengedhetetlenül 
szükséges felaprítás itt elmarad. Viszont hátránya, 
hogy a gőzölt anyagból az inulintartalmú lé ki
nyerése hosszabb szűrést és préselést igényel. 
A gőzölést változtatott idő és nyomás mellett 
végeztük, és kísérleteinkkel megállapítottuk, hogy 
a feldolgozás szempontjából legelőnyösebb az 
1 órai gőzölés 1 atm. nyomás mellett. Hosszabb 
ideig tartó gőzölés vagy magasabb nyomás alkal
mazása a feldolgozás későbbi szakaszában a mo
sásnál komoly akadályt jelent. Ilyenkor ugyanis 
erősen nyálkás formában kerül ki az anyag a gőzö
lőbői, ami a jó és gyors mosást megnehezíti. 
A feldolgozásra kerülő gyökerek inulin tartalmá
nak tökéletesebb kioldása végett a gőzölőbe be
adagolt gyökereket változtatott mennyiségű víz
zel fedtük, és 1 órai gőzölés után a Henzéből le
fúvatott anyagról az oldatot kifolyattuk, majd a 
visszamaradt részeket préselés hatásának vetettük 
alá. Az egyszer kipréselt anyagot térfogatával 
azonos mennyiségű forró vízben elkeverve ismét 
préseltük, egyszer vagy szükség szerint kétszer, 
míg az oldatok gyakorlatilag cukormentesnek 
bizonyultak.

Gőzöléssel és azt követőleg egyszeri préselés
sel a cukortartalom 60—70%-át lehet kihozni 
erjesztés szempontjából gazdaságos koncentráció 
mellett. Kétszeri préselés alkalmazásával pedig 
optimális viszonyok között a cukortartalom 90%- 
hoz jutunk.

A szárított gyökerek feldolgozásánál nem 
dolgozhattunk sem gőzöléssel, sem diffúzióval. 
Gőzölésnél ugyanis a szárított gyökerekből fel
szabaduló sejtközi pektin az egész anyagot nyálkás 
tömeggé alakítja át, melynek szűrésénél vagy 
centrifugálásnál a dob falán kialakult egy 2—3
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cm vastag jól víztelenített réteg, amely a további 
tömeget elzárja a víztelenítődéstől. Ugyanez a 
jelenség lép fel a préselésnél is, amikor is a prés
kendőket bevonja egy vékony, jól kipréselt réteg, 
és az anyag többi része még nagy nyomás mellett 
sem vízteleníthető. A jelentkező hibák kiküszöbö
lésére a szárított gyökeret mérsékelten aprítottuk 
— ipari feldolgozásnál pl. kalapácsos malommal — 
és 100 fok körüli hőmérsékleten főztük szét. 
A szétfőzés időtartamát csak fokozatosan szabad 
emelni. Első alkalommal csak éppen hogy felfor
raljuk az anyagot, amely így jól szűrhető, centri
fugálható, és préselhető is. A lecsurgó lé cukor- 
tartalma meghaladja a 6—7%-ot. A második alka
lommal a főzés már egy félórát is eltarthat, az ol
dott anyagok elválasztása nehézséget már nem 
okoz. A kinyert lé még 3—4% cukrot tartalmaz. 
A harmadik esetben történő forralást kívánatos egy 
óra hosszat elnyújtani, amikor is minden oldható 
anyag kioldódik, és itt nyerjük ki tulajdonképpen 
teljes egészében a gőzölésnél oly sok bajt okozó 
sejtközi pektint. Ezen harmadik szétfőzésből eredő 
levek cukortartalma az 1% alatt van, úgyhogy 
szemben az első kettővel, az utóbbi erjesztésre 
már nem kerül. A háromszori mosás és prése
lésből kikerült anyag jön a kaucsuk feldolgozásra.

A kinyert levek előkészítése az erjesztéshez
A fentiekben ismertetett eljárásnál minden

kor inulintartalmú oldatokat kaptunk, amelyek 
közvetlenül erjesztésre nem alkalmasak. Az olda
tok koncentrációja az eljárástól és a felhasznált 
nyersanyagtól függően változó. A diffúziós levek 
4% körüli mennyiségben tartalmazzák az inulint. 
A gőzölésből kinyert első két oldatot illetőleg prés
levet egyesítve valamivel magasabb cukortartalmú 
oldathoz jutottunk, a koncentráció általánosság
ban 5—6% körül mozgott. A szárított gyökerek 
feldolgozásánál magas inulintartalmú oldathoz 
jutottunk, amelynek koncentrációja 6—8%-ot is 
meghaladta. Az inulint erjesztés előtt hidroli- 
zálni kell. A hidrolízis savas közegben gyorsan 
végbemegy, az Erjedésipari Kutatóintézet kísér
letei alapján a leveknek pH 3,5-re beállításánál 
ehhez 2 órai forralás szükséges. Ilyenkor az ossz 
inulin tartalomnak 85—90%-a fruktózzá alakul. 
Tovább nem érdemes a hidrolízist vezetni, mert 
az élesztő a hátralévő 10—15%-nyi inulint ebben 
az állapotban is fel tudja használni. Erjesztés előtt 
a hidrogén ionkoncentrációt pn =  4,5-re kívána
tos beállítani, mert ilymódon érhető el az opti
mális szesznyeredék. A koksagiz levek gyorsan 
erjednek, és 16—20 óra alatt az erjedés teljesen 
lefolyik. A kinyert szesz CH3OH tartalmú (0,1— 
0,5%) tehát élvezeti célra nem, csupán ipari fel- 
használásra alkalmas. Új megfigyelés volt szá
mukra, hogy a gőzölőkből kikerült lé minden 
további kezelés nélkül is alkalmas az erjesztésre, 
itt ugyanis a gyökérből kioldott szerves savak 
hatására az 1 atm. nyomás mellett a hidrolízis 
már 70—80%-ig végbemegy. A diffúziós leveket 
és a kifőzéssel nyert leveket azonban feltétlenül 
hidrolizálni kell, mert különben a szesznyeredék 
igen alacsony marad.

Kaucsuk kinyerése

Az inulinmentes gyökereket forróvízzel addig 
mossuk, míg azok teljesen pektinmentesek lesz
nek. A diffuzőrből kikerült anyagot mosni nem 
kell, az a kaucsuk kinyerése végett közvetlenül 
kerülhet a feldolgozás utolsó fázisába, a golyós
malomba. A malom az anyagot nedves állapotban 
őrli fel, és a 2—3 órai őrlés után a malomból le
eresztett tixotropot rázószitákon lehet elválasz
tani. A növényi részek csaknem kolloidális finom
ságig felőrlődnek, a kaucsukszálak pedig össze
tapadnak és apró kis hengerkék alakjában jelen
nek meg a vizes szuszpenzióban. Nem tudja azon
ban felőrölni a malom az elfásodott részeket, pl. 
tárolás közben a gyökér közé került szalmát (hely
telen prizmázás). Hasonló nehézséget okoz a gyö
kér koronáján lévő megfeketedett levélmaradék is 
(helytelen fejelés). Ez a levélmaradék nem őrlődik 
fel, hanem apró pikkelyekké törik szét. Az őrlés 
folyamán a fás részek, meg az elszáradt levélpik
kely töredék bizonyos mértékig hozzátapadnak 
a gumihengerkékhez, amelyektől a nyerskaucsuk 
csak ismételt mosás útján szabadítható meg. 
A mosás tökéletes végrehajtására egy triőrszerű 
berendezés szolgál, amelynek alsó része állandóan 
vízben mozgatja a kaucsukot, felső részében pedig 
zuhany mossa a kaucsukhengerkéket, hogy azok 
a rátapadt idegen anyagoktól megszabaduljanak. 
A kikerült nyerskaucsuk összetételét mutatja az 
alábbi néhány adat, melyet a Központi Gumi 
Kutató elemzési adataiból közlünk :

Benzolban oldhatatlan . . . . . .  3 - 5  %
Aceton extract........................  12—-14%
Fehérje ....................................  3— 4%
Hamutartalom ......................  2— 3%

A nyers kaucsuk minőségének javítására több 
kísérletsorozatot állítottunk be. A malomból le
eresztésre kerülő folyadékban apró hengerkék alak
jában megjelenő nyerskaucsuk erősen ki van téve 
az ■ elmosódás veszélyének. A finomszemcsék 
ugyanis a rázósziták nyílásain át a sok folyadék
kal könnyen átmosódnak. Ennek kikerülésére kí
vánatos volt a nyerskaucsuk nak nagyobb töme
gekben való kinyerése. A porcellángolyók méretei
nek, továbbá az őrlendő anyagnak a vízhez és a 
golyókhoz való viszonyát helyesen megválasztva 
sikerült hosszú, szálas, rojtos megjelenésű nyers- 
kaucsukot kinyerni, amely most már könnyen, 
veszteség nélkül mosható volt.

További hiba gyanánt jelentkezett, hogy a 
nyerskaucsuk sok rostanyagot tartalmazott. Ezen 
úgy segítettünk, hogy 3—4charge kiőrölt nyers
kaucsuk j át kimosva, a triőrben egy újabb úgy
nevezett javítóőrlés hatásának vetettük alá, 0,2% 
nátrium-metabiszulfit jelenlétében. Ez a második 
őrlés 1 óra hosszat tartott, amit újabb mosás kö
vetett. A kétszeri őrlésből kikerült nyerskaucsuk 
már lényegesen tisztább volt.

Végül kifogás merült fel a nyerskaucsuk raga
dós, tapadós volta ellen, ami pektinnek, illetőleg 
gyantának jelenlétére enged következtetni. Meg-
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kíséreltük a nyerskaucsuk minőségének javítá
sára lúgos, illetve hamuzsírszódás előkezelést. 
Az inulinmentes gyökereket 90 CD hőmérsékleten 
2% hamuzsírszóda oldattal kezeltük, egy éjsza
kán át pihentetve, majd az anyagot szitákon mos
tuk. A mosás lassan ment ugyan, de a végered
ményben kinyert nyerskaucsuk kevésbbé volt 
tapadás, mint a szódával nem kezelt anyag. A nyers
kaucsuk és a belőle készült futó, illetőleg karkasz 
egynéhány elemzési adatát az alábbi táblázat mu
tatja. Az adatok a Központi Gumi Kutató elem
zési bizonylatából származnak.

F u tó  K arkasz
Szakítási szi

lárdság ..........  1,8—2,2 1,4—2,04 kg/mm2
Max. nyúlás . . 470—530 530—680 %
Elaszticitás .. . 41— 48 47— 72
Shore-fok........  65— 68 50— 59
Fajsúly .............  1,19 1,10

Befejezésül az ipari feldolgozás eddigi ered
ményeit kívánom ismertetni. A folyó évben termelt 
koksagiz gyökerek ipari feldolgozására a Mező- 
gazdasági Szeszipari Tröszt egyik vidéki gyárát 
bocsátotta rendelkezésünkre, ftt kétféle anyagot 
dolgoztunk fel, éspedig a nyár folyamán kiszedett 
kétéves gyökeret szárított állapotban, és az 
ősszel kitermelt egyéves eredeti zöldgyökeret. 
A gyártási technológia kísérleteinkhez képest az 
ipari feldolgozásnál változtatásra szorult. A kicsi
ből a nagyméretekre való átmenetnél a szűrés 
okozott nehézségeket. A pektines oldat a szűrő 
felületeket hamarosan eltömte, és néhány cm 
vastagságban kialakult egy jól víztelenítődött 
réteg, amely az anyag további részeit elzárta a 
szűrőfelület°ktől. Az ipari feldolgozás másik aka
dálya az volt, hogy a diffúziós eljáráshoz megfelelő 
aprító berendezés nem állott rendelkezésünkre. 
Gőzöléssel kivált a szárított gyökerek feldolgozá
sánál, a már említett szűrési nehézségek miatt 
nem tudtunk kielégítő eredménnyel dolgozni. Jó
nak bizonyult azonban a szárított gyökerek fel
dolgozására kikísérletezett eljárás. A gyökeret 
kalapácsos malomban őröltük fel forróvíz és gőz 
bevezetése mellett egy 8 mm 0  rosta alkalmazásá
val, olymódon, hogy a kikerült massza 85 C° hő
mérsékletű legyen. Ez az anyag jól centrifugál
ható volt, pl. dobcentrifugán, amelynek egyetlen 
hibája csak a szakaszosságban jelentkezett. A kala
pácsos malomból kikerült anyag szűrésének sem 
volt akadálya, mert egy szűrőfenékkel ellátott 
kádban néhány óra alatt az őrlemény víztartal
mának 75%-a lefolyott. Hasonlóképpen jól pré
selhető volt a kalapácsos malomból kikerült őrle
mény, és teljes egészében víztelenített tömeghez 
vezetett. Az oldott részektől mentesített szilárd

anyagot még szükség szerint kétszer vagy három
szor mostuk forró vízzel, mindaddig, amíg az tel
jesen inulin-, illetőleg pektinmentesnek bizonyult. 
Friss gyökerek feldolgozásánál a gőzölési eljárást 
alkalmaztuk. Szűrésre, illetőleg mosásra 50 hl 
szűrőkádakat használtunk, és a lé lecsepegésére 
egy éjszakát hagytunk. 1 q zöldgyökérből átla
gosan 130 liter 6—8 Bg fokos első mosó-, illetőleg 
présoldatot nyertünk, 4% körüli cukortartalom
mal, a második mosásból 70 liter körüli mennyi
ségben 3—4 Bg fokos lé került ki, amelynek cukor- 
tartalma 2% körül volt. A harmadik mosásra 
sok vizet alkalmaztunk, a kinyert lé mennyisége
2,5 hl körüli mennyiségben jelentkezett, cukor- 
tartalma nem haladta meg az 1%-ot (Bg foka 
1,7—2 volt), nem fogtuk fel, hanem mint koráb
biakban már említettem, a csatornába folyattuk 
el. Ily eljárással a zöldgyökér inulin tartalmának 
80—85%-át sikerült kinyerni. Középértékben 1 q 
zöldgyökérből 3—3,5 liter szeszt nyertünk ki. 
A kétszer mosott és préselt gyökér került felőrlés 
végett a golyósmalomba. Egy-egy őrlésben 250 kg 
zöldgyökérnek megfelelő anyagot tudtunk fel
dolgozni. Az őrleményből a nyerskaucsuk kivá
lasztása nagyban sokkal jobb eredménnyel ment, 
mint kísérleti munkánkban. A malmok leereszté
sénél szemmel látható veszteség nem mutatko
zott. 1 q eredeti zöldgyökérből átlagosan 0,8—1 
kg nverskaucsukot nyertünk ki.

A koksagiz k aucsuk ipari feldolgozására vo
natkozó munkánkat összefoglalva, megállapít
ható, hogy annak ellenére, hogy meg kellett alkud
nunk a meglévő berendezések és gépek felhaszná
lásával, továbbá az idő rövidségével, mégis sike
rült az iparnak egy olyan technológiát átadni, 
amellyel a pitypanggyökérből úgy a kaucsukot, 
mint a szeszt ki tudta nyerni. A kaucsuk kinyerési 
technológiája nem tekinthető befejezett, lezárt el
járásnak, mert jelenlegi feldolgozási módszerünk 
számos változáson, fejlődésen fog átmenni, a nagy
üzemi megvalósításig. Ismeretes előttünk a feldol
gozásnak több más lehetősége is, így pl. a dia- 
fragmás centrifugával való dolgozás, amelyet 
azonban megfelelő gépi berendezések hiányában 
még ezideig nem állott módunkban kipróbálni. 
A mai helyzet az, hogy kaucsuktermelése a koksa- 
gizből nem annyira ipari probléma, mint inkább 
gazdaságpolitikai kérdés. És itt a mezőgazdaságra 
hárul az a döntőfontosságú feladat, hogy magas 
kaucsuktartalmú pitypangot termeljenek magas 
holdankénti átlaghozammal úgy, hogy érdemes 
legyen Magyarországon a korlátolt mennyiségben 
rendelkezésre álló szántóföld egy nem jelentéktelen 
hányadán koksagizt termelni.
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Gümőkórellenes piridinszármazékok
D U M B O V I C H  B O R I S

A kemoterápiának az utolsó években történt 
nagyarányú fejlődése a gümőkór elleni küzdelem
ben is jelentős eredményeket hozott. A strepto
mycin, p-amino-szalicilsav (PÁS), p-acetilamino- 
benzaldehid-tioszemikarbazon (Tb-I), úgy önál
lóan, mint együttesen alkalmazva igen jól bevál
tak a gümőkór klinikailag különböző megjelenési 
formáinak a kezelésében, a betegség kór jóslatát 
kedvezőbbé tették, a halandóságot lecsökkentet
ték és ennek a súlyos népbetegségnek a járvány
tanát is kedvező irányban megváltoztatták.

Legfrappánsabb a streptomycin hatása, hát
ránya azonban, hogy melléktüneteket okoz és 
hogy streptomycin alkalmazását a gümőbakté- 
riumok elég gyorsan megszokják, hatásával szem
ben ellenálljak, rezisztensek lesznek. A PÁS 
hatása lassú, súlyos esetekben nem ad olyan jó 
eredményt, mint a streptomycin, de aránylag 
nem toxikus, hosszabb időn át is adható a bak
tériumok rezisztenciájának kifejlődése nélkül, sőt 
PÁS egyidejű adagolása a gümőbaktériumok 
streptomycin rezisztenciájának kifejlődését gá
tolja. A Tb-I főleg a gümőkórnak tüdőn kívüli 
formái — csont-, mirigy-, gége-, vesegümőkór 
stb. — kezelésében vált be, hátránya, hogy sok
szor kellemetlen, sőt veszélyes melléktüneteket 
okoz. A neomycin és viomycin, két újabban fel
fedezett antibiotikum, gümőkórellenes értékéről 
még határozott vélemény nem alakult ki, de úgy 
látszik, hogy az eddigi szerekkel szemben lénye
gesebb előnyt nem nyújtanak.

Az elért igen nagy eredmények ellenére a 
gümőkór kemoterápiája még mindig nem meg
oldott probléma, a különböző vegyi anyagok 
adagolása, valamint a szokásos kezelési módsze
rek (műtét, diéta stb.) csak a betegek egy részénél 
eredményez gyógyulást. Örömmel kell ezért üdvö
zölni minden új gyógyszert, mely reménnyel 
kecsegtet a gümőkór elleni küzdelemben.

összefüggések tanulmányozása vezetett. Még 
Domagk és munkatársainak vizsgálatai kimutat
ták, hogy míg a gümőkórellenes tioszemikarbazon 
vegyületek tioszemikarbazon részén végzett vál
toztatások a gümőkórellenes hatás gyengülését, 
sőt teljes megszűnését okozzák, addig a molekula 
másik részén végzett változtatások a gyógyító 
hatást sokszor nem érintik, sőt esetleg fokozzák, 
így pl. a Domagk által Tb.-III-mal (IT) jelzett 
etilszulfon-benzaldehid-tioszemikarbazont

qHjSOj-

egyes szerzők hatékonyabbnak találták, mint a 
Tb-I-et. Ivánovics vizsgálatai szerint a Tb-II-vel 
jelzett p-metoxi-benzaldehid-tioszemikarbazon 
(III)

CH,0 CH= N —NH— C—NHjIIs
III.

is igen hatékony a kísérleti állatgümőkórban. 
Más szerzők az etilureido-benzaldehid-tioszemi- 
karbazont találták jó klinikai hatásúnak. Üj 
fordulatot jelentett, hogy több kutatócsoport, 
egymástól függetlenül 1948-ban előállította a niko- 
tinaldehid-tioszemikarbazont (IV)

C r

N-NH-C-NHj
S

Újabb irodalmi adatok szerint az izonikotinsav- 
hidrazid (INH) (I), melynek gümőkór ellenes 
hatásával újabban számos kül- és belföldi szerző 
foglalkozik, jelentős haladást jelent e téren.*

Az 1912-ben először szintetizált izonikotinsav- 
hidrazid gümőkórellenes hatásának felfedezése 
három egymástól függetlenül dolgozó kutató- 
csoportnak köszönhető. Ügy látszik, hogy a fel
fedezéshez a tioszemikarbazon származékok gümő
kórellenes hatása és kémiai szerkezetük közti

* A sze r t Iso n ic id  néven  a  K ő b á n y a i G yógyszor- 
ó ru g y á r  hozza  fo rgalom ba.

és állatkísérletben hatékonynak találta, sőt egyes 
szerzők szerint ez volt az addig ismert legjobb 
szer a kísérleti állati gümőkór leküzdésére.

Piridin származékok előállítását indokolta a 
nikotinsavamid fontos biológiai szerepe, mert 
mint a kodehidraze I és II alkotórésze, a legtöbb 
élőlény, így a baktériumok anyagcseréjében is 
nagy szerepet játszik, mint H átvivő-leadó tor
mentnek alkotórésze. Amióta a p-aminobenzoe- 
sav és p-aminobenzolszulfonamid antagonizmust 
felfedezték, sokan próbáltak vitaminokból és 
egyéb életfontosságú anyagokból kiindulva kemo
terápiás hatású anyagokat előállítani. Indokolta 
azonban még a piridinszármazékok előállítását, 
hogy már 1945-ben kimutatták, a gyógyászatban 
már kb. egy évtizede használt pellagra preventív 
,,PP” faktornak, a nikotinsavamidnak (V)

CO-NHj

úgy in vitro, mint állatkísérletben határozott 
gümőkórellenes hatása van. Emberi gümőkór 
kezelésére a nikotinsavamidot, a hatáshoz sziik-
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séges nagy adagok mérgezősége, valamint kel
lemetlen értágító hatása miatt csak szórványosan 
használták, de újabban néhány kedvező ered
ményről beszámoló klinikai közlemény jelent meg.

Még számos piridinszármazék hatását vizs
gálták meg, de ezek általában hatástalanok vol
tak, kivéve a 3-amino-izonikotinsavat (VI)

,0
ĈOH

és ennek metilészterét, melyeknek aktivitása kb. 
fele volt a nikotinsavamidénak. A nikotinsav 
maga hatástalan és úgy látszik, hogy az amid 
H-jét különböző gyökökkel helyettesítve (izo- 
propril-, piridil-, tiazolil- stb.) a gümőkórellenes 
hatás csökken.

A nikotinaldehid-tioszemikarbazon izomérjei 
közül a pikolinaldehid-tioszemikarbazon hatás
talannak bizonyult, azonban a para helyzetű 
izonikotinaldehid-tioszemikarbazon a nikotinalde- 
hid-tioszemikarbazont hatásban felülmúlta. Mégis 
ez az anyag nem került klinikai kipróbálásra, mert 
közben kiderült, hogy a szintézise kapcsán elő- 
termékként kapott izonikotinsavhidrazid úgy in 
vitro, mint állatkísérletben az eddig ismert vegyü- 
leteket gümőkórellenes hatásban felülmúlja. Az 
INH izomérjei közül a nikotinsavhidrazid hatás
talan, a pikolinsavhidrazid pedig kb. fele hatású 
kémcsőkísérletben. Az INH-val párhuzamosan 
kipróbálták in vitro, állatkísérletben és gümő- 
kóros betegen az l-izonikotinsav-2-izopropil-hidra- 
zidot (VII), valamint az INH-glukozidot is (VIII).

s J

oh «pH oh 
CH-CH-CH-CH-CHjOH 

OH

Vili
INH az izopropilszármazéknál minden tekintet
ben jobbnak bizonyult, noha úgy látszik az izo- 
propil-származékkal magasabb vérszérum kon
centrációt lehet elérni és hosszabb ideig marad a 
szervezetben. Az izopropil származék toxicitása 
sem kisebb lényegesen az INH-nál és a baktériu
mok rezisztenciája is épp oly gyorsan kifejlődik, 
mint INH alkalmazása után. Az INH glukozidot, 
mivel nem stabil vegyület, raktározása hűtést 
igényel, csak korlátolt számú betegen próbálták 
ki, különösebb előnyei nem lévén, forgalomba 
nem került.

Egyéb piridinszármazék ok közül a PÁS piri- 
din analógja, a 3-hidroxi-izonikotinsav, valamint

az izonikotinsavamid és a megfelelő hidroxámsav 
hatástalannak bizonyult.

Természetesen miután kiderült az INH jó 
gümőkórellenes hatása, még számos alifás és 
aromás hidrazidot állítottak elő és vizsgáltak 
meg, de jobb vegyületet nem találtak. A már 
1949-ben gümőkórellenes hatására megvizsgált 
PAS-hidrazidot magyar szerzők (Kováts Ferenc, 
Eidus László, Lányi Miklós) is vizsgálták, de úgy 
látszik, hogy bár in vitro elég magas tuberkuló- 
sztatikus hatása van, (Sulla táptalajon 1 : 5 millió) 
különösebb előnye a PAS-sal szemben nincs. 
Hatását p-amino-benzoesav gátolja. Koczka István 
vizsgálatai szerint a PÁS rezisztens törzsek a 
PÁS hidraziddal szemben is ellenállóak.

Újabban szovjet szerzők (Scsubina és társai) 
írtak le több oly vegyületet, melyeknek gümőkór
ellenes hatása az INH-t felülmúlta. A 29 általuk 
előállított vegyületből különösen az izonikotinoil-
3- metoxi-4-oxi-benzalhidrazon (IX), az izonikotin- 
oil-4-oxibenzalhidrazon (X), az izonikotinoil-2-oxi- 
benzalhidrazon (XI), az izonikotinoil-4-dimetil- 
amino-benzalhidrazon (XII) és az izonikotinoil-
4- acetamino-benzalhidrazon (XIII) már 0,3—0,6

mg-s adagokban egérben igen magas kemoterápiás 
hatást mutatott és toxicitásuk is alacsony volt. 
Az egyik vegyületet ftivazid néven klinikai vizs
gálatra is kiadták. Az e vegyületekkel elért ered
mények is megerősítik Domagk azon elméletét, 
hogy az INH a szervezetben oxo-csoportú vegyü- 
letekhez kötve, mint hidrazon fejti ki a hatását.

Az INH-val egyidejűleg ismertették külön
böző, a nikotinsavval izoszterikus diazin karbox- 
amidok gümőkórellenes hatását. A pirazinsav- 
amid (XIV) állatkísérletben háromszor hatéko
nyabb volt, mint a PÁS, vagy a nikotinsavamid, 
de az eddigi adatok szerint

XIV
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úgy állatkísérletben, mint klinikumban hatása 
elmarad az INH mögött és a gümőbaktériumok 
ellenállása épp oly gyorsan kifejlődik, mint INH 
alkalmazása után.

INH kémcső kísérletben, a különböző táp
talajoktól függően 1 : 20 millió — 1 : 60 millió 
hígításban gátolta a gümőbaktériumok fejlődését, 
tehát a streptomycin, PÁS és Tb-I. tuberkulo- 
sztatikus hatását (6—20-szor) felülmúlta. A hatás 
igen fajlagos, mert a gümőbaktériumokkal közeli 
rokonságban lévő Paratuberculosis baktériumra 
kifejtett kisfokú gátló hatáson kívül egyéb mikro
organizmusokra nagyjából hatástalan. Para-amino- 
benzoesav és nikotinsav amid INH tuberkulo- 
sztatikus hatását nem gátolja. Vérszérum hozzá
adása a gátló hatást szintén nem akadályozza. 
A már ismert kemoterapeutikumoktól és anti
biotikumoktól eltérően, csökkenti a gümőbakté
riumok 0 2 fogyasztását, l'jabb adatok szerint 
Kirchner táptalajban Cu" ionok hozzáadása INH 
sztatikus hatását tízszeresére fokozza. E tény 
jelentőségét még nem vizsgálták ki teljesen. Az 
első megfigyelések INH-nak nemcsak a gümő- 
baktérium fejlődését gátló tuberkulosztatikus, ha
nem a mikroorganizmust elölő tuberkulocid hatást 
is tulajdonítottak, ezt az állítást azonban az 
utánvizsgálóknak még nem sikerült megerősíteni.

INH farmakológiai vizsgálata igen kedvező 
eredményt adott. Az állatok felét elpusztító halá
los adag (LD5U) egéren kb. 150 mg/kg, nyúlon 
250 mg/kg és patkányon 1500 mg/kg volt. Az 
állatok az anyagot hosszabb időn át történő ada
golás alkalmával is jól bírták. Az izopropil szár
mazék egyes állatfajtákon valamivel kevésbbé 
toxikus. INH eddig megvizsgált farmakológiai 
hatásai igen gyengék. A légcsőizomzatot eler
nyesztő hatása kb. ’/2o_a' az atropinnak. A hisz- 
tamin lebontást gátolja, nincs lázcsökkentő hatása. 
Nagy adagok alkalmazása után a központi ideg- 
rendszer izgalmi tünetei észlelhetők.

INH-t szájon át adva, 3 mg/kg adagolása 
után, a vérszérumban az INH koncentrációja 
1,3—4 p-g/ml volt (a gátló cc. 0,03—0,06 p,g).
1—2 óra múlva a szérumkoncentráció eléri a 
maximumát és 6 óra után az INH szint erősen 
csökken. 24 óra múlva már nem mutatható ki a 
vérből, ebből következik, hogy a napi egyszeri 
adagolás nem elegendő, INH napi adagját több 
részletben (4—6 óránként adagolva) kell a beteg
nek beadni. Terápiás szempontból nagy jelentő
ségű, hogy INH a bélcsatornából felszívódva 
hatékony formában megjelenik a gerincvelő folya
dékban (1,8—4,1 pg/ml). Egyes adatok szerint 
a mellhártyagyulladás által termelt folyadék- 
gyülemben is hatékony töménységben kimutat
ható. Mivel ezek szerint INH a bélcsatornából 
jól felszívódik, általában a tablettás kezelés tel
jesen megfelelő. Kivételesen azonban injekciós 
kezelés is szükséges lehet, ezért ampullákban 
(2,5%-os) is forgalomba kerül. Az injekciók bőr 
alá, izomba és intravénásán is adhatók.

Kísérleti állatgümőkórra az INH az eddig 
alkalmazott szerek közül a leghatékonyabbnak 
bizonyult. Kisebb adagban hosszabbítja meg a

gümőbaktériummal oltott állat életét, mint bár
mely eddig használt kemoterápiás szer. Már 
2 mg/kg meg tudta akadályozni a gümőkór kifej
lődését fertőzött állatban. Koczka I. 2,5 mg INH, 
50 mg streptomycin, 450 mg TB-I és 2250 mg 
PÁS mennyiségeit tartja állatkísérletben egyenlő 
értékűnek egyforma testsúly kg-ra vonatkozólag. 
Az eddigi vizsgálatok szerint INH és strepto
mycin együttes adagolása esetén a két szer hatása 
összegeződik.

Az első klinikai kísérleteket INH-val igen 
súlyos, leromlott állapotú tüdőgümőkóros bete
geken végezték. A terápiás eredmény igen jónak 
ígérkezett. INH adagolása után a beteg általános 
állapota már néhány nap múlva erős javulást 
mutat. A közérzet javul, a beteg élénkebb lesz, 
az addig ágyhoz kötött betegek felkelnek, vagy 
fel akarnak kelni, a láz csökken és a köpet tneny- 
nyisége megkevesbbedik. A betegek étvágya erő
sen megnő és sok esetben nagy arányú súly
emelkedés észlelhető. Ennek oka nem vizretenció 
és egészséges állatokon végzett vizsgálatok szerint 
étvágyfokozó hatása nincs, úgyhogy a súly- 
gyarapodás a gümős betegségre való fajlagos 
hatással magyarázható. Az esetek egy részében, 
a különböző szerzők közlései szerint igen külön
böző százalékban, a köpet gümőbacillus mentes 
lesz, illetőleg a betegek egy másik jelentős részénél 
a gümőbacillusok száma a köpetben megkeves- 
bedik. Az objektív, röntgennel is ellenőrzött 
javulás azonban sokkal lassúbb, bár a gümőkóros 
folyamat javulása sok esetben így is kimutatható. 
INH hatása különösen súlyos esetekben szembe
tűnő. A hazai, igen nagy beteganyagon gondosan 
kiértékelt, klinikai vizsgálatok megerősítették a 
külföldi tapasztalatokat. A tüdőnkívüli gümőkór 
formák kezelésével foglalkozó irodalmi adatok 
sokkal gyérebbek egyelőre, mint a tiidőgümőkórra 
vonatkozók, de úgy látszik, hogy INH alkal
mazása jó eredményt ad a gége és lágyrész gümő
kór kezelésében. Az elég gyakran észlelt mellék
tüneteknek (végtag rángatódzás, a hólyag enyhe 
beidegzési zavara, álmatlanság, szédülés stb.) úgy 
látszik különösebb jelentőségük nincs. INH szo
kásos adagja naponként és testsúly kg-ként 
3—6 mg, a legtöbb szerző 4—5 mg/kg-ot ad.

Az INH-val való kísérletek kapcsán már 
kezdetben felvetették a rezisztencia kifejlődésé
nek kérdését. A rezisztencia lényege, hogy azok 
a mikroorganizmusok, melyeknek szaporodását 
eredetileg a kemoterapeutikum igen kis koncentrá
ciói is gátolják, illetőleg bénítják, sorozatos átol- 
tások során egyre növekvő töménységű szub- 
terápiás adagokban összehozva, érzékenységüket 
a kemoterapeutikumokkal szemben elvesztik és 
így az eredetileg bakteriosztatikus adagok több
szörösét, esetleg több ezerszeresét is kibírják 
minden látható károsodás nélkül. A gümőbakté
riumok igen gyorsan ellenállóak lesznek strepto- 
mycinnel szemben, ezzel szemben a PÁS és Tb-I. 
iránti rezisztencia lassabban fejlődik ki. Az egy
féle anyagra ellenálló baktérium érzékenysége 
más anyaggal szemben megmarad, de egymásután 
hozzászoktatva a baktériumot a különböző vegyi
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anyagokhoz, rezisztencia előidézhető többféle 
kemoterapeutikummal szemben is. Sajnos úgy 
látszik, hogy INH rezisztencia tekintetében a 
streptomycinhez hasonlóan viselkedik, a gümő- 
baktériumok igen gyorsan ellenállóak lesznek 
hatásával szemben. Számos adat szerint a bakté
riumok INH rezisztenciája már néhány átoltás 
után kifejlődik, sőt vannak adatok, hogy a gümő- 
baktériumok épp úgy, mint a streptomycinre 
„egy lépés alatt’' tehát egyszeri érintkezésre 
INH-val ellenállóak lesznek. Vannak adatok, 
hogy az INH rezisztenciát in vitro, ezerszer 
kisebb számú baktérium mellett is el lehet érni, 
mint a streptomycin rezisztenciát. Sok szerző 
egybevágó adatai szerint az INH rezisztencia 
állatkísérletben is elég gyorsan kifejlődik és sajnos 
szaporodnak az adatok, hogy az emberi gümőkór 
INH kezelése is igen gyorsan eredményez ellen
álló gümőbaktériumokat. Egy külföldi nagyobb, 
összefoglaló statisztika szerint az INH kezelésben 
részesülő gümőkóros betegek 11%-a egy hónap 
után, 52%-a a második hó után és 71%-a a har
madik hó után már INH rezisztens gümőbakté
riumokat ürített. Az INH izopropil származéka 
iránti rezisztencia szintén hasonló gyorsasággal 
fejlődik ki.

A rezisztenciának igen nagy a klinikai jelen 
tősége, mert a szerzők többsége szerint, ha a 
betegből kimutatható gümőbaktériunrok rezisz
tenciát mutatnak, akkor a kenroterapeutikunr 
elveszti terápiás hatását. Mivel a streptomycinnel 
együtt adagolt PÁS a streptomycin rezisztencia 
kifejlődését késlelteti, egyes szerzők felvetették,

Kérdés —
Kérdés.

Milyen könyvekből illetőleg cikkekből lehet 
megismerni a modern elméleti kémiához szükséges 
kvantumkémiai alapfogalmakat?

Felelet.
A kvantumkémia alapfogalmainak megérté

séhez elsősorban a kvantummechanika legfon
tosabb fogalmait kell megismerni. Ebből a szem
pontból kitűnő bevezetőnek ajánlható : dr. Gombás 
Pál: Bevezetés az atomelméletbe (Mérnöki Tovább
képző Intézet, Budapest 1947) c. könyve. Ebben 
a könyvben megismerkedünk mindazon problé
mákkal, amelyek újak a klasszikus fizikai gondol
kodás számára, Szoros kapcsolatban a modern 
kísérleti fizika eredményeivel.

A kvantummechanika kémiai alkalmazását 
illetően igen jó bevezetést nyújt Szokolovnak a 
Magyar Kémiai Folyóirat 1950 novemberi számá
ban közölt cikke. Ebben rendkívül világos átte
kintést ad a kémiai kötés lényegéről, a kvantum
kémia modern módszereiről.

A kvantumkémia részletes tárgyalását adja 
Hellrnann: Einführung in die Quantenchemie c. 
könyve (amely a korábban megjelent első kvan
tumkémiai könyv : Kvantovaja Chimija (Lenin- 
grád Moszkva) németnyelvű fordítása. Az eredeti

hogy az INH-t is ajánlatos a klinikumban kombi
náltan alkalmazni. Sőt vannak klinikusok, akik
nek az a véleménye, hogy mivel az ellenállás 
INH-val szemben ily gyorsan kifejlődik, egyedül 
nem is szabad a gümőkórosok kezelésére felhasz
nálni, hanem csak streptomycinnel, vagy PAS-sal 
együtt kombinálva.

Az eltelt rövid idő, mely az INH kezelés 
bevezetése óta eltelt, nem elégséges arra, hogy 
végleges terápiás értékéről az emberi gümőkór 
kezelésében biztos véleményt lehessen alkotni. 
Az emberi gümőkór hosszadalmas betegség a kór
okozó és a szervezet rendszerint évekig — évtize
dekig tartó küzdelemben harcol egymással és e 
küzdelemben hol az egyik, hol a másik kerül fel, 
míg végérvényesen eldől, hogy a szervezet, vagy 
baktérium lesz-e a győztes. Mindenesetre úgy 
látszik, hogy INH a gümőkór kezelésére hasz
nálatos többi terápiás eszközzel együttesen alkal
mazva használható fegyver a gümőkór elleni 
küzdelemben. Azonban ki kell hangsúlyozni, hogy 
a jelenlegi kemoterapeutikumok minden jó hatá
suk ellenére egyedül nem elegendők a gümőkór 
bármely formájának a kezelésére, egyik sem teszi 
feleslegessé az eddigi jól bevált egyéb kezelési 
módokat, mint pl. a légmell, műtéti, diétás stb. 
eljárások. Különös óvatosságra int INH értéké
nek megítélésénél a rezisztencia kifejlődésének 
jelentősége. Biztosnak tekinthető, hogy INH sem 
oldotta meg a gümőkór kemoterápiájának problé
máját, úgyhogy indokolt a kutatás e téren épp 
oly nagy arányokban, mint eddig, tovább foly
tatni.

felelet
szovjet kiadás részletesebben tárgyalja a kvantum- 
mechanikai alapfogalmakat is). Ugyancsak hasz
nálható : 8. Glasstone: Theoretical Chemistry c. 
könyvének első része is. Mindkét könyv közös 
hibája, hogy a rezonancia elméletet téves meg
világításban adják.

Pauncz Rezső

Kérdés :
M ilyen kö rü lm ények  k ö zö tt h aszn á lh a tó  a  V in idur 

(kem ény PVC) korrozió-álló  bélés és a p p a ra tu ra  ?

Felelet :
V inidurlem ezzel vas- és k em én y fa ta r tá ly o k  bélel- 

h e tő k . + 6 0 °  C-nál m agasabb  hőm érsék le teken  az an y ag  
m eglágyul, így  a  b ev o n a t nem  h aszn á lh a tó . A  kem ény  
PV C a  szokásos fém m egm unkáló  m ódszerekkel fe l
dolgozható , sa já t an y ag áv a l hegeszthető . H úzósz ilá rd 
sága  k b . 500 kg /cm 2, szakadási n y ú lá sa  10— 15% , faj- 
sú lya  kb . 1,34.

V inidurlem ezből egyedi idom darabok , ill. készü lé
k e k  á llíth a tó k  össze, m elyek  + 5 0  C° hőm érsék le t a la t t  
h aszn á lh a tó k . K em ény  PVC nyom ócsövek  (6 a t t  n y o 
m ásig) 1" 0 - ig , v a la m in t lefolyó- és öblitőcsöyek 
100 m m  0 - ig  kereskedelm i forgalom ban  van n ak .

A  V in idu r (kem ény PVC) 60% -os n á tro n  (káli-) 
lúgnak , k o n cen trá lt kén sav n ak , sa lé trom savnak  60 C°-on 
ellenáll, 40% -os k ló rg ázn ak  jó l, 100% -os k ló rgáznak  
csökken t m érték b en  áll ellen. Á  lá g y ító t nem  ta r ta lm azó  
v in idurlem ezek  ásványo la j szárm azékoknak  jól e llen 
á llának .

Van cső Oyula
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Hírek
Munkabizottságok

A m árc iu s— áp rilisban  b e in d íto tt m u n k ab izo ttság o k  
közül h á ro m  fe jez te  be eddig  m u n k á já t. E zek  közül a  
„Leggazdaságosabb klóralkáli elektrolízissel foglalkozó 
munkabizottság“ fe la d a ta  a n n a k  m eg állap ítása , hogy 
haza i v iszo n y la tb an  a  h iganyos vagy  a  d ia fragm ás elek- 
tro lizá ló  cella a  m egfelelőbb-e. A  m u n k ab izo ttság  a  k é r
dést abból a  szem pontból v iz sg á lta  elsősorban , hogy 
a m a ró n á tro n  term elés zöm ét a  tim fö ld  és m űselyem - 
g y á rtá s  h a szn á lja  fel, és ezen ip a ro k n ak  m ilyen  tisz- 
ta sá g á  m a ró n á tro n ra  v a n  szükségük. A m űselyein  
g y á rtá s  követe lm énye sze rin t az 50% -os m a ró n á tro n 
lúg legfeljebb 10 g /lit N aC l-t ta r ta lm a z h a t . A  tim föld- 
g y á rtá sn á l edd ig  az v o lt az á lta lán o s  vélem ény, hogy 
i t t  a  m a ró n á tro n lú g  tisz ta sá g a  és a  N aCl ta r ta lm a  nem  
já tsz ik  o lyan  n ag y  szerepet. E zzel a  vélem énnyel szem 
ben  azo n b an  az a lu m ín iu m g y ártá s  szám ára  a  je lenleg  
üzem ben lévő tim fö ld -gyárak  o lyan  m aró n á tro n lú g o t 
igényelnek, am elyek  NaCl ta r ta lm a  1%  a la t t  v an . A  be- 
párlási és lúgsó ö n tisz tu lá si fo ly am atn á l ennél nagyobb  
k lo r id ta r ta lo m  zav ar. U gyancsak  h á trá n y o s  a  fe ltá rás i 
fo ly am ato k n á l az 1% -nál nagyobb  só ta rta lo m . A h ig a 
nyos cella m a ró n á tro n lú g ja  m inden  tis z t ítá s  nélkü l 
a lkalm as a  fen ti ip a rág ak b an  k ív án a to s  tisz taságga l 
való  fe lhasználásra , m íg a  d ia fragm ás cella lú g já t be- 
p á rlá sn ak  és kü lön  t isz títá sn a k  kell a láv e tn i. A  szak- 
irodalom  egybevágóan  m egem líti, hogy  a  d ia fragm ás 
cellák b e ruházás i kö ltsége  — b e leé rtv e  a  lúgbepáro lás t 
és kü lön  tis z t í tá s t  is, v a lam in t a  ja v ítá s i, bér- és rezsi- 
kö ltségei kö rü lbelü l m egegyeznek a  h iganyos cellák 
költségeivel. Az eltérő  tö b b le t és m ás kö ltségek  össze
h a so n lítá sa  u tá n  azo n b an  m eg á llap íth a tó , hogy  a  h ig a 
nyos cella a lacsonyabb  költséggel dolgozik, ak k o r is, 
h a  a  különféle rezsikö ltségeket, m in t a  b ep á rlá sn á l és 
tisz títá sn á l adódó  m u n k a b é r t és m ás k ö ltségeke t fig y e l
m en  k ív ü l h ag y ju k . A  d ön tő  e lőny  m indenese tre  a 
in a ró n á tó ro n lú g  tisz ta sá g a  a  h iganyos ce lláknál. Ez 
an n á l je len tősebb , m inél nagyobb  kö v e te lm én y ek e t 
tá m a sz ta n a k  a m aróná tro lúgga l szem ben.

A klórozásnál használt szerkezeti anyagokkal foglal
kozó munkabizottság fe la d a ta  az vo lt, hogy  a  nedves 
és száraz  k lórgáz vezetésére  és tá ro lá sá ra , nedves és 
száraz sósavgáz vezetésére  és sósavgáz abszorbcióra , 
to v á b b á  u g yanezek re  h aszn á lh a tó  sz ivattyú ik ra  a lk a l
m as szerkezeti an y ag o k a t ta lá ljo n  és a ján ljo n  az ip a rn ak . 
A m u n k a b iz o ttsá g  ú g y  h a tá ro z o tt , hogy  a  S zabvány - 
ügyi H iv a ta l bekapcso lásával szab v án y  fo rm ájá b an  
fog ják  n y ilv án o sság ra  hozni az eredm ényeke t.

A klór hasznosításával foglalkozó munkabizottság m eg 
á lla p íto tta , hogy  a  p e rsp ek tiv ik u s  k ló rm érleg  a la p já n  
a  kérdésnek  ilyen fo rm áb an  való  tá rg y a lá sá ra  n incs 
szükség.

A  következő  m u n k ab izo ttság o k  a la k u lta k  m eg, 
ille tve  v a n n a k  a lak u ló b an  :

1. Lignin hasznosításával foglalkozó munkabizott
ság fe la d a ta  a  lign in  kü lönböző  kém iai, m ű an y ag ip a ri, 
tüzelési, b riko ttezési, fa ip a ri haszn o sítá sán ak  k ido lgo
zása.

2. A  kátrány hidrogenezisével foglalkozó bizottság a z t 
tű z te  k i fe lad a táu l, hogy  m egállap ítsa , hogy  az egész 
k á trán y m en n y isó g  kerü ljö n -e  h idrogénezósre, v ag y  csak 
az a  része a  k á trá n y n a k , m ely  egyéb e ljá rássa l pl. k rak k - 
desztillációval m o to rh a jtó a n y a g g á  p l. d iese l-o la jjá  m ár 
nem  a la k íth a tó  á t.

3. Fenol-származékokat feldolgozó munkabizottság fe l
a d a ta  e ldön ten i, hogy  a  n ag y  m o leku lasú lyú  feno l- 
szá rm azék o k a t egyszerűbb  fenol-hom ológokká bo n tsu k , 
v ag y  közvetlenü l h a szn á lju k  m ű an y ag  gyártásh o z .

4. Gázok kénhidrogénjének feldolgozásával foglalkozó 
munkabizottság k i fog ja  dolgozni, hogy  a  gázok k é n 
h id rogén jének  feldolgozása m ik o r in d o k o lja  az  elem i 
kénné és m ik o r a  k én sav  vég te rm ékké  való  feldolgozást.

5. Műanyagperselyek és csapágyak munkabizottság 
kidolgozza m a jd  egyrész t a  m űanyagféleségek  no m en 
k la tú rá já t , to v á b b á  m ű an y ag p e rse ly ek  és c sapágyak  
an y ag a in ak  m eg h a tá ro zá sá t és azok  gazdaságos m éret- 
so ro za ta in ak  m eg á llap ítá sá t szab v án y o s ítá s  céljából.

6. Magas olvadás pontú bitumen készítése szénmellék- 
termékekből munkabizottság célja  a  nagy lengye li b itu m en  
nyersan y ag o k  feldo lgozásának  és fe lhaszná lásának  k i
dolgozása anódm assza  készítésnél, b rik e ttezésn é l, ú t 
b u rk o la t és szigetelőanyagok  készítésénél s tb .

V eszprém i cso p o rtu n k  kere téb en  m ű k ö d ik  tr ffc b b á  :
7. Az ásványolajtermékek korrózió elleni veaelemre 

való fe lhasználásával és k én t ta r ta lm a z ó  n y erso la jok  
feldolgozásánál fellépő korrózió  elleni védelem m el fog 
lalkozó m u n k ab izo ttság .

M egalakulóban  v an :
8. A  vegyipari gépgyártás fejlődési irányának k i

dolgozására a laku ló  kom plex m u n k ab izo ttság  a  G ép
ip a ri T udom ányos E gy esü le tte l közös szervezésben. 
F e la d a ta  lenne m eg állap ítan i a  veg y ip a r m in d en  ág én ak  
a  bekapcso lásával, hogy  m ilyen  készü lékre kell te rv e t 
kidolgozni, hogy  azok so ro za tg y á rtá sá ra  be  lehessen 
rendezkedn i. E b b e  a  m u n k á b a  m ég tö b b  tá rseg y esü le t 
bevonása  is szükségesnek lá tsz ik .

A  fen ti m u n k ab izo ttság o k  m ind  úgy  jö t te k  létre, 
hogy vagy  a  B án y a- és E nerg iaügy i M inisztérium  ille té 
kes főosztá lya , v ag y  va lam ely ik  v á lla la t fe lkérte  a  
K ém ikus E gyesü le te t a  tém ák  k ido lgozására  tá rsad a lm i 
m u n k a  k ere tében . A  M agyar K ém ikus E g y esü le t így a 
m u n k ab izo ttság o k  lé trehozásával és m egszervezésével 
fon tos h aza i vona tkozású  p rob lém ák  m egoldásához 
n y ú jt  segítséget.

Műszerkiállítás
A műszer kiállítás, m ely e t a  M agyar T udom ányos 

A kadém ia  ren d eze tt, m erész és m in t a  lá to g a to tts á g a  
m u ta tta ,  nag y sik erű  k ísé rle t v o lt a  h aza i m űsze rg y ártá s  
b e m u ta tá sá ra . A  k iá llítá s  egyrész t a  haza i m űszeripar 
ó riási fe llendülését, m ásrész t tu d o m án y o s  k u ta tó in k  
készségét m u ta t ta  m eg. A  k iá llító k  n ag y  szám ából is 
lá tsz o tt , hogy  m űszerekke l igen széles ré teg ek , és egészen 
távo lfekvő  iparágak  is foglalkoznak.

A vegyészet és a  v egy ipar szám ára  sok érdekes 
m űszer v o lt k iá llítv a , m elyek  közül először a  L a b o ra tó 
rium i Felszerelések G y árán ak  gazdag  g y ű jtem én y é t 
kell k iem eln i. A  különböző m érlegek , u ltra te rm o sz tá t , 
hőfokszabályozó, ko lo rim éter és az o lajv izsgáló  m ű 
szerek  so roza ta , kom oly  h a la d á s t je le n t. Szép üveg- 
techn ika i készü lékeket is lá th a ttu n k , m elyek  kész ítésé t 
a  he lyszínen  is b e m u ta ttá k .

Az üzem i m űszerek  k ö zö tt az  sM M G -gyártm ányú 
m ennyiség- és nyom ásm érők  b ír ta k  érdekességgel, k ü lö 
nösképpen  az új típ u sú  k ö rtá rc sá s  k o m b in á lt m ennyiség- 
és nyom ásíró . A  M érleggyár a u to m a tik u s  m érleggel 
szerepelt, az  Ó ragyár kü lönböző időjelző berendezésekkel 
és ó rak ö zp o n tta l. A  k iá llítá s  legnagyobb  c so p o rtjá t 
az  e lek tro n ik u s m űszerek  a lk o ttá k , m elyek  k ö z ö tt a  
veg y ip a r szem pon tjábó l a  p H  m érő , a  fo to m é te r és a  
P iran i vák u u m m érő  je len tő sebbek . A  tö b b i e lek trom os 
m űszerek  k ö zö tt szerepeltek  a  hő fokm érők  és -írók, 
v a lam in t az e jtőkengyeles hőfokszabályzó .

A k u ta tó  in té z e te k  c so p o rtjáb a n  h a t  vegyészeti 
k u ta tó , ill. egyetem i in téze t szerepe lt kü lönböző  m ű 
szerekkel. E zek  k ö zö tt m egem lítendő  a  Szerves V egy
ip a ri K u ta tó  szerves gőz in d ik á to ra , m ely  gázelem zésre 
a lkalm as. F igyelem rem éltó  v o lt m ég  a  ti tr isz k ó p  és a  
H ő tech n ik a i K u ta tó  á lta l k iá l l í to t t  egyszerű  k iv ite lű  
m ennyiség- és arányszabá lyzók .

A  k iá llítá s  te rm e in  á tm en v e  és m egv izsgálva  a  k i 
á ll í to tt  m űszereke t, a  hazai m űsze rip a r he lyze térő l nem  
k a p tu n k  te lje s  k ép e t, m e r t az a  b en y o m ásu n k  k e le t
kezik , m in th a  tú ln y o m ó  tö b b ség b en  e lek tro n ik u s  m ű 
sze rek e t á llíta n á n k  elő. N em  szerepe lt p é ldáu l az ip a r 
szem pon tjábó l igen  fon tos szallagm érleg , m e ly n ek  h aza i 
g y á r tá sa  sz in tén  m eg indu lt. A  m ű szerk iá llítássa l k a p 
cso la tb an  d é lu tá n o n k é n t érdekes ism e rte tő  előadások  
h a n g z o tta k  el a  k iá llí to tt  m űszerekrő l. V égeredm ényben  
a  k iá llítá s  m egrendezése nagyon  hasznos és eredm ényes 
v o lt m ind  a  g y á rtó k , m ind  a  fe lhasználók  szem pon tjábó l. 
É v e n k é n ti rendszeres m egism étlődése, ese tleg  b ő v íte tt  
fo rm áb an , b izo n y ára  gyüm ölcsöző lenne  a  m űszer- és 
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Az ásványolaj kémiai feldolgozása
A könyvben tárgyalásra kerülnek az ásványolaj kémiai feldolgozására alkalmas 
olyan eljárások, melyekkel szerves alapanyagokat lehet előállítani. Ezenkívül 
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kémiai feldolgozását is.
174 oldal. Ára -, fve 21 50 Ft.

R A F  A P Ó É T :

Mesterséges folyékony üzemanyagok gyártása
A szerző az üzemanyagok destruktív hidrogénezésének kémiáját és technológiáját 
rendszerbe foglalja, az ásványolaj kémiájával foglalkozó felsőbb iskolások és a 
mesterséges folyékony üzemanyagokat előállító iparban foglalkoztatott műszaki

dolgozók részére.
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A V E G Y I P A R I  K U T A T Á S  L A B O R A T Ó R I U M I  
T E C H N I K Á J Á N A K  P R O B L É M Á I

A Magyar Kémikusok Egyesülete veszprém- 
megyei csoportja a Magyar Ásványolaj és Földgáz 
Kísérleti Intézet és a Nahézvegyipari Kutató Inté
zet közreműködésével 1952. augusztus 23-án és 
24-én a vegyipari kutatás laboratóriumi techniká
jának kérdéséről tapasztalatcsere megbeszélést 
tartott. A megbeszélések a következő kérdés- 
csoportok körül alakultak k i :

I. Kis mennyiségű folyadékok és gázok szál
lítása, adagolása és mérése.

II. Szabályozás és automatizálás laboratóriumi 
kísérleti készülékeknél.

III. A laboratóriumi frakcionált desztilláció 
gyakorlati problémái.

IV. A laboratóriumi extrakciós kísérleti beren
dezések problémái.

A megbeszélésen a vegyipari kutató intézetek, 
az egyetemi tanszékek, a vegyipar és a műszereket 
előállító vállalatok képviselői vettek részt.

A tapasztalatcsere ankétot dr. Freund Mihály 
nyitotta meg, majd az egyes témakörök vita
vezetői ismertették az ankét célját. Kováts Gábor 
rámutatott azokra a feladatokra, amelyek a 
műszerelés és pontos kísérleti technika kialakí
tása terén a kutató intézetekre várnak.

A vegyipari kutatóintézetekben kifejlesztés 
alatt álló új technológiai eljárások legnagyobb 
részének célja a vegyipar alapanyag-bázisának 
megteremtése. Ezekkel az eljárásokkal tehát nagy 
tömegű olcsó alapanyagot fogunk előállítani és 
ezért különösen fontos, hogy az eljárások a leg
gazdaságosabbak, a kísérletek alapján készülő 
gazdasági számítások pedig a legpontosabbak 
legyenek. Ezért rendkívül nagy jelentőségű, hogy 
kísérleteink során a számítások alapjául szolgáló 
adatokat a lehető legpontosabban mérhessük meg. 
Ez a továbbiakban azért is fontos, mert ilyen 
eljárások berendezéseinek tervezésénél nem alkal
mazható olyan nagy biztonság, mint amilyen pél
dául a lényegesen drágább gyógyszerek és festékek 
gyártásánál megengedhető, mert a beruházási 
többlet az olcsó alapanyagoknál érzékeny költség- 
növekedést idéz elő. A túlméretezést óvatosabban 
alkalmazó tervezéshez pedig megbízható és pontos 
kiindulási adatok szükségesek.

A kísérletek pontossága az előbb elmondottak 
szerint a különben általánosan is fennálló okokon 
túlmenően nálunk tehát különösen fontos. Kísér
leti berendezéseinknél a pontos eredmények eléré
séhez a kísérleti körülmények pontos beállítása 
döntő jelentőségű. Laboratóriumi kísérleti készü
lékeknél nem minden esetben használhatók az 
iparban jól bevált és pontos műszerek, néha már 
a méreteknél fogva sem. Ezenkívül az ipari 
kutatás úgyis rendkívül nagy mennyiségű pon
tos műszert igényel és ezeknek jelentős része 
import áru. Kutató intézeteink ma már rendelkez
nek bizonyos mennyiségű ipari műszerrel, azon
ban éppen az előzőek miatt fontos a takarékos
kodás ezekkel. Általában a rendelkezésünkre álló 
ipari műszereket elsősorban kísérleti üzemekben 
kell felhasználnunk. Másrészt előnyös is labora
tóriumban a sokszor elég bonyolult és szakszerű 
karbantartást igénylő ipari műszerek helyett egy
szerűbb, könnyebben kezelhető és az alkalmazás 
célja szerint könnyen átalakítható berendezéseket 
használni.

A laboratóriumi hőmérséklet, nyomás-szabá
lyozásnál számos olyan probléma lép fel, ami 
ipari készülékeknél vagy nem jelentkezik, vagy 
a nagyobb méretek miatt könnyebben megoldható. 
A laboratóriumi készülék tehetetlensége lénye
gesen kisebb, hővesztesége aránytalanul nagyobb 
és így a szabályozott körülmény pontos beállítása 
néha lényegesen nehezebb.

A vegyipari kutató intézeteinkben több helyen 
folynak kísérletek folytonosüzemi eljárások meg
valósítására. Az ezekhez szükséges laboratóriumi 
kísérletek csak részben végezhetők el szakaszos 
kísérletekkel. Legtöbb ilyen típusú technológiai 
eljárás laboratóriumi kísérleténél is a változók 
hatását folyamatos kísérletekben kell megvizs
gálni, továbbá az egyensúlyi és a kinetikai meg
határozásokat is áramló rendszerekkel kell végezni.

A folytonos-üzemi, laboratóriumi kísérleti be
rendezések lényegileg kétfélék lehetnek. Az egyik 
esetben a készüléket úgy tekintjük, mint egy 
kémiai-fizikai mérőműszert, ahol a tényezők 
hatását lehetőleg ideálisan izoterm, izobár stb. 
viszonyokat legjobban megközelítő körülmények 
között vizsgáljuk. A másik típusú, laboratóriumi 
folytonosüzemű készülékek azok a berendezések, 
amelyekkel az üzemi technológiát akarják utá
nozni. Ilyenkor a változók hatását az üzemi körül-
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menyekhez hasonló áramlási és hőátadási — tehát 
még névlegesen állandó hőmérsékleten és nyomá
son dolgozó ipari készülékeknél is mindig fellépő 
hossz- és keresztirányú hőfok és nyomás-grádien- 
sek jelenlétében kívánják vizsgálni.

Ezekhez a berendezésekhez számos olyan ki
segítő készülékre van szükség, melyeket sem a labo
ratóriumi felszereléseket, sem pedig az ipari készü
lékeket gyártó vállalatok nem állítanak elő. Ilye
nek a kismennyiségű folyadékok és gázok adago
lására, szállítására vagy cirkuláltatására szolgáló 
szivattyúk. Ugyanez a helyzet a kismennyiségű 
áramló anyagok mérésére szolgáló készülékeknél

is. Ezeket a készülékeket ezért az ipari kutatók 
rendszerint intézeteik házi műhelyében kénytele
nek előállíttatni, vagy legalább is házilag megter
veztetni. Ilyenkor a rendkívül kis méretek miatt 
sok nehézség adódik a megbízható működés, kor
rózió megelőzés, tömítés és hasonló feladatok meg
oldásánál.

Az előzőekben elmondottakkal kapcsolatban 
a vegyipari kutatóintézeteknél számos értékes 
tapasztalat gyűlt össze hosszadalmas és fáradságos 
munka eredményeként. A következőkben az egyes 
kutatóintézetekben kidolgozott típusokat fogják 
a készülékkel foglalkozó kartársak ismertetni.

I. Kismennyiségű folyadékok és gázok szállítása, adagolása és mérése
Vitavezető : B E R T Y  J Ó Z S E F

P A L L A I  I V Á N  (MÁFKI)

Vizkapillárisos gőzadagoló és tenziós 
gőzadagoló

Komoly problémát jelent laboratóriumi mére
tekben kis mennyiségű (5—15 normál l/ó) víz
gőz egyenletes adagolása, különösen akkor, ha a 
gőzt utólagosan száraz gázzal kell kevernünk és a 
vízgőz — gázelegy arányát szigorúan állandónak 
kell tartanunk.

A problémát kísérleti technikánkban attól 
függően, hogy mi a gőz-gáz arány, kétféleképen 
oldottuk meg.

Kapillárisod gözadagoló
Az ábrán látható készüléken az acetilén gáz

fázisú hidratációját végeztük. A kísérlet végrehaj- 
sának feltétele az, hogy acetilén : víz 1 : 10 ele- 
gyét 300 C°-on állítsuk elő. Itt 5—15 n l/ó 350

C°-os vízgőzt kellett 0,5—1,5 n l/ó hideg száraz 
acetiléngázba keverni, majd a reaktoron átvezetni. 
Ilyen kismennyiségű gőznek gázalakban való ada
golása és mérése igen körülményes lett volna, ezért 
jutottunk arra a gondolatra, hogy a vizet folyadék
alakban kell adagolnunk. A fenti mennyiség kb. 
1—12 cm3/ó folyékony halmazállapotú víznek 
felel meg.

Az adagoló szerkezet egy kb. 1 m magas 
U alakú vékony üvegcsőből állt, melynek egyik 
végén háromfuratú csappal és ferde oldalcsővel 
ellátott reservoire volt található. Az U üvegcső 
felszálló ágát finom szabályozású csappal láttuk el. 
A víz tehát a reservoire-ból a háromfuratú csapon, 
majd a finom beszabályozású csapon keresztül egy 
alumínium-blokkba ágyazott rézspirálisba folyt. 
Ennek hőmérsékletét tartottuk 300—350 C°-on. 
A spirál első részén kapilláris és rézszitaszövet 
helyezkedett el az elpárologtatás megkönnyíté
sére, a végén kapilláris a gőzáram egyenletessé 
tétele végett. Az így keletkezett gőz a reaktor fejé
ben keveredett a gázárammal. Az előbb említett 
háromfuratú csap megfelelő állításával a víz nem 
a reservoire-ból, hanem a ferde, egyenletes kereszt
metszetű csőből folyt, mely térfogat kalibrációval 
rendelkezett.

A készülék következő hibái, illetve hátrányai 
tűntek ki a gyakorlat folyamán :

1. A vízadagolás sebességét egy bizonyos idő 
alatt az oldalcsőből lefolyt térfogat mennyiségéből 
kellett kiszámítani, vagyis ez azt jelentette, hogy 
a pillanatnyi sebességet nem tudtuk közvetlenül 
észlelni, tehát a helyes érték beállítása igen hosz- 
szadalmas volt.

2. Bármennyire is igyekeztünk a folyékony 
vizet fokozatosan felmelegíteni és elpárologtatni, 
igen nagy melegedési utak megválasztásával, el
párologtató felületek növelésével (fémszita), mégis 
a gőzfejlődés néha lökdöséssel ment végbe. Ez fel
tétlenül a keverési arány, valamint az áramlási 
sebesség megváltozását jelentette.

3. Az előbbi jelenség a rendszerben pillanatnyi 
nyomásingadozást jelentett. Ez a folyadékadago
lás értékét befolyásolta, mintegy ellennyomást 
képviselve.
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Tenziós qőzadagoló

Az adagolandó gázzal egyenlő nagyságrendű 
gőz-gázelegy előállításához sokkal alkalmasabb, 
ha a telítéshez szükséges hőmérsékletű vízen bubo- 
rékoltatjuk keresztül a gázt.

A készülék a mellékelt ábrán látható. Lénye
gében egy fűtőköpennyel ellátott frittes fenekű 
gázmosóedény. Ebbe vezettük a vízzel telítendő 
száraz gázt, melyet az edény elhagyása után is a

hőmérsékletét beállítani. Ezt úgy oldottuk meg, 
hogy ultratermosztáttal olajat cirkuláltattunk a 
telítőedény köpenyében, melynek hőmérsékletét a 
köpenyben mértük. így 90 C° környezetében 
i  0,1 C°-on belül tudtunk dolgozni.

Ilyen megoldással a kapillárisos gőzadagoló
val szemben igen egyenletes, pontos arányú vizes 
telítést értünk el. A fenti megoldás egyetlen hát
ránya, hogy nem minden gőz-gázarányra használ
ható a tenziós görbe meredekké válása miatt.

I F J .  O L T A Y  E R N Ő  (MÁFKI)

Laboratóriumi üvegdugattyús szivattyú
Laboratóriumi szulfoklórozási kísérleteink so

rán merült fel az a probléma, hogy hogyan tudjuk 
megoldani egy erősen korrozív oldat kisteljesít
ményű, biztonságos szállítását. Az oldat szénhidro- 
gépben (gázolaj, petróleum) oldott alkilszulfoklori- 
dot és különböző gázokat, kéndioxidot, klórt, só
savat tartalmazott. Ez az oldat a különböző fé
meket, a rozsdamentes és saválló ötvözeteket is 
korrodálja. A korrózió folytán nemcsak a szállító 
szerkezet megy tönkre, hanem a reakcióelegybe 
nem kívánatos szennyeződések, katalizátorok és 
antikatalizátorok jutottak volna. Műanyagszer
kezetek (pl. fogaskerékszivattyú) a klórozódás 
és szulfoklórozódás miatt deformálódnak és válnak 
használhatatlanná.

A reakcióelegy kis teljesítményű cirkuláltatá- 
sát a mellékelt ábrán látható, aránylag könnyen

2. ábra

harmatpont feletti hőmérsékleten kellett tarta
nunk. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a telítőt a re
aktorral összekötő csövet azbeszt szigetelésű elek
tromos fűtőszállal tekercseltük be.

A telítő hőmérsékletét 1 : 1 arány elérése ese
tén elméletileg, vagyis ha a hatásfok 100% volna, 
82 C°-on kellett volna tartanunk. Mivel az ilyen 
készülékek hatásfoka ennél kisebb, a telítés hő
fokát növelni kellett. Nyilvánvaló, hogy állandó 
átbuborékoltató vízmagasság esetén ez a hőfok 
a gázmennyiség függvénye lesz. Empirikusan meg
határoztuk ezt az összefüggést a nálunk számba- 
jöhető gázmennyiségekre. Az állandó vízmagas
ságot úgy biztosítottuk, hogy aránylag nagy 
keresztmetszetű edénnyel dolgoztunk, melyet víz
szintes jellel láttunk el. Ha a víz e jel alá került, 
akkor egy nyomás alatti adagoló tölcséren a vizet 
a jelig pótoltuk. Mivel a telítés állandó értékének 
tartása elsősorban a tenzió, illetve a hőmérséklet 
függvénye, igen pontosan kellett a fűtőköpeny 3. ábra
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kivitelezhetvén szerkesztett üvegdugattyús szi
vattyúval oldottuk meg. Ennek hengere normál
csiszolatos keverőcsapágy és a dugattyúja pedig 
beleülő, ugyancsak normálcsiszolatos keverőten
gely. A dugattyú fel- és lemozgatását excenterre 
erősített hajtókarral biztosítjuk. A dugattyú előtt 
és a dugattyú után egy-egy laboratóriumi, üveg, 
folyadékra jól záró, közönséges visszacsapószelep 
van. Ezek töltik be a szívó és nyomószelep szere
pét. Az excentert kb. 30 W-os, változtatható se
bességű gramofonmotor hajtja. Az üvegalkatré
szek minden irányban mozgatható gumival bélelt 
bilincsekbe vannak erősítve. Ugyanúgy van meg
oldva az üvegdugattyú csatlakozása a kereszt- 
fejhez.

A szivattyú teljesítménye a gramofonmotor 
sebességének változtatásával, továbbá a lökethossz 
beállításával változtatható. A fordulatszám a ké
pen látható készüléknél a terheléstől függően 30— 
60 fordulat/perc. A lökethossz változtatását az 
teszi lehetővé, hogy a hajtókart az excenteren a 
tengelytől különböző távolságra rögzíthetjük. Ily 
módon 1—8 cm között tetszőleges lökethosszt 
tudunk beállítani. Végeredményben 17 mm-es 
henger át mérőnkkel, 2—18 cm3-es lökettérfogat
tal különböző fordulatszámok esetében 60—1200 
cm3/perc között tudjuk beállítani ennek az üveg
dugattyús szivattyúnak a teljesítményét.

Még meg szeretném említeni azt, hogy a kis 
szivattyút 1,5 m-es nyomó- és szívómagasságra 
próbáltuk ki. Nagyobb szívómagasságot nem tud
tunk biztosítani, mert a reakcióelegyből a nyomás
csökkenés hatására felszabaduló gázok a henger- 
térben gázpárnát képeznek és megakadályozták a 
szivattyú további működését. Nagyobb teljesít
ményű meghajtás esetében, ha oldott gázok ilyen 
problémát nem okoznak, a szivattyú nagyobb 
szívó- és nyomómagasságra is használható.Kísérleteinknél a dugattyú kenésére magát a i’eakcióelegyet használtuk. Ez oly jónak bizonyult, hogy a kis szivattyú többszáz üzemóra után is kitűnően zárt és üzembiztosán működött.
B E C Z K Ó Y  J Ó Z S E F  (H Ó TI)

Billenő vízadagoló
A tápvízelőkészítési kísérletek alkalmával fel

merült műszerezési feladatként, kétféle folyadék
nak teljesen egyenlő arányban való adagolása. 
E célra az Eckard-vízóra elvét is felhasználva, 
egy billenő vízadagolót szerkesztettünk (4. ábra). 
Ennek elve a következő :

Az O pont körül billenthetően felszerelt 
1 edényt a 2 válaszfal két egyenlő részre osztja. 
A 3 csövön át beömlő folyadék a jobboldali edény
részt lassan megtölti. Mikor megtelt, az edény 
jobbra bülen és a folyadék kiömlik belőle, mint
hogy pedig a 2 válaszfal ekkor a 2' helyzetbe ju
tott, a folyadék most a baloldali edénybe kezd 
ömleni, míg az edényt a túlsúly ismét balra nem 
bülenti.

A feltüntetett adagoló elmélete a következő : 
A készülék helyzetét meghatározza a fémtestnek

az állandó Sy súlypontja, mely a válaszfalban fek
szik és a víztérfogat változó S 2 súlypontja, mely 
az OAB háromszög a oldalának felezőpontját az 
O csúccsal összekötő egyenes mentén vándorol. 
Az edénynek a papír síkjára merőleges méretét 
egységnyinek vesszük. Ekkor, ha a a háromszög 
vízszintes oldala, h a magasság, a pedig a billenési 
szög, a lehető súlypontok egy olyan egyenesen 
vannak, melynek egyenlete :

a
2 h tg

x

~h
A zárójelben lévő rész az a oldal oldalfelezőjé

nek távolsága az O ponton átmenő függőlegestől. 
Fenti összefüggést így is írhatjuk :

A nyomatékok meghatározása.
Az Sy súlypontban hat az üres edény állandó 

s súlya állandó r karon.
My =  s-r  (2)

állandó, amit /crgyel jelölünk.
M y  =  k y

Az S 2 vándorló súlypontban (5. ábra) hat a 
folyadék súlya, mely töltési magasság szerint ki
sebb, vagy nagyobb.

Ha ismét a az edény vízszintes hossza, h a 
magassága, az edény szélessége pedig c, akkor az 
edény oldalterülete :
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folyadék súlya pedig :
S ahc

2 y

a súlypont magassága pedig :
2 ,

Xh =  —  h
3

Bármely s súlypontmagasság esetén a folya
dékszint

3/2 x
így hát x  súlypont magasságnál a három

szög területe :

F = 1 3  3 a 9 a_ ry __ ry __ _ __ __ ryi5

2 2 2 h 8 h
és a folyadék súlya :

8— c y  
9

a
Ti

x 4

A folyadék nyomatéka :
Mn — F c y y  

Behelyettesítve :

Itt csak x  a változó, azért a többi egyetlen 
állandóvá egyesíthető :

M 2 — k2 x 3
Az állandó edénysúly M 1 és a változó folya

déksúly nyomatékainak különbsége igyekszik az 
edényt elbillenteni. Az eredő nyomaték tehát:

M  =  k2x 3 — kt 
A billentési pontban : 

k2x 3 =
vagyis :

A készülék vázlatos metszetét eltávolított 
mellső lappal a 6. ábra mutatja. Az i, j toldalékok 
arra valók, hogy a készülék határozottabb átbil
lenést adjon.

6. á b ra

A készülék az első kipróbálásnál átbillenéskor 
erősen kicsapta a vizet.

Ezért Illyés kartárs az m, n fedeleket alkal
mazta rá, ahol pedig ezek a fenéklapokkal össze
futottak, a p lyukakat. Ezeken át aztán a kiürülés 
egyenletesen, kifröccsenés nélkül történt.

Az edény 0  váltócsapja az adagolandó folya
dék tartányaitól jövő I. és II. csövekhez csatlako
zik, középső része pedig az edény felett végződik, 
úgyhogy az jobbra billenve az I. csőből, balra bil 
lenve a II. csőből kapja a folyadékot, míg a végek
hez helyezett, a rajzon fel nem tüntetett lefolyó- 
tartányok a kiömlő folyadékot felfogják és rendel
tetési helyükre vezetik.

D E M  Í N Y  L Á S Z L Ó  (NITROKÉMIA)

Laboratóriumi pumpák
Folytonos üzemű montejusök vagy ú. n. pulso- 

meterek egyszerű, laboratóriumi méretekben üveg
ből fújható megoldását sikerült a mellékelt 7. sz.

A B C

7. áb ra . A )  fo lyadék  adago lás b izonyos m agasságból ; 
B ) fo lyadék  szá llítás ; C)  k o m p rim á lt levegő ; S )  vezérlő 
szelep; U) úszó, am ely  az S )  szelepet z á r ja  és n y it ja . 
A  sze lepny itás a zá lta l k ö v e tk ez ik  be, ho g y  a  fo lyadékból 
k im erü lő  úszó sú ly a  elegendő ahhoz , h o g y  a  gáznyom ással 
szem ben  az úszó t a  becsiszo lt szelepnyílásról leszak ítsa . 
P l. 0,5 a tm . gáznyom ással szám olva, kb . 3 m m  á tm é rő jű  
szelepülésnél az úszósúly  k b . 40 g. ' A  szelepcsiszo latnak  

lehető leg  tom paszögűnek  kell lennie.
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ábrán vázolt módon — úszó segélyével — előállí
tani. Ezt a korrozív folyadékok cirkuláltatására 
különösképpen alkalmas üvegpumpát levegő vagy 
más gáz nyomása működteti.

Kevés módosítással oldható meg ennek a labo
ratóriumi eszköznek az a változata is, amelynél 
a mozgató erőt nem komprimált gáz, hanem pl. 
vízsugárszivattyúval előidézett vákum adja.

8. áb ra . A )  sz ívás ; B ) szá llítás ; C) k o m p rim á lt levegő ; 
S )  vezérlő szelep,; U)  úszó, am ely  h ig an y tö lté sse l b ír. 
E z  a  h ig an y tö lte t a d ja  m eg  az úszónak  a  m egfelelő sú ly t 
a  szelepnyitáshoz. M ennél n ag yobb  n y o m ás ellen d o l
gozik a  pu m p a , an n á l m élyebb re  kell a  külső  h ig a n y 
n ívónak  az úszóban  lévő h iganyn ívó  a lá  m erü ln ie , hogy  

a  szelep nyisson.

Ugyanezen az elven készült a 8. sz. ábrán fel
tüntetett higanyos pumpa is. A pulsometer elvé
nek ez a változata kisebb mennyiségű és a higanyt 
meg nem támadó folyadékok, sőt gázok cirkulál
tatására is alkalmas és bizonyos szívómagasság
gal is rendelkezhet. Természetesen ennek a higa
nyos pumpának is egyszerűen elkészíthető a de
presszióval működtetett változata.

A szivattyúnál alkalmazott csőkeresztmet
szetek változtatásával igen tág határok közötti

teljesítményre méretezhető a készülék. Az el
érendő nyomómagasság az úszó súlyának és a 
levegőszelep keresztmetszetének beállításával ha
tározható meg. Üzem közben a szivattyú teljesít
ménye a felhasznált levegő mennyiségének be
állításával szabályozható.

M A R K Ő  L Á S Z L Ó  ( M Á F K I )

Vizkiszorításos adagoló
Kis méretekben magas nyomásokon dolgozva, 

nehézségekbe ütközik mind szakaszos, mind folyto
nos üzem esetén a gáz adagolása és mérése. Ennek 
több oka is van :

1. Kisteljesítményű kompresszorhoz jutni 
nehéz és ha van is, a reakció lefolytatására és a 
komprimálásra egyidejűleg vigyázni kell, ami vagy 
veszélyeket rejt * magában, vagy nagylétszámú 
kezelőszemélyzetet igényel. jf

10. ábra.
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2. Kismennyiségű nagynyomású gáz mennyi
ségének mérésére nincs forgalomban műszer. Ha 
az alacsony nyomású részén mérjük a gáz mennyi
ségét, ez számos hibalehetőséget rejt magában.

Sok előnye van ilyen esetekben az ú. n. víz- 
kiszorításos adagolásnak. Ennek elve, hogy az 
előre összekevert és a kívánt nyomásra komprimált 
gázelegyet vízzel szorítjuk ki egy nagynyomású 
tartályból a reakciótérbe és az elhasznált gáz meny- 
nyiségét a betáplált víz mennyiségéből számít
juk ki.

Természetesen használható egynyakú tartály 
helyett kétnyakú is, amikor az alsó nyíláson táp
láljuk be a vizet és a felsőn vesszük el a gázt.

A kiszorított gáz mennyiségének megállapítá
sához szükséges, hogy a kezdő és végálláskor azo
nos nyomás uralkodjék a palackban.

A módszer előnyei a következők :
1. Különválasztható a reakció lefolytatása 

a gázok komprimálásától.
2. Laboratóriumi méretekben is kielégítő pon

tossággal oldható meg a gázadagolás mérése.
3. Ha nincs a kívánt nyomásra komprimáló 

gázkompresszor, akkor ezzel a módszerrel még 
mindig tudunk nagy nyomásokon dolgozni úgy, 
hogy a nagynyomású palackba pl. 25 légkörre 
komprimált gázokat a vízadagoló szivattyú segít
ségével előbb felnyomjuk a kívánt nyomásra és 
azután kezdjük csak meg a gáz adagolását. Tekin
tettel arra, hogy ilyen kis nagynyomású folyadék - 
tápszivattyút egy jobban felszerelt házi műhely is 
el tud készíteni, kompresszor hiánya esetén ez 
a megoldás megvalósítható.

M A B  KŐ L Á S Z L Ó  (M Á ¥  K I)

Nagynyomású differenciálmanométer
Kismennyiségű, nagynyomású gáz áramlását 

mérő műszert a műszergyártó cégek nem készí
tenek. Ennek oka egyrészt az, hogy az ilyen műsze
rek iránti kereslet nagyon csekély, másrészt, hogy 
a csak néhány tényleges liter/óra gáz mérése a szo

l t .  ábra

kásos módokon (higanyúszós, billenőgyűrűs mű
szerek) nem oldható meg jól.

Általános szokás, hogy ilyen esetekben a gázt 
még komprimálás előtt, illetve lefúvatás után, 
tehát gazométer nyomáson mérik. Ez azonban 
nem szép és nem nagyon megnyugtató módszer, 
mert a mérőhelyeket a rendszer két legkényesebb 
pontja, a kompresszor és a lefúvatószelep, választ
ja el a reakciótértől.

Mi a nagynyomású gáz mérését egy igen egy
szerűen, házilag is kivitelezhető differenciálmano- 
méterrel oldottuk meg, melynek egyik szára egy 
nagyátmérőjű nagynyomású acélcső, másik egy 
7/2-es üvegkapilláris és a nívófolyadék pedig víz.

12. á b ra

Az üvegkapilláris belső sztatikus igénybevétel 
esetén 480 atm. nyomáson repedne szét, tehát 
200 atm.-ig biztonságosan használható, ha oldal
irányú nyomás, vagy ütés ellen gondosan megvéd- 
jük. Ezt mi egy acélcsőhüvellyel értük el, amelyen 
két egymással szemben lévő rés szolgál a folyadék
nívó leolvasására. A legnehezebben megvalósít
ható a fém és üveg közötti összeköttetés, melyet 
azonban kielégítő módon sikerült tömszelencéhez 
hasonlóan megoldani. A tömítőanyag megválasz
tása nem bizonyult különösebb problémának, az 
általában tömszelencékben használt anyagok 
alkalmasak.
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Megjegyzendő, hogy a leolvasó elem, vagyis 
az üvegkapilláris nagynyomású nívómutatónak is 
használható (elválasztókhoz stb.).

Megfelelő mérőperemmel (béta =  0,1) ilyen 
módon 300 n liter/óra hidrogén mérése is megold
ható és a műszer felső mérési határa kb. o n 
m3/óra gáznál van.

B Á T H O R Y  J Ó Z S E F  (MÁFKI)

Gumicsőszivattyú
A laboratóriumban számos anyagszállítási 

problémánál jó megoldást biztosíthat sokszor ké
nyes esetekben is a gumicsőszivattyú. Erről a ké
szülékről az első közleményt az Angewandte Che
mie egyik számában olvastuk. Az első elkészített 
példányt a Budapesti Műszaki Egyetem Elektro
kémiai Tanszékén láttuk, ahol folyadékszállításra 
szolgál. Intézetünkben Ungváry József műszaki 
oszt.-vez. tervei alapján készült el az első három 
példány, amelyek egyaránt alkalmasak gáz és 
folyadék szállítására, valamint vákum előállí
tására.

A gumicsőszivattyú jó minőségű gumicsőből 
és egy középen felfüggesztett, körbeforgó, és két 
görgővel ellátott karból áll. A kart megfelelő át
tétel segítségével egy elektromotor hozza for
gásba. A kar a görgő segítségével a gumicsövet 
egy körvájatba szorítja. A görgők a gumicsövet 
összenyomják és a benne lévő gázt, vagy folyadé-

13. á b ra

kot maguk előtt tolják. Tekintve, hogy egymással 
szemben két görgő van, egy szeleprendszer alakul 
ki és ennek folytán a szivattyú egyik végén szív, 
a másik végén nyom. Mivel az egész szívó és nyomó 
rész egyetlen gumicsődarabból áll, így a korrózió 
szempontjából a legkényesebb anyagok, híg savak, 
pl. sósav, kénsav, szállítására igen alkalmas. 
A gumicső keresztmetszetének csökkentésével, 
vagy növelésével változtatni tudjuk a szállított 
folyadék, vagy gáz mennyiségét. Bizonyos hatá
ron belül a szállított anyagmennyiséget változtatni 
lehet a körmozgást végző kar sebességének változ
tatásával. Ha a gumicső belső átmérője 8 mm 
és a kar egy körfordulást 1 másodperc alatt 
tesz meg, óránként kb. 60—70 1 folyadékot, vagy 
gázt tudunk vele szállítani. Ezenkívül lehet vele 
vegyes folyadék-gázelegyet vagy kondenzálódó 
gázt is szállítani.

Gumicsőszivattyú igen jól bevált, mint vá- 
kumszivattyú is, olyan esetekben, mikor a víz
szolgáltatás kimarad, igen jól helyettesíti a vízlég
szivattyút, mert könnyen lehet vele 10—15 mm-es 
vákumot előállítani.

14. á b ra

A gumicsőszivattyúval komprimálni is lehet, 
jóminőségű gumi használata esetén 3—4 atmosz
féra nyomást is el lehet vele érni.

B A L Á Z S  O T T Ó

Légpumpa
A Konzerv-, Hús- és Hűtőipari Kutató Inté

zetben respiráció méréséhez szükség volt olyan 
kisméretű légpumpára, mely zárt rendszeren belül 
folyadékellenállásokon át lassú ütemben keringeti 
a levegőt. A kérdést membrán-szivattyú segítségé
vel oldottuk meg. A szivattyú lényegében egy 
gumimembránnal lezárt, két szeleppel elkülönített

15. ábra
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hengeres tér. A membránt egy elektromágnes a 
váltóáram periódusa szerint rezegteti. A mellékelt 
ábrából a készülék működési elve közvetlenül lát
ható. A megoldás előnye, hogy igen kis levegő
mennyiséget aránylag kis nyomáskülönbség (5— 
10 Hg/mm) mellett zárt körben szállítani képes. 
Hátránya, hogy a gumimembrán gyors mozgása 
miatt csak igen vékony gumiszelepek alkalmaz
hatók, melyek nedves levegő mozgatása esetében 
aránylag rövid idő alatt használhatatlanná válnak.

B E C Z K Ó Y  J Ó Z S E F  ( HÖTI)

Áramlásmérő készülékek cseppfolyós 
testekhez az áramló folyadék anyagával 

működtetett manométerrel
A készülék laboratóriumi célokat szolgál és 

alkalmas minden olyan vizsgálathoz, ahol áramló 
folyadékok pontosabb mérésére van szükség. 
Ezenkívül alkalmas nagyüzemek céljaira is, ha 
azok megindulásánál a kimondottan üzemi cé
lokra szerkesztett műszerek még nem érkeztek 
volna meg.

A készülék a 100—1000 mm Hg folyadék- 
oszlop össznyomáshatárok közt használható. A 
mennyiségek az alkalmazott mérőtorlasz méretei
től függenek és óránként kb. 200 cm3-től 100 m3-ig 
terjednek. A készüléket az Intézetünkben fel
lépett szükséglet hozta létre, leírását alább adjuk.

Ioncserélő kísérleteknél az ioncserélő gyantán 
átbocsátóit vizek sebességét kívántuk megmérni 
és beállítani, kapilláris mérő segítségével. Először 
a szokásos kapilláris mérő — higanymanométer 
kombináció alkalmazására gondoltunk. Minthogy 
azonban a vízforrásul szolgáló Mariotte-palackok és 
a kifolyó cső közt a magasságkülönbség alig 1,5 
méter volt, a higanymanométeren olyan kis 
nyomáskülönbségek mutatkoztak volna, amelyek
nek a leolvasása már bizonytalan. Ezért olyan 
kombináció megtervezését vettük munkába, mely 
nem higannyal, hanem magával a mérendő folya
dék oszlopmagasságával mér. Víznél így 13,6-szer 
akkora oszlopmagasságot kapunk, mint higany
nál. További előny, hogy számításokból a mérendő 
folyadék fajsúlya kiesik. Tehát mérőperemnél, 
mérő fúvókánál és Venturi-csőnél nem

Px - P 2
y

val, hanem ] h-val mérünk, ezért a fajsúly válto
zásait nsm kell figyelembe venni. A kapilláris 
mérőknél a P, — P 2 helyett szintén h-t olvasunk 
le. A viszkozitás lényeges változásai természetesen 
mindkét mérésnél számításba veendők. Az új 
készüléket a mellékelt 16. ábra tünteti fel. Az 
1 torlószerv, a 2 gömbbel van összekötve, mely 
egyrészt a 3 nívócsővel közlekedik, másrész  ̂ pedig 
a 4 manométerrel van összekötve, melynek másik 
vége a torlószerv lefolyási oldalához csatlakozik. 
A manométercső mellett eltolhatóan van elhe
lyezve az 5 skála, melyet mindig úgy állítunk be, 
hogy 0 vonala a 3 nívócsőben levő folyadék fel
színével egy vonalban legyen. Ekkor a mano-

méteren a torlószerv mentén fellépő nyomás- 
különbségnek megfelelő h magasság leolvasható. 
A skála négyzetgyök osztású is lehet.

A leolvasás megkönnyítésére tehát a készü
léket egyszárú leolvasásra terveztük. A készülék 
a mérések alkalmával kifogástalanul működött.

16. á b ra

A kísérletek későbbi folyamán többféle, egyen- 
kint kisebb összmennyiségű folyadékkal kellett 
közvetlen egymásután kísérleteket végezni. Mint
hogy itt az egyszárú manométer gömbjében vissza
maradó folyadék az utána következő folyadékkal 
érintkezett és lassan keveredett volna, második 
típust is készítettünk, melynél lemondtunk az 
egyszárú manométer elvről és kétszárú manó
méiért alkalmaztunk. Ez intézkedéssel oly kicsi 
manométercső űrtartalmakat kaptunk, hogy nem 
zavarta a cserélgetett folyadékok összetételét. 
A készüléket olyan újszerű finombeállítóval láttuk 
el, amelynek segítségével folyadékszintjei szükség 
esetén üzem közben is állíthatók.

Akészülék vázlata a 17.rajzon van feltüntetve, 
ahol a manométer az 1 kapilláris mérő érkező és 
kimenő oldala közé van kötve. A 2 és 4 csöveket 
összekötő felső ívben a levegő összenyomódik és 
a csővezetékben uralkodó nyomást veszi fel, mig 
a 2 és 4 csövek vízszintkülönbsége az érkező és 
kimenő nyomásoknak megfelelően áll be. Ha az 
össznyoinás változnék, a folyadékoszlopok a 2 és 
4 csövekben lejjebb szállanak, vagy feljebb emel
kednek, de mindig egyszerre, úgy hogy ettől 
magasságkülönbségük nem változik.

A manométer lent a 8, fent pedig az 5 csappal 
van felszerelve, mely utóbbi a 6 gömbbel van
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ellátva, s ez fent egy további 7 csapot hord. 
Induláskor az 5 és 7 csapokat nyitva hagyjuk, 
azután a víznek a rendszerbe való óvatos beveze- 
résével a 2 és 4 csöveket a kellő magasságig 
töltjük, végül az 5 csapot elzárjuk. Ha már most 
a folyadékszinteket üzem közben emelni, vagy 
süllyeszteni kívánjuk, erre az 5 csap ad módot, 
mert ha ezen át a vízoszlopok felett levő levegőből 
kiengedünk, vagy további levegőt nyomunk hozzá, 
a vízoszlopmagasságok beállíthatók. Ez azonban 
nem hajtható végre ilyen egyszerűen, mert a 2 és
4 csőnek kis keresztmetszete miatt a folyadék- 
oszlopok a legkisebb még szabad kézzel adható 
nyitásánál is igen nagyot ugranának felfelé, vagy 
lefelé. Ezért a következő, a Boyle—Mariotte- 
törvényen alapuló megoldást alkalmazzuk : ha 
a belső (túlnyomás alatt levő) levegőből ki akarunk 
engedni, az 5 csapot nyitjuk, a 7 csap zárva 
marad. Az U cső felső részében levő levegő egy 
kis része akkor átömlik a 6 gömbbe, míg csak 
annak nyomása ki nem egyenlítődik. Ekkor az
5 csapot bezárjuk, a 7 csapot kinyitjuk és a túl
nyomást kiengedjük. E művelet ismételhető.

M agyar K ém ikusok Lapja V III. évf. 1953. 2. sz.

A finom állítás lehetőségét a következő szám
példa mutatja : legyen a túlnyomás az U cső
ben P  =  200 mm V. o., a külső légnyomás 
P  — 10 000 mm abs., a 6 gömb térfogata V =10  
cm3, a 2 és 4 csőnek belső átmérője d — 6 mm, 
akkor a 6 gömbben a nyomás az atmoszférával 
összekötve 10 000 mm, a 2, 4 csövekkel összekötve 
10 500, tehát a beáramló térfogat:

A V =  V -------- — V =  10 cm3------------------
P  10 000

— 10 cm3 =  0,2 cm3 =  200 mm3
A 2 cső keresztmetszete . . . .  28,4 mm2
a 4 ,, „ . . . .  28,4 mm

E gyü tt................  56,8
Tehát az emelkedés 200

56,8 =  3,5 mm
egy nyitás-csukásra.

Amint látható, a készüléket finoman be lehet 
állítani. Ha a folyadékszintet nem lefelé, hanem 
felfelé akarjuk vinni, a 6gömbbel a belső nyomás
nál valamivel nagyobb nyomást közlünk pl. be- 
fúvással, aztán a 7 csapot zárjuk és az 5 csapot 
nyitjuk, mire a folyadékszint lejjebb száll.

B E C Z K Ó Y  .1 Ó Z S E  F  (HÖTI)

Automatikus vízmennyiségszabályozó
Vízlágyítási kísérleteknél a vízvezetékből vett 

víz mennyiségi sebességének azonos értéken tar
tása állandó munkaerőt vett igénybe, így is csak 
napi 8 órás kísérleteket lehetett végezni, holott az 
üzemek vízlágyító berendezései napi 24 órán át 
működnek. Ezért munkába vettük egy automa
tikus vízmennyiség szabályozó megtervezését és 
kikísérletezését.

A szabályozót terveink szerint az intézet 
műhelye készítette el, a kísérleteket és az azok 
alapján szükségessé vált változtatásokat és beál
lításokat pedig a méréstechnikai osztály. A sza
bályozóból eddig 8 darab készült el.

Az új szabályozó lehetővé tette 24 órás kísér
letek végzését, azon felül a vízmennyiséget eddig 
beállító munkaerőt megtakarítottuk. A készüléket 
nagyobb méretben is megterveztük. Nagyobb 
kivitele az üzemi vízlágyító berendezésekhez alkal
mas és az ioncserélő műgyantákkal történő víz
lágyítási eljárásnak fontos segédkészüléke. Alkal
mazható azonban a vegyiparban mindazon
helyeken, ahol folyadékok egyenletes mennyiség
ben való adagolása szükséges.

A készülék a sebességi nyomások elvét hasz
nálja fel az áramlás érzékelésére. Beállítható fojtó
szelep nyomása egy membránra hat, mely egy 
teljesen tehermentesített szeleppel zárja vagy 
nyitja az áramló vizet, mindig olyan értelemben, 
hogy a fojtószelep mentén féllépő nyomásesés, 
tehát az annak megfelelő sebesség állandó marad
jon. A tehermentesített szelep a régi Selas- 
kompresszorok nyomásszabályozójában alkalma
zottnak felel meg.
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A készülékek szerkezeti kivitele a következő : 
A 18. ábra szerint a szabályozandó közeg 

— víz vagy gáz — az 1 csövön át ömlik be a 
2 gyűrűtérbe, ahonnan a 3 tehermentesített szelep 
által elzárható 4 nyíláson át a membrán alatti 
5 térbe jut, ahonnan a 6 vezetéken át távozik 
el. Innen a 7 kéziszelepen keresztül a 8 kiömlőhöz 
áramlik. A 8 kiömlőt ezenkívül még a 9 cső köti 
össze a membrán feletti 10 térrel. A 3 szelep a

11 perselyen csúszik és alsó részén 12 furatokkal 
van ellátva, végén pedig a 13 súly függ, melyet a 
zárt 14 tok vesz körül. A 12 furatokon át a 3 
szelep belső tere közlekedik a szelep alatti zárt 
térrel, így tehát a szelep tökéletesen tehermente
sítve van, vagyis a készülék előtti nyomás a 
szelepen át sem emelni, sem süllyeszteni nem 
tudja a mozgó rendszert. A 3 szelep felfekvő 
vége belülről enyhén élezve van, úgy hogy fel
fekvési felülete a külső palástátmérővel egyenlő.

Ha a közeg a készüléken átáramlik, a 7 szelep 
mentén nyomásesés lép fel, mely a 3 szelepet 
felfelé, tehát az erősebb fojtás irányába emeli. 
Mindaddig, míg a membrán két oldala között fel
lépő nyomáskülönbség a 3 szelepet oly mértékben 
nem közelíti a záró helyzethez, hogy a 7 szelep 
mentén a súly nagyságával előre beállított nyo
máskülönbség áll elő, a szelep felfelé mozog, ha 
ezt elérte, megáll. Ha mármost valamely ok, pl. 
a készülék előtti nyomás megnövekedése, vagy a 
készülék utáni nyomás csökkenése az áramlást 
gyorsítaná, a 7 szelep mentén ez nagyobb nyomás- 
különbséget hoz létre és a 3 szelep mindaddig 
emelkedik, míg a 7 szelep mentén a nyomás- 
különbség az eredeti értékre nem áll vissza. 
Nagyobb nyomásoknál súly helyett rúgót is alkal
mazhatunk, ha ennek hosszúságát megfelelőre 
választjuk, a készülék karakterisztikája még min
dig elég magas.

P A L L A I  I V Á N  (MÁFKI)

Rotaméterek
Kísérleti üzemi problémák között gyakran 

fordul elő a kismennyiségű, jóformán laborató
riumi méretű folyadék adagolásának megoldása. 
Üzemi viszonyok között kb. 0—3 liter/óra folyadék 
adagolása nem egyszerű feladat, ha az adagolási 
értéket bármikor ellenőrizni, és pontosan egy érté
ken kell tartani. Igen előnyösen használhatók a 
kisméretű rotaméterek bizonyos, a laboratórium
ban nem használatos segédberendezések alkal
mazása mellett. A probléma esetünkben egy kísér
leti üzemi desztillációs kolonna pontos reflux, 
illetve elvétel szabályozásánál merült fel. A ko
lonna fejéből felszálló gőzöket teljesen kondenzál- 
tattuk, és mint hideg folyadékot ágaztattuk két
felé. Az egyik ágba kötött rotaméter kb. 700 cm3/ó 
mennyiséget mérve szolgáltatta a desztillátumot, 
a másik kb. 2000 cm3/ó értékkel a refluxot. 
A szokásos laboratóriumi berendezésektől el kel
lett térnünk, mivel a vascsövek korróziója folytán 
leválott apró rozsdaszemcsék a folyadékárammal 
a rotaméterbe kerülve már megakadtak az úszó és 
üvegcső közötti 0,1 mm nagyságrendű hézagban, 
és teljesen meghamisították a mérést, sőt nagyobb 
szemcsék esetén teljes dugulást okoztak azáltal, 
hogy a rotaméter úszója megszorult, valamint a 
szabályozó szelep eltömődött. Ennek kiküszöbö
lésére a rotaméter szabályozó szelepe elé kisméretű 
tangenciális áramláséi ülepítőket építettünk be, 
alul leereszthető csappal ellátva. A forráspontjuk
nál nem sokkal alacsonyabb hőmérsékleten mért 
folyadékoknál, néha a keletkező gőzbuborékok 
felemelik az úszót. Ennek elkerülésére a folyadékot 
duplafalú hűtött csövön kell vezetni. Ezzel a 
berendezéssel az ilyen kisméretű rotamétereket is 
kielégítő biztonsággal lehet üzemi körülmények 
között is használni.

S Z Ö T S  Á D Á M  (M ÁFKI)

Automatikus gumicső elszorító szervó- 
szelep

Intézetünkben a múlt év folyamán felmerült 
egy olyan automatikus szelep megépítésének szük
ségessége, amely nyomással vezérelhető és amely

19. ábra
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áteresztőképesség tekintetében a laboratóriumban 
előforduló egész kis mennyiségeket is biztosan 
tudja szabályozni és finoman beállítani. A szelep
pel szemben támasztott további különleges igé
nyünk volt még az, hogy a szükséges átömlő 
keresztmetszeteket folyamatosan állítsa bej ille
tőleg a beállított mértékben megtartsa, továbbá, 
hogy meglévő kísérleti berendezésekhez csővezeték 
bontás nélkül is felszerelhető legyen.

Az alkalmazási terület egyik konkrét példája
ként megemlítem, hogy gázkísérleteknél a véggáz 
mennyiségét a legegyszerűbben úgy tudjuk mérni, 
ha a gyűjtő gazométerből vizet engedünk ki és 
ennek a kiengedett víznek a mennyiségét mérjük. 
Ahhoz azonban, hogy ebből az összegyűjtött gáz-

20. ábra

mennyiségre helyesen következtessünk, szükséges, 
hogy ez a folyamat atmoszferikus állapotban ját
szódjék le. A mérés szempontjából ugyan elegendő 
volna csak a mérés végén biztosítani az atmo
szferikus állapotot, azonban esetleges tömítetlen- 
ségek zavaró hatásának a kiküszöbölésére, az 
esetleges beszívások, vagy kiszívások lehetőségé
nek lecsökkentésére célszerű, ha az egész folyamat 
alatt biztosítva van az atmoszferikus állapot.

motor

21. ábra

A vízkieresztő cső kézi szabályozása, amely 
egy manométer leolvasása alapján történt, eddig 
egy laboráns teljes figyelmét igénybevette. Ezt 
nálunk a készülék már automatikusan és pontosan 
végzi és miután a módszer az elmúlt félév során 
jól bevált, a téma megérett arra, hogy ezt az 
egyébként szabadalmi bejelentés tárgyát képező 
készüléket tapasztalatcsere formájában is ismer
tessük.

A kitűzött cél megoldására Berty kartársam
mal a szervó motoros, folyamatos gumicső elszo- 
rítás elvét választottuk. A szorítás egykarú emelő 
elve alapján működik. A gumicsövet két, egymás
hoz képest ollószerűen mozgó szorítókar közé 
fogjuk, melyek egyike merev, a másiknak a végét 
mozgatja egy csavarorsó. A csavarorsó forgatását 
a nyomógombos rádiókba beépítésre kerülő úgy
nevezett skálabeállító motor végzi, melynek két 
forgásiránya van és aszerint, hogy melyiketkap- 
csoljuk be, a motor nyit vagy zár.

A motor áramának vezérlését egy, maximum
minimum kontaktusokkal ellátott higanymano- 
méter végzi. Lényegtelen a működési elv szem
pontjából, hogy a motor és a manométer közé, 
utóbbi kontaktusainak kímélése céljából két vertex 
típusú higanycsöves relét is beiktattunk. Miután 
a motor kb. 15—20 Volt feszültséggel működik, 
a relétekercseket is ilyenre választottuk és a 
készüléket transzformátorról tápláljuk.

Az első kísérletek már megmutatták, hogy a 
működés csak akkor stabil, ha a kontakt-mano
méter mechanikus visszavezetést kap a motortól, 
azaz bizonyos mértékű működés után újból áram
mentes állapot elérésére törekszik. Ezért a manó
méiért elforgatható módon a motor mellé építet
tük, ahol a szorítókar végpontjának elmozgása 
tetszés szerint kiválasztható karos áttétellel for
gatja a manómét ért a neutrális helyzetbe.

Legrövidebben úgy jellemezhetném a műkö
dést, hogy a szorító karok bizonyos léptékben 
mechanikusan kopirozzák a manométer állását.

A készülék szerelése meglehetős figyelmet 
igényel. Nem mindegy, hogy a manométer melyik 
ágára csatlakozunk, mert esetleg fordított műkö
dés áll elő. A manométer higanymennyiségének 
növelésével (a higanyzsák csavaros szorításával) 
a kapcsolási intervallum szűkíthető.

Azt, hogy a kieresztő gumicsövet a szorítókar 
melyik szakaszára helyezzük, a tapasztalat dönti 
el. Van egy határ, amelynél nagyobb mozgás 
esetén a készülék elveszti stabilitását és ide-oda 
leng. Helyes a beállítás akkor, ha a motor egy 
nagyobb értékű mozgás után még egy-két alka
lommal ugyanazon forgásirányban utána korrigál 
és aránylag hosszú ideig nyugalmi állapotban 
marad.

A szorítókarok kiképzése a legkülönbözőbb 
méretű csövek alkalmazását teszi lehetővé. A szo
rítás ereje igen jelentős, a készülék a legvastagabb 
vákumcsövet is el tudja zárni. A mozgókar végén 
levő kiakasztható kézi állítócsavar lehetővé teszi 
az egyszerű szerelést és arra szolgál, hogy a 
szorítókarokat a stabil helyzet elérésekor pár
huzamos állásba tudjuk hozni. A készülék jelen
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alkalmazásában nyomással vezérelve, mennyiséget 
szabályoz. Alkalmazásának további perspektívája- 
képen megemlíthető pl. a mérőperemes mennyiség
szabályozás lehetősége is, melynél mennyiséggel 
szabályzunk mennyiséget, továbbá a hőfokszabá
lyozás számos egyéb területe.

A manométer könnyen cserélhető és így lehe
tőség van arra, hogy különféle nyomás vagy 
pontossági igényeknek megfelelő, üvegtechnikai 
munkával előállítható érzékelő műszert alkalmaz
zunk.

Végül néhány számszerű adat a jelenleg üzem
ben levő készülék érzékenységére :
Nyomás érzékelő képességének

alsó határa ........................  ±  5 víz mm.
Maximális beállíthatósági ha

tára ..................................... ±30  higany mm.
Motor fordulatszám kb. 1 ford/sec.

Orsóemelkedés lmm, vagyis a szorítókar vég
pontjának sebessége I mm/sec.

Visszavezetés : A manométer-kontaktusok az 
orsóanyával kb. egyező elmozdulást végeznek.

VÁMOS  E N D R E  és L E H N E R  A L A D Á R  (MÁFK1)

Mikroszivattyú
Extrakciós kísérleteink közben szükségessé 

vált igen kis folyadékmennyiségek adagolása. így 
pl. egyes kísérleteinkhez óránként 0,5—5 cm3 
vizet kellett folyamatosan adagolni. E célra külön
leges szivattyút szerkesztettünk.

A szivattyú lényege, hogy egy pravazfecs- 
kendő beosztással ellátott testét injekciós tűvel 
együtt használunk fel. A betáplálás helyéül szol
gáló csőcsonkra PVC sapkát húzunk és a vízzel 
töltött pravazfecskendő tűjét ebbe beleszúrjuk. 
Megfelelő szerkezet segítségével a dugattyút oly 
lassan mozgatjuk előre, hogy egy óra alatt a 
fecskendőből éppen az előirányozott vízmennyiség 
áramolj ék ki.

23. ábra

A szabályozó berendezés elvi vázlata a mellé
kelt ábrán látható. A szivattyút gramofonmotor 
hajtja meg. 1 Az erő közlése a 2 tengelyen a 3 
csavar hajtóművön és a 4 kúpkerék áttételen
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keresztül változtatható excentricitású tárcsához 
jut 5 és innen 6 hajtókarral a 7 kilincsművet 
mozgatja. A kilincsmű fogaskereke együtt forog 
a 8 menetes hüvellyel és kapcsolódik a 9 csapos 
és külsőmenetes hüvelyhez. A 9 menetes hüvely 
a 10 hornyolt tengelyen hosszanti irányban el
csúszhat, de nem tud elfordulni rajta, mert a 
furatban levő csap mely a 11 horonyba van 
vezetve, ezt megakadályozza. A 10 hornyolt 
tengelynek 12 peremes része felfekszik a műszer
doboz oldalán és hosszirányban rögzíti a tengelyt, 
míg a tengely forgatása a 13 kéziforgattyúval 
történik. A műszerdoboz a rajzon nem látható, 
de elhelyezése olyan, hogy magábafoglalja az 
egész szabályozó szerkezetet, kivéve a 13 for- 
gattyút és a 16 csőcsatlakozást. A 9 külsőmenetes 
hüvelyhez elforgathatóan kapcsolódik a pravaz- 
fecskendő 14 dugattyúrúdja, mely a 15 csiszolt 
és kalibrált üveghengerben a dugattyút elmoz
dítva a 16 injekcióstűvel ellátott gumicsövön át 
a folyadék adagolását létrehozza.

A szivattyút a következőképpen kezeljük : 
a 13 kéziforgattyút az óramutató járásával ellen
kező irányban forgatva, a dugattyú felszívja a 
folyadékot a hengerbe a 16 csövön keresztül. 
(A valóságban 15 és 16 között egy injekciós tű is 
helyet foglal.) Ez úgy jön létre, hogy a 7 kilincsmű- 
fogaskerék a benne levő 8 menetes hüvellyel 
együtt áll, míg a 9 külsőmenetes hüvely, mint 
csavarorsó az anyában, kifele csavarodik a 10 
hornyolt tengely által forgatva.

A felszívatás befejeztével a 13 kéziforgattyút a 
műszerdoboz oldalához rögzítjük. A 1 hajtómotort 
megindítjuk és ekkor a kilincsmű 7 fogaskereke 
és a 8 menetes hüvely forogni kezd a 9 külső
menetes hüvelyben s miután hosszirányban nem 
tud elmozdulni, a menetes orsót kezdi magán 
keresztül hajtani. Mivel ezen orsó mozgatja a 14 
dugattyúrudat, létrejön a dugattyú elmozdulás 
és beadagolás is, melynek mértékét a hengeren 
levő kalibrálásból közvetlenül megállapíthatjuk. 
A forgássebesség mértéke, ill. az eltolás, szabályoz
ható.

A szivattyú egyébként önmagát leállítja, ha 
teljesen kiürült, ezenkívül villanó és csengőjellel 
jelzi, ha bármely oknál fogva a betáplálás, ill. a 
szivattyú megállna. Ez a berendezés az ábrán 
nincs feltüntetve.

A szivattyú tehát — mint látjux, bizonyos 
mértékig fokozatosan működik, de ezek a foko
zatok igen aprók. Legtöbb esetben kisebbek, mint 
amit folytonos betáplálás esetén a cseppképződés- 
ből származó fokozatosság jelentene.

A szivattyú általában kielégítően működött. 
Hibája, hogy a dugattyú és üveghenger között 
a tömítés nem megfelelő és aránylag kis ellen
nyomás esetén a víz a dugattyú mögötti térbe 
átszivárog. Ezen úgy segítettünk, hogy a szi
vattyút a finomítótorony legfelső folyadékszint
jével egy magasságba helyeztük és a fecskendő
testet kapilláris és gumicső segítségével kötöttük 
össze a kolonna alján elhelyezett betápláló injek
ciós tűvel. Ezenkívül kisebb hibája, hogy átlag
ban 4—5 óránként a töltés idejére (1—2 perc)

a szivattyút szüneteltetni kell. Ez az apró üzem
szünet azonban nem befolyásolja károsan az egész 
folyamatot, mert az általa okozott hiba elhanya
golható. Az előbb említett óvatossági rendsza
bályok esetén a szivattyú megfelelt a követel
ményeknek.

V Á MO S  E N D R E  és Z A K A E  P Á L  (MÁFKI)

Laboratóriumi fogaskerékszivattyú
Laboratóriumi extrakciós kísérleteink során 

szükségessé vált viszonylag kis mennyiségű folya
dék szállítása. E folyadékok szállítását körforgó 
szivattyúkkal oldottuk meg, már csak azért is, 
mert ezek az áramlási sebesség pontos és 
egyszerű mérését és az egyenletes betáplálást 
teszik lehetővé.

E célra repülőgépek, autók és roncs harckocsik 
olajcirkuláló szivattyúit használtuk fel, miután 
azokat a robbanómotorban szükséges kiegészítő 
alkatrészektől megfosztottuk és tömszelencével 
láttuk el. Három ilyen fogaskerékszivattyút te
leppé is egyesítve, közös elektromotorral hajtottuk 
meg. A motor 1600 fordulatszámú és ilyen for
dulatszám mellett, mellékáram alkalmazása nél
kül, ezek a szivattyúk 0,5—4 liter/óra teljesít
ményűek voltak. Megfelelő mellékáram alkalma
zása esetén azonban a betáplált folyadék mennyi
ség minden nehézség nélkül kisebb értékekre volt 
leszorítható. Az áramlási sebességet differenciál-

24. á b r a
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manométerekkel ellenőriztük. Ezek a szivattyúk 
a laboratóriumi gyakorlatban sok szempontból 
beváltak. így éppen az imént említett szivattyú- 
telep 14 hónapon keresztül kisebb megszakítások
tól és javításoktól eltekintve, működésben volt.

A szivattyúrendszer hibája, hogy a tömítések 
és a tömszelence, ha lassan is, de gyakran áteresz
tenek és így az olaj elcsöpögött, miáltal méréseink 
eredményét hamisította. Ezenfelül nagy viszko
zitású anyagok betáplálásakor a szivattyú erősen 
melegedett, ami a mi esetünkben, mivel úgyis 
meleg betáplálással számoltunk, nem hiba, de 
hőre érzékeny anyagok szállításánál feltétlenül 
figyelembe veendő. Víz és krezol szállításakor a 
szivattyú fogaskerekei lényegesen gyorsabban 
pusztultak és már háromnegyedév után használ
hatatlanná váltak, ami az oldószer csekély kenő
képességének és korrózív hatásának tulajdonít
ható.

A fent leírt célon kívül ezt a szivattyútípust 
kis motorok meghajtásával is alkalmaztuk folya- 
dékcirkulálásra. így fűthető duplikátorokat, víz
hűtéses rendszereket, valamint szerves osztályun
kon olajfűtéses rendszereket is ilyen szivattyúkkal 
tápláltunk. Ez esetben a szivattyúkat nem kell 
feltétlenül tömszelencével és tömítéssel ellátni, 
mert a szivattyút a tartály fölött úgy helyezzük 
el, hogy a kiszivárgó folyadék a folyadéktartányba 
visszafolyik. Ez az elrendezés a mellékelt ábrán 
látható. Ilyenkor a szivattyú teljes kapacitását 
felhasználtuk, nagyobb szivattyúkat és nagyobb 
fordulatszámot alkalmazva, a teljesítményt 
y2—1 liter/percre is lehetett fokozni. Az ilyen 
szivattyúk köpenyes készülékek hőfokszabályozó 
folyadéknak (különösen olajnak) szállítására 
kitűnőeknek bizonyultak. Vízszállítás esetén ter
mészetesen a víznek rozsdásodás révén történő 
szennyeződésével kell számolni.

F Ö L D I  T A MÁ S  (MÁFKI)

Üveg Luther-szivattyú
Víz szállításakor laboratóriumi fémszivaty- 

tyúknál gyakran rozsdásodás lép fel, mely nem-

25. ábra

csak a szivattyút teszi tönkre, hanem a vizet is 
homályossá teszi. Olyan alkalommal tehát, amikor 
üvegköpenyes berendezésekben cirkuláltatunk vi
zet és a jelenségeket a köpenyen át figyeljük meg, 
korróziómentes szivattyút kell alkalmazni. E célra 
a Luther-rendszerű szivattyúk igen jól megfelel
nek. Előállításuk körül nehézségek voltak, ameny- 
nyiben az ilyen szivattyú csak akkor működik 
kellő biztonsággal, ha mindkét végét csiszolatos 
csapágyazással látjuk el. Intézetünkben több, 
egyéb csapágyazási módszert is kipróbáltunk, de 
ezek nem vezettek megfelelő eredményre. Miután 
sikerült hazai normálcsiszolatos csapágyakat be
szereznünk, ezek segítségével házi üvegtechnikai 
műhelyünk a mellékelt ábrán látható Luther- 
szivattyút állította elő, mely kellő fordulatszám 
esetén percenként 2 liter folyadékot szállít, mely
nek emelő magassága 3—4 méter. Ez a szivattyú 
korrózív, főleg erősen savas folyadékok szállítására 
kitűnően alkalmas, de egyúttal igen jó keverő
szivattyú is.
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Az ütemes termelés néhány kérdése a szerves vegyiparban
V i l A D I  E E V I K  és S C H I I D T  I S T V Á N

Обеспечение внутризаводского ритмичного произ
водства является комплексной заданием, но которое в 
первой очереде загружает диспетчерскую службу. Пер
вый условием его решении является научно обоснован
ная доводка плана на машины, создающая и началь
ную стадию к правильному использованию раб. силами, 
зарплатами и оборудосаниями. Вторым условием явля
ются прочие, производственым планом сотласованные 
планого предутельные ремонты. Поэтому целеобразно 
организовать и ППР внутри пределами диспетчерской 
службы. Обезпечивая ети условия, в отношеніи! вышоль- 
нения решительным фактором является осуществленію 
поточного контроля позволяющего оперативные меро- 
приятня через систему суточных ранортов. Выше ска
занные кроме работы графику позвляют разветпвание 
соревнованіи! за продукцпи свех плана в органической 
химической промышленности.

А Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezető
sége 1952. január 12-én tartott országos értekez
letén Gerő elvtárs az ezévi tervek teljesítésének 
alapvető feladatairól szólva a következőket álla
pítja meg : ,,az első kérdés : a rendelkezésre álló 
termelőeszközök, ipari felszerelés, gépek, berende
zések, épületek, nyersanyag jobb kihasználása és 
persze ezzel együtt a munkaerő helyesebb, rend
szeresebb, tervszerűbb felhasználása. Mi szükséges 
ehhez?“ „Mindenekelőtt a termelés egyenletes 
ütemű emelkedésének biztosítása és ezen belül és 
elsősorban a tíznapos, dekádtervek szerinti egyen
letesen emelkedő termelés megvalósítása s a hó
végi rohammunka felszámolása. Persze egyes terü
leteken, egyes iparágakban nem elégedhetünk meg 
már most sem a dekádtervek szerinti egyenletesen 
emelkedő termeléssel, hanem az egyes iparágakban 
nekünk naponta meg kell határoznunk a termelést 
és naponta, sőt vannak területek, ahol óránként is 
tudnunk kell azt követni.“

Az ütemes termelés szükségességére és fontos
ságára Gerő elvtárs megállapítása utáni időben is 
egész sereg kormányrendelkezés mutatott rá. 
Mégis az e téren még mindig fennálló hiányosságok 
szükségszerűvé teszik ennek a kérdésnek állandó 
napirenden való tartását, különösen a szerves 
vegyiparban, ahol az oly szívesen hangoztatott 
„objektív“ nehézségekre való hivatkozás palástja 
mögött gyakran az elmaradottság, szervezetlenség 
és tervszerűtlenség húzódik meg. Jelen cikk célja 
sem a kérdés minden oldalról történő megvilágí
tása vagy megoldása, hanem inkább a kérdések 
és nehézségek felszínen tartása a fennálló hibák 
és hiányosságok mielőbbi kiküszöbölése érdekében.

A vállalat egyenletes, ütemes munkájának 
megszervezése két alapvető kérdést foglal magá
ban. Először : az egyenletes munka megszervezé
sét a hónap folyamán, ami kizárja a hónap utolsó 
10 napjában bekövetkező kapkodást, másodszor 
pedig : az egész évi terv egyenletes teljesítésének 
megszervezését, aminek viszont elsősorban az az 
előfeltétele, hogy megszűnjék a termelés idény
jellegű csökkenése.

A szerves vegyipari vállalatok már ebben az 
évben is komoly eredményeket értek el belső tar
talékaink, elsősorban a meglévő termelőerők jobb 
kihasználása révén, amit a készgyártmányok ter
melésében bekövetkezett jelentős emelkedés jel
lemez. Ez elsősorban az ipari dolgozók, a termelés 
megszervezésének megjavítására irányuló alkotó 
erőfeszítéseinek eredménye. Hogy az elért ered
ményeket mielőbb fokozhassuk, és az ütemes ter
melés feltételeit állandósíthassuk, meg kell javí
tani az üzemenbelüli tervezés szilárdságát, a ter
melés előkészítésének operatív végrehajtásra alkal
mas jellegét és szervezettségét, valamint az anyagi 
és technikai eszközökkel való ellátás és gazdálko
dás szabályos megszervezését.

A vállalaton belüli ütemes termelés biztosí
tása tehát komplex feladat, melyben a vállalat 
valamennyi operatív szerve részt kell hogy vegyen, 
de amelynek betartása elsősorban a műszaki veze
tésen, közelebbről a termelésintézőségen áll, vagy 
bukik.

Az ütemes termelés első feltétele a megfelelő 
tervfelbontás. Természetesen ahhoz, hogy ez az 
üzemen belüli tervezés helyes, valóban az egyes 
üzemek, részlegek munkájának ütemét jelző, nap
tár szerinti grafikonösszeállítás legyen, szükséges 
a gyártási távolságok helyes megállapítása. Csak 
az a tervfelbontás szolgálja az ütemes termelés 
alapját, mely kidolgozott gyártási eljárás mellett 
megállapított, felülvizsgált, helyes gyártásidőkre 
épül. A vegyipari termékek előállításánál fellépő 
úgynevezett fázis-termékek gyártási időtartama 
ugyanis nemcsak egy-egy charge teljes termelési 
ciklusát határozza meg, de egyben szabályozó
erőként lép fel a helyes befejezetlen termelés terve
zésére is. A befejezetlen termelés — mely a vegy
iparban ez idő szerint nem képezi a statisztikai 
számbavétel tárgyát — figyelmen kívül hagyása 
a tervezésnél ugyanis gyakran a normális előírt 
szükségleteken kívüli, felesleges készletek létrehozá
sához vezet. Ennek következménye gyakran ered
ményezi azután a tervszerűtlenséget és mivel álta
lában állandó ellenőrzésére kevés gondot fordíta
nak, rendkívüli anyagi eszközöket köt le. Az anyagi 
eszközök helytelen, tervszerűtlen felhasználása, 
illetve felesleges bevonása a termelésbe a forgó
eszközök forgási sebességét is lelassítja s így köz
vetve károsan befolyásolja az egyenletes munka 
megszervezését.

Természetesen a helyesen megállapított, fázi
sokra bontott termelési ciklus egyben megállapítja 
a tervfelbontás mélységét is. A szerves vegyipar
ban a tervfelbontás — fejlődésünk jelenlegi szaka
szában — általában csak gépegységekre vonatkoz
hat. A szerves vegyiparban az egyénileg történő 
tervfelbontás — néhány kivételtől eltekintve -— 
irreális és ellenőrizhetetlen. Az egyes gépegységen 
végbemenő technológiai folyamatok általában
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ineghaladják egy-egy műszak időtartamát, tehát 
zok kiszolgálását végző dolgozókra illuzórikus 
enne meghatározni egyénenként a tervet és annak 

egyénenkénti teljesítését valóságnak megfelelően 
megállapítani lehetetlen.

Az egyes üzemek által kidolgozott tervfelbon
tást helyes, ha grafikusábrázolásban is kifüggesz
tik az üzemben, sőt az egyes gépegységeknél is, 
ahol a dolgozók naponta figyelemmel tudják kí
sérni annak alakulását.

A jó tervfelbontás kell, hogy alapját képezze a 
termelés anyaggal és munkaerővel való ellátás sza
bályos megszervezésének is. Az üzemi tervfelbon
tás irányt szab annak, hogy a gyárt ás mennyiségre 
vonatkozó pontos anyagfelhasználási normák be
tartása mellett történő anyagutalványozás mennyi 
és milyen befejezetlen termeléshez szükséges anyag- 
mennyiséget vegyen figyelembe és hogy az egyes 
anyagok szállításának mi legyen a határideje.

A pontos normák alapján történő anyagbizto
sítás, illetve anyagigénylés elsősorban a termelés- 
intézőség feladata. Az üzemen belüli (vertikális) 
anyagbiztosítást már az üzemrészi tervfelbontá
sok idősorrendi egyeztetésével is kellőképpen biz
tosítani lehet. Ennek a belső biztonságnak foko
zása érdekében helyes az egyes vertikális üzemeket 
egy üzemcsoportegységbe szervezni, mert így az 
üzemcsoport vezetője már önmaga képes az anyag- 
ellátás folyamatosságát — felesleges készletek tar

talékolása nélkül is — biztosítani. így pl. a Magyar 
Vegyiműveknél állandó zavarokat okozott koráb
ban az oldószergyártáshoz szükséges észterek idő
beni biztosítása. Vagy felesleges raktári készletek, 
vagy anyaghiányok zavarták a tervteljesítés 
egyenletes ütemét. Ma az oldószer gyártáshoz szük
séges Észter-üzem — de az észtergyártás alapanya
gát szolgáló Ecetsav- és Acetaldehid-üzemek is -— 
az oldószerrel együttesen egyetlen üzemcsoportot 
alkotnak, aminek előnye természetesen nemcsak 
a belső anyagellátás zavartalanságában, de az 
egyes munkaerők jobb kihasználásában is jelent
kezett.

Természetesen az anyagbiztosítás terén a ver
tikális üzemek jó kooperációján és időrendileg 
egybehangolt termelésén kívül döntő fontosságú 
a termelésintézőség állandó folyamatos kooperá
ciója a vállalat egyéb szerveivel, elsősorban az 
anyag- és áruforgalmi osztállyal. Különösen áll 
ez a tervek kivitelezésének időpontjában, amikor 
a terv és a technikai kivitel eltéréséből adódó terv- 
szerűtlenségek döntő kihatással lehetnek a válla
latnak nemcsak pénzügyi, de termelési tervteljesí
tésére is. Amilyen döntő fontosságú, hogy a terv
felbontások alapján a befejezetlen termelés anyag- 
szükségleteinek figyelembevétele mellett állítsa 
össze a termelésintézőség a pontosan specifikált 
üzemrészi anyagigényléseket, feltüntetve a szállí
tási határidőket is, éppen olyan fontos, hogy min
den anyagellátást érintő változásról folyamatosan 
és kellő időben értesítse az anyagbeszerzést. Ennek 
lehetősége azonban csak akkor áll fenn, ha az egyes 
üzemek tervteljesítésén kívül azok anyagfelhasz
nálását is folyamatosan ellenőrizzük. Az egyes 
üzemek termelésére vonatkozólag egy hónapra 
megállapított limit határain belül csak általános 
és közös ellenőrzés foganatosítható. Szükség van 
ezért — az anyagokkal való gazdálkodás gazda
ságosabbá tétele érdekében, hogy ha a normáktól 
való eltérések naponkénti megállapítása ma még 
sok esetben nem is valósítható meg — a chargeon- 
ként való anyagfelhasználás megállapítására. Az 
ellenőrzés, de az anyagtakarékosság szempontjá
ból is hatékony erőnek bizonyult az anyagtaka
rékosság (legtöbb esetben csoportos anyagtaka
rékosság) premizálása. A dolgozók egyénileg is 
érdekeltek lesznek ezáltal az anyagnormák betar
tásában, ami ösztönző erőként lép fel a jobb 
munkamódszerek kidolgozására. Ugyanakkor ma
guk a dolgozók lesznek azok, akik számon kérik 
nemcsak a napi, illetve chargeonkénti anyagfel
használást, de az esetleges túllépések okait és el
követőit is.

A tudományosan megalapozott tervfelbon
tás nemcsak közvetlenül lesz alapja az egyenletes 
ütemes termelésnek, de lehetőséget nyújt sok eset
ben a darabbérezés bevezetésére is, s így közvetve 
is elősegíti a vállalat grafikonszerű munkáját. 
Mindaddig, míg az üzemek dolgozóinak bérezésé
ben is kifejezésre nem jut a tervtől való lemaradás 
—- a hóvégi rohammunka, a munkaerők és munka
eszközök elégtelen kihasználása, a túlórákban vég
zett munkák improduktív túlfizetése által okozott 
veszély, hogy fennakadás áll be emiatt a tervek
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teljesítésében, hogy a nem egyenletesen, tervsze
rűen végzett munka közvetlen megkárosítja nép
gazdaságunkat — nem áll rendelkezésre elég ösz
tönzőerő ennek felszámolására. Példa erre a 
Magyar Vegyiművek már említett Lágyító üzeme 
is, mely a darabbérezés bevezetésével —- minden 
jelentős beruházás nélkül — egy év leforgása alatt 
megháromszorozta termelését s ugyanakkor lét
számát inkább csökkentette, mint növelte volna. 
A jó tervfelbontás megszervezésével, az időfelvéte
len alapuló darabbérezés és a csoportos anyag
megtakarítási számla bevezetésével az üzem dol
gozói valóban gazdáivá váltak üzemüknek. Az 
egyes dolgozók nemcsak csoportjukon belül, de az 
egyes csoportok között is állandóan ellenőrzik a 
munka folyamatát. A tervek teljesítésének a 
munkaóra és béralapfelhasználásnak napi-, az 
anyagnormateljesítés chargeonkénti és dekád- 
kiértékelésével folyamatosan tudják biztosítani az 
üzem tervszerű, egyenletes termelését. A darab- 
bérezés bevezetésének tapasztalatai itt is bebizo
nyították, hogy a jó normateljesítési mutatószá
mok mellett a rossz ütem arról tanúskodik, hogy 
a külső kedvező tünetek mellett rejtett hibák van
nak a termelésben, a munka rossz megszervezése 
nem nyújt lehetőséget e hibák kiküszöbölésére és 
a tartalékok kihasználására, hogy a megállapított 
norma laza, ami a hibák feltárásával és a norma 
korrigálásával kiküszöbölődik.

Bár az előzőekben az ütemes termelés meg
valósítása alapfeltételeként a jó tervfelbontást 
jelöltük meg, melynek helyessége nagy mértékben 
függ az ellenőrzés és kooperáció helyességétől, nem 
szabad elhaladni említés nélkül azok mellett a 
törekvések mellett sem, mely egyrészt az üzem
vezetők, másrészt magának a termelésintézőség- 
nek részéről károsan nyilvánul meg, s fékezi fejlő
désünket. Ezek egyikéről a befejezetlen termelés
nek — termelési és anyagellátási tervezés szem
pontjából történő — figyelmen kívül hagyásáról 
és ennek káros következményeiről már ismételten 
szó esett az előbbiekben. Ehhez hasonló, de még 
súlyosabb megnyilvánulása a tervsértésnek az a 
helytelenül értelmezett — „tartalékolási“ törekvés, 
amikor elkészült készterméket fázistermékként 
(befejezetlen termelésként) kívánnak elszámolni. 
Ez utóbbira rendszerint a tervek teljesítése után 
a tervenfelüli gyártások esetén és idejében kell 
vigyázni. Ilyenkor éppen ezzel a törekvéssel palás
tolni akarva a rendszertelen kapkodó munkát, 
esetleg hibát hibára halmoznak és az ebből szár
mazó károk csak fokozottabb mértékben éreztetik 
hatásukat a következő beszámolási időszakban.

A vállalat egyenletes termelőmunkájának jó 
megszervezéséhez és alapos előkészítéséhez nagy 
mértékben hozzájárul a tervszerű, megelőző kar
bantartás helyes megszervezése. A generáljavítá- 
sok és a folyó javítások kellő időben történő elvég
zésétől és a gépkezelés minőségétől nagy mértékben 
függ a berendezés állapota. A berendezés állapotá
tól függ viszont a termelés mennyisége (gyakran 
minősége is), valamint a termelési határidők be
tartása. Ezért a termelési grafikon mellett a terv
szerű karbantartásra vonatkozó grafikont is szigo

rúan be kell tartani. Különös fontosságú a T. M. K. 
helyes megszervezése éppen a szerves vegyiparban, 
ahol a nagyfokú korrodálás következtében jelentős 
karbantartások, az ehhez szükséges jelentékeny 
improduktív munkaerőlétszám és béralap, sok 
esetben a karbantartási anyagokkal való felelőtlen 
gazdálkodás meg nem engedett tervszerűtlenséget 
okoz.

A szerves vegyipari vállalatok e téren történő 
sok értékes kezdeményezés mellett sem tudták még 
teljesen kialakítani az ütemes termelést biztosító 
T. M. K. munkát és nem minden esetben sikerült 
biztosítani ma még a T. M. K. és a termelési terv 
összhangját sem. Mint egyik ilyen kezdeményezést 
említjük meg a Magyar Vegyiművekét, ahol az 
ütemes termelés biztosítására a termelésintézőség 
keretén belül létrehozott GYEK-szerv feladata a 
termelési tervek elkészítését megelőzőleg az üzem
fenntartó műhelyek részére szolgáló beruházási, 
felújítási és karbantartási tervek dekádbontásban 
történő megtervezése. Ez a terv az üzemfenntartó 
műhely kapacitásának jelenleg 60%-át öleli fel. 
Tekintettel arra, hogy az üzemfenntartási műhely 
rendkívüli munkát is csak a GYEK által kiadott 
munkalapok alapján végezhet, a GYEK feladata 
biztosítani a termelésintézőség által ütemezett sor
rendiségben a tervek betartását. Az így elkészített 
havi programútok munkaidő- és anyagszükséglete
ket is tartalmaznak, tehát a GYEK-nek módjában 
áll kellő időben anyagellátócsoportján keresztül az 
anyaggazdálkodás tervszerű lebonyolítását nem
csak irányítani, de ellenőrizni is, másrészt az egyes 
dolgozók, illetve műhelyrészlegek munkatermelé
kenységét a jobb szervezéssel fokozni.

Az egyenletes munkát természetesen a grafiko
nok, a helyes tervfelbontások önmagukban még 
nem biztosítják. Ehhez meg kell szervezni a fel
adatok teljesítésének napi állandó folyamatos 
ellenőrzését, és biztosítani kell a tervszerű munkát 
akadályozó okok kellő időbeni megszüntetését. 
Ahhoz, hogy naponta kellőképpen ellenőrizni tud
juk az egész termelési folyamat tervszerűségét, 
egyenletességét, a tervtől való eltéréseket, ki kell 
fejleszteni a megbízható operatív nyilvántartást 
és elszámolást. Ma már majdnem minden szerves 
vegyipari üzemben megszervezték a termelési terv
teljesítés napi ellenőrzésének nyilvántartását. Ter
mészetesen, hogy megfelelően intézkedhessünk, 
ahhoz az ütemes termelés előkészítésének és a 
végrehajtás ellenőrzésének is komplexnek kell 
lennie és ki kell terjednie a termeléselőkészítés 
minden részére. Példaképpen bemutatjuk az ez 
irányú kezdeményezések közül a Magyar Vegyi
művek egy üzemi és egy vállalati napijelentésének 
mintáját, melyből a vállalatvezetőség kellőképpen 
tud tájékozódni nemcsak a havi termelési tervek 
és hó elejétől számított kumulatív termelési terv- 
előirányzatnak tárgynapi teljesítéséről, de a kész
letekről, a kiszállításokról, a döntő fajlagos anyag
felhasználás alakulásáról, a munkaerőterv és bér
alap betartásáról is, az üzemi jelentésekben pedig 
fentieken kívül a befejezetlen és nyersanyagkész
letek helyzetéről. Csak az ilyen a termelésintéző
ség által ellenőrzött nyilvántartás megszervezése
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teszi lehetővé, hogy a vállalatvezetés valóban él
hessen Sztálin elvtárs útmutatásával, hogy a terv
szerű vezetés nem korlátozódik a terv összeállítá
sára. — ,,A terv összeállítása csak kezdete a terve
zésnek. Az ipari tervszerű vezetés csak a terv össze
állítása után, a helyi ellenőrzés után, a terv meg
valósítása, javítása és tökéletesítése során bonta
kozik ki.“

A grafikonszerű termelés, amit fentiek alap
ján meg kell valósítani, nemcsak arra alkalmas, 
hogy a termelés magas színvonalát biztosítsuk, de 
ennek bevezetése megkönnyíti a rejtett tartalékok 
feltárását, a szervezetlenség megszüntetését és a 
termelés dinamikus emelkedését is. így pl. a 
Magyar Vegyiműveknél a grafikonszerű termelés 
bevezetése teremtette meg — mint fentebb emlí
tettük — a Lágyító üzem termelésének meghárom
szorozódását, a darabbér bevezetését, a Lágyító
üzemen kívül a Növényvédőszer, Festék-, Antra- 
chinon- és Mavepon-üzemekben is, melynek követ
kezménye az egyes üzemrészek létszámának csök
kentését és a felszabadult munkaerők más terü
letekre történő beállítását tette lehetővé.

Ugyancsak ezáltal lehetett biztosítani, hogy 
az idényjellegű növényvédőszergyártás különös 
kiugrást sem bér, sem munkaerő vonalán nem 
jelentett és az idényjellegű termelésingadozás 
korántsem befolyásolta jelentős mértékben a vál
lalat törekvését a termelés állandó tervszerű eme
lését illetőleg.

Természetesen a grafikonszerű munka esetén 
is előfordulhat, hogy az egyes üzemek ütemes ter
melésének biztosítása mellett is a vállalati terme
lés nem követi a munka ütemének egyenletes fejlő
dését, vagy fordítva a vállalati termelés ütemes
sége nem feltétlen jelenti az egyes üzemek ütemes 
termelését is. — Az ütem fogalma ugyanis mindig 
kapcsolatban van a termelés (tervben meghatáro
zott időszak alatti) adott változatlan színvonala 
mellett a munka mennyiségi és minőségi mutató
számainak egyneműségével. Az ütemet a gyártási 
folyamatnak egyenlő, rövid időszakonként történő

ismétlődését mindig az adott színvonalra vonat
kozóan kell érteni. Ezért a termelési folyamatok 
különböző színvonalai mellett elért adatok alap
ján mért ütemesség — ami a szerves vegyiparban 
részben kapacitáshiány, részben pedig értékesítési 
nehézségek miatt gyakran ismétlődő jelenség — 
gyakran általánosított átlagot eredményez, ami a 
dolgok valódi állását nem tükrözi híven vissza. 
E körüimények figyelembevétele mellett a terme
lési színvonal dinamikus változásaiból eredő és a 
vállalati munka egészére kiható — „idényszerű
ségek“ helyes időbeni besorolása a tervosztályok 
egyik feladata. Ennek komplex tervezésével leg
több esetben biztosítani lehet nemcsak a vállalati 
és ugyanakkor az egyes üzemrészek ütemes ter
melését, de ugyanakkor az egyes készülékek, 
munkaerő célszerű gazdaságos kihasználását.

Gerő elvtárs idézett beszédében kifejtette : 
„Természetes, hogy a termelő apparátus, gépek, 
ipari felszerelés, épületek, munkaerő helyesebb fel- 
használása nem valami csak felülről irányított és 
nem bürokratikus folyamat. Ebben igen nagy sze
repet játszik és kell, hogy játsszék a munkaverseny 
elmélyítése és további kiszélesítése . . .“ Nos, a 
munkaverseny elmélyítésének és kiszélesítésének 
éppen az ütemes grafikonszerű termelés feltételei 
vetik meg alapját. A versenynek a vegyipar terén 
fokozott mértékben jelentkező bizonytalansága : 
minek alapján versenyezzünk ? megszűnik és kon
krét, kiértékelhető, reális verseny indul meg az 
egyenletes ütemű meghatározott terv szerinti ter
melésért, a véletlenszerűségek, az ösztönösség le
győzéséért.

Folyó évben valamennyi szerves vegyipari 
vállalat gazdag tapasztalatokra tett szert az üte
mes, egyenletes munka megszervezése terén. 
Hogyha — és ez elsősorban műszaki kádereink 
feladata — az elért eredményeket, tapasztalato
kat jól hasznosítjuk, azokat egymásnak átadjuk 
és általánosítjuk, jelentős mértékben járulunk 
hozzá a szerves vegyipar fejlődéséhez, az előt
tünk álló nehéz, de reális feladatok megoldásához.
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Mi a feladata a Növényolaj és Szappanipari Kutató Intézetnek ?
H O F F M A N N  G É Z A

Régi hiányosságot számolt fel Népköztársa
ságunk kormánya, mikor az ötéves terv vívmánya
ként 1950 júliusában létrehívta a Növényolaj- és 
Szappanipari Kutató Intézetet. Talán kissé köz
helynek tűnik ma már arról szólani, hogy a letűnt 
gazdasági rend idejében mennyire elhanyagolt 
területnek számított egyik vagy másik iparág 
technológiai és egyéb irányainak kutatása, de a 
változás összehasonlíthatósága miatt néhány szó
val a múlt helyzetről is meg kell emlékezni.

A második világháborút megelőző évek kon
junkturálisán megnövelték a növényi olajok, vala
mint szappanok előállításával foglalkozó kis és kö
zépüzemek számát. Különösen a napraforgó foko
zott termesztése szaporította az elavult, nem gaz
daságos gyártási móddal dolgozó vállalatok számát. 
Kutatásról és fejlődésről itt a vállalkozások maxi
mális profitra való törekvése, valamint a háborús, 
erőltetett szükségletek miatt szó sem lehetett. 
Műszaki fejlődés vonalán kissé más képet nyerünk 
a nagyobb és nagy vállalatoknál. Ezek, különösen 
legnagyobb, angol-német tőkével dolgozó növény
olaj- és szappanipari vállalatunk, megnövekedett 
jövedelmeiket részint a régié csökkentése, részint 
a tőke konzerválása céljából, kénytelenek voltak 
korszerű, s a háborús Németországból valamikép 
még megszerezhető olaj-, margarin- és szappan
gyártó berendezésekbe fektetni, minek következ
tében e téren az 1940-es évek gyümölcsözőnek 
tekinthetők. Egészen magától értetődő, hogy ré
szint a külföldi kutatómunka gyümölcseként meg
vásárolt, szabadalmazott berendezések, valamint 
eljárások nagy mértékben korlátozták az esetleges 
hazai kutatási törekvéseket. Egy-egy hazai gyá
runkban mégis kidolgozott eljárás a szabad ver
seny törvényei szerint szigorú gyári titkot képezve, 
nem válhatott közös ipari tulajdonná, Előbb 
említett legnagyobb vállalatunk külföldtől való 
teljes függősége oda vezetett, hogy bár készítmé
nyei elismerten jók voltak, azonban azokon vagy 
techüológiájukban bárminemű változást sohasem 
a magyarországi laboratóriumok dolgoztak ki, 
hanem az akkori Cseh Protektorátusbeli közép
európai központ kutatólaboratóriumai. A magyar- 
országi gyáraknak kutatómunkával kifejezetten 
nem vjblt szabad foglalkozniuk. Ilyen körülmények 
között, jelentős hazai kutatásról, fentiek figye
lembevételével nem is lehetett szó. Ezt az áldat
lan helyzetet számolta fel az államosítás, majd a 
sztfkm$ Kutatóintézetének alapítása.

Térmészetszerűleg korai lenne azt hinni, hogy 
ily nagy múltbeli mulasztások mellett, pusztán 
egy N. T. határozat birtokában könnyen megold
ható volna az új intézményre háruló sok feladat. 
Ipari kutatás hiányában nem volt specialista 
kutatógárda, tehát magának a Kutatóintézetnek 
kellett saját, túlnyomórészt fiatal munkatársakból 
verbuvált gárdáját kinevelni, s a feladatok 
megoldására alkalmassá tennie. Ez a folyamat

többé-kevésbbé valamennyi élelmiszeripari kutató- 
intézet legnagyobb feladatával azonos, de ennél 
az intézetné], különösen elsőévi, indulási szaka
szában kiemelendő.

Időközben Intézetünk magábaolvasztotta az 
ország egyik legrégibb mezőgazdasági ipari ellen
őrző, majd 1949 óta kutató intézményének olaj
részlegét. E részleg 1945-tól a Közellátásügyi 
Minisztérium égisze alatt főleg a kis olajütők terme
lésének ellenőrzésével, illetve a forgalomba hozott 
olajok minőségi vizsgálatával foglalkozott, s ennek 
kapcsán értékes tapasztalatokat nyert hazai nyers
anyagaink minősítése, felhasználhatósága terén. 
Később tevékenységével kapcsolatos kutatási mun
kába is kezdett, mely természetesen nem terjed
hetett és nem is terjedt ki iparunk átfogó kérdé
seire, hisz felettes hatósága nem a növényolajipar, 
hanem a húsipar volt. Tevékenysége ennek elle
nére hasznos segítséget jelentett az iparnak a Nö
vényolaj és Szappanipari Kutató Intézet létre
hívásáig eltelt átmeneti időszakban. Nevezett rész
leggel megerősödve lehetővé vált az anyaiparok 
sürgős gyakorlati és elméleti kérdéseinek átfogó 
vizsgálata, és ma már azt is elmondhatjuk, rész
beni megoldása.

Az Intézet munkaköre — nevéből következő
leg — legalább is : kettős. Zsiradékok (kissé hely
telen a címben szereplő, és a működési kört vél
hetőleg lecsökkenteni látszó „Növényolaj“ meg
jelölés) előállításának, továbbdolgozásának, vala
mint mosószerek (ismét keveset mond a „Szappan“ 
megjelölés) előállításának és felhasználásának kér
déseivel foglalkozik, de mint a későbbi ismertetés
ből ki fog tűnni, munkássága sokkal szétágazóbb 
és szélesebbkörű. Anyaiparaink ugyanis ma már 
nemcsak fentiekben megjelölt termékek előállítá
sával foglalkoznak, hanem nagy számban termel
nek olyan melléktermékeket, vagy egyéb anyago
kat, melyeknek értékesítési lehetőségei sokszor 
még az alapgyártmányok fontosságát vagy értékét 
is meghaladják. Anyaiparaink közé tartozik a nö
vényi olaj-, ételzsír-, margarin-, zsírsav-, szappan-, 
mosószer-, glicerin-, kozmetikai-, háztartásvegyipar, 
valamint a húsipar egyik legfontosabb gyártási 
ágazata : az állati zsiradékok és zsírtartalmú mel
léktermékek előállítása. Ezekből következik, hogy 
az Intézet munkássága nem szorítkozik elnevezé- 
zéséből kiolvasható szűk körre. Sőt jelenleg arról 
lehet már szó, hogy a szappan- és kozmetikai ipar 
részére szükséges illatanyagok előállításának és fel- 
használásának vonalán is kutatásokat kell végez
nünk, természetesen más intézetekkel karöltve.

Vizsgálataink alapjában kiterjednek a fent 
megjelölt gyártási ágazatok valamennyi jelenleg 
döntőbb kérdésére. Bár ma időszerűbb az ötéves 
terv legfőbb célkitűzésének, a nehéziparnak min
den eszközzel való támogatása, tehát a többter
melés biztosítása, azonban feladataink között szép 
számmal szerepelnek elméleti jelentőségű és per-
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spektivikus kérdések is. A jelen feladatai között 
elsőrendű helyet foglal el az olajkinyerési eljárások 
gazdaságosabbá tétele. Jelentős eredményeket ér
tünk el ezen a téren. Vizsgálataink alapján ma már 
iparilag is bebizonyított és rövidesen általánosan 
felhasznált tény lesz, hogy a napraforgó hajalá- 
sának fokozásával, sőt akár teljes héj mentesítésé
vel, megfelelő hő- és nedvességkezelési (fehérje 
denaturálási) eljárás alkalmazása mellett a kapaci
tás megnövekedése következik be, és nem kell az 
eddig téves hiedelem alapján préselési és extrak- 
ciós kapacitáscsökkenéssel (kisebb olajhozammal) 
számolni. A teljes hajalás bevezetése egyúttal nö
velni fogja hazai természetes fehérjeforrásaink szá
mát, ugyanis ennek eredményeként emberi táplál
kozásra alkalmas tápanyaghoz jutunk az extrahált- 
dara formájában, mely héjtartalmánál fogva eddig 
kizárólag csak állattakarmány formájában volt 
értékesíthető. A kedvező felhasználhatóság kimu
tatásánál Intézetünknek nemcsak elvi, hanem kí
sérleti és gyakorlati érdemei is jelentősek.

Új zsiradéktípusok bevezetésére és felhaszná
lására nyújt módot az általunk kidolgozott észter- 
olajgyártási technika. Az eljárás segítségével zsira
dékokból igen kis energiaráfordítással glicerint és 
egyértékű alkoholokkal képezett zsírsavas észte
reket, ú. n. észterolajókat lehet előállítani. Az ész
terolajok étkezési célra való előállítását és felhasz
nálhatóságát ugyancsak sikerrel kidolgoztuk.

Egyik eredményes kísérletünk folyománya
ként új emulgátorok szintézise nyert megoldást, 
melyeket jó eredménnyel használhat fel az emul
ziókat előállító margarin-, kozmetikai-, gyógyszer- 
ipar, sőt a sütőipar is.

Monogliceridek néven ismeretesek ezek a vál
tozó mennyiségű aktív-anyagot tartalmazó modi
fikált zsiradékok. Ezek keletkezési feltételeinek 
megállapítása tette lehetővé, hogy megállapítsuk 
a zsiradékok bontásakor (hidrolízisekor) keletkező 
glicerin és zsírsav hozamának optimális fokra való 
beállítását. Ennek a munkának eredményeként 
iparunk több és jobb minőségű zsírsavhoz, illetve 
glicerinhez jutott, sőt a termelési kapacitás is meg
növekedett. A zsírbontás katalizátorainak vizsgá
lata közben új, ásványolaj alapú zsírbontószert 
dolgoztunk ki mely fenti eredmények elérését 
ugyancsak elősegítette.

Olajok finomításának korszerű iránya az oldó
szeres (extrakciós) eljárás. Olajok biológiailag érté
kes anyagainak finomításközbeni párhuzamos el
távolítását oldotta meg az Intézet. Az elméleti 
kérdések tisztázása nagyban elősegíti majd az ipar 
műszaki fejlesztését.

Az ipar alapanyagainak kiszélesítése vala
mint új zsiradékforrások nagyobb kiaknázása te
rén, vagyis új technológiai eljárások kidolgozásá
val Intézetünk értékes munkát végzett, különösen 
a húsipar és malomipar területén. Egyik munkatár
sunk kezdeményezte és oldotta meg a rizscsíra 
olajipari célra való dúsítását, mellyel párhuzamo
san a törmelékrizs textilipari célra is felhasznál
hatóvá vált. Ugyancsak munkásságunk ered
ményeként növekedett vágóhídjainkon a csont
zsír és a pataolaj mennyisége és minősége. Vizsgáló

dásaink kiterjedtek a csonthéjas magvakon, szőlő
magvakon keresztül az egyéb gabonacsírákra, sőt 
munkásságunk következtében jelentősen megja
vult az állatifehérje takarmányok minősége, s 
ugyanakkor jobb minőségű és nagyobb mennyi
ségű hulladékzsiradékot tudtunk egyes iparok ré
szére átadni.

Melléktermékeink között elsőrendű helyet fog
lal el az olajos magvakban kisebb-nagyobb mér
tékben található ipari lecitin, különböző foszfati- 
dok elegye. Ennek kinyerése kényes feladat, miu
tán a késztermék minőségét nagymértékben befo
lyásolja az előállítás módja. Kidolgozott eljárá
sunk szerint napraforgóból is jó minőségi! ipari, 
sőt akár étkezési lecitin állítható elő.

Érdekes, és eddigi tárgyi ismereteinket bővítő 
tények megállapítása mellett foglalkozunk zsira
dékok és zsírsav származékok avasodásának kérdé
seivel. Ezen a vonalon különösen jó eredményeket 
értünk el zsiradékok tárolhatóságának előre való 
közelítő meghatározásával.

Az Intézet munkáiban fontos szerep jut ipar
águnk technológiai feladataival kapcsolatos kér
dések elméleti és gyakorlati tisztázásának. így egy 
igen jelentős kísérletsorozatunk igyekszik tisztázni 
a növényi olajok hidrogénezésével kapcsolatos 
tárgykört. Gyakorlati vonalon ez a kérdés részint 
a hidrogénezés katalizátorainak előállításával, 
vizsgálatával, részint a hidrogénezés egyéb külső 
befolyásoló körülményeinek a hidrogénezésre gya
korolt hatásával foglalkozik. Eredményeink segít
ségével mód nyílik az eddigi alkalmazott katalizá
torok választékának, specifitásának bővítésére, 
illetve az eddig alkalmazott monoton hidrogéne- 
zési technika megváltoztatására, mely az előállí
tott hidrogénezett (keményített) zsiradékok tulaj
donságainak megváltozásával jár. Munkásságunk 
változatos jellegét fokozza, hogy bár ma az élelmi
szeripar területén tevékenykedünk, de gyártmá
nyaink széles skálája szerepel egyéb iparágak (fő
ként a vegyipar) területén. A keményített zsiradé
kokat nagy mennyiségben használja a szappan-, 
az édesipar, az ásványolajipar és az ipari segéd
anyaggyártás. A növényvédelem, az egészségügy, 
a nyomda-, a bőr-, textil-, a robbanószergyártás, 
műszeripar és még számtalan egyéb iparág is fel
használja különböző termékeinket. Ez arra mutat, 
hogy iparunk egyre inkább vegyipari jellegűvé vá
lik. Miután a meglévő gyártmányokkal szemben 
állandóan növekszenek a követelmények, mind 
azok minősége, mindazok választéka tekintetében, 
így munkánk gyakran kibővül a tervszerint előírt 
feladatok mellett, napi jellegű feladatok megoldásá
val. Számtalan alkalommal végzünk kiszállást 
saját és társiparaink vállalatainál, ahol részint 
azok napi problémáinak, részint saját terv vágj7 
tervenkívüli munkánk eredményének üzemi meg
valósítása érdekében fáradozunk. Ilyen alkal
makkor Intézetünk bepillantást nyert sok egyéb 
iparági kérdés mélyére, s ennek eredményekép 
sikerült saját iparának választékát és gyárt
mányainak minőségét javítania. A szappan- és 
mosószer vizsgálatok keretében új vizsgálati 
módszerek segítségével korszerűen tudjuk jel.
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lemezni azok tulajdonságait, s éppen az elvég
zett vizsgálatok segítségével új nagyüzemi 
mosási technika, valamint háztartási mosószer
típus gyakorlatbavétele vált lehetővé.

Különlegesnek látszó tevékenységet végzett 
Intézetünk, mikor egy-egy kutatási eredményé
nek bevezetése érdekében olyan feladatokat is el
vállalt, melyek semmikép sem illenének Intéze
tünk profiljába. így pl. egyik új zsírbontószerének 
mielőbbi ipari legyártása érdekében külkereske
delmi tárgyalásokat kezdeményezett és folytatott, 
és eljárt bizonyos árucserék (kompenzációk) érde
kében, csakhogy saját ipara részére az új termékhez 
szükséges nyersanyagot biztosítsa. Ezirányú tevé
kenységünk nemcsak erre az egy esetre korlátozó
dik. Erről azonban azok bonyolultsága miatt 
itt beszámolni nincs módomban.

Az Intézet fentvázolt sokirányú tevékenysége 
rövid fennállása alatt is biztosította az anya- és 
társiparok rokonszenvét és megbecsülését.

Ennek ellenére az Intézet ma is számtalan 
olyan problémával küzd, mely még a jövőben vár 
kielégítő megoldásra.

így igen hiányos a szakirodalommal való el
látásunk, s emiatt a dokumentációs és irodalmi 
összefoglaló (előkészítő) tevékenységünk sok kí
vánnivalót hagy maga után. Ennek ma főleg ipar
águnk látja kárát. Önálló szaklap hiányában nem 
kielégítő az Intézet eredményeinek közlésére ren
delkezésre álló folyóiratterjedelem, s ez ismét igen 
hátrányos az anyaiparok részére.

Nem kielégítő a tanulmányutakon való rész
vételünk gyakorisága, és vannak bőven olyan 
tanulmányutak, melyeken a Kutatóintézet munka
társai nem vehetnek részt, bár a kutatást érintő 
kérdések tanulmányozása is a programmukban 
szerepel. így természetesen nem tudjuk kiépíteni 
a külföldi, főleg népidemokratikus államok és a 
Szovjetunió társintézeteivel a személyes kapcso
latokat, melyeknek hiányát munkánkban igen 
érezzük.

Ilyen és más nehézségek ellenére sikerült az 
iparág korszerűsítése céljából nélkülözhetetlen in
tézmény alapjainak megvetése, s tudjuk és bízunk 
benne, hogy az ötéves terv további sikerei Intéze
tünkre is jótékonyan fognak kihatni.

A műanyagfeldolgozó ipar jövője
n E  M E  T K R  J Ó Z S E F

A műanyagfeldolgozás, mint egészen új ipar, 
természetszerűleg még a fejlődés kezdetén áll. 
Még sok helyen látjuk a gumifeldolgozás mód
szereit és gépeit, majdnem minden változtatás 
nélkül műanyagfeldolgozásra átültetve. A fejlődés 
kezdetén ez természetes volt, azonban ma már 
elmaradást jelent. Sajnos, hazánkban ez a helyzet. 
Miközben az egész világon sokezer szakember 
állandóan fejleszti a már ismert módszereket és 
nap, mint nap új és új feldolgozási eljárásokat 
dolgoz ki, mi tovább dolgozunk az először átvett 
gépekkel és módszerekkel. Fejlesztési terveinkben 
új gépek és módszerek alig szerepelnek, a fejlesz
tést úgy akarjuk megoldani, hogy a már 20 éve 
használt gépekből igyekszünk mind többet és 
többet építeni, illetve beszerezni.

Ez a lemaradás —- be kell vallanunk —- csak 
a műanyagok feldolgozása terén áll fent teljesen. 
A műanyagok előállítása területén sokkal vigasz
talóbb a kép. Kormányzatunk felismerte a mű
anyagok rendkívüli fontosságát és így a műanya
gok előállítása terén a különböző egyetemi inté
zetekben, a Műanyagipari Kutató Intézetben és 
más kémiai kutató intézetekben komoly munka 
folyik és máris komoly eredmények születtek. 
Ezek az eredmények és az ezeket kidolgozó inté
zetekben kinevelődő műanyag-kémikus szakembe
rek az első és második ötéves terv folyamán a 
hazai műanyagipar fejlődésének két feltételét 
— a nyersanyagellátást és kémikus szakember 
utánpótlást — biztosítani fogják.

A műanyag-kémikus szakemberek nevelésé
ről a fentieken kívül az egyetemi oktatás kereté
ben is gondoskodtak. A Műszaki Egyetem esti

tagozatán külön műanyagtagozat van és a nappali 
tagozat tanrendjében is szerepel a műanyag
kémia. Ezzel szemben a műanyagfeldolgozó ipar 
fejlődésének egyik feltételéről sem történt gondos
kodás. Régebben — egy-két évvel ezelőtt — tan
folyamok indultak a jelenleg műanyagfeldolgozás
sal foglalkozók továbbképzésére és ezzel kapcsolat
ban rokon munkaterületeken dolgozók átképzé
sére. Ezek a tanfolyamok a kezdeményezők min
den erőfeszítése ellenére —- megfelelő támogatás 
és látogatottság hiányában — abbanmaradtak és 
azóta semmi jel sem mutat arra, hogy valamilyen 
más úton történne gondoskodás a szakemberkép
zés és utánpótlásról. Szó van ugyan egy műanyag
tanszék felállításáról, de ez is igen szűk keretek 
között és inkább műanyagkémiai jelleggel fog 
bírni. Még szomorúbb lesz a műanyagfeldolgozás 
jövőjének képe, ha a fentiek után felállítjuk a mű
anyagelőállítás és műanyagfeldolgozás szakember 
szükségletének mérlegét. Vegyünk például egy 
PVC-előállító üzemet és gondoljuk meg, hogy 
annak műszaki irányításához hány vegyészmér
nökre és vegyésztechnikusra lesz szükség, majd 
próbáljuk kiszámítani, hogy az itt nagyban gyár
tott PCV-feldolgozásához hány feldolgozó gyárra 
és azok irányításához hány feldolgozó mérnökre 
és technikusra lesz szükség. Nyugodtan állíthat
juk, hogy minden műanyag-előállító kémikusra 
legalább 5—6, de esetleg még jóval több feldol
gozó szakember jut. A feldolgozó szakemberekben 
ma is nagyobb a hiány, mint az előállító szakembe
rekben és az ipar fejlődésével ez rohamosan nő. 
Teljes lesz a jelenlegi helyzetről alkotott kép, ha 
meggondoljuk, hogy a műanyagfeldolgozó szak
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emberek képzéséhez hosszabb idő kell, mint 
amennyi az első műanyaggyár megindulásának 
időpontjáig rendelkezésre áll. A műanyagfeldol
gozás szakember utánpótlásának problémája, mint 
látjuk, igen nagy, annak megoldása csak kormány- 
intézkedéssel lehetséges. Emellett azonban a jelen
leg feldolgozással foglalkozó szakemberekre is igen 
fontos feladat és nagy felelősség hárul. Az előb
biekben részben már említettük a műanyagfeldol
gozás technológiájának nagy fejlődését, mely ha
zánkban alig éreztette hatását. Ez az elmaradás ki
zárólag a műanyagfeldolgozó szakemberek hibája

és a felelősséget ezért nekik, illetve nekünk kell 
viselnünk.

Be kell vallanunk, hogy a kémikusok jobban 
szívükön viselik a magyar műanyagipar jövőjét. 
Ezt ismét bebizonyították azzal, hogy számukra 
is szűk terjedelmű szaklapjukban állandó helyet 
biztosítanak a műanyagfeldolgozás fejlődését szol 
gáló cikkek számára. Ragadjuk meg az alkalmat 
és e helyen szakcikkek írásával adjuk át tudásun
kat, tapasztalatainkat munkatársainknak, hogy 
legalább részben jóvátegyük eddigi mulasztá
sainkat.

Hőre keményedő műanyagok feldolgozása
D E M E T E R  J Ó Z S E F

A műanyagfeldolgozás és alkalmazás kereté
ben sorozatcikkekben ismertetni akarjuk a mű
anyagfeldolgozás korszerű technológiájának alap
jait képező elméleti és főként gyakorlati szabályo
kat. Ennek keretében ismételten elő fog fordulni, 
hogy az elmélet és a gyakorlatban kialakult sza
bály látszólag ellentmondanak egymásnak. Ez 
részben a gyakorlati szubjektív módszereknek, rész
ben az elmélet mai elmaradottságának az ered
ménye. Éppen a még kialakulóban lévő feldolgo
zási szabályok fejlesztése miatt felhívjuk az összes 
kartársakat, hogy gondolataik és gyakorlati ta
pasztalataik közlésével szóljanak hozzá az e soro
zatban megjelenő cikkekhez és segítsenek ezzel is 
a korszerű technológia kifejlesztésében.

I. Közlemény : A  keményedés időegyenlete állandó 
nyomásnál

Mielőtt a hőre keményedő műanyagok feldol
gozásánál végbemenő folyamatokat részletesen 
megvizsgálnánk és e vizsgálat alapján törvényeket, 
illetve szabályokat próbálnánk felállítani, előbb a 
fogalmakat kell tisztáznunk. A gyakorlatban ki
alakultak a feldolgozási folyamatok egyes fázi
saira bizonyos elnevezések, azonban ezek részben 
kétértelműek, másrészt több elnevezés is van 
ugyanazon fogalomra. Cikksorozatunkat felhasz
náljuk arra is, hogy az egyes témák tárgyalása 
folyamán fokozatosan megteremtsük az egységes 
elnevezéseket az egyes fogalmakra és így kialakít
sunk egy egységes műanyagtechnikai nyelvet. 
A keményedés időegyenletének tárgyalásával 
kapcsolatban az alábbi fogalmakra lesz szük
ségünk :

Keményedési idő és érési idő : e két már eddig 
is használatos kifejezés jelentése eddig nem volt 
pontosan tisztázva. Mindkét kifejezés nagyjából 
ugyanazt jelentette éspedig azt az időtartamot, 
mely sajtolásnál a szerszám teljes összezárásának 
időpontjától a kondenzáció befejezéséig, azaz a 
kész tárgy kivételének kezdetéig eltelt. Ezt az idő
tartamot, illetve a sajtolási folyamat e fázisát 
nevezzük a jövőben érési időnek. A keményedési 
idő jelentse azt az időtartamot, mely a műanyag

felmelegítésének kezdetétől a kondenzáció (jövőben 
keményedés ?) teljes befejezéséig eltelt, függetlenül 
attól, hogy a felmelegítés a szerszámban kezdődik, 
vagy egy előmelegítő berendezésben.

A keményedési időnek ilyen átfogó fogalma
zása az irodalomból is közismert és általában a 
következő egyenlettel szokás jellemezni:

t k = t f -f- tr (1)

Ebben az egyenletben U- a keményedési időt 
jelenti a fentiekben leírt definíció szerinti jelen
téssel. A felmelegítés időtartamát í/-el és a kon
denzáció lefolyásának időtartamát ír-rel jelöltük. 
Mivel a kondenzáció már a felmelegedés alatt meg
indul, tr értéke tj értékétől függ, így összegük, azaz 
tk is függ a felmelegítés tj időtartamától. Éz az 
egyenlet tehát jelenlegi formájában a gyakorlat 
számára nem sokat mond, abból következtetése
ket levonni nem igen lehet, különösen mert nem ad 
választ arra, hogyan változik tr, ha változtatjuk a 
tj felmelegítési időt. Éppen ezért ebbe az egyen
letbe be kell vinnünk a tr és tj közötti összefüggést.

A tj és tr közötti összefüggés megérthető az 
alábbi kísérletsorozat eredményei alapján :

Pontos hőfokszabályozással és keverővei el
látott edénybe különböző mennyiségű — 10, 20, 
30 g — gyantaport helyezve és szobahőmérséklet
ről állandó keverés közben különböző hőfokeme
lési sebességgel azonos kondenzációs hőfokra fel
melegítve, majd ezen a hőfokon teljesen kikonden
zálva, a felmelegítési és kondenzációs időtarta
mokra, az 1. ábra szerinti eredményeket kapjuk. 
A grafikon vízszintes tengelyére a tj felmelegítési 
időtartamok vannak felvíve, melyek az anyag 
mennyiségével és a felmelegítés, azaz hőközlés 
gyorsaságával változnak, konstans kondenzációs 
hőfok esetén. A függőleges tengelyre a felmelegítés 
időkhöz tartozó tn kondenzációs idők, azaz azon 
időtartamok vannak felvíve, melyek a felmelegí
tés befejezésétől, azaz a kívánt kondenzációs hő
fok elérésétől a kondenzáció teljes befejezéséig el
telnek. Mint az 1. ábrán látható, a tn' kondenzáció 
idők egy görbével összeköthetők, amit felfogha
tunk úgy is, hogy azonos görbére esnek. A görbe
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alakjából látható, hogy a konstans hőfokon tör
ténő kikondenzáláshoz szükséges te' időtartamok 
növekvő felmelegítési gyorsaságoknál, tehát csök
kenő í/ felmelegítési időknél nőnek és legmagasabb 
értéküket a görbének az y  tengellyel való metszés
pontjában, tehát végtelen gyors felmelegítésnél

érik el. Az is látható, hogy a te' kondenzációs idő
tartamok függetlenek az anyag mennyiségétől és 
csak a felmelegítés sebességétől és időtartamától 
függnek. Pl. a 10 g-os gyanta kondenzálásához az 
ábra szerint hosszabb idő kellett, mint a 20, vagy 
30 g súlyúhoz, mert a 10 g-os gyantánál volt a leg
nagyobb a felmelegítés sebessége.

A kísérlet alapján látjuk, hogy a kondenzáció 
két fázisa csak a kondenzáció hőfokában külön
bözik egymástól. A felmelegítési fázisban a kon
denzáció állandóan növekvő, míg a második fázis
ban konstans hőfokon folyik. A második fázishoz 
szükséges időtartam annál rövidebb, minél hosz- 
szabb ideig tart a felmelegítés, azaz minél jobban 
előrehalad a felmelegítés alatt a kondenzáció. Azt

az időtartamot, amennyivel a kondenzáció máso
dik fázisához szükséges idő csökken a felmelegítés 
alatt végbemenő kondenzáció révén, nevezzük el 
redukált felmelegítési időnek — jele t/r. A redukált 
felmelegítési idő tehát az az időtartam, amennyi 
idő alatt a felmelegítés felső — constans — hőfo
kán a kondenzáció éppen annyira haladna előre, 
amennyire előrehaladt a felmelegítés folyamán. 
A 2. ábra alapján látható, hogy egy adott felmele
gítési időhöz tartozó redukált felmelegítési idő 
éppen egyenlő a végtelen gyors felmelegítéshez 
tartozó te és az adott felmelegítési időhöz, illetve 
sebességhez tartozó te' kondenzációs időtartamok 
különbségével, azaz :

tfr — te —- te (2)
illetve

te' =  te — t/r (3)
Ezzel az 1. egyenlet, azaz a keményedés idő- 

egyenlete a következő alakban írható fel :
h  = t f +  (te — t,r) (4)

A keményedés időegyenlete a hőrekeményedő 
műanyagok feldolgozásának alapegyenlete. Nem
csak a sajtolás és fröccssajtolás egyenletei vezet
hetők le belőle, hanem kiolvashatók belőle a fel- 
dolgozási technológia fejlesztésének irányelvei is.

A (4) egyenletből látjuk, hogy amennyiben 
a felmelegítést egészen a kondenzáció, azaz a saj
toló szerszám hőfokáig előrevisszük, úgy az egyen
let második — (te— t/r) — tagjának értéke füg
getlen a sajtolt tárgy nagyságától, illetve falvas- 
tagságától. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a fel- 
melegítést — előmelegítés formájában — a szer
számon kívül végezzük, úgy egy egészen vastag 
falú tárgy ugyanannyi idő alatt sajtolható, mint 
pl. egy 1 mm falvastagságú. Az is kiolvasható a 
keményedés időegyenletéből, hogy a felmelegítést 
a lehető legnagyobb sebességgel kell végezni, mert 
a te— tjr tag értéke akkor kevésbbé csökken, tehát 
magasabbra lehet menni a kondenzáció hőfokával 
a „befagyás“ veszélye nélkül.

Fentiek alapján a hőrekeményedő műanyagok 
technológiájának fejlesztése az anyagfelmelegítés 
sebességének növelése és annak segítségével a kon
denzáció hőfokának emelése révén addig a hatá
rig lehetséges, ahol a vastag és vékonyfalú tárgyak 
sajtolási ideje közti különbség már eltűnik.

A modern technológiának — úgy a sajtolásra, 
mint a fröccssajtolásra vonatkozó — egyenletei 
a keményedés (4) időegyenletéből vezethetők le. 
Ezeknek ismertetését következő közleményeink
ben fogjuk közölni.
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Rozsdásodás gátlása szállítás és tárolás közben
A Korróziós Munkabizottság 1. sz. közleménye.

Köztudomású, hogy a különböző fémekből 
készített műszerek, szerszámgépek és általában 
gépalkatrészek tárolás és szállítás alatt sokszor 
nagymértékben megrozsdásodnak és ezzel értékük 
igen jelentősen csökken. Ez a rozsdásodás néha 
napokon belül észlelhető, néha csak hetek múlva 
jelentkezik, de mindenképpen nagy veszteséget 
jelent különösen export szállítmányoknál. Ezen a 
vonalon további probléma, hogy egyes export 
szállítmányaink, amelyek tengerentúlra kerülnek, 
hetekig, sőt hónapokig vannak tropikus hőfoknak 
és a tengeri levegő támadó hatásának kitéve.

A rozsdásodás gyakran már a gyártás alatt 
is fellép és ez újabb megmunkálást tesz szüksé
gessé, ez pedig a gyártmányok méretét változtatja 
és pontosságát csökkenti.

A rozsdásodást általában a levegő vízgőz és 
oxigén tartalma, valamint az égéstermékekből szár
mazó gázok okozzák.

A fém felületén a levegőből lecsapódó pára 
(adszorbeálódó vízgőz) önmagában is korrozív, 
ezt a hatását csak növelik a benne oldódó gázok. 
Nagyon veszélyes ebből a szempontból a levegő
ben lebegő szénpor is. Ez adszorbeálja a levegőben 
lévő aktív gázok egy részét és a fémfelületre le- 
szállva, az ott lévő víz a gázokat (S02) feloldja 
s így egy-egy ponton nagy koncentrációjú oldat 
keletkezik, ami helyi korróziós elemek képzésére 
vezet és mély bemaródásokat okoz (lyuk-korrózió). 
Különös veszélyt jelent tengeri szállításoknál a 
tengeri levegőben finom köd alakjában eloszlatott 
tengervíz sótartalma, a kloridionok fokozott támadó 
hatása következtében.

Az eddig alkalmazott legkülönbözőbb csoma
golási módszerek elégtelennek bizonyultak a fel
sorolt hatóanyagok elleni védelemre és ezért a táro
lás és szállítás közbeni korrózió megszüntetése 
mindezideig megoldatlan probléma.

Ismeretes, hogy igen sok fémtárgyat, pl. szer
számokat, gépek kenési felületeit, természetüknél 
fogva nem lehet állandó jellegű bevonattal (nikke- 
lezés, festés stb.) védeni. Ezeknél ú. n. időleges 
védelmet biztosítanak vazelin vagy cerezin jellegű 
anyagok felhordásával.

Számos ilyen anyaggal próbálkoztak, amelyek 
mind azt a célt szolgálták, hogy a megvédendő 
fémet bevonattal válasszák el a korróziót okozó 
anyagoktól.(2) Mindezek az anyagok csak korláto
zott hatást mutattak vagy pedig sokszor egészen 
hatástalannak bizonyultak.

A legutóbbi időkben folytatott kutatások 
derítették ki, hogy a rozsdásodást gátló anyagnak 
az alábbi követelményeket kell kielégítenie :

1. megfelelő tömör réteg létesítése a fém 
felületén,

2. megfelelő nedvesítő vagy adszorpciós ké
pesség,

3. pórusmentesség,
4. vizet taszító képesség (hidrofobitás),
5. könnyű felhordhatóság,

6. ne kelljen a felületről eltávolítani vagy 
könnyen lehessen eltávolítani.

Az eddig használt anyagok tulajdonságait a 
fenti szempontok szerint vizsgálva, az alábbi meg
állapításokat tehetjük :

1. A vazelinrétegek elég tömörek, de a cerezi- 
nek már könnyen repedező és leváló bevonatot 
létesítenek.

2. Tekintettel arra, hogy a vazelinek és cere- 
zinek igen nagy részben apoláros és kevéssé poláros 
szénhidrogénekből állnak, a poláros fémfelületeket 
viszonylag rosszul nedvesítik.

3. A vazelin aránylag pórusmentes bevonatot 
létesít, a cerezin-féleségek ellenben — különösen 
ha oldószerekkel hordták fel a megvédendő felü
letre — az oldószer elpárolgása után lyukacsos 
réteget alkotnak.

4. A hidrofobitás szempontjából az említett 
anyagok önmagukban kielégítően viselkednek. Ez
zel szemben, mivel a fém poláros felület, a víz job
ban adszorbeálódik rajta, mint az eddig használt 
nem poláros védőanyagok, a víz tehát ezeken át
hatolva, a védendő felületről kiszorítja azokat.

5. A vazelin felhordhatóság szempontjából
nagyjából megfelel, bár szórásra alkalmatlan; 
a cerezin-féleségek mindenképpen nehezen vihe
tők fel. *

6. A vazelin- és cerezin-féleségeket a védett 
felületről szénhidrogén oldószerekkel könnyen el 
lehet távolítani, ezzel szemben, különösen a kenési 
felületekről, feltétlenül el is kell a bevonatot távo
lítani.

Az e téren jelenleg fennálló rendkívüli nehéz
ségek kiküszöbölésére a Magyar Kémikusok 
Egyesületének veszprémmegyei csoportja munka- 
bizottságot hozott létre a Magyar Ásványolaj- és 
Földgáz Kísérleti Intézet és Nehézvegyipari Ku
tató Intézet dolgozóiból. A munkabizottság fel
adatául tűzte ki, hogy a fenti szempontoknak 
lehetőleg mindenben megfelelő és kielégítő védő
bevonatot állítson elő. A Magyar Ásványolaj és 
Földgáz Kísérleti Intézet kutatói vállalták, hogy 
az egyes kikísérletezendő anyagokat brigádmun
kában előállítják, a Nehézvegyipari Kutató Inté
zet dolgozói pedig az így előállított anyagokat 
korszerűen felszerelt laboratóriumukban rozsdá
sodást gátló hatásuk szempontjából vizsgálták.

Az előzőkben megállapítottuk, hogy az eddig 
alkalmazott anyagok rozsdásodást gátló hatása 
nem kielégítő. Elméleti okokból következik, hogy 
a felsorolt legfontosabb követelményeknek csak 
olyan vegyidet felelhet meg, mely egyrészt a polá
ros fémfelületre erősen — mégpedig a víznél na
gyobb mértékben — adszorbeálódik, másrészt 
pedig a vizet taszítja. Erre a célra tehát olyan 
vegyület alkalmazható, melynek molekulája rész
ben a fémhez tapadó poláros, részben pedig hidro- 
fób jellegű, apoláros gyököket tartalmaz.

Ezt a követelményt teljesítik többek között 
egyes hosszú alkilláncot tartalmazó, vízben oldha
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vizsgálati idő (óra)

1. áb ra .A kiértékelés azon az alapon történt, hogy az előzőkben említett rozsdásodást elősegítő körülmények között, a védendő felületen mennyi idő múlva jelentek meg az első rozsdafoltok és ezek a felület hány százalékát borították be.Az alábbiakban feltüntetett görbék ezeknek a kísérleteknek kiértékelési adatait tartalmazzák
WOl------------ -—

telített vízgőzös (1. sz. ábra) és sópermetes (2. sz. 
ábra) atmoszférában. Az 1. görbe a tiszta cerezint , 
a 2. görbe a technikai vazelint, a 3. görbe a 15% 
aktív anyagot motorolajban oldva, a 4. görbe 
pedig 30% aktív anyagot motorolajban oldva 
tartalmazó védőbevonat hatását tünteti fel. Nagy
ságrendileg felülmúlta az egyéb védőbevonatokat 
hatásában a 30% hatóanyagot tartalmazó motorolaj- 
oldat. Az eredményeket gyakorlati tapasztalatok 
alapján kivetítve ez azt jelenti, hogy ez a bevonat 
még fokozott igénybevétel esetén is többhónapos 
korrózió elleni védelmet biztosít.

A vizsgálatokat kiterjesztettük a hatóanyag 
oldószeréül használt olaj mennyiségének és minő
ségének hatására is. A vizsgálatokból kitűnt, hogy 
a motorolaj a legjobb oldószer és hogy a védőhatás 
az aktív anyag koncentráció-növekedésével ará
nyosan növekszik. Optimális koncentrációként a 
30%-ot állapítottuk meg.

Ezzel az anyaggal, amelyet „Korozitol“-nak 
neveztünk el, kiegészítésképpen további vizsgála
tokat is végeztünk : foszfátozott fémfelületeket telí
tettünk „Korozitol“-lal és azokat egy hónapig a 
szabad levegő hatásának tettük ki. A körülménye
ket súlyosbította az állandóan nedves időjárás és 
a levegő nagy kéndioxidtartalma. E körülmények 
között a párhuzamosan vizsgált, csak vazelinnal 
védett lemez, valamint a feketített (oxidált) és 
ugyancsak vazelinnal védett lemez két nap alatt 
50%-os rozsdásodást mutatott, míg a foszfátozott 
és „Korozitol“-Iái védett lemez egy hónap után rozs- 
dásodásnak még nyomait sem mutatta.

Az előzőkben felsorolt követelményeknek a 
„Korozitol“ a következőképen tesz eleget :

1. Nagy aktív anyag tartalma következtében 
a „Korozitol“ igen erősen tapad és tömör réteget 
alkot a felületen. Hangsúlyozni kell, hogy ebből a 
szempontból nem a tapadó réteg vastagsága, ha
nem a tapadás erőssége a döntő.

2. Mivel a „Korozitol“ poláros csoportokat is 
tartalmaz, adszorpciós affinitása fémfelületen lénye
gesen nagyobb, mint a túlnyomóan apoláros alkat
részeket tartalmazó vazelinnek és cerezinnek.

3. Tekintettel arra, hogy a „Korozitol“ folyé
kony halmazállapotú, pórus-képződésről szó sem 
lehet

4. A  „Korozitol*4 a poláros csoportok mellett, 
apoláros szénhidrogénláncokat tartalmaz. Mivel

2. áb ra .

1. ipari vazelin
2. adalékolt vazelin
3 3 0 % aktív anyag motorolajbar

vizsgálati idő (napi

I
1. tiszta cerezin
2  ipari vazelin
3  1554 aktív anyag motorolajban 
4.30%  aktív anyag motorolajban
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az anyag a fém felületén orientáltan adszorbeáló- 
dik, a 'poláros csoportok a fémfelület felé fordulnak, 
kifelé pedig az apoláros csoportok vizet taszító hatása 
érvényesül.

5. A „Korozitol“ bármely eljárással (szórás, 
mártás stb.) könnyen felvihető a megvédendő fém 
felületére.

6. A „Korozitol“ a felületekről szénhidrogén 
oldószerekkel (benzin, petróleum stb.) könnyen 
lemosható, de erre nincs is feltétlenül szükség, mert 
a bevonat vékony s a kenési felületekről sem kell 
eltávolítani, mert önmaga is kenőhatású.

További előnye a ,,Korozitol“-nak a benzin
nel és cerezin-oldattal szemben, hogy nem tűz- és 
robbanásveszélyes, a vazelinnal szemben pedig az, 
hogy a felület egységére felviendő mennyiség lénye
gesen kisebb. Vazelin esetében 47,5 g/m2, ,,Koro- 
zitol“-ból pedig mindössze 9,6 g/m2 szükséges a 
megfelelő védőbevonat kialakításához.

Műszaki
Ákrtlnitril felhasználósa a inűbőriparban

Számos eddigi elképzeléssel szemben mind nagyobb 
tért hódít az utóbbi években az akrilnitril kopolimerek 
kötőanyagként történő felhasználása. A felhasználás 
emelkedését gazdaságilag alátámasztja az a tény, hogy 
az akrilátok egy részét akrilnitrilből gyártják. Az akril
nitril közvetlen felhasználása a gyártást így egy lépéssel 
megrövidíti, egy folyamatot feleslegessé tesz.

Az akrilnitrilnek mint kötő- és ragasztóanyagnak 
felhasználását igen nagy érdeklődés előzte meg. Az 
akrilnitril polimerizátumok előállításánál mutatkozó 
nehézségeket már csak azért is érdemes volt leküzdeni, 
mert az ilyen kötőanyagokkal készült rostműbőrök 
fizikai és mechanikai állandói nagymértékben növeked
nek, a késztermék jó tulajdonságai erősen fokozódnak. 
Külön ki kell emelni az akrilnitril polimerek nagy kémiai 
ellenállását (oldószerek, savak, lúgok stb.) kopásálló
ságát (hajtogatás és egyéb igénybevételekkel szemben), 
melyek mind igen nagy előnyt jelentenek.

A rostműbőrök előállítására már eddig is eredménye
sén felhasznált kötőanyagok közül az Acronal 450 
20% akrilnitril-butirésztert tartalmaz. Ezen túlmenően 
számos újabb leírás és szabadalom foglalkozik az akril- 
nitrilt tartalmazó kopolimerek előállításával. így pl. 
butadién és akrilnitril 1 : 1 arányú keverékét pyroxilin- 
nel keverve igen előnyös tulajdonságú kötőanyag 
állítható elő. A késztermék stearinsavat, ZnO-t, kenet 
és Ca-szilikátot is tartalmazhat, hogy egyes speciális 
tulajdonságok (kopás, nyúlás stb.) tovább javuljanak. 
Ugyanaz a kopolimerhez accelerátort és oldószert adva, 
további speciális bőripari ragasztók készülnek. Más 
szabadalom butadién, — akrilnitril, — vinilklorid vinil- 
acetát, kopolimert állít elő bőripari ragasztók céljaira. 
Az akrilnitril tartalom 25%. Ilyen ragasztóval készített 
műbőrök hidegállósága rohamosan megnő, hajlékony
sága a fagyponton sem csökken érezhetően.

Kísérletek folynak akrilnitrilnek más komponen
sekkel való kopolimerizációjára, hogy a vízfelvételt, 
szögtartóságot, szakítószilárdságot stb. még tovább 
tudják fokozni, s így a természetes bőröknél jobb fizikai 
tulajdonságokkal rendelkező rostbőröket állítsanak elő.

Várnagy Ervin

Műanyagból készült vegyipari csővezetékek
A vegyipari műveletek egyre nagyobb igényeket 

támasztanak a felhasznált vezetékekkel szemben. Olcsó
ságuk, könnyű kezelhetőségük és vegyi ellenállóképesé- 
ségük miatt mindinkább áttérnek a műanyagból készült

A vizsgálatok alapján kitűnt, hogy a „Koro
zitol“ az eddig felhasznált anyagoknál nagyság
rendileg nagyobb rozsdásodást gátló hatást fejt ki és 
ennek alapján ajánlatos gyártását, valamint fel- 
használását haladéktalanul hevezetni. További 
vizsgálatok szükségesek azonban a „Korozitol“ 
használati körülményeinek tisztázására a külön
böző iparágakban, mert természetszerűleg a kor
rózió meggátlására önmagában egy megfelelő 
rozsdagátló anyag nem elegendő, hanem szükséges 
az is, hogy a fémfelületek előkészítése és az anyag 
felvitelének módja is a célnak megfelelő legyen.

IRODALOM

1. O. V. Akiniov : Fémek korróziójának elmélete 
és vizsgálatának módszerei. Nehézipari Kiadó, Buda
pest, 1951.

2. Dr. D. Clayton : Corrosion Prevention in Packa- 
ging. The British Packer, 1951. jan.-febr.

szemle
csővezetékek beépítésére. A felhasználás előtt számba 
kell venni a fellépő igénybevételeket, mert az egyes mű
anyagfajták szerint más és más alkalmazási területen 
válnak be a legjobban. A polivinilidénklorid (Saran) 
csövek az elektromos és rádiócsőiparban, higiénikus 
viselkedésük miatt a gyógyszer- és élelmiszeriparban te r
jedtek el leginkább. A hajlékony polietilén csöveket 
kanyargós ivóvízvezetékek építésénél, valamint szul- 
fátos és egyéb korrodeáló vizek, bányavíz stb. elveze
tésére használják. A földgáz és nyersolaj vezetékeket 
cellulózacetobutirátból készítik. Kötésük egyszerűen 
ragasztással történik. Ezeknek a vezetékeknek előnye, 
hogy korrózióveszély nem léphet fel. A stirol kopoli
merek a rezgéseket, rezonanciát jól állják. Készülnek 
rétegelt poiliészter csövek is, 60—168 mm vastagság
ban, 28% üvegszövetbetéttel. Kísérletek folynak nylon 
csővezetékekkel is.
Industrie des Plastiques Modernes. (1952. szept.—okt.

16—18.)
Várnagy Ervin

Kísérletek a gammexántartalom növelésére hexaklór- 
ciklohexán-nyerstermékebeu

Az utóbbi években nagy jelentőségre te tt szert 
a hexaklórciklohexán gamma módosulata, mint nagy
hatású inszekticid hatóanyag. A klórozás során kialakuló 
nyerstermékek általában 10—12%-ot tartalmaznak a 
hatásos gammexánból, és minthogy a többi, hatástalan 
módosulatú termék felhasználására eddig nem m utat
kozott lehetőség, nagy anyagveszteségeket jelent a 
hatásos anyagnak ez a kis hozama. A klórozás olyértelmű 
befolyásolására, hogy több gamma termék keletkezzék, 
két módszer látszik alkalmasnak : olyan adalékanyagokat 
alkalmazni, melyek a klórozásban a láncreakcióba be
lépnek, azt eltérítik eredeti útjáról. Ezáltal más egyen
súly alakulhat ki, ami kedvező körülmények között 
a kívánt hatást eredményezi. A másik út szerint olyan 
adalékanyagokat alkalmazhatunk, melyek bomlás ú t
ján szabad gyököket hoznak létre, ezek aktiválják 
a klórt és iniciálják a klórozást. Feltehető, hogy az ily- 
módon más mechanizmus szerint megindított lánc
reakció más végtermék-arányt is fog hozni.

Az első típus szerinti adalékanyagok, CS2, etilén, 
CHC13, CH2C12 a reakció sebességét megkétszerezték, 
a gammatartalmat nem növelték a termékben. A sebes
ségfokozó hatás valószínűleg attól van, hogy a mellék
láncreakciók termékei a klórt jól oldják, márpedig a 
klórozás sebessége a klórkoncentrációtól erősen függ.
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A másik út szerinti hozzátétek pervegyületek, fémal- 
kilok, és szerves diszulfidok. Ezek a vegyületek a belő
lük keletkező szabad gyökökkel a klórozást magét 
is iniciálhatják, úgyhogy fotokatalízis nélkül is teljes 
sebességgel végbemegy a reakció. Tetralinhidroperoxid, 
benzopersav, oxiciklohexil hidroperoxid, ciklohexenil 
hidroperoxid és tetraizoamil ón a gamma tartalmat 
18—20%-ig emelték a nyerstermékben. A kétféle ada
lékanyag együttes alkalmazásával olyan eredmények 
jöttek ki, hogy a klórozás nagy sebesség mellett, teljes 
sötétségben, 24—25% gammatartalmú anyagot ter
melt, a szokásosnál lényegesen nagyobb teljes HCH ki
termelés mellett. Leghatásosabb összetétel egyrészről 
oxiciklohexil és ciklohexenil hidroperoxidok 0,5—2%-os 
mennyiségben, és szénkóneg hozzátétek, másfelől tetra
izoamil ón és etilén beadagolása volt. Ilyen összetétel 
mellett a reakció teljes sötétségben is oly sebességgel 
zajlott le, mint máskülönben erőteljes fénykatalízissel, 
a nyers HCH termelés növekedett, az ebben keletkezett 
gamma módosulat elérte a 25%-os átlagértéket. A Né
met Demokratikus Köztársaság vegyészei tehát kereken 
kétszer olyan hatóanyagtartalommal termelik a HCH-t, 
mint amilyen eddig általában ismeretes volt.

W. Langenbeck, Q. Losse, H. Fürst. Chemische 
Technik, 1952. június, 247—251. o. M .J .

Kémia és fotokémia a Föld atmoszférájában

Háború után а У2-rakéták tökéletesítésével lehetővé 
vált a légkör magasabb (őszeinek tanulmányozása. Ezek a 
rakéták 160 kilométer magasságba is eljutnak, de a mérő
műszereket már harminc kilométeren leválasztják és ezek 
ejtőernyővel érik el a földet. így ismerték meg a nyomás 
függését a magasságtól. 120 km-en pl. a nyomás csak 
10-7 atm. Ezekből az adatokból a barometrikus formula 
segítségével kiszámíthatóak az egyes légrétegek hőmér - 
ségletei. 90 km-en a hőmérséklet pl. 200 K°.

Érdekes probléma, hogy mikóp távoznak el a mole
kulák a földi nehézségi erőtérből. Megfelelő kinetikus 
energiát feltételezve, ez ott következik be, ahol a részecske 
az eltávozás közben már nem ütközik. Ez 300 km körüli 
magasságban lehetséges. A szükséges kinetikus ener
giának megfelelő kritikus sebesség a Föld felszínén 11,5 
km/mp. Mivel a vonzóerő a földszinétől eltávolodva csök
ken, azért ez az érték is nagyobb magasságokban kisebb. 
A Maxwell-féle eloszlási képletből kiszámítható, hogy a 
molekulák hányadrésze rendelkezik a szükséges kritikus 
sebességgel. 300 K°-nál pl. a hidrogén molekuláknak csak 
10-10-ed része ilyen gyors. Ebből számítva kiadódik, hogy 
másodpercenként a Föld felszínét cm2-ként 105 részecske 
hagyja el és mivel a Föld összes élettartama 1017 mp., 
eddig összesen 10!3 hidrogén részecske távozott el a felü
let cm2-ről. Ez az érték csak alsó határ, mert más hatások 
ezt már erősítik. A Nap protuberancia kitöréseinél 1000— 
1500 km/mp sebességű részecskék repülnek a Föld a t
moszférájába és egyébként is kb. egy tucat hidrogén ato
mot tesznek képessé ütközés folytán arra, hogy a Föld 
atmoszférájából eltávozzanak. Nehezebb részecskék vi
szont beeséskor nagyobb kinetikus energiájuk folytán az 
atmoszféra mélyebb rétegeibe hatolnak és ott fogva 
maradnak.

Sokat vitatott probléma a nemesgázoké. A hélium 
5 x 10—4%-ban van jelen a Föld atmoszférájában. Ez az 
érték meglepően alacsony, hiszen minden alfasugárzás is 
hélium iónokat tartalmaz. Ezzel szemben az argon gyako

risága 104-szerese annak, amit a többi nemesgázok után 
várni lehetne. Ennek az az oka, hogy a 40-es káliumizo
tópból keletkezik. A kripton és xenon urán-hasadásából 
áll elő.

Felvethető az a kérdés, hogy az atmoszférában lévő 
atomok meddig maradnak meg szabad állapotban. Atom
rekombináció kettős ütközésben nem lehetséges, mert a 
keletkezett képződmény túlságosan energiadús lenne és 
újra disszociálna. Szükséges egy harmadik ütközési part
ner, vagy egy energia-elvezető felület. Kiszámítható, 
hogy a légkör egyes rétegeiben mekkora az egyes szabad 
atomok élettartama. A Föld felületén az oxigén-atomok 
szabad élettartama 10-6 mp. 50 km magasban, ahol a 
nyomás csak 10-3 atm., már kb. egy másodperc. (Itt a 
hármas ütközés valószínűsége kisebb). A legfelső rétegek
ben a Nap ultraibolya-sugárzása, mely az oxigén-, nitro
gén- és hidrogén-molekulákat atomjaira bontja, igen erős 
és a nyomás is nagyon kicsi, úgyhogy itt gyakorlatilag 
csak atomok vannak jelen és ezek az atomok részben még 
ionizálódnak is. 60—80 km magasságban a vízgőz is fel
bomlik az ultraibolya-sugárzás következtében. A kelet
kezett hidrogén és oxigén atomok 2-atomos képződmé
nyekké alakulnak, azaz H2 és 0 2 molekulák keletkeznek. 
Mivel a hidrogén viszonylag könnyen, elhagyja az atmo
szférát, azért ez a folyamat oxigénforrást jelent. Ez az élet 
szempontjából nagyon fontos, mert pótolja a kőzetek 
oxidációjánál irreverzibilisen elfogyott oxigént. Érthető 
módon a 3-as és 2-es atomsúlyú hidrogén-izotópok az 
atmoszférában feldúsulnak, mert ezek nagyobb molekula- 
súlyuk miatt nehezebben távoznak el, mint a közönséges 
hidrogén. Az atmoszférában kimutatható rádióaktív 
szén is. Az ú. n. magassági sugárzás az atmoszféra felületé
nek cm2-re I mp alatt 1 neutront eredményez. Ezek a 
neutronok energiadúsak és nitrogénatommagokkal ü t
közve jó termelésben adnak 14-es atomsúlyú szénatomot, 
miközben egy proton is képződik. Ez a szénatom béta
sugárzó, felezési ideje 5300 év. Oxidáció folytán szén
dioxiddá alakul és bejut a biológiai körfolyamatba. 
Ebből és az atmoszférában jelenlévő összes széndioxid 
formában található szón mennyiségéből kiszámítható, 
hogy a biológiai körfolyamatban résztvevő szénmennyi
ségnek kb. 10—13 része rádióaktív. Ezt közvetlenül 
mérni nehéz, de metánná alakítva a rádióaktív szenet, 
a mérésben igen nagy pontosság érhető el. így nyílik 
lehetőség 10—40 000 éves szénpróbák korának meg
határozására az aktivitásukból. A feltételezésnek meg
felelően a kőszenek radioaktív szenet alig tartalmaznak.

A levegő ozon-tartalma onnan származik, hogy 
ultraibolya sugárzás folytén az oxigén molekulák ato
mokra esnek szót és a szabad atomokból hármas ütkö
zésekben ozon-molekula képződik. Az atmoszférában 
ozon-egyensúly áll be, mert egyrészt folytonosan képző
dik, másrészt 2500 A°-os ultraibolya sugarak hatására 
elbomlik. Hogy a keletkezés és elbomlás milyen vi
szonyban áll, az a nyomás-, hőmérséklet- és koncen
tráció-viszonyoktól függ. Az ozon-koncentráció 40 km 
magasságban maximális. Földközelben rendkívül cse
kély, mert a porszemekkel azonnal elreagál.

Természetesen az elmondottakkal a problémák 
egyáltalán nincsenek kimerítve. Vannak teljesen nyílt 
kérdések, mint pl. az, hogy hogyan keletkezik az atmosz
férában dinitrogénoxid és miért található az esővízben 
formaldehid.

Dr. P. Harteck. Angewante Chemie, 1951., l.old.
K. E.
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Hírek
Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesülete 

szakosztályainak működéséről
A Kémikusok Egyesülete 1952. II. felében az 

MTSZ-be tömörült több tudományos egyesület tapasz
talatai alapján az egyesületi munka súlypontját a szak
osztályok területére kívánta helyezni. Szükséges volt 
ez azért, mert a kémikus társadalom a legkülönbözőbb 
érdeklődésű vegyészek nagy tömege, amely a szerves, 
ásványolaj, szervetlen iparban és ilyen iparági kutató- 
intézetekben foglalkozó vegyészeken kívül magába- 
foglalja az analitikai, fizikai-kémiai és elméleti problé
mákkal foglalkozó kartársakat is.

A szakosztályi munka lehetőséget nyújt arra, hogy 
azonos érdeklődésű, azonos tapasztalatokkal rendelkező 
szakemberek rendszeresen kicserélhessék észrevételeiket 
és egy rendszeres együttműködés valósulhasson meg, 
az ipar és az illetékes kutató intézetek szakemberei 
között is. Különös jelentőséget kell tulajdonítani a 
szakosztályi munka keretében megvalósítható önálló 
tudományos munkák beszámolási lehetőségeinek, melye
ket a kémikus társadalom igen tágkörű érdeklődése 
miatt plenáris üléseken bemutatni nem, vagy csak igen 
ritkán lehetett. A szakosztályi munka továbbá lehető
séget nyújt arra, hogy az eddiginél lényegesen szorosabb, 
szinte baráti kapcsolat alakulhasson ki azonos, vagy 
hasonló témakörökben dolgozó szakemberek között.

Fenti indokok alapján kezdte meg az Egyesület 
a már eddig is papíron létező szakosztályokban vezető
ség beállításával a konkrét társadalmi munkát. Egyes 
szakosztályok feladataikat, az iparfejlesztés problémáinak 
megoldását, az illetékes főosztályokkal közösen vitatták 
meg és így tűzték ki tervként maguk elé.

így indult meg a fokozottabb eredményességű 
munka az ásványolaj ipari szakosztályban, ahol egy
részt az új hazai ásványolaj előfordulások feldolgozásá
nak kérdéseit, másrészt olyan motor kísérletek elvégzé
sét, illetve kiértékelését végzik, mely lehetőséget nyújt 
a kenőolaj minőségének javítására, a különböző ada
lékanyagok alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára. 
Ugyancsak foglalkozik a szakosztály a hazai traktor- 
állomány igényeit kielégítő megfelelő motorhajtó anya
gok előállítási lehetőségeivel, valamint különböző olaj- 
finomítási eljárásokkal.

Igen jelentős eredménynek könyvelhető el az ana
litikai szakosztályban megindult munka, mely elsősorban 
a működő és az 5 éves tervben létesítendő vegyi üzemek 
analitikai módszereit vizsgálja felül, lehetőséget nyújtva 
modernebb, könnyebben megvalósítható és pontosabb 
vizsgálati módszerek bevezetésére. A szakosztály fel
adatául tűzte ki, hogy az analitikának, mint a kémiai 
tudomány egyik jelentős ágának a népszerűsítéséről 
gondoskodik az iparban dolgozó vegyészek részére. 
Az analitika szükségét és fontosságát az ipari vegyészek 
ma már mindinkább kezdik felismerni a minőségért 
folytatott harcban és az új gyártmányok bevezetése 
terén. Az analitika népszerűsítése érdekében a szak
osztály 2 napos ankétot is kíván rendezni 1953. év máju
sában, melyen előadások formájában, elsősorban az 
analitika alapvető elméleti és gyakorlati kérdéseit kí
vánják megvitatni.

Nem kisebb feladatként a Szakosztály maga elé 
tűzte az analitikus vegyészképzés problémáinak kivizs
gálásét és megoldására való javaslattételt, mind a Tudo
mányegyetemen, mind a Műegyetemen és programmot 
dolgoz ki a Mérnöktovábbképző Intézet keretében 
meginduló analitikus képzéssel kapcsolatban is.

Gyógyszeriparunk korszerűsítésének kérdésével kí
ván foglalkozni a szerves és gyógyszervegyipari szak
osztály, amely feladatául tűzte ki a gyógyszeriparban 
eddig szokásos szakaszos eljárások helyett folyamatos, 
katalitikus eljárások bevezetését. Ugyancsak az ipar 
és a kutatóintézetek közötti szoros kapcsolat megvaló
sítását célozzák azok a tervek is, melyek az iparvállala
tok és az intézetek, egyetemi tanszékek között szocialista 
szerződés kötését tűzték ki.

A szerves technológiai szakosztály, mely fejlődés 
alatt lévő szerves kémiai nagyipar problémáival foglal
kozik, az ipari katalizátorok kérdésével kíván leg
aktívabban foglalkozni és mindazokkal a problémákkal, 
melyek az iparfejlesztés terén társadalmi úton megold
ható feladatokat képeznek.

A szervetlen technológiai szakosztály elsősorban 
a szervetlen nagyipar nyersanyag problémáinak meg
oldásával kapcsolatos kérdések vizsgálatát tűzte napi
rendjére (kóla foszfát feldolgozás, gipsz-kénsavgyár- 
tás stb.), továbbá a szervetlen nehézipar gyártmányai
nak bővítését új szervetlen sók előállítási lehetőségeinek 
tisztázásával.

Műanyag, lakk, gumiipari szakosztály, a műanyagok 
ipari felhasználás kiterjesztésének problémáján kíván 
dolgozni, társegyesületekkel közösen. A szakosztály lakkal 
foglalkozó részlege a korróziós problémák és új lakktípu
sok bevezetésének vizsgálatát, míg a gumiipari szak
emberek, a gumi gazdaságos felhasználásának problémá
ját tűzték ki célul maguk elé.

Az Egyesület új szénkémiai szakosztálya a nem 
sülő szenek egyszeri kokszolhatóságának kérdésében kíván 
az iparvezetés részére segítséget nyújtani, különböző 
adalék anyagok előállításának és felhasználásának kér
désében való kutatómunkával.

A fent ismertetett szakosztályi munka mellett igen 
jelentősek azok a feladatok, amelyet a szakosztályok 
1953. évi szerves vegyipari kongresszus előkészítésében 
magukra vállaltak.

Az egyesületi munka hatékonyságának elősegítése 
érdekében az egyesület minden tagjának 1—I szak
osztályban kell aktív szerepet vállalnia és minden szak
osztály általános feladata és célja az iparban, kutató
intézetekben és egyetemeken dolgozó vegyész kartár
saknak minél szélesebb körbe való bevonása az egyesületi 
munkába. Borsodi Lóránt

A Magyar Kémikusok Egyesületének a Vegyiműveket 
Tervező Vállalatnál működő csoportja Sztálin elvtárs 
73. születésnapjára felajánlotta :

1. A helyi csoport megalakulásával kapcsolatban 
megszervezi és nyilvántartásba veszi a tagságot a 
vállalaton belül,

2. megszervezi az ú. n. műszaki tanácsadó csoportot, 
amely bonyolultabb műszaki problémák felvetődésekor 
a vállalaton belül bárkinek útbaigazítást ad. A csoport 
megalakulását és működését a tagság széles köreiben 
propagálja.

A helyi csoport mindkét felajánlását december 20-ig 
teljesítette.

Egyesületünk pedagógiai szakosztálya 1952. december 
29-én tanulmányi kirándulást szervezett a Nagytétényi 
Gumigyárba. A gyárlátogatáson 23 kartárs — főleg 
középiskolai kémia szakos tanárok -— jelentek meg. Meg
tekintették a spricc-üzemet, a kalander-üzemet, a cipő- 
és játékosztályt, a mártó és bevonó-üzemet, továbbá 
a gyár fizikai és kémiai laboratóriumát. A gyérlátogatás 
résztvevői szerint a látottak igen érdekesek voltak, és 
az iskolai oktatásnál komoly hasznát fogják venni.

Az Egyesület üzemi felelősei között augusztusban 
megindult verseny kiértékeléseképpen az üzemi csoportok 
megszervezése és fejlesztése terén végzett jó munkájáért 
az Egyesület vezetősége az alanti kartársakat részesítette 
fejenként 200 forint jutalomban :

Szabó László (Kőbányai Gyógyszergyár).
Várnagy Ervin (Műanyagipari Kutató Intézet).
Pallós László (Műszaki Egyetem Szerves Kémiai 

Intézete).

Gazda-mozgalmi pályázat eredménye
Az Országos Találmányi Hivatal és a Magyar Kémi

kusok Egyesülete 1952 márciusában Vegyipari Gazda
mozgalmi pályázatot hirdetett. December közepén került 
sor a pályázatok kiértékelésére. A bíráló bizottság úgy 
döntött, hogy olyan pályázat nem érkezett be, amely
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megfelelne az első díj követelményeinek, így az első 
díjat nem adta ki.

A pályázat eredménye a következő :
Második díjat, 8000 forintot a ,,MIKAFA“ jeligéjű 

pályázat, szerzői : Migray Ernőd, Kálmán Tivadar és 
Fabricius Imre, továbbá a „TÖBBET, JOBBAN ÉS 
OLCSÓBBAN“ jeligéjű pályázat, szerzői : Beregi László, 
Kállay Ferenc és Tamási András nyerték.

Harmadik díjat, 5000 forintot a „CELULLÓZ- 
ACETÁT-NITRÁT“ jeligéjű pályázat, szerzői : Beregi 
László és Szóbél László kapták.

A negyedik díjat, 1000—1000 forintot a „MELASZ“ 
jeligéjű pályázat, szerzői : Bencze György és Regős 
Gyula, az „ÁLLATGYÓGYÁSZAT“ jeligéjű pályázat, 
szerzői : Bencze György és Steiner György, a „NYITOTT 
SZEMMEL“ jeligéjű pályázat, szerzője a Chinoin-gyár 
„Béke* ‘ -brigádja nyerte.

Az alábbiakban ismertetjük az egyes pályamunkák 
tárgyát :

II. díj.
Difenilénoxid—fenantrén és karbazol tartalmú anyagok 
felhasználása PVC megmunkálásánál. Beregi László— 

Kállay Ferenc—Tamási András.
A szovjet irodalom alapján sikerült az eddig fel

használatlan kőszénkátrány melléktermékkel (difenilén
oxid és homológjai, naftalin, fenantrén és karbazol, stb.) 
műanyag, — főleg PVC — lágyítókat helyettesíteni. 
Az így lágyított anyagok olcsóságuk mellett főleg a 
feldolgozási technika megkönnyítése vonalán mutatnak 
biztató eredményeket, s ugyanakkor kiváló mechanikai 
tulajdonságokkal rendelkeznek.

III. díj.
Cellulózacetát filmek újra feldolgozása. Beregi László— 

Szóbél László.
Cellulózacetát filmet nitrálókeverékkel kezeljük, 

mikor is részlegesen nitrocsoporttal helyettesítjük az 
acetil csoportokat. Az így előállított cellulóz-acetát- 
nitrát a nitrogéntartalomtól függően oldódik acetonban, 
etilacetátban, kloroformban, stb., azonban természet
szerűen többé-kevésbbé gyúlékonnyá válik. A kevert 
cellulózészter igen sok felhasználási területen teljesen 
pótolja a nitrocellulózt.

Importanyag pótlása melasszal. Bencze György.
A kerámiai ipar, a tűzálló téglagyártás évi 25 vagon 

külföldi eredetű szulfitszennylúgot használ föl az anyag 
könnyűvé, porózussá tételére.

Á hazai szulfitszennylúg nem felel meg, mert sem 
száradó, sem ragasztó képessége nem elégséges. így 
támadt az az ötlet, hogy a szulfitszennylúgot pótoljuk 
melasszal. Ez melléktermék, olcsó, nem kell valutát 
adnunk érte. A kísérletek eredményesen végződtek, — a 
gyakorlatban is bevált ez a pótanyag, s évi 25 vagon 
szulfitszennylúggal kevesebbet kell a jövőben impor
tálnunk.
Importanyag pótlása hazaival állatgyógyászatban. Bencze

György.
Glaubersó melléktermékként bőven keletkezik, 

ugyanakkor magnéziumszulfátot kénytelenek vagyunk 
importálni. Az állatgyógyászat évi 17 vagon keserűsót 
igényel. A glaubersó filléres cikk — mázsája 85 forint. 
Ezzel szemben a magnéziumszulfát 273 forint, tehát 
több, mint háromszorosa. Amennyiben sikerül glaubersót 
felhasználni keserűsó helyett, megtakarítunk népgazda
ságunk részére komoly összeget, felhasználunk és haszno
sítunk egy mellékterméket. A gyakorlatban ez az ötlet 
jónak bizonyult.

Filléres megtakarítások a gyógyszeriparban. Chinoin-gyár 
Chémia III. Béke-brigádja.

A pályázatban részletesen megjelölt eljárások meg
valósításával melléktermékek hasznosítása, a kitermelés 
növelése, oldószergőzök visszanyerése és energiatakaré
kosság által évi többszázezer forint értékű megtakarítást 
ér el.

III. Országos Újító Kiállítás.
Az Országos Találmányi Hivatal március 28-tól 

május 3-ig rendezi a III. Országos Újító Kiállítást. 
Bemutatásra kerülnek az 1951—52. évben bevezetett 
újítások. Ez a kiállítás meg fogja mutatni, hogy a műszaki 
fejlesztési tervek végrehajtáséban az újító mozgalom 
milyen komoly segítséget jelent. A kiállított anyag 
összeállításánál a következő szempontok bírnak döntő 
súllyal : minőség javítása, anyagtakarékosság és baleset- 
elhárítás.

Pályázati felhívás.
A Vegyipari Minisztérium 6 hónapos felsőfokú gumi

ipari tanfolyamot indít, a Természettudományi karon, 
Műszaki Egyetemen, Műszaki Főiskolán végzett vegyé
szek, vagy vegyészmérnökök részére. A tanfolyam részt
vevői az átképzés időtartamára is gumiipari vállalatoknál 
nyernek alkalmazást. Munkaidejük napi 8 óra, ezen 
felül kb. 5 órát kell tanulmányaikkal (előadás, konzul
táció, egyéni tanulás) foglalkozniok meghatározott tan
terv szerint. Munkaviszonyuk folyamatos, tanulmányaik 
idejére utolsó 3 havi átlagkeresetüket kapják. A tan 
folyamra jelentkezést írásban kell benyújtani a Vegyipari 
Minisztérium Személyzeti főosztályára (Bp. I. Iskola-u. 
13.) 1953. január 27-ig a következő adatok feltüntetésé
vel : születési év, hely, anyja neve, munkahelye és 
beosztása, jelenlegi havi összees jövedelme.

Méréstechnikai tanácsadó szolgálat.
A Magyar Tudományos Akadémia Méréstechnikai 

és Műszerügyi Intézetében a Konzultációs Szolgálat 
1952. december hó 1-én megindult.

Mindennémű méréstechnikai szakkérdéssel az igénylő 
akár személyesen, akár írásban tanácsért az Intézethez 
fordulhat.

Az Intézet saját és külső szakértői útján minden 
beérkező kérdésre felvilágosítást és tanácsot nyújt.

Az Intézet működését díjtalanul végzi. Felkérjük 
az Intézethez fordulókat, a tárgykör és feladat pontos 
előzetes meghatározására és a szükséges műszaki adatok 
közlésére. Levélcím : Budapest, V. Szervita-tér 3.

Hét ajánló bibliográfia jelent meg az 1953. évi 
műszinttervek kidolgozásához és végrehajtásához.

Az Országos Műszaki Könyvtár a Műszaki Termé
szettudományi Egyesületek Szövetségével karöltve hét 
iparágban — gépipar, mezőgazdasági gépipar, autó- és 
traktoripar, járműipar, erősáramipar, átviteltechnika, 
gumiipar — összeállította a szakirodalom jegyzékét, 
elsősorban a Szovjetunió tudományos és tapasztalati 
anyagát. A bibliográfiák célja, hogy a dolgozók gyakor
lati tapasztalatain és egyéni kezdeményezésein kívül a 
műszaki tudományos haladás eredményei, a szakirodalom 
is a tervezés és tervteljesítés során felhasználásra kerül
jenek.

Egy-egy bibliográfia többszáz könyv, folyóirat-cikk 
és fordítás címét tartalmazza. A felsorolt munkák az 
Országos Műszaki Könyvtárban (VIII. József-körút 6.) 
megtalálhatók és kikölcsönözhetők.

Felelős szerkesztő : Dr. Magyar Károly. — Felelős kiadó : a Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat vázéi igazgatója. 
16381/LD32 - Kiévai-nyomda Budapest V, (Vadász-utca 16. Felelős: Nyáry Dezső. — Megjelent: 1600 példányban.



Laboratóriumi technika
A könyv foglalkozik a fémek fizikai vizsgálatéval, a fémes anyagok kémiai vizsgálatá
val, sósav-, kénsav- és salétromsavgyártással, műtrágyagyártással, ásványolaj ipari 
vizsgálatokkal, az energiagyártás és timföldgyártás során felmerülő vizsgálatokkal. 
A függelék azokat az anyagismereti és egyes fejezetekkel kapcsolatos egyéb táblázatokat 
tartalmazza, amelyek a laboratóriumi munkánál nélkülözhetetlenek.
662 lap, 463 ábra Ára kötve 72,50 Ft

BERTY JÓZSEF:

Az ásványolaj kémiai feldolgozása
A könyvben tárgyalásra kerülnek az ásványolaj kémiai feldolgozáséra alkalmas olyan 
eljárások, melyekkel szerves alapanyagokat lehet előállitani. Ezenkívül a szerző ismer
teti ezeknek az alapanyagoknak közvetlen továbbfeldolgozási módszereit. Az ásvány
olaj kémiai feldolgozása mellett tárgyalásra kerül a földgáz kémiai feldolgozása is. 
174 lap Ára fűzve 21,50 F t

RAP0P0RT:

Mesterséges folyékony üzemanyagok gyártása
A szerző az üzemanyagok destruktív hidrogénezésének kémiáját és technológiáját rend
szerbe foglalja, az ásványolaj kémiájával foglalkozó felsőbb iskolások és a mesterséges 
folyékony üzemanyagokat előállító iparban foglalkoztatott műszaki dolgozók részére. 
353 lap Ára fűzve 33,— Ft

B e s z e r e z h e t ő k  :

A N E H É Z I P A R I  K Ö N Y V E S B O L T B A N
(VII, Lenin-körút 7.)

a z  Á l l a m i  k ö n y v e s b o l t o k b a n
és az üzemi könyvpropagandistáknál

NEHÉZIPARI KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATKIADÓ VÁLLALAT
B Ú D A P E  S T
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M o s z k v a
A  M ű s z a k i  és T e rm é s ze ttu d o m á n y i E g y e sü le te k  S zö ve tség én ek  veze tősége  a  tu d o m á n y o s  egyesü le tek b e  

tö m ö rü lt m ű s z a k i  é r te lm isé g ie k  és tu d o m á n y o s  m u n k á so k  n evében  m é ly  ré szvé té t és eg y ü tté r zé sé t fe je z i k i  a  M é r 
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A  M ű s z a k i  és T e rm é s ze ttu d o m á n y i E g y e sü le te k  S zö ve tség e  veze tősége

Az ötödik ötéves terv és a magyar vegyipar
H E G E D Ű S  T I B O R  aspiráns

Sztálin elvtárs azt tanítja, hogy a szocializmus 
alapvető gazdasági törvénye ,,az egész társadalom 
állandóan növekvő anyagi és kulturális szükségletei 
maximális kielégítésének biztosítása a szocialista ter
melés szüntelen fejlesztése és tökéletesítése útján, a 
legfejlettebb technika alapján“.Az ötödik ötéves terv, amelynek irányelveire a Szovjetunió Kommunista Pártja XIX. Kongresszusa a Központi Bizottság javaslatára határozatot hozott, a szocialista társadalom alapvető gazdasági törvényére támaszkodva meghatározza a szovjet népgazdaság fejlesztésének legközelebbi feladatait. Ezen belül a vegyiparra háruló feladatok igen nagyok. Szaburov elvtárs, a szovjet Állami Tervbizottság elnöke, a kongresszuson tartott beszámolójában többek között a következőket mondotta :

„A vegyészeti iparban a szóda, a műgumi és 
ásványi műtrágya termelését kell a leggyorsabban 
fejleszteni. A kalcinált szóda gyártása 1950-hez 
viszonyítva körülbelül 84, a maró nátroné 79, a 
műgumié 82 és az ásványi műtrágyáé 88 százalék
kal növekszik. Jelentős mértékben meg kell növel
nünk a kapacitást az ammóniák-, kénsav-, mű
gumi-, szintetikus szesz-, szóda-, műtrágya-, nö
vényvédő vegyszer, a mezőgazdasági növények 
terméshozamának nagy növekedését biztosító 
szemcsés műtrágyagyártás terén. Hasonlóképpen 
fokozni kell a műanyagok, festékfajták és mű- 
selyem-nyersanyagok termelését, bővíteni kell az 
egyéb vegyészeti termékek választékát és fejlesz
teni kell a színesfémpótló műanyagok termelését“.

„Az ötödik ötéves tervben . . .  a kokszgyár
tást 80 százalékkal kell emelnünk a negyedik öt
éves tervhez viszonyítva“.A Szovjetunió új ötéves tervének irányvonalaiban lefektetett célkitűzéseket nekünk, magyar vegyészeknek is alaposan tanulmányoznunk

kell. Ahogyan társadalmunk mindinkább szocialista társadalommá alakul át, a szocializmus alapvető gazdasági törvénye is egyre jobban érvényesül népgazdaságunkban. Vegyiparunk fejlesztése terén is a szocializmus gazdasági alaptörvényére támaszkodva, annak felhasználásával kell tennivalóinkat meghatározni. A Szovjetunió új ötéves terve példát mutat nekünk is arra, hogy a vegyipar fejlesztése terén hogyan kell alkalmazni a szocializmus gazdasági alaptörvényét.A szovjet vegyipar döntő feladataiként a kongresszus a szóda, a szintetikus kaucsuk és a műtrágyák gyártásának leggyorsabb ütemű fejlesztését jelölte meg. Kétségtelen, hogy lényegében ezek, valamint a kokszolás — ami a Szovjetunió iparának eltérő szerkezeténél fogva az ötödik ötéves terv irányelveiben a kohászat célkitűzései között szerepel — fejlesztése a magyar vegyipar súlyponti feladatai is. Figyelembe kell azonban venni az összehasonlításnál mindazokat a különbségeket, amelyek a szocialista Szovjetunió és a szocializmust építő Magyarország között fenn- állanak. Magyarországon a felszabadulás előtt összefüggéstelen, széttagolt és fejletlen volt a vegyipar, az üzemek többsége az osztrák és később a német vegyipar kiszerelő, illetve továbbfeldolgozó függeléke volt néhány, részben külföldi tulajdonban lévő nagyüzem és az agresszív célokat szolgáló állami üzemek kivételével. A termelt mennyiség szempontjából viszonylag legfejlettebb az egyébként műszakilag nagyon elmaradott ásványolajfeldolgozó ipar és a gyógyszeripar volt. Az ásványolajipar azért tudott kifejlődni, mert az akkori magyar uralkodó osztályok az ásványolajipar területén különleges adó- és vámkedvezményekkel az angol, amerikai és német trösztöknek lehetőséget nyújtottak az ország rendszeres kifosztására és maximális profit elérésére.
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A gyógyszeripar azért fejlődött az átlagosnál job
ban, mert egyrészt ezen a téren is kedvezőek vol
tak a feltételek az elsősorban német és svájci tőké
sek számára, másrészt pedig egyes magyar tőkések 
— részben, mint Wolf Emil, maguk is tehetséges 
vegyészek — az akkori magyar gazdasági és poli
tikai helyzetben fennálló lehetőségek kihasználásá
val, a rendkívül olcsó női munkaerőnek a vegyipar
ban elsősorban a gyógyszeripar terén lehetséges 
fokozott kizsákmányolásával, a tehetséges magyar 
vegyészek egész sora kutató munkájának eredmé
nyeit kisajátítva, ezen a téren tudták a vegyipar
ban a legnagyobb profitot elérni.

A fasiszta háború következményeképpen vegy
iparunk is igen súlyos károkat szenvedett. Külö
nösen nagy volt a pusztulás a kénsav- és műtrágya- 
gyártás területén, ahol a termelési berendezések 
jelentős része megsemmisült. A felszabadulás után 
munkásosztályunk a vegyiparban is rövid idő alatt 
eltakarította a romokat, megkezdte az újjáépítést 
és a Szovjetunió segítségével már 1945 elején meg
kezdődött minden üzemünkben a termelő munka. 
A 3 éves terv végrehajtása során vegyiparunk 
újjáépítése is befejeződött, a termelési kapacitás 
jelentősen kibővült és megkezdődött olyan ter
mékek gyártása is, amelyekre azelőtt Magyar- 
országon az I. G. árnyékában gondolni sem lehe
tett, így többek között a textilfestékeké.

Felemelt ötéves tervünk Pártunk II. Kon
gresszusa által kitűzött feladatai között jelentős 
szerepe van a vegyiparnak. Az ötéves tervről szóló 
1949. évi XXV. törvény módosításáról szóló tör
vény II. fejezet A) pontjának 13. §-a szerint 
„a vegyipar termelését — az ötéves terv idején — 
az eredetileg előirányzott 138 százalék helyett 273 
százalékkal kell növelni“.

Az ötéves terv végrehajtása során vegyipa
runk eddig is jelentős eredményeket ért el. A ter
melés jelentősen emelkedett, megkezdtük egy sor 
új termék gyártását, amelyeket azelőtt a magyar 
ipar nem állított elő, mint pl. szemcsézett szuper
foszfátot, korszerű növényvédőszereket, penicil
lint. Megkezdte termelését a Veszprémmegyei 
Festékgyár, a Tiszamenti Vegyiművek, a Hajdú
sági Gyógyszergyár. Gyors ütemben halad az öt
éves tervnek Sztálinváros mellett legnagyobb ipari 
alkotása, a kazincbarcikai üzemek építkezése. 
Valamennyi vegyipari üzemünk jelentős fejlődésen 
ment keresztül és vegyiparunk termelése nagy
mértékben megnövekedett.

Nem sikerült azonban eddig felszámolni vegy
iparunk néhány alapvető hiányosságát. Az alap
anyagtermelés terén a fejlődés üteme még mindig 
nem elég gyors. A kohókokszgyártás terén még 
csak az első lépéseket tesszük. Szódát még nem 
gyártunk és marónátronban is jelentős részben im
portra szorulunk. Műtrágyagyártásunk ma még 
nem tudja kielégíteni a szocialista átszervezés út
jára lépett mezőgazdaság állandóan növekvő igé
nyeit. Vegyiparunk egyik legfontosabb ága, a 
gumiipar mondhatni kizárólag import nyersanya
gokat dolgoz fel. Műanyaggyártásunk, növény- 
védőszergyártásunk, kenőolajgyártásunk szintén 
jelentős mértékben elmaradt népgazdaságunk kö
vetelményeitől. A vegyipar fejlesztésével elsősor

ban ezeket a hiányosságokat kell kiküszöbölnünk 
és biztosítanunk kell azt, hogy a vegyipar a szük
ségletet maximálisan ki tudja elégíteni. Erre hívja 
fel a figyelmet Gerő elvtárs is, Pártunk Központi 
Vezetőségének november 29-i ülésén tartott beszé
dében.

Felmérhetetlen segítséget jelent számunkra 
a XIX. Kongresszusnak az ötödik ötéves terv 
irányelveire vonatkozó határozata ahhoz, hogy 
Sztálin elvtárs meghatározása alapján, a szocializ
mus gazdasági alaptörvényeit figyelembevéve és 
a Szovjetunió példáját követve, szilárdan kijelöl
hessük azt az utat, amelyet vegyiparunk fejlesz
tése során követnünk kell.

Az ötödik ötéves terv irányelvei a kohókoksz 
termelés 80%-os megnövelését írják elő. Magyar- 
országon a vegyipar fejlesztése során arra kell töre
kednünk, hogy kohókoksz-szükségletünket túl
nyomórészt hazai gyártásból fedezzük. Minthogy 
kokszolható kőszenünk alig van, kutatóink e 
téren elért komoly eredményei és a baráti Német 
Demokratikus Köztársaság tapasztalatainak fel- 
használásával rá kell térnünk a kohókoksz hazai, 
barnaszenekből való előállítására amellett, hogy a 
kokszolható kőszénkincsünket maximális mérték
ben erre a célra hasznosíthatjuk. A kokszolás 
melléktermékeként keletkező anyagokat fel kell 
használni a szerves vegyipar és a műanyaggyártás 
alapanyagbázisának kiszélesítésére. Ezen az alapon 
kell fejleszteni a szerves színezékgyártást is.

Timföld- és alumíniumiparunk fejlesztése meg
követeli az alkáliák gyártásának nagymértékű 
megnövelését. A testvéri Romániával kötött 
gazdasági szerződés biztosítja ugyan marónátron- 
és szódaszükségletünk egy részét, azonban két
ségtelen, hogy ezen túlmenően meg kell honosíta
nunk a szódagyártást és jelentősen ki kell bővíte
nünk marónátrongyártásunkat is. A mellékter
mékként keletkező klór felhasználásával a növény
védőszer, oldószer és műanyagtermelés alapanyag
bázisát szélesítjük ki.

Kétségtelen, hogy nem szabad fönntartani 
gumiiparunknak az importtól való teljes függését, 
különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy 
kaucsukszükségletünk jelentős részét még ma is 
a kapitalista világpiacról vagyunk kénytelenek be
szerezni. Szükségessé vált, hogy megvalósítsuk 
Magyarországon is a szintétikus kaucsuk gyártását. 
Bizonyos, hogy ezt a feladatot a Szovjetunió segít
ségével meg tudjuk oldani.

A szintétikus kaucsukgyártás meghonosításá
nak kérdése felveti az alkoholtermelés jelentős 
mértékű kiszélesítésének a szükségességét is. Ezen 
a téren eddig csak erjesztéses alkoholgyártásra 
voltunk utalva, olyan nyersanyagok felhasználásá
val, amelyeknek szesszé való feldolgozása az 
élelmiszer- és takarmányalapot szűkíti. Feltétle
nül rá kell térni a szeszgyártás nyersanyagbázisá
nak olyan anyagokra való áthelyezésére, amelyek 
nem szolgálnak élelmezési, illetve takarmányozási 
célokat. Ezen a téren jelentős segítséget nyújtott 
a Magyar Kémikusok Egyesülete földgáz-ankétja, 
amely rámutatott arra, hogy a földgáz kémiai 
feldolgozása során viszonylag egyszerűen és olcsón 
tudunk jelentős mennyiségű alkoholt gyártani.
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A XIX. Kongresszus határozata szintén azt írja 
elő, hogy a szintétikus kaucsuktermelés fokozását 
a földgázok nagyobbmértékű kihasználása alap
ján kell fejleszteni. A XIX. Kongresszus határo
zata alátámasztja és bizonyítja a földgáz-ankéten 
kialakult álláspont helyességét.

Minthogy Magyarország feltárt földgázkincse 
nem biztosította volna a vegyipar szükségletei
nek fedezését, igen nagy segítséget jelent szá
munkra ezen a téren is az a szerződés, amelyet 
kormányunk a Román Népköztársaság Kormá
nyával gazdasági együttműködésre kötött. A ro
mániai földgáz így szerves vegyiparunk fejlődésé
nek egyik legfontosabb alapanyagbázisa lesz.

A XIX. kongresszus határozata előírja a 
plasztikanyagok termelésének a megnövelését. 
A határozatnak ezt a részét kiegészíti a színes
fémeket pótló szintetikus anyagok termelése fej
lesztésre vonatkozó határozat is. Nálunk ennek 
a feladatnak a megoldására szintén igen nagy 
szükség van. A román földgáz felhasználása a 
vinilgyanták gyártására is lehetőséget nyújt és 
a marónátrongyártásnál keletkező klór felhasz
nálásával együtt szilárd alapot teremt műanyag
iparunk fejlesztésére.

Az ötödik ötéves terv a Szovjetunióban a 
műtrágyatermelés 88%-os emelkedését írja elő, 
ahol a mezőgazdaság szocialista átszervezése mint
egy két évtizede befejeződött és ahol a mező- 
gazdasági kultúra, a mezőgazdasági termelési 
módszerek színvonala lényegesen magasabb, mint 
Magyarországon. Nekünk ebből azt a következ
tetést kell levonnunk, hogy a műtrágyagyártás 
fejlesztését nagymértékben meg kell gyorsítani, 
hogy mielőbb elérjük a szocializmus országának 
élenjáró eredményeit, hogy mezőgazdaságunk 
terméseredményeit minél nagyobb mértékben 
függetlenítsük az időjárás szeszélyeitől. Ezen 
a téren jelentős lépéssel fog előrevinni ben
nünket a kazincbarcikai új műtrágyagyár meg
építése és a szemcsézett műtrágyák termelésé
nek nagymérvű kiszélesítése. A műtrágyagyártás 
további gyorsütemű fejlesztése a mi vegy
iparunknak is egyik legfontosabb feladata.

Mindezek a feladatok a vegyiparon belül 
szükségessé teszik a kénsav, ammónia és egyéb 
alapanyagok termelésének jelentős kiszélesítését 
s egyben lehetővé teszik a vegyipar fejlődése

során keletkező melléktermékek felhasználásával 
a szerves vegyipar egyéb ágai alapanyagbázisá
nak kiszélesítését és termelésének nagymértékű 
emelkedését is.

A Szovjetunió ötödik ötéves tervének irány
elvei előírják a könnyű olajtermékek termelésének 
növelését mint a már működő, mint az újonnan 
üzembehelyezendő olajfeldolgozó üzemekben.
A mezőgazdaság szocialista átszervezése, a nagy
arányú és gyorsütemű gépesítés nálunk is meg
követeli a fehérárutermelés jelentős megnövelését. 
Ásványolajfeldolgozóiparunk egyik legfontosabb 
feladata, hogy nyersolajhelyzetünk figyelembe
vételével biztosítsa a népgazdaság motorhajtó
anyag-ellátását.

A vegyipar további fejlődésének biztosítása 
érdekében a kongresszus határozata a vegyipar 
berendezések gyártásának jelentős, két-három- 
szorosára való növelését írja elő. A magyar vegy
ipar fejlesztésének is előfeltétele a vegyipari gép
gyártás jelentős mértékű felfejlesztése. Ezért a 
legsürgősebben napirendre kell tűzni meglévő 
vegyipari gépgyárainak fejlesztését és egy új 
nagykapacitású vegyipari gépgyár létesítését is. 
A vegyipari gépgyártás fejlődési ütemének a 
szovjet példa nyomán nálunk is meg kell előznie 
a vegyipar fejlődési ütemét.

Mindez csak egy kis része azoknak a követ
keztetéseknek, amelyeket a XIX. kongresszus 
az ötödik ötéves tervre vonatkozó határozatának 
a vegyiparral kapcsolatos részeiből leszűrhetünk. 
A határozat tanulmányozása során kibontakozik 
a magyar vegyészek előtt nagy példaképünk, 
a Szovjetunió vegyiparának hatalmas aránya, 
hallatlan gyorsütemű fejlődése, harmóniája az 
ipar többi ágaival és a népgazdaság egészével. 
A határozat irányt mutat a vegyipar egészséges 
fejlődésére vonatkozóan és a különbségek figye
lembevétele mellett lehetővé teszi saját távlati 
fejlesztési terveink szilárd alapokon nyugvó kriti
káját is. Minden magyar vegyésznek, aki szívén 
viseli vegyiparunk gyorsütemű fejlesztésének és 
egészséges fejlődésének ügyét, tüzetesen tanul
mányoznia kell a határozatot és javaslataival, 
újításaival, találmányaival így még jobban fogja 
tudni elősegíteni a szocializmus építésének, hazánk 
felvirágoztatásának, népünk jólétének nagy ügyét.

A laboratóriumi rektifikálás kérdései a szovjet szakirodalomban
K O V Á T S  G Á B O R  éa K E R É N Y I  E R V I N *

A laboratóriumi lepárlási módszerek fejlő
dése számos készüléktípust vetett felszínre. Az 
egyes típusok szerzői saját készüléküknek külön
féle előnyöket tulajdonítanak az addig használt 
berendezésekkel szemben. Az előnyök valódiságá
ról nehéz meggyőződni, mert a laboratóriumi 
rektifikáló oszlopok értékelése terén meglehetősen 
nagy zűrzavar uralkodik. Mindezideig nem ren
delkezünk olyan egységes kiértékelési módszerrel,

* Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet.

amely a lepárló berendezések összehasonlítását 
szabatosan lehetővé tenné.

Rektifikáló oszlopok egyértelmű minősítését 
az elválasztóképességükre, teljesítményükre és 
működésükre ható paraméterek rendkívül nagy 
száma nehezíti meg. A tényezők egy része a beren
dezés méreteivel és szerkezetével függ össze, míg 
a többi tényező a működtetés feltételeinek függ
vénye. Még a jellemzésre leggyakrabban használt 
elméleti tányérszám is (adott rektifikáló beren
dezésnél) meglehetősen érzékenyen változik a
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folyadék mennyiségével, a refluxaránnyal és a 
lepárlás sebességével.

Ezek figyelembevételével különösen értékes
nek kell minősítenünk minden olyan törekvést, 
amely a lepárlóoszlopok egyöntetű értékelésének 
módszertanát kívánja kidolgozni. A szakirodalom 
bővelkedik ilyen irányú közleményekben, adataik 
és megállapításaik azonban sok tekintetben ellent
mondóak.

A lepárlás technikájának minden részletre 
kiterjedő tanulmányozásával és fejlesztésével kü
lönösen kitűnnek a szovjet kutatók, akiknek ezen 
a téren végzett munkáját kívánja dolgozatunk 
összefoglalni. Lehetetlen röviden ismertetni a le
párlás elméletével és gyakorlatával foglalkozó 
széleskörű vizsgálatokat, ezért mindössze a kolon
nák elválasztóképességének kérdéseivel foglalko
zunk. Mellőzzük a laboratóriumi rektifikáló be
rendezések szerkesztésével és működésével kap
csolatos általános kérdések ismertetését, helyette 
utalunk az erre vonatkozó munkákra (*, 2, 3).

1. Rektifikáló oszlopok jellemzése
Laboratóriumi rektifikáló oszlopok jellem

zésére használt paramétereket az 1. táblázat 
foglalja össze.

1. táblázat
Rektifikáló oszlopok jellemzői

Paraméter Mértékegység

Kolonna á tm érő ..........................................
Rektifikáló szakasz m agassága................
Forraló lombik térfogata ........................
Töltelék minősége, mérete, térfogatsúlya,

fajlagos felülete stb.................................
Fejrész, reflux-szabályozó szerkezete . . . .  
Maximális elméleti tányérszám egyensúly

ban (jele: ETSz) ..................................
Egyetlen elméleti tányérnak megfelelő tö l -

telókmagasság (jele : ETM) ................
Maximális elméleti tányérszám szabványo

sított munkafeltételek között (jele :
ETSzM) ....................................................

Egyetlen elméleti tányérnak megfelelő töl
telékmagasság szabványosított munka-
feltételek között (jele : ETMM)..........

Rektifikáló oszlop hatásfoka (ETSzM/
EfSz) ......................................................

Szabványosított munkafeltételek között el
választható anyagok forráspontkülönb
sége ............................................................

A reflux maximális mennyisége..............
Teljesítőképesség szabványosított körülmé

nyek között ............................................
Sztatikus és dinamikus felvevőképesség
Fajlagos felvevőképesség ..........................
Térfogati felvevőképesség..........................
Maximális lepárolható oldatmennyiség egy

menetben .................. .............................
Egyensúly beállásához szükséges idő . . .

cm
cm
ml

ET

cm/ET

ET

cm/ET

C°
ml/perc

ml/óra
ml
ml/ET
ml/ml
ml
óra

Minthogy a szórt töltelékkel ellátott kolon
nákat aránytalanul kitérjedtebbenhasználják, mint 
a tálcás, lemezes, buboréksapkás, vagy éppen 
forgóbetétes berendezéseket, a továbbiakban csak 
szórt töltelékes rektifikáló oszlopokkal foglalkozunk.

Közismert tény, hogy a lepárló oszlopok el
választóképességére legjellemzőbbnek tartott el
méleti tányérszám sem egyértelmű függvénye az

elválasztóképességnek. Értéke még egyensúlyi kö
rülmények között is függ a mérőelegy minőségétől, 
töménységétől, mennyiségétől és meghatározásá
nak ismételhetősége sem kielégítő. Ennek meg
felelően a szovjet kutatók először az elméleti 
tányérszám meghatározásának körülményeit és 
technikáját vizsgálták meg gondosan, majd a kér
dés megoldása után tanulmányozták a szerkezeti 
tényezőknek elválasztóképességére gyakorolt ha
tását.

2. Elméleti tányérszám
Az elméleti tányérszám (a továbbiakban 

ETSz) igen fontos jellemzője a laboratóriumi 
rektifikáló berendezéseknek. Meghatározásánál 
igen sokféle szempontot kell figyelembe venni 
ahhoz, hogy a mért értékek ismételhetők legyenek.

2.1. Alkalmas elegypár kiválasztása
Igen fontos kérdés, mellyel a szovjet szerzők 

is sokat foglalkoztak, a megfelelő elegypár ki
választása. Ennek során nemcsak az összetevők 
forrpontkülönbsége tartandó szem előtt, hanem tisz
taságuk, hozzáférhetőségük és összetételük meg
határozásának lehetősége is. Az irodalom az alábbi, 
ETSz meghatározására használható ismertebb 
elegy párokat tartja nyilván :

a) benzol-diklóretán,
b) benzol-széntetraklorid,
c) normálheptán-2,2,4 trimetilpentán,
d) normál heptán-metilciklohexán.
A felsorolt elegyek közül az első kettő meg

támadhatja az oszlop töltelékét (főleg A1 töltelé
ket). Ugyanakkor azonban a teljesen közömbös 
szénhidrogénelegyeknél többnyire az összetétel 
meghatározásánál mutatkoznak nehézségek. Amíg 
ugyanis a benzoltartalmú elegyeknél a koncent
ráció refraktométerrel könnyen megállapítható, 
a szénhidrogén elegyeknél mutatkozó csekély 
törésmutatókülönbség ezt a módszert pontatlanná 
teszi. Bár ebben az esetben a szovjet szerzők 
által is javasolt ónpontmódszer (4, 6, 6) alkal
mazható és kellő pontossággal is rendelkezik, 
kivitelezés szempontjából a törésmutatómérés
nél lényegesen nehézkesebb.

Nem megvetendő kérdés a komponensek 
kellő tisztaságban és mennyiségben való beszerez
hetőségének kérdése sem. Normál heptán, metil- 
ciklohexán és 2,2,4-trimetilpentán nem áll ren
delkezésre korlátlan mennyiségben. Ebből a szem
pontból a benzol-széntetraklorid elegy áll első 
helyen. Busmakin (7) megállapítása szerint 
száznál kevesebb elméleti tányérral egyenértékű 
oszlopok esetében kielégítő, ha a benzol törés
mutatója 20 C°-on 1,5009—1,5011 közé, a szén- 
tetrakloridé ugyancsak 20 C°-on 1,4603—1,4604 
közé esik. Száz elméleti tányér felett már teljes 
tisztaság kívánatos.

nD20 (benzol) =  1,50110
un20 (széntetraklorid) =  1,46030

A könnyebben illő tisztátalanságok Busma
kin vizsgálatai szerint az oszlop egyensúlyának 
beállítása közben is eltávolíthatók anélkül, hogy 
az összetétel lényegesen megváltozna.
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Busmakin rektifikáló oszlopok elméleti tá
nyérszámának meghatározására általános beve
zetésre, mintegy szabványként ajánlja a benzol- 
széntetraklorid elegyet. Előnyei az eddigiek alap
ján nyilvánvalók. Mivel azonban irodalmi adatok 
és gyakorlati tapasztalat alapján ez az elegy 
50 ET felett bizonytalan eredményeket ad, Bus
makin tüzetes vizsgálat tárgyává tette az össze
tevők gőz-folyadék egyensúlyi viszonyait. Meg
állapította, hogy az eltérések oka a viszonylagos 
illékonyság (x) koncentrációtól való függésében 
rejlik. Azonban ez az elegy is használható nagy 
elválasztóképességű rektifikáló oszlopok ETSz- 
ának meghatározására egészen 500 ET-ig, teljesen 
reprodukálható módon, azoknak a diagrammok
nak és táblázatoknak felhasználásával, melyeket 
erre a célra « változásának figyelembevételével 
készített.

2.2. Elméleti tányérszám kiszámítása
Ismeretes, hogy a tányérszámot a felhasznált 

elegy gőz-folyadék egyensúlyi diagrammjából gra
fikusan csak nagy relatív illékonyságú elegyek 
esetén és alacsony értékig (kb. 15 tányérig) 
tudjuk meghatározni kellő pontossággal. A Fenske 
által levezetett teljes reflux esetére vonatkozó

Yn X x ( 1 )

100 — Yn 100—X 1
összefüggés, melyben x a relatív illékonyságot 
jelenti, . n a tányérszámot, a fenéktermék 
összetételét (egyensúly esetén, mol%-ban), Éspe
dig a fejtermék összetételét jelenti ugyancsak 
mól%-bán kifejezve, csak ideális oldatok esetén 
érvényes, amikor x az összetétellel nem változik. 
Ennek a feltételnek egyedül a nehezen beszerez
hető anyagokból készített normál heptán- 
— 2,2,4— trimetilpentán elegye felel meg. Már 
a normál heptán-metilciklohexán elegy sem ideá
lis és x értéke a heptántartalom növekedtével 
1,07584—1,07380 között változik.8 Fenske

1,07-es értéket használ a-ra, Rossiniék viszont 
az Ax—Y n kontcentrációszakaszra érvényes átla
gos a-val számolnak. Busmakin kimutatta, hogy 
Fenske szerint számolva már 50 ET felett nagy 
hibák jelentkeznek, ezzel szemben Rossini mód
szere kielégítően pontos.

Természetesen a benzol-széntetraklorid rend
szer még messzebb van az ideálistól, ennek meg
felelően relatív illékonysága még érzékenyebben 
változik az összetétellel. Busmakin9 mérései 
szerint az a és a mol%-ban kifejezett széntetra- 
klorid töménység (x ) között a következő össze
függés áll fenn :

a =  1,203 — 0,00203 ■ a; (2)
x változását Fenske összefüggése természetesen 
nem veszi figyelembe. Csak abban az esetben
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kapnánk pontos eredményt, ha tányérról-tányérra 
haladva számolnánk végig a töménységeket, 
minden esetben a kiindulási töménységnek meg
felelő x-t használva az illékonyabb összetevő 
mennyiségének megállapítására a gőzfázisban. 
Ez a számítás azonban, különösen nagy ET érté
kek esetén, rendkívül nehéz és fárasztó lenne.

4. ábra.

Ennek elkerülésére Busmakin a megfelelő 
x  értékek figyelembevételével kiszámította a 
széntetraklorid töménysége és az elméleti tányér
szám közötti pontos összefüggést és grafikusan 
ábrázolta. A diagrammokat közelítésekkel tette 
pontossá. A közelítések számát az egyes koncent
rációszakaszokban úgy választotta meg, hogy 
további finomítás a szakasz tányérszámában

lényeges változást ne okozzon. Az 1., 2., 3., 4. és
5. ábra ezeket a diagrammokat mutatja be olyan 
mértékben nagyítva, hogy a gyakorlati munká
ban közvetlenül is használhatók legyenek.

Az ETSz megállapítása a görbék alapján úgy 
történik, hogy a fejtermék koncentrációjához 
rendelt tányérszámból levonjuk a lombik tar
talmának töménységéhez tartozó tányérszámot. 
A rektifikáló oszlop elválasztóképességének előze
tes becslésével kiválaszthatjuk azt a széntetra
klorid koncentrációt, melyet rektifikálva jól ele
mezhető terméket nyerünk.

3. Elméleti tányérszám meghatározása egyensúlyi 
állapotban

Az elméleti tányérszám megállapítása egyen
súlyi állapotban azért fontos, mert különféle 
rektifikáló oszlopok vagy tölteléktípusok össze
hasonlítására a legalkalmasabb érték.

3.1. A tányérszámmeghatározás 
reprodukálhatósága

Busmakin vizsgálatai szerint10 a kolonna 
egyensúlyi állapota a tányérszámmeghatározás 
reprodukálhatóságának csak szükséges, de nem 
elegendő feltétele. Ugyanazon az oszlopon végzett 
tányérszámmeghatározások, melyek során vala
mennyi egyensúlyi feltételt azonosan sikerült 
tartani, eltérő eredményeket adtak. Az eltérések 
jelentős része feltűnően nagynak adódott.

Ennek a kérdésnek akkor kezdtek nagyobb 
figyelmet szentelni, amikor egymáshoz közel 
forró, két komponensű rendszerek gőz-folyadék 
egyensúlyának vizsgálatára laboratóriumi rek
tifikáló oszlopokat kellett beállítani. Egymáshoz 
közel forró komponensekből álló rendszerek gőz
folyadék egyensúlyának kimérése a szokásos 
egyszeri elpárologtatás elvén alapuló készülék
ben ugyanis igen nehéz a fellépő kis koncentráció
különbség miatt. Nyilvánvaló, hogy ez a nehézség 
megfelelő kolonna alkalmazásával elkerülhető, 
azonban ebben az esetben elengedhetetlenül szük
séges a kolonna ETSz-ának pontos ismerete.

Busmakin vizsgálatai kimutatták, hogy a 
tányérszámot közismerten befolyásoló tényezőkön 
(a flegma [belső reflux] mennyiségén, a töltelék 
elhelyezésén, a kompenzálás módján) kívül igen 
nagy szerepet játszik az ismételhetőségben a 
kolonna üzembehelyezésének módja. Általában a 
laboratóriumi kolonnák kompenzáló fűtését a 
lombik fűtésével egyidejűleg szokták beállítani 
és a tölteléket a hűtőből visszacsurgó folyadékkal 
nedvesítik. A hőenergiaforrások teljesítményének 
fokozatos növelésével, majd beállításával meg
határozott flegma mennyiség érhető el, mely lassan 
maga után vonja a fej hőmérsékletének stabili
zálódását. Ezt az állapotot szokás egyensúlynak 
tekinteni.

A kérdés tisztázására irányuló vizsgálatok 
igazolták, hogy az ilyen körülmények között 
nyert ETSz értékek nem reprodukálhatók. A vizs
gálatok legfontosabb elméleti és gyakorlati követ
keztetései a következők :
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a) A flegmával történő nedvesítés után nő 
a tányérszám, mégpedig annál nagyobb mérték
ben, minél bővebb visszafolyás után állt be az 
egyensúly.

b) Legnagyobb tányérszám akkor adódik, ha 
a nedvesítés teljes elárasztással (fluding útján) 
történt.

c) A többszörös elárasztással végzett ned
vesítés után a tányérszám bizonyos értékig emel
kedik, további elárasztások hatására csökken, 
majd meghatározott értéken (5—8 elárasztás után) 
megállapodik.

d) Már kb. 5 elárasztás után stabilizálódik 
az ETSz, ha a lombik melegítésének megindítása
kor a kompenzáló fűtést nem kapcsoljuk be, tehát 
ha az oszlop a felfelé áramló gőzök hőtartalmának 
rovására melegszik fel.

ej Végül a kísérletek azt is igazolják, hogy 
laboratóriumi rektifikáló oszlopokban csatorna
képződés általában nem lép fel, az előzetes nedve
sítés hatása a töltelék részecskék felületén kelet
kező gázpárnák megszüntetésében rejlik.

Ezek alapján világos, hogy megbízható érté
kek elérésére nagy gonddal kell a tölteléket átned- 
vesiteni, mégpedig a hideg oszlopban lecsapódó 
gőzök segítségével. Ötszöri elárasztás után a 
flegma mennyiségét a szerzők 200 csepp/perc 
értékre csökkentették és ilyen visszacsepegéssel 
működtették kolonnáikat még 2—3 óráig. A tá
nyérszámot ezután vett minták töménysége alap
ján állapították meg. Számos kísérletet végeztek 
azonos körülmények között hosszabb idő eltelté
vel, és megállapították, hogy csak ezzel a mód
szerrel lehet reprodukálható eredményeket elérni.

3.2. Egységes tányér számmeghatározási módszer
A tányérszámmeghatározás technikájának 

kérdéseit tisztázva és egységes módszer bevezeté
sére törekedve a következőket fogadhatjuk e l :

a) Tányérszám meghatározására megfelelő 
tisztaságú összetevőkből készített benzol-széntetra- 
klorid elegyet használhatunk.

b) A rektifikáló oszlopot üzembehelyezés 
után az oszlop fűtése nélkül ötször árasztjuk el, 
majd kb. 78 C°-ra állítjuk be a rektifikáló sza
kasz hőmérsékletét kompenzáló fűtés segítségé
vel. Végül a visszacsepegő folyadék mennyiségét 
200 cseppIperc-ve szabályozva 2—3 óráig működ
tetjük. Ezután veszünk 30 percenként mintát 
és a törésmutatót mérve állapítjuk meg az egyen
súly beálltát. Az utolsó két minta törésmutatójá
nak csak 0,0001 egységgel szabad eltérnie.

c) A termékek összetételét a mellékelt 6. 
ábra alapján törésmutatómérés útján állapítjuk 
meg.

d) A töménység ismeretében az ETSz-ot 
Busmakin diagrammjaiból számítjuk ki.

4. Elméleti tányérszám meghatározása 
működés közben

Az egyensúlyi viszonyok között mért tányér
szám nem jellemzi a működésben lévő kolonna 
elválasztóképességét. Ez főleg annak következ
ménye, hogy a működő oszlopban egyensúly nem 
tud kialakulni és így az egyensúlyi állapotot alapul 
vevő számítások nem érvényesek.

A szovjet szakirodalom a működésben lévő 
rektifikáló berendezések elválasztóképességének érté
kelésére többmódszert is javasol(n,12).Ezek a mód
szerek fontos állomást jelentenek a laboratóriumi 
rektifikálás elméletének és gyakorlatának fejlesz
tésében, azonban próbálkozásokról lévén szó, is
mertetésüket mellőzzük. Ugyancsak emiatt mel
lőzzük az oszlopok hatásfokának (ETSzM/ETSz), 
az adott forráspontkülönbséggel rendelkező ele
gyek „standard elválasztásához“ és „finom el
választásához“ szükséges ETSzM meghatározásá
nak kérdését is.

5. Szerkezeti sajátságok befolyása 
az elválasztóképességre

Rektifikáló oszlopok elméleti tányérszámát 
a szerkezeti és műveleti tényezők összessége 
határozza meg. A továbbiakban az alábbi ténye
zők befolyásának néhány kérdését tanulmányozó 
vizsgálatokat fogjuk ismertetni :

a) A töltelék minősége.
b) A töltelékoszlop magasságának szerepe.
c) A töltelékoszlop felbontása.
d) Az oszlop átmérőjének hatása.
e) A kolonna dőlési szögének befolyása.

5.1. Új töltelék] készítése és vizsgálata
Az irodalomból már ismert töltelékeken kívül 

A. I. Levin és munkatársai13 tanulmányoztak 
egy új, hatásos tölteléket is. A töltelék elemek

6. ábra. 7. ábra.
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felnagyított képét a 7. ábrán mutatjuk be. Készí
tésük módja a következő:

0,2 mm átmérőjű fémhuzalt olyan tüskére 
csévélnék fel, melynek keresztmetszete egyenlő
oldalú háromszög. Az így nyert szoros spirál saját 
rugalmassága folytán olymódon deformálódik, 
hogy az egyes menetek egymáshoz képest bizonyos 
szögben elfordulnak. A leírt vörösréz huzalból 
készült elemeknél ez az elfordulás 20°-ot tett ki. 
A spirált ezután éles szerszámmal 5—6 menetet 
magába foglaló elemekre szabdalják. Egy-egy 
elem átmérője kb. 1 mm, hossza ugyancsak kb. 
1 mm. Az ily elemekből szórt töltelék térfogat- 
súlya 2,2—2,5 g/ml és kb. 130 db/ml sűrűségű. 
45 cm magas és 9 mm átmérőjű ilyen töltelék
oszlop elválasztóképessége 42—45 ET-nek adó
dott, 170 cm magas és 15 mm átmérőjű (30 óm
enként elválasztott) töltelékoszlopé optimális re- 
flux mellett 170 ET volt. Az 1 ET-nak megjelelő 
magasság tehát 1 cm körüli érték, még magas 
töltelékoszlop esetén is.

5.2. A töltelékoszlop magassága

Busmakin és munkatársainak10 mérései 
szerint a töltelékoszlop magassága és az ETSz 
között lineáris összefüggés áll fenn. Ez a meg
állapítás látszólag ellentétben áll Fenske és munka
társai14 által leírt megfigyeléssel, amely szerint 
a töltelékoszlop azonos mértékű növelése egyre 
kisebb tányérszám emelkedést okoz

A szovjet kutatók vizsgálataik során a töltött 
rektifikáló oszlop összes tányérszámából levonták 
az üres oszlop saját tányérszámát, a lombik
oszlop átmenetnek és a tartó gyűrűnek megfelelő 
tányérszámot és így a töltött szakasz elválasztó
képességére nyertek felvilágosítást. Méréseik alap
ján megállapították, hogy a töltött magasság és 
az ETSz közötti összefüggést ábrázoló diagramm 
0  magasságra extrapolálva kezdeti ordinátaként 
1—2 ET-nak megfelelő értéket ad. Kísérleteik 
szerint ennek oka a flegma egyenetlen eloszlásában 
rejlik. Mindenesetre a kezdeti ordinátának jelen
léte megmagyarázza az egy elméleti tányér magas
ság egyenértékének (ETM) emelkedését a töltött 
rész magasságának növelésével. Alátámasztja ezt 
a 2. táblázat, melynek adatai 15 mm átmérőjű 
kolonnára vonatkoznak.

2. táblázat
ETM változása a töltelékoszlop magasságával

Töltelék
oszlop

magassága
cm

2. sz. töltelék : 3,5 mm 
átmérőj ű, egymenetű spirál

3. sz. töltelék : 1,8 mm 
átmérőj ű, egymenetű spirál

ETSz ETM ETSz ETM

10 2,9 3,4 5,2 1,9
25 5,2 4,8 11,6 2,2
50 9,2 5,4 22,4 2,2

100 16,9 5,9 43,8 2,3
150 24,7 6,1 65,0 2,3

Ennek megfelelően bármely oszlopra és töl
telékfajtára két mérés alapján felállítható az 
ETSz és a töltött magasság (M) összefüggését 
kifejező egyenlet.

így a 2. sz. tölteléknél
ETSz =  0,154 - M + 1,5 (3)

A 3. sz. tölteléknél
ETSz =  0,428 • M +  1 (4)

Az ETM növekedésének tehát világos magya
rázata a fenti egyenletek additív konstansa. 
A 10 cm magas 2. sz. töltelékoszlop tányérszáma 
például két részből tevődik össze: a 0,154 X 10-es 
értékből és a magasságtól független 1,5-ből. 
A konstans azonban a 150 cm magas töltelék
oszlopnál is ugyanaz az érték. Ezért 3,4 a 10 cm 
magas oszlop ETM-je és 6,1 a 150 cm magasé.

5.3. A töltelékoszlop felbontása

Az irodalomban gyakran találunk utalást 
arra vonatkozóan, hogy megnő a rektifikáló 
oszlopok tányérszáma, ha töltött szakaszban 
bizonyos távolságokban folyadékterélőkét, ú. n. 
disztribútorokat helyeznek el.

Busmakin és Lizlova15 ezt a kérdést is 
részletesen megvizsgálta és következő eredményre

8. ábra.

jutott. Hatféle disztribútor hatását tanulmányoz
ták. Ezek közül az 1 x 1 mm lyukbőségű bronz
szitából készült és szűkebb végükkel lefelé fordí
tott csonkakúp palástok feleltek meg legjobban. 
A tölteléket a 8. ábrának megfelelő módon gon
dosan kell elhelyezni, mert egyébként igen meg
növelik a kolonna ellenállását.

Az ugyanolyan oszlopmagasság mellett meg
határozott ETSz és a disztribútorok egymástól 
való távolsága között fennálló összefüggés szerint 
az ETSz bizonyos disztributortávolságnál a leg
nagyobb. Ez az optimális távolság 15 mm átmérőjű 
kolonnánál, 1,8 mm átmérőjű, 0,25 mm-es kons- 
tantán huzalból készült tölteléknél 25 cm. Minden 
egyes disztribútor beépítése ilyen távolságban
1,5 ET növekedést okoz. Eltérő minőségű töl
telékből készült és más átmérőjű oszlop esetén 
más optimális távolság adódik, melyet minden 
esetben mérések útján lehet megállapítani. Na
gyobb elemekből álló tölteléknél a disztribútorok 
hatása teljesen elhanyagolható és az okozott
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oszlop középpontjában. Ennek megfelelően a kerületek mentén elhelyezkedő folyadékhártyák vastagabbak, mint a tengely mentén lévők. így az oszlop fala közelében a gőzáram nagyobb ellen

leghatásosabb 
töltelék szakasz

kevéssé hatásos 
szakasz

folyadék cseppek 
- töltelék felső szintje

9. ábra.

állásba ütközik és mivel az ott elhelyezkedő folyadék 
fajlagos felülete kisebb, mint a középpontban, 
a kerületnél a fáziskicserélődés sem optimális 
viszonyok között megy végbe. Természetesen 
nem vonatkoznak az előbbiek arra a szakaszra, 
ahol a flegma eloszlása egyenletes és a fázis
kicserélődés az egész keresztmetszetben egyen
letesen játszódik le.

Ezek után magától értetődik, hogy ha alkal
mas betéttel a kerületre tömörült flegmát vissza
tereljük a középpont felé, újból egyenletes flegma 
eloszlást érünk el, tehát megnöveltük az elválasz
tóképességet. Ez a növekedés jut érvényre Bus- 
makin kísérleteiben a betétenként fellépő 1,5-es 
tányérszám többletben. A viszonyokat a 9. ábra 
sematikusan ábrázolja. Az a disztribútor, mely 
az egyenletes, vagy közel egyenletes flegma
szakaszban foglal helyet, teljesen hatástalan, 
vagy tányérszámnövelő hatása csekély.

Busmakin mérései szerint a vizsgált 15 mm 
átmérőjű kolonnában a kerületi egyenetlen el
oszlás állandósulásáig terjedő szakasz kb. 
25 cm, így a töltelék tetejétől, vagy a legutolsó 
disztribútor aljától 25 cm-re elhelyezett disztri
bútor adja a legnagyobb effektust.

5.4. Az oszlop átmérőjének hatása

Az oszlopátmérő növelésének, vagy csök
kentésének hatása az elválasztóképességre meg
lehetősen változó, és függ a töltelék minőségétől 
és az elemek nagyságától.

Levin szerint12 aprószemcséjű tölteléknél 
a kolonna átmérőjének növelése 6 mm-ről 15 
mm-re némileg növeli az elválasztóképességet. 
Egyéb töltelékeknél a változás a meghatározás 
hibahatárán belül esik.

5.5. A rektifikáló oszlop elhelyezésének 
szerepeRektifikáló kolonna működésének mechanizmusa és elválasztóképessége szempontjából igen fontos az elhelyezés, illetve a dőlési szög hatásának kimérése. Különösen érdekes a függőlegestől való kis eltérések tanulmányozása, hiszen ismeretes, hogy magas oszlopoknak teljesen függőlegesen való beállítása néha rendkívül nehéz, elsősorban akkor, ha az oszlopot rögzített hőszigetelő és kompenzáló burokban kell utólag elhelyezni.

Levin és munkatársai12 három készülék- 
típust -vizsgáltak meg ebből a szempontból: 
A 15 mm átmérőjű, 70 cm magas, fémszitából 
készült kúpokkal töltött kolonna függőleges hely
zetben 45 ET-os elválasztóképességet adott. 
10° eltérésnél 44 ET, 20° eltérésnél 38 ET lett 
az elválasztóképesség. Nagyobb a változás a szita- 
hengerkékkel 45 cm magasan töltött, 9 mm át
mérőjű oszlopnál. Függőleges helyzetben az el
választóképességet 22 ET-nak, 3° eltérésnél 16 
ET-nak, 6° eltérésnél 14 ET-nak találták. Alig 
mutatkozik hatás a háromszög keresztmetszetű, 
Levin-féle töltelékkel 20 cm magasan töltött, 
4 mm átmérőjű oszlopon. Itt az elválasztóképesség 
függőlegesen 16 ET, 28°-nál 14 ET, 45°-nál 15 ET.Ezeket a méréseket nagyobb átmérőjű és lényegesen magasabb oszlopokra is ki kell terjeszteni, minthogy az egész kis átmérőjű oszlopokban, különösen rövid töltött szakaszon az elhajlás következtében fellépő flegmasűrűségváltozás nem alakulhat ki kellő mértékben.Egyetlen cikk keretében igen nehéz kimerítő és teljes képet adni a laboratóriumi rektifikálással összefüggő valamennyi kérdésről. Éppen ezért mindössze arra törekedtünk, hogy a szovjet szerzők e tárgykörre vonatkozó munkásságának kivonatos ismertetésével eloszlassunk egyes, rektifikálással kapcsolatos félreértéseket és ezzel is hozzájáruljunk laboratóriumi technikánk e fontos ágának továbbfejlődéséhez.
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A tudományegyetemi vegyészképzés továbbfejlesztéséről
S Z A R V A S  P l L

A tudományegyetemi vegyészképzés a fel- 
szabadulás óta eltelt néhány esztendő alatt sokat 
fejlődött. Tulajdonképpeni célját : az üzemi labo
ratóriumoknak, tudományos kutatóintézeteknek, 
valamint a felsőoktatási intézményeknek magas 
elméleti képzettséget kitűnő gyakorlati tudással 
párosító vegyészekkel való ellátását, ma már erő
sen megközelíti. Különösen nagy lépés volt e cél 
felé az 1951-ben bevezetett 9 féléves vegyész tan
terv, amelynek alapján e tanévben már 3 évfolyam 
oktatása folyik. E legújabb tanterv oktatási 
tapasztalatai alapján azonban — úgy érzem — 
itt volna az ideje annak, hogy mégegyszer meg
vizsgáljuk, vájjon valóban maradéktalanul lehe
tővé tette-e a legutóbbi tanterv a korszerű vegyész- 
képzés igényeinek kielégítését. E kérdésben nyil

ván csak akkor fogunk egészen világosan látni, 
ha valamennyi tudományegyetem oktatói kifej
tik és megvitatják e tantervvel kapcsolatos tapasz
talataikat. E cikk voltaképpen ilyen irányú vita 
megindítását célozza.

Ügy gondolom, nem egyedülálló az a vélemé
nyem, hogy jelenlegi tantervűnk még nem tekint
hető mindenben tökéletesnek, nemcsak abszolút, 
de még relatív értelemben sem. Tapasztalataim 
szerint — hallgatóink egy részénél — különösen 
az alaposság, az elmélyülés terén vannak hiányos
ságok. E hibáért azonban nem volna helyes egye
dül a hallgatóságot felelőssé tenni. Lehetséges, 
hogy a fő ok a tanterv elvi hibája. Vizsgáljuk meg, 
vájjon a szaktárgyak elméleti megalapozottsága 
kielégítőnek mondható-e a tanterv alapján.

1. táblázat
A jelenlegi tudományegyetemi vegyészképzés és a szovjet tudományegyetemi vegyészképzés óraszámainak össze

hasonlítása

A tárgy megnevezése J  e l e n l e g i  
elm. szem.

t a n t e r v ű n k  
gyak. ossz. elm.

S z o v j e t
szem.

t  a n t  e r v 
gyak. OSSZ.

1. M atematika.................................. 130 81 211 262 170 432
2. F iz ika........................................... 165 33 132 330 136 30 134 300
3. Alk. fiz ika.................................... 66 — — 66 — — — —
4. Elméleti f iz ik a ............................ — — — — 102 __ __ 102
5. Ásványtan (kristálytan)............ 64 — ■ 32 96 32 32 — 64
6. Ált. és szervetlen kém ia............ 165 32 96 293 136 — 274 410
7. Analitikai kémia (kval. +  kvant.) 117 — 517 634 68 — 322 390
8. Szervetlen kémia (magasabb) . . 39 — — 39 — — — —

9. Az anyag szerkezete.................. — — — — 72 — ____ 72
10. Szervetlen prep. gyak................. — — 70 70 — — 80 80
11. Szerveskémia .............................. 165 33 348 546 170 — 330 510
12. Fizikai k ém ia .............................. 145 45 216 406 130 32 218 386
13. Bevezetés fiz. kém. mérésekbe .
14. Fiz.-kém. mérőmódszerek és szá-

16 — 66 82 — % — —
m olások.................................... 28 26 — 54 — — _ —

15. Kémiai termodinamika ............ 42 — — 42 — — — —
16. Kolloidika.................................... 81 — 84 165 50 — 70 120
17. Kémiai technológia.................... 134 — 270 404 100 — 70 170
18. Vegyipari g ép tan ........................ v 56 — — 56 — — — —
19. Speciális képzés .......................... 112 — 320 432 100 — 380 480
20. A kémia története .................... — — — -------. 64 — — 64

M e g j e g y z é s : A mi tantervűnkben a kolloidika és a  kémiai technológia laboratóriumi óraszáma átlagérték. A tantervben rögzítve ugyanis
csak a két gyakorlat együttes óraszáma van megadva, amelyet a helyi adottságoktól függően osztanak meg a két tárgy között. A kolloid gyakor
lat minimális óraszáma 56 óra, maximális óraszáma 112 óra, a tanterv szerint.

A speciális képzés keretében nálunk 4 szakot választhatnak a hallgatók, úgym int: A )  szervetlen és analitikai kémia, B )  szerves kémia,
C )  fizikai kémia, D )  kolloidika. A Szovjetunióban öt szak van, a szervetlen kémia és analitikai kémia külön van választva. E szakokon belül
a Szovjetunióban további specializációra is van lehetőség.
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Kiindulásképpen vessük össze 9 féléves kép
zésünk tantervét a szovjet tudományegyetemek 
vegyészképzési tantervével, az egyes tantárgyakra 
jutó össz-óraszámok alapján. (Az órák féléven
kénti elosztását feltüntető részletes tanterv meg
jelent a Magyar Kémikusok Lapja 1951. novem
beri számában. Azóta a vizsgarend megváltozásán 
kívül lényeges változás nem történt. A szovjet 
adatok az 1949. évi szovjet tantervből vannak 
véve.)

E számokból a következő főbb következteté
seket lehet levonni:

1. Matematikai óraszámunk a szovjet óra
szám felét alig éri el. Nem meglepő tehát, ha a 
matematikai alapok hiányos volta gyakran mutat
kozik meg hallgatóinknál és sok nehézséget okoz 
különösen a fizikai kémia oktatásában.

2. A Szovjetunióban nem adnak elő külön 
alkalmazott fizikát, ezzel szemben komoly óra
számú (egész éves, heti három órás) elméleti fizi
kai kompendium van az alapképzésben. A mi al
kalmazott fizikánk kétségkívül érdekes és a vegyé
szek számára hasznos témákat ölel fel, ugyan
akkor azonban nagyon hiányzik az elméleti fizika. 
E hiányon ez idő szerint úgy próbáltunk segíteni, 
hogy legalább a fizikai-kémiára szakosodóknak 
adunk elő némi elméleti fizikát, de erre a tanterv 
csak az utolsó évben a speciális képzés keretében 
ad lehetőséget. Ez a helyzet nem kielégítő, mert 
az elméleti fizikára nemcsak a fizikai-kémiaszako- 
soknak, hanem valamennyi tudományegyetemi 
vegyészhallgatónak szüksége volna. Többek kö
zött a rezonancia-vita is mutatja az anyagszerke
zeti kérdéseknek a kémia minden ágában növekedő 
jelentőségét, ami a hiányt évről-évre égetőbbé 
teszi. Másrészt a jelenlegi megoldás azt eredmé
nyezi, hogy a fizikai-kémiaszakosok szorosan vett 
fizikai-kémiai speciális előadást alig kaphatnak. 
Az elméleti fizikát pedig túlkésőn kapják ahhoz, 
hogy azt egyéb tárgyaik oktatásánál fel lehetne 
használni.

3. Az első éven közel háromszorannyi szer
vetlen kémiai gyakorlatot végeznek az általános és 
szervetlen kémia-előadással párhuzamosan, mint 
a mi hallgatóink. Ezt a különbséget azonban csök
kenti az a tény, hogy a szovjet tantervben a be
vezető fizikai-kémiai mérések külön tárgyként nem 
szerepelnek, azok egyrészét a szervetlen kémiai 
gyakorlat keretében végzik el.

Az óraszám különbség mellett jelentős különb
ség van e gyakorlatok jellegében is. Nálunk jelen
leg a vegyészhallgatók az első félévben végzik szer
vetlen kémiai gyakorlataikat, míg a szervetlen 
kémiai előadások a második félévben kezdődnek. 
A második félévben azonban már kvalitatív ana
litikai gyakorlatokat végeznek a hallgatók. Ez a 
helyzet igen hátrányos, mert bár az analitikai 
gyakorlatok kapcsán sok hasznos szervetlen kémiai 
ismeretre is tesznek szert, mégsem biztosítható a 
kellő kapcsolat az elméleti tananyag és a gyakor
latok között. Ez egyik objektív oka lehet annak, 
hogy hallgatóink szervetlen kémiai alapképzett
sége igen hiányos, amit valamennyi felső évben 
oktató tanszék erősen érez. Ugyanakkor a kvali
tatív analízis, amely lényegében alkalmazott szer

vetlen kémia, szintén kárát vallja annak, hogy 
szervetlen kémiai alapismeretekkel még nem ren
delkező hallgatóság végzi. A legtöbb hallgató, 
tapasztalat szerint, nem látja meg e két tárgy szo
ros kapcsolatát. Az analitikai kémiának a szervet
len kémiát megelőző elhelyezése az elmechanizált, 
át nem értett, recept-szerű tanulás veszélyét is 
magában rejti, ami hallgatóink nagy részénél való
ban észlelhető is.

A Szovjetunióban követett módszer az ana
lízist már biztos alapon álló szervetlen kémiai 
ismeretekre építi.

4. Az analitikai kémia össz-óraszáma nálunk 
több mint másfélszerese a szovjetunióbeli óra
számnak. A kvalitatív analízis terjedelme egyezik 
ugyan a nálunk szokásossal, viszont a kvantitatív 
analízis óraszáma alig fele a mi óraszámunknak. 
Ez a különbség részben indokolt. A mi középisko
láink, bár ezen a téren határozott fejlődés mutat
kozik, még gyakorlati téren egyáltalán nem nyújta
nak kielégítő alapot. Ilyen körülmények között 
nem volna helyes lényegesen csökkenteni a kvan
titatív gyakorlatok terjedelmét, mert a hallgatók 
itt tanulják meg a pontos, tiszta munkát, s a mo
dern fizikai-kémiai analitikai módszerek tanulmá
nyozására sem jutna elegendő idő.

Az óraszámon kívül lényeges különbség — 
mint a szervetlen kémiával kapcsolatban már emlí
tettük — hogy az analitika nem kezdődik a szervet
len kémiával párhuzamosan az I. évben, hanem 
csak a II. évben, amikor a hallgatók már jól meg
alapozott szervetlen kémiai ismeretekkel rendel
keznek. Külön meg kell azt is említeni, hogy az 
egész I. éven át folyó szervetlen kémiai gyakorla
tok a Szovjetunióban elég sok kvantitatív jellegű 
feladatot tartalmaznak (pl. egyenértéksúly meg
határozás), ami ugyancsak komoly előkészítést 
jelent a kvantitatív analízishez.

5. Kémiai technológ a terén is lényeges eltérés 
áll fenn. Az előadás nálunk valamivel több, mint 
a Szovjetunióban és még ezen felül külön vegyipari 
géptani előadásunk is van. (Utóbbi a szovjet 
programm szerint a kémiai technológia egyik feje
zeteként kerül előadásra.) Még nagyobb a különb
ség a technológiai gyakorlatok terén, a mi óra
számunk átlagosan négyszerese az ottani óra
számnak.

Ennél a tárgynál is lényegesen eltér az okta
tás jellege. A mi oktatásunk szinte minden iparág 
technológiájának enciklopédikus ismeretét adja. 
A szovjet programm ezzel szemben elsősorban a 
technológia általános elvi kérdéseit ismerteti, 
majd a legfontosabb iparágakkal kapcsolatban 
bemutatja ez elvek gyakorlati alkalmazását. 
Ezzel a módszerrel természetesen kevesebb órá
ban adható elő az anyag.

6. A szerves kémia, a fizikai kémia és a kolloi- 
dika óraszámainál lényeges eltérés nincs. Álta
lában megállapítható azonban, hogy a kb. azonos 
terjedelmű tárgyaknál az előadási óraszám 
valamivel kisebb, mint nálunk, holott a program- 
mok és tankönyvek többnyire nagyobb anyagot ölel
nek fel. Ennek magyarázata nyilván az, és ezt Szov
jetunióban tanuló ösztöndíjasaink tapasztalatai 
megerősítik, hogy az önálló tanulásnak ott már sok-



Jav as la t a  T udom ányegyetem i vegyészképzés 10 féléves tan tervére
2. táblázat

T a n t á r g y a k

1. Marxizmus-leninizmus . .

2. Orosz nyelv ..................

3. M atematika....................

4. Kísérleti f iz ik a ..............

5. Elméleti f iz ik a ..............

6. Ásványtan......................

7. Ált. és szervetlen kémia

8. Analitikai kémia ..........

9. Szervetlen k ém ia ..........

10. Szervetlen preparatív gyak

11. Bev. a fiz.-kém. mérésekbe

12. Fizikai kém ia..........

13. Fiz.-kém. számolások és
m érések..................

14. Szerves kémia ..........

15. Kolloidika..................

16. Kémiai technológia . .

17. A kémia története . .

18. Speciális előadás . . . .

19. Szaklaboratórium..............

Összesen

I.
félév

e sz 1

II.
félév

e sz 1

III.
félév

e sz 1

IV.
félév

e sz 1

V.
félév

e sz 1

VI.
félév

e sz 1

VII.
félév

e sz 1

VIII.
félév

e sz 1

IX.
félév

e sz 1

X.
félév

e sz 1

33 33 33 33 33 33 33 33 30 28

e =  előadás, sz =  szeminárium, l =  laboratóriumi gyakorlat
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kai nagyobb szerepe van, mint nálunk, s az előadás 
nem öleli fel minden részletében a megkövetelt 
anyagot, hanem csak annak lényegét. Ilyen irányú 
fejlődés nálunk is kívánatos volna, de az csak igen 
óvatos fokozatos lépésekben, hosszú évek szívós 
nevelőmunkája eredményeként lesz megvalósít
ható.

7. Mint kevésbbé lényeges eltérést említhet
jük, hogy külön kémiai termodinamikát a Szovjet
unióban nem adnak elő (csak lényegesen maga
sabb fokon a fizikai-kémiai szakosok speciál
kollégiumaként), továbbá, hogy a szaklaborató
rium óraszáma valamivel magasabb, mint nálunk.

A szovjet képzés 5 éves. Felépítését tekintve 
azonban a tanterv csak 9 félévet tartalmaz. A tel
jes tizedik félév a diplomamunka elkészítésére 
szolgál. Ennek megvédése az államvizsga egyik 
döntő része.

A mi jelenlegi viszonyaink között, amikor az 
elméleti alapképzés terén fennálló jelentős hiányos
ságok pótlását nem biztosíthatjuk a szovjet tan
tervhez hasonlóan az analitikai és technológiai 
gyakorlatok lényeges, és a legtöbb előadás óraszá
mának bizonyosfokú csökkentése útján, megfon
tolás tárgyát képezheti esetleg egy 10 féléves tan
terv kialakítása. Egy ilyen 10 féléves tanterv 
nyers tervezetét, mint vitaalapot a 2. táblá
zatban kíséreltem meg összeállítani. A tervezet

szerint az analitika, és ennek folyományaként a 
szerves kémiai gyakorlat is, egy félévvel később 
kerülne sorra. Lényegesen emelkednék a mate
matika óraszáma, 2 félévessé válnék az I. éves 
szervetlen kémiai gyakorlat. Az analitika össz- 
óraszáma csaknem változatlan (néhány órával 
csökkenne csupán), defigyelembevéve a lényegesen 
jobb előkészítést, ez tulajdonképpen „óraszám- 
emelést“ jelent.'A szerves kémia 3 félévre való 
széthúzását nemcsak azért javasolom, mert a szer
ves gyakorlatot az analitika későbbi kezdése miatt 
szintén később kell kezdeni, hanem azért is, mert 
a tapasztalat szerint a szerves kémia hatalmas 
anyagának megemésztése egy év alatt nehezen 
megvalósítható. Egyébként a IV. félévre javasolt 
elméleti fizika nemcsak a fizikai kémia alapozásá
hoz járulna hozzá, hanem az így az V. félévre át
nyúló szerves kémia szerkezeti kérdéseinek tár
gyalását is megkönnyítené.

Végül a technológiai gyakorlatok óraszámá
nak bizonyos csökkentését is javasolom. E gya
korlatok megfelelő felhasználása tapasztalat sze
rint amúgyis nehézségekbe ütközik.

A tervezet a jelenlegihez képest kiterjeszti 
a speciális képzés lehetőségét.

A felhasznált adatokat a Felsőoktatási Minisz
térium bocsátotta rendelkezésemre, amiért ezúton 
is köszönetét mondok.

Diszpécser-szolgálat a vegyiparban
Beszámoló a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium, valamint a Magyar Kémikusok Egyesülete 

rendezésében 1952. november 29-én tartott ankétről

A vegyipari vállalatok képviselői 1952. november 
29-én ankétra gyűltek össze, hogy megtárgyalják a 
vegyipari diszpécser-szolgálat időszerű kérdéseit.

Dr. Sellő Istvánná a Bánya- és Energiaügyi Minisz
térium, valamint a Magyar Kémikusok Egyesülete nevé
ben üdvözölte a megjelenteket, majd Tihanyi Alajos 
miniszterhelyettes elvtárs tartotta meg bevezető elő
adását. Rámutatott arra, hogy a szocialista iparvállalat 
a szocialista ipar elsőleges, legfontosabb bázisa. Feladata 
a népgazdaság ipari termelésének állami tervéből a 
ráeső rész teljesítése. Szervezetének fölénye elsősorban 
abban nyilvánul meg, hogy a vállalat munkájában a 
dolgozók aktívan részt vesznek és a vállalat egész munká
jának irányítása a dolgozók széles tömegének bekapcso
lásával történik. A szocialista gazdasági rendszerben a 
termelés állandó, tervszerű emelkedése a népgazdaság 
szükségleteinek kielégítésére, a bővített szocialista újra
termelésre, a dolgozók anyagi jólétének emelésére, a 
szocialista állam gazdasági és védelmi erejének megerősí
tésére és mindez együtt az alapvető feladat megoldására, 
a szocializmus, majd a kommunizmus építésére irányul. 
A termelékenység emeléséhez döntő mértékben járul 
hozzá dolgozóink gyökeresen megváltozott viszonya a 
munkához. A termelékenység emelésének van azonban 
még egy szükséges és elengedhetetlen feltétele : a munka 
jó megszervezése. A vállalat számára megállapított 
leghelyesebb és a vezetőszervek legátgondoltabb irány
elvei is megvalósítatlanok maradnak, ha végrehajtását 
nem biztosítják jó szervezéssel.

A vegyipari vállalatok előtt az elkövetkezendő idők
ben négy fontos feladat áll. A vállalatok mind a négy 
feladatot elsősorban a jó szervezési munkával tudják 
megvalósítani. A négy döntő feladat : 1. Meg kell szün
tetni a tervszerűtlenséget, az egyenlőtlen termelést, a

rohammunkát és meg kell valósítani az egyenletes 
termelést. 2. A legszigorúbb fegyelmet kell megteremteni 
a termelő folyamatban, biztosítani kell az előírások 
pontos betartását, mely lehetővé teszi a jó minőségű 
termékek kibocsátását. 3. Fokozatosan csökkenteni kell 
az előállított gyártmányok önköltségét, meg kell erősíteni 
az önálló gazdasági elszámolás rendszerét és fel kell 
számolni a pazarlást. 4. Vállalaton belül meg kell erősíteni 
az egyszemélyi vezetést. Különösen a termelés közvetlen 
szervezőinek, a művezetőknek a szerepét kell meg
növelni.

Ezeknek a feladatoknak a jó megoldása nagy 
mértékben függ a jó szervezési munkától. Ezen belül igen 
fontos szerep jut a vegyipari vállalatoknál a diszpécser- 
szolgálatnak. Még nincs is három esztendeje, hogy a 
szovjet irodalomból és a Szovjetunióban járt elvtársaink
tól az első értesüléseket szereztük a munkairányításnak 
erről a formájáról. A diszpécser-szolgálat bevezetésére 
a vegyiparban a nagy vállalatoktól, a Hungária Vegyi
művektől és a Péti Nitrogénművektől indult ki a kezde
ményezés. Az azóta eltelt idő alatt az egyes vállalatok 
ezen a téren igen gazdag és hasznos tapasztalatokra 
tettek szert. A fejlődés az egyes vállalatoknál azonban 
nem volt egyforma. A diszpécser-szervezet tovább
fejlesztése érdekében tehát szükségessé vált egy olyan 
széleskörű ankét egybehívása, amely ankéten résztvesz- 
nek a kérdés legjobb szakértői és ismerői, hogy meg
tárgyalva a vegyipari diszpécser-szolgálat kérdéseit, 
alkalom nyíljék a fogalmak egységes és helyes tisztá
zására, a széleskörű tapasztalatcserére és ezáltal a 
további fejlődés irányainak a kijelölésére.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a diszpécser-szerve
zet különösen azoknál a vállalatoknál tudott jól kiépülni 
és feladatának megfelelően ott tudta munkakörét jól
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betölteni, ahol a vállalatok igazgatói és főmérnökei fel
ismerték annak nagy jelentőségét. Ezért dicséretet érde
mel Jakubec Ernő elvtárs, a Hungária Vegyiművek 
igazgatója, Váradi Ervin elvtárs, a Magyar Vegyiművek 
igazgatója, Lendvai József elvtárs, az Egyesült Gyógy
szer- és Tápszergyár főmérnöke, valamint a Magyar 
Viseosa-gyár főmérnöke, Verden Ferenc elvtárs.

A diszpécser-szolgálat további fejlesztése során 
különös gonddal kell ügyelnünk arra, hogy a diszpécser- 
szolgálat a vegyipari vállalatoknál ne legyen formális, 
hanem élő, operatív szerv legyen, mélynek jó munkája 
állandóan lemérhető a napi termelési eredményekben. 
A termelési diszpécser-osztályt úgy kell megszervezni, 
hogy megfelelő részlege segítségével tehermentesítse a 
termelés műszaki vezetőjét a nem szigorúan műszaki 
feladatok végzése alól.

Tihanyi miniszterhelyettes elvtárs iránytmutató 
bevezető előadása után Bontó László (Hungária Vegyi
művek) tartotta meg előadását.

A termelés központi irányításának a szocialista 
iparvállalatoknál az a feladata, hogy segítse a dolgozókat 
abban, hogy minél jobban, minél termelékenyebben 
végezhessék termelő munkájukat. A Szovjetunióban már 
hosszabb idő óta nagyon jól bevált a termelés központi 
irányítása. A Szovjetunió különböző iparágaiban e téren 
szerzett tapasztalatok átvétele és ennek a módszernek 
alkalmazása a magyar vegyiparban rendkívül fontos és 
nagy jelentőséggel bír.

Kiindulva a Szovjetunió tapasztalataiból, a termelés 
központi irányítása terén ma már vannak magyar 
tapasztalataink is. A helyzet azonban az, hogy különböző 
vállalatok egyes fogalmak alatt különböző dolgokat 
értenek, s ennek következtében a diszpécser-szervezet 
sok vállalatnál nem az eredeti céljának megfelelően 
működik, sokszor hozzá nem tartozó feladatokkal foglal
kozik, melyek meggátolják a tényleges feladatának 
végrehajtásában. A szervezet jó működését sok esetben 
szervezeti kérdések, hatáskörök, feladatok és jogok 
tisztázatlansága zavarja.

Mindenekelőtt szükséges tehát a fogalmak tisztázása, 
hogy ezen a téren a vegyipari vállalatoknál „egy nyelven 
beszéljünk“ és egyazon fogalmat azonosan értelmezzünk.

A vállalat az egységes szocialista gazdaságnak egy- 
egy láncszeme. Tevékenységét, feladatkörét, munkájá
nak jellegét a népgazdasági tervnek a vállalatra vonat
kozó része határozza meg. Az üzemeket három csoportba 
sorolhatjuk : a) az alapvető termelő üzemek a vállalat 
kibocsátására szánt késztermékeinek részét vagy egészét 
készítik e l ; b) a kisegítő üzemek az alapvető termelő 
üzemeket segítik munkájukban (pl. karbantartó, javító, 
szerszámkészítő üzemek) ; c) a szolgáltató üzemek ener
giát, gőzt, sűrített levegőt stb. állítanak elő az alapvető 
termelést végző üzemek részére. Az üzemek a vegyiparban 
általában több üzemrészre tagozódnak, melyek az üzem 
termelési feladatának egy-egy részfeladatát hajtják 
végre. Az üzemekben az üzemvezető a felelős vezető
személy, aki közvetlenül a vállalat főmérnökének van 
alárendelve. Az üzemvezető nem adhat a vállalat egyes 
osztályainak önálló feladatokat, hanem csak a vállalat 
igazgatója vagy főmérnöke részére készíti elő az anyagot. 
Az üzemvezető számára csak az igazgató és a főmérnök 
rendelkezései kötelezőek.

Az említett néhány alapvető fogalom tisztázása 
után térjünk rá a diszpécser-szervezettel kapcsolatos 
fogalmakra.

Diszpécser-szervezeten értjük azt az egész apparátust, 
mely a termelés központi irányítását végzi. Ez a szer
vezet kiterjed a vállalat legfelsőbb szintjétől egész a 
termelés legkisebb egységéig.

A központi termelésirányítást lebonyolító osztályt 
termelési diszpécser-osztálynak nevezzük. Ez az osztály 
magában foglalja a termelésnek szolgálat formájában 
történő irányítását, ellenőrzését, a gyártás határidőzését 
és programmozását, ezen belül a termelés műszaki ügy
vitelének lebonyolítását. A termelési diszpécser-osztály 
a vállalat igazgatási szervezetében a vállalat főmérnöke 
alá van rendelve. A többi igazgatási osztálytól eltérő 
jogkörrel van felruházva, mint a vállalat főmérnökének 
utasításait továbbító szerv. Joga van a termelés egyes 
kérdéseiben az üzemvezetők és egyes társosztályok felé 
utasítást adni, Szervei a vállalat felépítésének megfelelően

megtalálhatók az üzemeknél, üzemrészeknél, kisegítő és 
szolgáltató részlegeknél, egyes társosztályoknál. A ter
melési diszpécser-osztály megnevezés azonos az eddig 
használt központi termelésintézőséggel és a központi 
munkairányítással.

A munkairányító szolgálat a termelési diszpécser
osztály egyik szerve, mely a termelés operatív folyamatos 
irányítását és ellenőrzését végzi. Szigorúan szolgálat 
jellegű, tehát az átadás és az átvétel a váltáskor a 
beosztottakra kötelező. A munkairányító szolgálatot a 
vállalat adottságainak megfelelően a vállalat különböző 
szintjeire építik ki. Ennek megfelelően a munkairányító 
szolgálat különböző szinteken dolgozó tagjait a követ
kezőképpen nevezzük :

a) vállalati műszakdiszpécser — vállalati szinten ;
b) üzemi műszakdiszpécser (alapvető termelő) — 

üzemi szinten ;
c) üzemrész műszakdiszpócser (alapvető termelő) — 

üzemrész szinten.
Kisegítő és szolgáltató üzemeknél :
d) üzemi műszakdiszpécser ;
e) üzemrész vagy műhely műszakdiszpécser.
Társosztályoknál :
f) osztálydiszpécser.
A munkairányító szolgálat meghatározás azonos a 

diszpécser-szolgálat meghatározással. A műszakdiszpécser 
fogalma alatt a munkairányító szolgálatnak egy műszak 
alatt szolgálatos diszpécsereit értjük.

Nyilvántartó a munkairányító szolgálathoz beosztott 
dolgozó, aki a napi grafikonok teljesítésének diszpécser 
nyilvántartását végzi, ezenkívül a munkairányító szol
gálat egyéb adminisztratív munkájával is foglalkozik 
(pl. diszpécsernapló). A diszpécser nyilvántartó meg
nevezés azonos az eddig használatos operátor meg
nevezéssel.

Milyen formában, milyen szempontok figyelembe
vételével kell kiépíteni vegyipari vállalatoknál a termelési 
diszpécser-szervezetett Figyelembe kell venni a vállalat 
nagyságát, gyártástechnológiáját, jelenlegi szervezettségi 
fokát. Nagyobb vállalatoknál mint önálló osztály fog 
működni, kisebb vállalatoknál pedig — a fejlődés jelen
legi szakaszán — diszpécser-szolgálatot kell kiépíteni, 
mely mint különálló csoport a főmérnök irányítása alá 
tartozik. A tervfeladatokat a tervosztály bocsátja ennek 
a szervnek rendelkezésére és segíti az ellenőrző kiértékelés
ben. Figyelembe veendő továbbá a gyár területi nagy
sága, vertikális vagy horizontális felépítése, a termelés 
sokrétűsége, folyamatos vagy szakaszos jellege stb.

A termelési diszpécser-osztály szervezeti tagoltsága
A termelési diszpécser-osztály szervezetéhez ta r

tozik :
1. A határidőzés és a programmozás.
2. A gyártáselőkészítés.
3. A munkairányító szolgálat (műszakdiszpécserek).
A termelési diszpécser-osztály vezetője termelési

vonatkozású kérdésekben a vállalat főmérnökének első 
helyettese.

A határidőzés és programmozás feladata a határidők 
előírása és azok teljesítésének ellenőrzése, a gyártási terv 
felbontása, a részletes termelések folyamatos nyilván
tartása, programmváltozások beillesztése a gyártás- 
programmba, a gyártásterv végrehajtásának biztosítása 
és ennek ellenőrzése, szűk keresztmetszetek és kapacitá
sok rendszeres vizsgálata az időelemzés bevonásával, 
munkaadagolás irányítása a termelő üzemek felé.

A gyártáselőkészítési részleg célja a tervszerű gyártás 
ügyvitelének kialakítása és a helyi kívánalmaknak, adott
ságoknak megfelelő alkalmazása. Feladata lehetővé tenni, 
hogy a tervező és irányító tevékenységet kifejtő műszaki 
szervek előírásai megfelelő módon az üzemhez jussanak. 
Ügyviteli megoldások útján biztosítja, hogy a tervezett
nél nagyobb önköltség ne merülhessen fel.

A  termelési diszpécser-osztály célja, jogai és feladatai. 
A termelési diszpécser-osztály célja, hogy biztosítsa a 
termelés operatív terveinek pontos teljesítését, az anyagi 
és technikai tartalékok és termelőeszközök szétosztását, 
a munka maximális termelékenységét, a sztahanovista 
módszerek és új technika széleskörű alkalmazását, a
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termelés programm szerinti határidejének betartását 
és az ütemes termelést.

Feladatai: a termelés és a tervszerűség ellenőrzése 
és a teljesítéshez szükséges feltételek biztosítása ; ellen
őrzi a termelés pontos és időben történő ellátását anyag
gal, félkészgyártmánnyal, géppel, munkaerővel stb., a 
termelési tervnek megfelelően ; üzemen belül a munka 
helyes, tudományos megszervezése; gondoskodás a 
kapacitás kihasználásáról ; az egyes üzemek egymásba 
kapcsolódó termelésének koordinálása ; a tervteljesítés 
operatív elszámolása; a tervszerű megelőző karban
tartás összehangolása a termelési tervvel ; a műszaki 
dolgozók mentesítése munkájukhoz szorosan nem ta r
tozó tevékenység alól (pl. adminisztrációs munkától, fél
készáru előkészítéstől).

A fődiszpécser feladatai
A termelési diszpécser-osztály vezetőjének (fődisz- 

pécser) feladata elvégzése során a termelési tervek telje
sítésének akadályai megszüntetése érdekében jogában 
áll az üzemek, üzemrészek és egyéb kiszolgáló társosztá
lyok vezetői felé operatív utasításokat kiadni (pl. az 
anyagbeszerzési osztály, szállítási osztály felé stb.). 
A fődiszpécser hatásköre kizárólag a jóváhagyott terme
lési tervek határain belül van. A termelési tervet nem 
változtathatja meg. Nem avatkozhat a termelés techno
lógiájába (pl. nem cserélheti fel az egyik anyagot a másik
kal) a főtechnológus tudta és a vállalati főmérnök vagy 
az igazgató előzetes jóváhagyása nélkül. A fődiszpécser 
felelős a vállalat részletterveinek beosztásáért egy hóna
pon belül és az egyes termelőrészlegekre. Megszervezi a 
gyártás adminisztratív előkészítését, irányítja a vállalaton 
belüli szállítási tevékenységet, felügyeletet gyakorol a 
félkészgyártmány raktárra. Felelős a jóváhagyott ter
melési terv teljesítésének ellenőrzéséért, termelési zava
rok, üzemzavarok, gépállások és a berendezések helytelen 
használatának megelőzéséért, illetve időben történő meg
szüntetésére te tt intézkedésekért. Felelős a tervteljesítés 
operatív elszámolásáért, a vállalatvezetőség felé te tt napi 
jelentések adataiért.

A munkairányító szolgálat vállalati műszakdiszpé
csereinek feladata, felelőssége és rendelkezési joga a 
szolgálat ideje alatt azonos a fődiszpécser jogaival és 
felelősségével.

A munkairányító szolgálat feladatai különböző 
vállalati szinteken

A termelési diszpécser-osztály munkájához tartozik 
a termelés menetének szüntelen ellenőrzése, ennek elő
készítése és kiszolgálása, valamint a munkának a „végre
hajtókra“ , a dolgozókra való szétosztása és a termelés 
menetének irányítása (szabályozása). Ezt a feladatot 
a termelési diszpécser-osztályon belüli munkairányító 
szolgálat látja el. A munkairányító szolgálat munkája 
egyrészt megelőző jellegű, amennyiben feladata, hogy
a) idejekorán megelőzze a tervtől való eltéréseket, és
b) megakadályozza, hogy az egyes üzemrészek és munka
helyek között aránytalanságok mutatkozzanak. Munkája 
másrészt operatív jellegű irányító és szabályozó munka, 
mellyel biztosítja a napi és a műszaktervek végrehajtását.

A vállalati műszakdiszpécserek a termelési diszpécser
osztály vezetője (fődiszpécser) alá tartoznak. Feladatuk, 
hogy biztosítsák a vállalat termelési programmjának 
teljesítését és túlteljesítését a mennyiség, gyártmány - 
féleségek és a kibocsátási határidő szempontjából 
egyaránt. A vállalati műszakdiszpécser ellenőrzi vala
mennyi üzem egymásközti összehangoltságát. Hiteles 
diszpécser-naplót köteles vezetni, mely tartalmazza a 
kapott és adott utasításokat, azok végrehajtását, a 
szolgálati idő alatt történt eseményeket, rendelkezéseket. 
A szolgálat átadása ne essék egybe a termelési műszakok 
váltásával, hanem annál hamarabb történjék meg.

Az üzemi szinten működő üzemi műszakdiszpécserek 
a vállalati műszakdiszpécsereknek vannak alárendelve. 
Fő feladatuk a termelés menetének szigorú betartása. 
Gondoskodnak az üzemvezetőkkel egyetemben a szűk 
keresztmetszetek megszüntetéséről, a termelés előkészí
tési hiányosságainak kiküszöböléséről. Feladatuk az 
egyes üzemrészek munkájának összehangolása.

Az üzemrész műszakdiszpécserei az üzemi műszak- 
diszpécsereknek vannak alárendelve. Az üzemrész mű
szakdiszpécsere elosztja a feladatokat, biztosítja a 
termelés operatív előkészítését, irányítja az üzemrészhez 
esetleg beosztott segédmunkások munkáját (szállító- 
munkások, javító lakatosok, anyagelőkészítők stb.).

A munkairányítóknak (műszakdiszpécsereknek) jól 
kell ismerniük a termelés helyzetét és ezért állandóan 
végig kell járniok az összes üzemeket, üzemrészeket. 
A vállalatnál naponta kell munkairányító értekezletet 
tartani, melyen az összes üzem, üzemrész, kisegítő és 
szolgáltató üzem, a szállítási és anyagellátási osztály 
diszpécsere résztvesz. Az értekezleten megvitatják az 
aznapi és a legközelebbi 2—3 napra vonatkozó terv 
teljesítésével kapcsolatos kérdéseket. Az értekezleten 
hozott határozatokat bevezetik a diszpécser-naplóba. 
Végrehajtásukat a fődiszpécser, vagy a vállalati műszak
diszpécserek tartoznak ellenőrizni.

A diszpécser munkájának fontos tényezője a disz
pécser-napló pontos vezetése és a naplóban feljegyzett 
rendelkezések teljesítésének rendszeres ellenőrzése. A szol
gálatos diszpécser a következő szolgálatba lépő diszpé
csernek az átadáskor átadja valamennyi még nem telje
sített feladatot is és a szolgálatba lépő diszpécser foly
tatja azok teljesítésének ellenőrzését egészen a végre
hajtás megtörténtéig.

A termelés operatív vezetésének megvalósítását 
célozzák a rögzített és a mozgatható diszpécsergrafikonok, 
melyek minden pillanatban szemléltető képet adnak a 
műszak munkájának a helyzetéről. A vegyipar területén 
szép eredményeket értek el a Magyar Viscosa-gyár disz
pécserei célszerű és tartalmas grafikonok szerkesztésében.

A termelési diszpécser-osztály kapcsolata a kisegítő, 
szolgáltató és társosztályokkal.

A kisegítő üzemek és szolgáltató üzemek munka- 
irányító szolgálatának főbb szervezési elvei ugyanazok, 
mint az alapvető termelő üzemeknél. A szolgálat ellátá
sának munkamódszerei a sajátosságoknak megfelelően 
bizonyos mértékig eltérő, mert pl. a megelőző karban
tartás, vagy az esetenkénti meghibásodások kijavítása 
a legtöbb esetben egyedi munka alapján történik. 
A kisegítő és a szolgáltató üzemek műszakdiszpécserei 
is a vállalati műszakdiszpécsernek vannak alárendelve.

Helyes, ha a munkairányító szolgálat szervét osztály
diszpécser formájában azoknál a társosztályoknál is 
kiépítjük, melyeknek munkája közvetlen összefügg a 
termeléssel. Ezek az anyagbeszerzési, a szállítási és a 
műszaki ellenőrzési osztály.

Különböző irányító és ellenőrző készülékek (technikai 
segédeszközök)

A munkairányító szolgálat műszaki felszerelési esz
közei a telefonösszeköttetés, kereső-jelzőberendezés, hívó 
jelzőberendezés és gyártási jelzőberendezés.

A munkairányító szolgálat elemi műszaki felszerelési 
eszköze a telefonösszeköttetés. Jelenleg több vegyipari 
vállalatnál működik, illetőleg szerelés alatt van a külön
leges követelményeknek megfelelő munkairányító telefon- 
berendezés. A kereső-jelzőberendezés fény- vagy hang
jelekkel, esetleg mindkettővel valamely személynek a 
gyárban, ill. üzemben való gyors megkeresésére és a 
munkairányító távbeszélő készülékhez való hívására 
szolgál. A hívó-jelzőberendezés segítségével a munkás 
a termelósberendezésektől való távozás nélkül magához 
hívhatja pl. a karbantartó-lakatost, MEO-ellenőrt, vil
lanyszerelőt stb., hogy a hívott személy a termelést 
akadályozó üzemzavart kiküszöbölje. A gyártási jelző- 
berendezés a berendezés állapotának regisztrálására, 
valamint a gyártási folyamat, a kibocsátott gyártmá
nyok operatív számbavételére alkalmas.

Mindezek a műszaki felszerelések csupán fontos 
segédeszközök, de nem alapvető követelmény a disz
pécser-szervezet kiépítésénél.

A diszpécser-szervezet személyi kérdései.
A diszpécser-szervezet hatékonyságának és teljes- 

értékűségének döntő tényezője a diszpécserek személyé
nek helyes kiválasztása. A diszpécsernek jól kell ismernie 
a termelés technológiai folyamatait. Gyorsan kell tájé
kozódnia a termelés bonyolult és állandóan változó
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viszonyai között. Körültekintéssel, szervezőkészséggel, 
állhatatossággal kell rendelkeznie.

A fődiszpécsernek speciális mérnöki képzettséggel, 
nagy tapasztalatokkal és gyakorlattal kell rendelkeznie 
a termelés szervezése terén. A vállalati műszakdiszpécse
rek szintén mérnöki vagy technikusi képzettséggel rendel
kezzenek ; az üzemi és üzemrész szinten pedig jól kép
zett, nagy gyakorlattal rendelkező művezető töltheti be 
a diszpécseri munkakört, ha a speciális diszpécser- 
tanfolyamot sikerrel elvégezte. A diszpécserek képzésére 
és továbbképzésére tanfolyamok szervezésével egyébként 
is nagy gondot kell fordítani.

A diszpécser-rendszer előnyei és hiányosságai az eddigi 
tapasztalatok alapján.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a disz
pécser irányítás rendszere lehetőséget nyújtott arra, 
hogy a termelésben résztvevő és azt befolyásoló szervek 
működését operatív módon össze lehessen egyeztetni. 
Lehetőséget nyújtott továbbá a termelési folyamatban 
jelentkező minden üzemzavar, pontatlanság, munka
leállás időbeni felfedésére és elhárítására. Míg a disz
pécser rendszer bevezetése előtt az üzemvezető mérnö
kök, technikusok, művezetők munkaidejük több mint 
kétharmadát a munkahelyek szervezésére, anyagellátásra 
fordították, addig a diszpécser rendszer szovjet tapaszta
latainak alkalmazása révén és a szervezet jó kiépítésével 
munkaidejüknek már 70%-át fordíthatják a termelés 
közvetlen megfigyelésére és vezetésére.

A diszpécser rendszer bevezetése terén ugyanakkor 
hiányosságok is mutatkoznak. Sokan lebecsülték a disz
pécser rendszer jelentőségét a vegyiparban, el akarták 
mosni a határt a gazdasági és a technikai szervezés 
között. Másutt úgy vélték, hogy a diszpécser rendszer 
megszervezése a diszpécserek kinevezésével befejeződött 
és ha az ilyen diszpécser irányítás hatása nem mutat
kozott meg azonnal, úgy azt lekicsinyelték és a már 
betanult diszpécsereket más helyre helyezték át. Más 
vállalatoknál nem határolták el megfelelően a hatás
köröket, nem biztosították a fődiszpécsereknek és a 
műszakdiszpécsereknek a megfelelő jogkört. Mindezek
nek a hibáknak és hiányosságoknak a kiküszöbölése 
lényegesen meg fogja növelni a diszpécser rendszer 
hatásosságát és ennek gyakorlati eredménye végered
ményben az iparág termelési és termelékenységi tervé
nek teljesítésében és túlteljesítésében lesz lemérhető.

Kremm Győző (Ruggyantaárugyár) hozzászólásában 
a Ruggyantaárugyár tapasztalatait ismertette. A rend
kívül sokrétű gyártást folytató vállalatnál 1951 tavaszán 
indították meg a szervezést. A diszpécserek a volt elő- 
munkások voltak és ténykedésük csak az anyagellátásról 
való gondoskodásból állott. Később három vállalati mű
szakdiszpécsert is állítottak be, akik osztályról osztályra 
járva ellenőrizték a termelést. Megfelelő képzettség hiá
nyában ez a szervezet sem vált be. Később átszervezték a 
gyártáselőkószítést, programmirodát és tervosztályt, 
majd 1952 tavaszán üzembehelyezték a 36 állomásos 
diszpécser telefonállomást. Az új szervezet révén ma 
már napra, sőt órára kész állapotban látják a gyár 
termelésének helyzetét.

Varga Ernő (Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár) : 
A gyógyszeriparban a termelési kérdések rendkívül szerte
ágazóak és így fokozottan érvényes, hogy a nagy pro
blémák megoldatlanok maradnak, ha a vállalat főmérnöke 
a termelés napi irányításába merül bele. A főmérnök és 
a fődiszpécser jó munkakapcsolata a termelési diszpécser
osztály jó munkájának első feltétele. A diszpécser
szervezet operatív jellegét minden körülmények között 
meg kell őrizni és csak annyit adminisztráljon, amennyi 
elkerülhetetlenül szükséges. Helytelen, ha az egész 
bizonylati rendszernek a termelési diszpécser-osztályon 
keresztül eszközölt kivitelezésével az utókalkulációt és a 
tervosztályt is ehhez a szervezethez csatolják és a 
főmérnök hatáskörébe vonják.

Gábor Pál (Maszolaj, Csepel) : Az ásványolaj fel
dolgozó iparban a problémák egy részét a tárolási lehető
ségek adják, másik részét az egyes termékek elszállítása 
és az elszállítás összhangba hozatala. A diszpécser szol
gálat fő feladata a termelőüzemek folyamatos ellátása 
nyersanyaggal, a félkész- és késztermékek elhelyezése,

az egyes üzemek munkájának összehangolása. Üjítások, 
korszerű gépek és berendezések üzembehelyezése, a 
berendezések észszerűbb kihasználása, selejtcsökkentés 
révén az ásványolaj ipari vállalatok termelése erős emel
kedést mutat. Ez a körülmény fokozza a diszpécser
szervezet jelentőségét.

Dr. Horn Aladár (Hungária Vegyiművek) : A Hun
gária Vegyiműveknél jól bevált a vállalati műszak
diszpécser szolgálat, három műszakban egymást váltva. 
Ez feleslegessé teszi a régebben szokásos mérnök inspek
ciót. A diszpécserek fontos feladata az üzemek megfelelő 
koordinálása. Az üzemek termelésének emelkedése a 
diszpécser hálózat további kiépítését tette szükségessé 
és ezért minden üzemben megbízták az üzemvezető 
helyettesét a diszpécser teendőkkel. A diszpécser háló
zatot kiterjesztették a karbantartásra is. A vállalati belső 
anyagmozgatás is azóta látja el jól feladatát, amióta a 
termelési diszpécser-osztályhoz tartozik.

Dr. Messinger József (Magyar Vegyiművek) : A Ma
gyar Vegyiművek termelési diszpécser-osztálya az anyag- 
ellátási osztállyal szoros kapcsolatot tart. Ez az együtt
működés a szállítási osztállyal is fontos. A termelési 
diszpécser-osztály egyúttal a vállalaton belüli munkaerő
gazdálkodás kooperatív szerve. Együttműködik a terv
osztállyal is az éves tervek és főleg a havi programmok 
kidolgozásánál. A termelési diszpécser-osztály által szol
gáltatott adatok képezik alapját a vállalat operatív 
számvitelének.

Körner Zsigmond (Bánya- és Energiaügyi Minisz
térium) : A diszpécser-szolgálat egyik feladata a mű
szakiak tehermentesítése az adminisztratív teendők alól. 
A műszakiak részéről gyakran hangzik el a kijelentés, 
hogy „mi azért vagyunk, hogy termeljünk és nem azért, 
hogy adminisztráljunk“ . A termeléshez azonban hozzá
tartozik a termelési folyamatok pontos rögzítése.

Szabó Kálmán (Péti Nitrogénművek) : Az 1950-ben 
megszervezett diszpécser-szolgálat akkoriban inkább 
adminisztrációs apparátus volt és feladatát nem tudta 
betölteni. A diszpécser-szolgálat szervezése abba is 
maradt és csak később szervezték újra. A műszak
diszpécserek mintegy a műszaki igazgatás előretolt 
szervei az üzemben. Még hiányosság, hogy az egyes 
üzemekben és műhelyekben nincsenek diszpécserek. 
Fontos és sürgős feladat a diszpécserek részére tanfolyam 
rendezése.

Dr. Bucsy Iván (Ipari Robbanóanyag-gyár) : A ter
melési diszpécser-osztály munkája egyértékűen technikai 
és közgazdasági. Az adminisztráció és a közgazdasági 
feladatok megoldása nem ugyanaz. A megfelelően alkal
mazott grafikonok használatától nem idegenkednek a 
műszakiak. Szükséges lenne a művezetők jogainak és 
kötelességeinek rendeleti szabályozásához hasonlóan az 
üzemvezetők munkakörének pontos körvonalazása is.

Gutái István (Fővárosi Gázszolgáltató Vállalat): Sok 
helyen a diszpécser-szervezet bevezetését költségesnek 
tartják. A költséget a technikai berendezésekkel és a 
szervezet dolgozóinak munkabérével kapcsolatban vetik 
fel. A diszpécser-szervezet céljának eléréséhez a főfel
tétel azonban nem a technikai berendezés, hanem a 
tervtől való eltérések rövid időközbeni ismerete.

Verden Ferenc (Magyar Viscosa-gyár) : A vállalat 
nem fogott hozzá egyszerre nagy apparátussal a disz
pécser-rendszer felállításához, hanem azt a szükségletnek 
és a fejlődés ütemének megfelelően alulról építette ki. 
A fődiszpécser személyének szerencsés megválasztása 
után a műszakdiszpécsereket a legjobb középkáderekből 
választották ki, hogy megfelelő tekintéllyel is rendelkez
zenek. Diszpécser-tanfolyamok megindítása igen hasznos 
lenne. A diszpécser-hálózatba egymás után kapcsolták 
be az egyes üzemrészeket, majd a TMK-irodát, az 
anyagellátást, a karbantartást. Ezzel megszűnik az a 
hiba, hogy az egyes karbantartási munkákat az egyes 
üzemvezetők erőszakossága vagy „ügyessége“ sorrend
jében végezzék el.

Dr. Zádor György (Budapesti Kénsav-gyár) : A meg
szervezésnél nehézségeket okozott, hogy nagy létszám
mal indult és eleinte olyan funkciókat is végzett (pl. 
éjjel-nappali telefonügyeletet), melyek feleslegesnek bizo
nyultak. A feles'eges funkciókat leépítették és a felada
tokat kevesebb dolgozóval jobban látták el. Jó eredményt 
értek el elsősorban a tervszerűség megjavításában.
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Helytelennek véli, ha a diszpécsernek joga van közvetlen 
utasítást adni társosztályok felé (pl. szállítási osztály), 
amikor az illető osztály vezetője a gyárban tartózkodik. 
Hasonlóképpen helytelen, ha a termelési diszpécser
osztálynak sokat kell adminisztrálnia. Gyakran olyan 
kérdésekkel fordulnak az osztályhoz, mely kérdések más 
szervek hatáskörébe tartoznak.

Oidáli Márk (Ipari Segédanyag-gyár) : A diszpécser
szervezet kiépítésénél figyelembe kell venni a vállalat 
nagyságát és sajátosságait. A vállalatnál a diszpécser
szervezet megszervezésével a termelő kapacitás jobb 
kihasználását érték el. Ezzel kapcsolatban igen fontos 
a tervnek napra, órára, gépegységre való felbontása.

Radó Béla (Műszéntermelő Vállalat) : Javasolja, 
hogy Bontó elvtárs előadását sokszorosítani kell, hogy 
minél többen olvassák el. Másrészt javasolja a tapasz
talatcsere megszervezését. Javasolja továbbá diszpécser
ankét rendezését azok részére, akik a kérdésben érdekel
tek, de nem diszpécserek.

Váradi Ervin (Magyar Vegyiművek) : Javasolja, 
hogy az ankét anyaga alapján tankönyv is jelenjen 
meg a diszpécsertanfolyamok részére. A tanfolyamok 
megrendezése rendkívül fontos.

Vári Sándor (Bánya- és Energiaügyi Minisztérium) : 
Amíg a műszaki diszpécser-szolgálat nincs megszervezve, 
a termeléssel kapcsolatos alapadatszolgáltatások nagy
részben a statisztika és a könyvelés területére szorítkoz
nak és a műszaki vezetés csak utólag értesül a tényszá- 
mok alakulásáról. Ezek az adatok nem mindig meg
bízhatóak, mert azokat nem műszaki képzettségű munka- 
vállalók dolgozzák fel és kísérik figyelemmel. A disz
pécser-szolgálat legyen operatív és műszaki jellegű 
szervezet, azonban a termelési adatok kiértékelése és 
feldolgozása meghatározott módon a műszaki vezetés

feladatát kell képezze és ez harmonikusan egészítse ki 
a számviteli adatszolgáltatás vállalati rendszerét.

Kiss Bálint (Bánya- és Energiaügyi Minisztérium) : 
A termelési diszpécser-osztályon belül a munkairányító 
szolgálatot a legminimálisabban szabad csak adminisztrá
lással terhelni. Az adminisztráció elvégzésére szolgál 
a termelési diszpécser-osztály keretében a program- 
mozás, gyártáselőkészítós. Az adminisztrációt lényege
sen csökkenteni lehet a párhuzamos adatszolgáltatás 
elkerülésével.

Az ankét határozatai
1. Tekintettel a vegyipari diszpécser-szervezet kü

lönleges kérdéseivel foglalkozó irodalom hiányára és 
mivel az ankét munkája nagyban hozzájárult a fogalmak 
egységes tisztázásához, az ankét helyesnek tartja  és 
javasolja, hogy az ankét teljes anyaga kiadásra kerüljön.

2. Az ankét szükségesnek tartja a diszpécser-oktatás 
mielőbbi megindítását. Javasolja, hogy az oktatás elvi 
alapjául az ankét anyaga szolgáljon. Javasolja, hogy 
az oktatás megindítását egy szűkebbkörű bizottság 
készítse elő.

3. Az ankét javasolja, hogy az egyes vállalatok 
fődiszpécserei folytassanak széleskörű tapasztalatcserét 
egymás között.

4. A diszpécser-szervezet további fejlesztése és 
munkájának hatékonnyá tétele érdekében az ankét 
javasolja a diszpécser-telefonkészülékek hálózatának 
további bővítését.

5. Javasolja az ankét, hogy alakuljon MKE-ben 
egy munkabizottság, amely együttműködve a METESZ 
társegyesületekkel, figyelemmel kíséri és folyamatosan 
feldolgozza a legújabb szovjet irodalmat a hazai viszo
nyokra.

A VEGYIP ARI  K U T A T Á S  L A B O R A T Ó R I U M I  
T E C H N I K Á J Á N A K  P R O B L É M Á I

II. Szabályozás és automatizálás laboratóriumi készülékeknél
V itavezető : K O V Á T S  G Á B O E

B E E T Y  J Ó Z S E F  (MÁFKI)

Dilatációs hőfokszabályozó
Katalitikus reakciók laboratóriumi kivitele

zéséhez használt csőkemencék szabályozására hasz-

26. ábra.

nálható a mellékelt ábrán látható készülék. Ennek 
rézcső a hőfokérző szerve (550 mm hosszú 12/10 
mm 0), amelyen belül kvarcrúd nyert elhelyezést

(500 mm hosszú, 9 mm 0). A hőtágulás különb
ségét kétkarú emelőként működő 1 : 6 arányú 
áttétel növeli. A karok végén ezüst kontaktusos 
áramszakító túlmelegedés esetén az áramot kikap
csolja. 1 amperig közvetlenül lehet az áram- 
szakítót használni, ennél nagyobb áramerősségnél 
higanykapcsolós relét, vagy mágneskapcsolót kell 
használni.

Az elérhető szabályozási pontosság itt is függ 
a készülék tehetetlenségétől és a fűtőszál, a hőfok- 
szabályozó és a mérendő pont egymáshoz viszo
nyított helyzetétől. A nálunk használatban volt 
2 kW-os 600 mmx 140 mm belsőméretű kemencét 
a fenti szabályozó 5 C°-on belül tartotta, ha a 
dilatációs rúd közvetlenül a kemence belső falánál 
volt elhelyezve.

A készülék előnye, egyszerűsége és házi elké- 
szíthetősége. Hátránya az aránylag kis pontossága 
és az, hogy a beállítást csak lassan a működés 
közben lehet elvégezni, tehát nem előre bekalibrált 
skálán. Végeredményben jól használható olyan 
készülékeknél, ahol ez a pontosság kielégítő. Az

* I. rész. ,,Kismennyiségű folyadékok és gázok 
szállítása, adagolása, mérése“ megjelent a Magyar 
Kémikusok Lapja 1953. februári számában.
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eddigi tapasztalatok alapján Szőcs kartársammal 
egy javított készülék megépítését határoztuk el, 
ahol a nagyobb pontosság elérésére kétszeres, 
összesen 1 : 40 arányú áttétellel kívánjuk a hődila
tációt áramszakítóhoz átvinni. A készülékhez a 
törékeny kvarc helyett invaracél alkalmazása cél
szerűbb, de a kvarc is megvédhető, különösen az 
áramhiányoknál váratlanul fellépő kihűléskor bekö
vetkező összehúzódásnál lehetséges összetörés ellen, 
ha az egyik áramszakító kart rúgósan rögzítjük.

B E R T Y  J Ó Z S E F  (MÁFKI)

Bronzblokk-betétes csőkemence
Főleg erősen endoterm vagy mérsékelten 

exoterm hőszínezetű reakciók izoterm körül
mények közötti vizsgálatára készült berendezés. 
A 140 mm 0  és 600 mm hosszú belső terű 2 kW-os 
csőkemcébe éppen beleülő méretű bronzblokkot

27. ábra
Bronzblokk-betétes csőkemence összeszerelt állapotban

helyeztünk, melynek súlya 45 kg volt. Ennek 
közepén teljes hosszban lévő 20 mm 0  furatban 
helyeztük el a reakció kivitelezésére használt csö
vet. A központi furattal párhuzamosan és ahhoz 
közel 5 mm 0  300 mm hosszú furatot helyeztünk 
el külső hőmérő helynek és ugyanígy, de a bronz

blokk széléhez közel 10 mm 0  500 mm hosszú 
furatot a düatációs hőfokszabályozó részére. Ebben 
az esetben a dilatációs hőfok szabályozó külső réz
csövét leszereltük, mert a megnyúló anyagot maga 
a bronzblokk szolgáltatta.

A bronzblokk nagy tömegével biztosítva volt 
a nagy hőtehetetlenség és ezen kívül a jó hővezető 
képességgel a helyi túlmelegedés vagy lehűlés 
elvezetése ill. „széthúzása“. A készüléket az ismer
tetett dilatációs hőfokszabályozóval csak 15 C° 
belüli lengésekkel tudtuk szabályozni, mert a 
szakításhoz szükséges kitágulást az egész blokk
nak el kellett végezni és ehhez a nagy hőtehetetlen

28. ábra
Bronzblokk-betétes csőkemenee szétszerelt 

állapotban

ség miatt elég hosszú idő kellett. Ezért a dilatációs 
szabályozót részben függetleníteni kellett a blokk 
hőtehetetlenségétől, amit azáltal értünk el, hogy 
az oldalában 500 mm hosszan 14 mm széles és 
ugyanilyen mély hornyot marattunk. Ebbe helyez
tük el a dilatációs szabályzót most ismét a réz
csővel. így a kemencefal melegét is közvetlenül 
érzékélte és a bronzblokknál lényegesen hamarabb 
felmelegedő rézcső szaporább és finomabb szabá
lyozást biztosított. A hőtehetetlenség kihasználásá
val így a különben 5 C°-on belül szabályzó dila
tációs rúddal 2 C°-on belüli hőfoktartást sikerült 
elérni.
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B Á T H O R Y  J Ó Z S E F  (M iFK I)

Mikrokemence
Erősen exoterm oxidációs reakció tanul

mányozásakor szükséges üvegcső-reaktor fűtésé
hez 350 mm hosszú, 40 mm belső átmérőjű, víz
szintes helyzetű, elektromos fűtésű csőkemencét 
használtunk. A fűtőszálak a hengeralakú kerámiai

30. ábra

31. ábra

29. ábra

cső falába hosszirányba fúrt nyílásokban voltak 
elhelyezve. Kézi szabályozó segítségével lehetett 
bizonyos határokon belül a kemence fűtését beál
lítani. Ez a módszer azonban csak igen durva 
beállítási lehetőséget biztosított, ezért csak a fel
fűtés meggyorsítására használtuk.

Első megoldásként a 8 mm külső átmérőjű 
üveg reaktorcsövet a 40 mm belső átmérőjű cső
kemence közepére helyeztük. Közvetlenül mellé 
tettük a platina ellenállás-hőmérőt, amely egy 
Ortex-márkájú kereszttekercses műszerrel a hő
fokot szabályozta. A reaktor másik oldalára vas- 
konstantán termoelemet helyeztünk, amely a 
hőmérséklet mérésére szolgált. A hőmérséklet 
értékeket egy hőmérsékletskálával ellátott milli- 
voltmérőn közvetlenül olvastuk le.

A hőmérséklet szabályozás tekintetében az 
első elgondolásunk az volt, hogy a kemencére egy 
állandó erősségű fűtést adunk és ezenkívül egy 
plusz fűtést alkalmazunk és csak ezt a plusz fűtést 
fogjuk kapcsolni az automatikus fűtésszabályozó 
segítségével. Az ilyen módon szabályozott hőmér
séklet 3—5 C°-ot, bizonyos esetekben igen nagy 
hálózati feszültség ingadozások esetén 10—15C°-t 
is változott.

Ekkor átalakítottuk az egész fűtési és szabá
lyozási rendszert. Az üvegcső-reaktort 150 mm 
hosszú sárgarézblokkba helyeztük el, amelyet 
középen hosszirányban pontosan olyan nagyra 
fúrtunk ki, hogy az üvegcső-reaktor éppen bele
férjen. Közvetlen a reaktor alá a termoelem 
részére fúrtunk lyukat. Az ellenálláshőmérő részére 
a sárgarézblokk másik oldalán szintén nyílást vág
tunk úgy, hogy a hőmérő a kerámián feküdjön, 
de beérjen a rézblokk alá. Az ellenálláshőmérő 
alatt átvágtuk a kerámiát, hogy a hőmérő a 
sugárzó hőt érzékelhesse. Ezzel a megoldással már 
lényegesen jobb hőfokszabályozást kaptunk és a
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hőmérsékletet 2—3 C°-on belül tudtuk tartani. 
A hőmérsékletet különben egy higanyos hőmérő
vel is ellenőriztük, amelyet a felülről átfúrt sárga
rézblokkon keresztül az üvegcső-reaktorra állí
tottunk rá.

Végül a szabályozás további finomításához 
vezetett az a megoldás, mikor a szabályozó műszer 
segítségével a kemencére az egész fűtést adtuk 
rá, illetve vettük le. Ekkor 160—240 volt hálózati 
feszültségingadozás mellett is a hőmérsékletet 
1 C°-on belül biztosan lehetett tartani. Jobb 
feszültségviszonyok mellett 0,1—0,2 C° hőmér
sékletingadozással tudtuk tartani a kívánt hőmér
sékletet.

A L M Á S Y  G E D E O N  (MÁFKI)

Laboratóriumi fémcsőbetétes kemence 
hőfokszabályozása

Kísérleteink kezdetén nagy nehézséget jelen
tett, hogy a katalizátort tartalmazó 2,5 cm 0  és 
30—40 cm hosszú reaktorcsövünket egyenletesen 
fűtsük. A rendelkezésünkre álló csőkemence fűtő
teste 3 részből állt, külön alsó, középső és felső 
fűtőtestből. Mindegyik fűtőrész közepén meg
felelő furat volt elhelyezve a külső hőszigetelésen 
át a csőkemence belsejéig termoelemek számára. 
A termoelemeket kéziátkapcsolós millivoltmérővel 
olvastuk le.

A hőfok szabályozását eleinte kézi ki-bekap- 
csolgatással oldottuk meg úgy, hogy a felmelegített 
3 termoelem azonos hőfokot mutasson és a kata
lizátortér belsejében elhelyezett termoelem pedig 
a kívánt hőfokot jelezze. Az ilyen módon történő 
szabályozás azonban egy embert teljesen lekötött 
és ennek ellenére a legnagyobb gyakorlattal sem 
lehetett a hőfok térben és időben való kielégítő 
egyenletességét biztosítani.

A következőkben csőkemencénket automa
tikus elektromos hőfokszabályozóval és hőfok
regisztráló punktográffal láttuk el. Mivel 3 fűtési 
szakaszhoz csak egy hőfokszabályozónk volt, meg 
kellett oldanunk azt, hogy a csőkemence hossz
irányában is egyenletes hőfokot tartsunk.

A problémát először úgy oldottuk meg, hogy 
a szabályozó műszer hőérzékelő elemét a leg
gyorsabban hűlő legalsó szakaszra helyeztük el, 
az egyes szakaszok fűtési teljesítményét egy autó
transzformátor megfelelő megcsapolásaira kötve 
igyekeztünk a megkívánt arányban beállítani. 
A szabályozóműszer mind a három részt egyidejű
leg kapcsolta, a csőkemence hosszirányában való 
egyenlő hőfokát pedig az egyes fűtőtestekre kap
csolt különböző hőveszteségeknek megfelelő külön
böző feszültséggel állítottuk be. Ezzel a módszerrel 
azonban a csőkemence hőfokának beállítása úgy, 
hogy az hosszirányban is egyenlő legyen, igen 
nehézkés, hosszadalmas volt, és 2—3 órát is 
igénybe vett.

A végső bevált megoldásunk az, hogy a 
transzformátort kihagytuk és a hőfok egyenletes
ségének biztosítására kb. 45 mm 0  a csőkemence 
belsejébe egy kb. 7 mm falvastagságú alumínium
csövet helyeztünk el. Ez kielégítő mértékben

kiegyenlítette a hőfokot a csőkemence belsejében 
a 3 termoelem az alján, közepén és a kemence 
felső részén kb. 3 C°-on belüli hőfokot mutat, 
akkor is, ha mind a három fűtőszakaszt 220 V-tal 
fűtöttük és a fent említett transzformátort elhagy
tuk. Ennek a módszernek fő előnye az, hogy 
leegyszerűsíti a hőfok beállítását, a felfűtés idejét 
az előbbi 2—3 óráról kb. 1 órára csökkenti, 
azonkívül feleslegessé teszi az első megoldásnál 
alkalmazott transzformátort.

M A R K Ó  L Á S Z L Ó  (MÁFKI)

Ráöntött alumíniumblokkos reaktor
Csőreaktorokban lejátszódó exoterm reakciók 

szabályozása és a reakciódugó széthúzása az ipar
ban folyadékhűtéssel történik. Ez a laboratórium
ban nehézkes megoldás, mert a magasan forró 
folyadékok használata, cirkuláltatása, igen sok 
bajjal jár.

Laboratóriumi méretekben rendszerint nem 
is annyira a fejlődő hő elvonása az elsőrendű kér
dés, mert a kis anyagmennyiségek miatt a reak
torok természetes hővesztesége is rendszerint ele
gendő erre, hanem a reakció dugó széthúzása. 
Ezt elérhetjük pl. úgy is, hogy a reaktorcsőre 
néhány cm vastagságú alumíniumréteget öntünk, 
mely által a reaktor falának hőkapacitása és 
hővezetőképessége egyaránt megnő. Lényeges, 
hogy a külső fém, ez esetben tehát az alumínium, 
hőtágulása nagyobb legyen, mint a belső fémé, 
nehogy az öntést követő kihűléskor a két réteg 
egymástól elváljon, és kettőjük közé egy vékony 
levegőréteg kerüljön be.

32. ábra

A ráöntött alumíniumtömb felhasználható 
arra, hogy elhelyezzük benne az esetleges levegő
hűtés céljaira szolgáló csőspirált és a mérő és 
szabályozó műszerek érzékelő elemeit (pl. termő- 
elemek, vagy dilatációs szabályozók). Az alumí
nium külső falára kerül az elektromos fűtés, 
melyet azután a szigetelőréteg vesz körül.

Ajánlatos az alumíniumot több részletben 
különálló tagokban önteni a reaktorra.

Egyrészt így az öntés is egyszerűbb, másrészt 
az egyes tagok külön szabályozhatók.

Ha hűtésre van szükség, a hőfokszabályozást 
úgy oldjuk meg, hogy a szükségesnél jobban, 
konstans levegőmennyiséggel hűtünk, és a fűtést 
szabályozzuk úgy, mint máskor.

B Á T H O R Y  J Ó Z S E F  (MÁFKI)

Csőre csavart elektromos fűtésű reaktor
A készülék 25 mm 0  400 mm hosszú henger

alakú, vasból készült előmelegítőből és vele pár
huzamosan álló ugyanolyan nagyságú reaktorból 
áll. Az előmelegítő a reaktorral alul egy vékony
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csővel van összekötve. Az előmelegítő és a reaktor 
közepébe alulról egy-egy 10 mm külső 0  vascső 
nyúlik be, amelyekbe termoelemeket helyeztünk.

A készülék etilalkoholból történő etilén fej
lesztésére szolgál. Az előmelegítő belsejében alu- 
míniumgrizt tettünk, hogy a felülről beadagolt 
alkohol egyenletes elpárologtatását biztosítsuk. 
A reaktorban alumíniumoxid van, a dehidratálás 
lefolytatására. A reaktor fűtését a hengeralakú 
csőre csavart elektromos fűtődróttal végeztük.

A hőmérsékletet az előmelegítőnél 1, a reak
tornál 3 termoelem segítségével mértük. A mérő
műszerül szolgáló millivoltmérőt a kapcsolótáblán 
helyeztük el, ahol egy átkapcsoló segítségével tud
tuk a különböző pontok hőmérsékletét észlelni. 
Általában minden berendezést, ellenállást, jelző 
lámpát, kapcsolótáblán helyeztük el.

Az előmelegítők fűtésszabályozását kézisza
bályozással oldottuk meg ; egy csúszó ellenállás 
segítségével, próbálgatással állítottuk be a kívánt 
hőmérséklet tartásához szükséges áramerősséget.

A reaktor hőfokszabályozását egy ejtőken- 
gyeles „Ortex" forgótekercses hőfokszabályozóval 
végeztük. A hőfokszabályzó vaskonstatán termő- 
elemmel érzékeli a hőmérsékletet. Ezt a termő- 
elemet eleinte a reaktor közepébe nyúló termo- 
elemcsőbe helyeztük el. A hőmérséklet ilyen 
szabályozása azonban nem volt kielégítő, mert 
i  20—30 C° ingadozást mutatott. Ennek az lett 
a következménye, hogy ilymódon nem lehetett 
tiszta etilént előállítani. Ekkor a szabályozó
műszer termoelemét vékony csillámszigetelésben 
közvetlenül a fűtés alá, a reaktorcső és a fűtőszál 
közé tettük. Ezzel a megoldással kiküszöböltük 
a hőmérséklet nagy ingadozását és így a reaktort
2—3 C°-on belül a kívánt hőmérsékleten lehetett 
tartani. Az ilyen körülmények között gyártott 
etilén tisztasága 95—96%-os volt.

F Ö L D I  T A M Á S  (MÁFKI)

Gőztenziós hőszabályzó higanykapcsoló 
készülék

A laboratóriumi gyakorlatban sokféle hősza
bályozási rendszer ismeretes. Ezek mindegyikének 
megvan a maga legcélszerűbb alkalmazási területe 
és hőfokhatárai. A legtöbb meglehetősen költséges 
és olyan alkatrészekből áll, melyek nehezen vagy 
egyáltalán nem szerezhetők be.

Szükségessé vált egy olyan hőszabályzó ké
szülék kifejlesztése, amely független a beszerzési 
problémáktól, lehetőleg kiküszöböli a relék hasz
nálatát is, házimúhelyünkben egyszerű eszközök
kel elkészíthető, mindamellett az elérhető leg
nagyobb pontossággal szabályoz.

Szőcs kartársammal együtt sikerült egy mind
ezen feltételeknek megfelelő és mérsékelt hőfokok 
tartására (max. 300 C°) alkalmas hőszabályzó- 
készülék előállítása, amelynek ezidőszerint még 
egyetlen gyenge pontja az, hogy csak helyhez- 
kötött készülékeken alkalmazható, a helyszínen 
kell tölteni, helyesebben, bármilyen helyzetben 
nem szállítható.

A készülék 3, önmagában véve ismert alkat
elem bizonyosfokú átalakításából és szerencsés 
kombinációjából áll.

Ezek :
1. Hőérzékelő rész.
2. Elektromos higanykapcsoló.
3. Hőfokbeállító szerv.
A hőérzékelő rész formája a mérendő anyag 

vagy tárgy jellegéhez igazodik. Mindenesetben 
azonban egyik végén zárt, folyadék manométer- 
szerű edényből áll, melyet pl. egy megfelelően 
választott folyadék és annak gőze tölt ki.

Alatta foglal helyet a záró folyadék, legcél
szerűbben higany, amely a dugattyú szerepét 
játssza. Ez a higanydugattyú mozgását, ill. nyo
mását egy nyomásközvetítő közegnek adja át, 
amely a higanykapcsolóban levő higanyt kiszo
rítva, az áramkört megszakítja.

A kapcsoló higany egy flexibilis közvetítő 
csövön át egy nívóedénybe jut. Ennek magassá
gával, azaz kapcsolóban és a nívóedényben levő 
higanynívó változtatásával a kapcsolási hőfok 
változtatható.

A kapcsoló alkalmas nagyobb fűtő teljesít
mény (1—2 kW) közvetlen kapcsolására, így 
szükségtelenné válik a relék alkalmazása.

A szabályozás pontosságát illetőleg közöl
hetjük, hogy ez a készülék minden egyéb segéd- 
berendezés nélkül olajfürdők hőfokát i  0,5 C° 
határon belül tartotta.

A L M Á S Y  G E D E O N  [(MÁFKI)

Elektromos hőfokszabályozás lengéseinek 
csillapítása

Az általában használatban lévő elektromos 
hőfokszabályozó az áram ki- és bekapcsolásával 
szabályoznak. Ennek a módszernek nagy hát
ránya az, hogy a rendszer hőtehetetlensége miatt
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33. ábra

elkerülhetetlenek a hőfok kisebb-nagyobb lengései 
(33. ábra).

A lengések csillapítására általában igyekszünk 
a szabályozó hőérzékelő elemét a fűtőszálhoz 
minél közelebb helyezni. így a viszonylag kis 
hőtehetetlenségű termoelem a fűtő, ill. hűlő hatásra 
gyorsan reagál, rövid ki-bekapcsolási periódusokat 
kapunk, melyet a nagy hőtehetetlenségű készülék 
nem tud követni, és így legtöbb esetben kielégítően 
csillapított szabályozást kapunk (34. ábra).

Ennek a módszernek van azonban egy hát
ránya : az hogy ebben az esetben a szabályozó 
már nem hőfokszabályozóként működik, nem a 
rendszer kívánt hőfokának megfelelően szabályoz, 
hanem lényegében csak a fűtés teljesítményét
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szabályozza. A szabályozón beállítandó hőfok nem 
lesz azonos a rendszerben kívánt hőfokkal, ami 
pedig még nagyobb hiba, változó teljesítmény
szükséglet esetén (áramlás megváltozása, reak
cióhő) a rendszer hőfoka is változik. Ez a módszer 
tehát csak állandó teljesítményszükséglet esetén 
ad megfelelő szabályozást.

nagyobb hőtehetetlenséggel ugyanazt a hőfokot, 
amit a másik termoelem majdnem tehetetlenség 
nélkül. Ezt a termoelemet legcélszerűbb a fűtő
kerámia belsejében elhelyezni (37. ábra). Ezzel a

37. ábra

így ezt a módszert alkalmaztuk az előbb 
említett csőkemencénknél is. A csőkemence fűtő
szála a kerámiai idomtest lyukaiban van elhe
lyezve. Ezekből egy lyukat szabadon hagytunk és 
ebben helyeztük el a szabályozó hőérzékelő elemét. 
A fűtőtér hőfokingadozása max. 1,5 C°, a belül 
elhelyezett katalizátortér hőfokának ingadozása 
±.0 ,5  C°.

megoldással elérjük azt, hogy a kívánt hőmérsék
letet a terheléstől függetlenül tudjuk tartani, a 
hőfoklengéseket pedig ezzel a csillapítási mód
szerrel minimálisra tudjuk csökkenteni. Ezzel a 
hőfokszabályozási módszerrel 300—400 C° közötti 
hőfokon max. ±  05  0° eltéréssel tudtuk a kívánt 
hőfokot szabályozni.

fűtótér

1szabályozandó tér

pV~[nutlporrt I
ruipont_ szabályozó

35. ábra

A két módszer előnyeit egyesíti azok hátrá
nyainak kiküszöbölésével az a módszer, melyet 
kísérleti üzemünk elektromos gőztúlhevítőjénél 
alkalmazunk. A módszer lényege, hogy a szálhoz 
közel elhelyezett termoelem csillapító visszavezető 
hatását szuperponáljuk a szabályozandó térben 
elhelyezett termoelemre úgy, hogy a két termo
elemet egymást erősítőén sorbakapcsoljuk (35. 
ábra).

így nagyfokú csillapítást érhetünk el, bizo
nyos mértékig a szabályozandó tér hőfokállandó
ságának rovására.

Ennek végső, továbbfejlesztett formája az, 
hogy a csillapítást a fűtőtestre épített differenciál- 
termoelemme] oldjuk meg (36. ábra).

B E N C Z E  P É T E R  (MÁFKI)

Elektromos vákumszabályozó
A rendszerünket konstans-nyomáson állandó 

elszívás mellett azáltal tartjuk, hogy a kívánt 
vákum túllépésekor periodikusan megfelelő meny- 
nyiségű levegőt engedünk a csökkentett nyomású 
terünkbe.

38. ábra.

A differenciáltermoelem egyik forrasztási he
lyét úgy helyezzük el, hogy a lehető legkisebb 
hőtehetetlenséggel kövesse a ki-bekapcsolásnak 
megfelelő hőfoklengéseket, elsősorban tehát sugár- 
zásos hőátadás útján.

A másik forrasztási helyet szintén a fűtő
testen helyezzük el úgy, hogy az lehetőleg annak 
időbeni átlaghőmérsékletét mérje, tehát minél

A vákum kiegyensúlyozására kapillárisban 
végződő csövön keresztül engedi be a levegőt rend
szerünkbe egy mágnes által mozgatott, a kapillárist 
záró gumival bevont nyelv. A mágnes be- és ki
kapcsolását higanykontaktus szabályozza (1. 38. 
ábra).

A kívánt nyomást úgy állítjuk be, hogy a 
valamivel nagyobb nyomás elérésekor a platina- 
beforrasztásokkal ellátott és higannyal megtöltött 
U csőnek a kontaktussal szemben fekvő szárának 
összeköttetését a T  csap elfordítása által elzárjuk 
a szabályozandó tértől. így  ebben a szárban a 
viszonylagos nyomás nagyobb lesz, mint a kon
taktussal ellátottéban, ahol a vákuumszivattyú 
hatására egyre csökken a nyomás. A higanynívó
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tehát beálló nyomáskülönbség folytán a platina
kontaktus felé elmozdul. Elérve a kontaktust, 
zárja a mágnes áramkörét, ez elhúzza a levegő 
útját elzáró nyelvet és a levegő beáramlásával 
növeli a rendszerben a nyomást. A nyomás növeke
désekor a higanynívó visszamegy, az áramkör újra 
megszakad és a rúgó által visszacsapódó nyelv el
zárja a levegő beáramlását. Ezután az előbb leírt 
folyamat ismétlődik.

A mellékelt ábrán bemutatott készülékünkkel 
1—4 mm-es higanynívó ingadozással tudtunk 
vákumot szabályozni attól függően, hogy mi
lyen különbség volt a szabályozott tér és a vá- 
kumszivattyú által előállított nyomás között. A 
kipróbálásnál 6 literes pufferedényt iktattunk 
közbe a nyomásingadozás csökkentésére. Vákum- 
szivattyúnk kb. 30 mm-es vákumot tudott ma
ximálisan előállítani. Az ingadozás

65 Hg mm-es nyomás esetén ...........  1 Hg mm
212 Hg mm-es ,, „   2 Hg mm
400 Hg mm-es ,, ,,   4 Hg mm

Minél nagyobb érzékenység elérésére a követ
kezőkre kell tapasztalataink szerint vigyázni:

Az elszívó tér nyomása csak kevéssel legyen 
kisebb, mint a szabályozott tér nyomása.

Egyszerre kismennyiségű levegőt engedjünk 
csak be. Ezt azáltal tudjuk elérni, hogy 1. szűknek 
választjuk a levegőt beszívó kapillárist, 2. a nyo
más növekedésekor a nyelvet erős rúgó azonnal 
visszaszorítja a kapillárisra, 3. a nyelv csak 1—2 
mm-re távolodjék el a kapilláristól.

A kontaktus megszakadásához legalább 1 Hg 
mm nívóeltolódás szükséges, tehát ez alapján elvi
leg sem lehetünk ezzel a vákumszabályozóval az 
1 mm-es érzékenység alá. Az érzékenység növelé
sére tehát ferde U csöves higanykontaktust kellene 
használnunk.

Valószínűnek tartom továbbá, hogy a szabá
lyozás finomságát növelhetnénk azáltal is, hogy a 
mágneses szerkezettel nem levegőt engednénk be 
az állandó elszívás alatt lévő térbe, hanem a szí
vás útját zárnánk el a szivattyú vezetékében.

B E N C Z E  P É T E R  (MÁFKI)

Higanyúszós vákumszabályozó
A higanyúszós vákumszabályozónknál azt az 

alapelvet alkalmaztuk, hogy a kívánt vakum el
érésekor a vákumszivattyú elszívó kapillárisát 
elzárjuk (1. 39. ábra).

Mikor a kívánt nyomásnál valamivel na
gyobb nyomáshoz értünk, az 1. sz. csappal lezár
juk a higanyon úszó harang által borított teret. 
A rendszerben azonban tovább csökken a nyomás, 
a harang felemelkedik és a rajta lévő gumihártya 
kikapcsolja a vákumszivattyút a rendszerünkből. 
Ha a lezárt terünkhöz viszonyított nyomás újra 
nő, akkor a harang lesüllyed és bekapcsolja a sza
bályozott térbe a vákumszivattyút. A fenti folya
mat azután újra ismétlődik.

A fentebb ismertetett vákumszabályozó vált 
be eddig legjobban gyakorlatunkban. Kiegyenlítő 
pufferedény nélkül is annyira állandó értéken 
tartja a nyomást, hogy szabad szemmel nem is 
észlelhető a szabályozott térben a higanynívó el

mozdulása, [kb. 1 tized mm-en belül]. Meg
vizsgáltuk, hogy 1 mm higany nívó változásra a 
harang mennyit mozdul el. Azt tapasztaltuk, 
hogy az elmozdulás 10 mm. Tehát ennek a vákum- 
szabályozónak az érzékenysége 0,1 mm-en belül 
van. Több órán keresztül tartottuk motoros vá- 
kumszivattyúval az alábbi nyomásokat anélkül, 
hogy a higanynívó elmozdulását tapasztaltuk 
volna a manométerünkön: 10, 30, 113, 425
Hg mm.

39. ábra.

Kísérleteink közben azt tapasztaltuk, hogy a 
szabályozónk érzékenységét a következő módokon 
fokozhatjuk :

Annyi higanyt töltünk bele, hogy a harang
gon lévő gumimembrán csak néhány mm-re legyen 
a kiinduláskor is az elszívó kapilláristól.

Minél nagyobbra válasszuk a harang által le
zárt teret.

Az elszívó kapillárist a lehető legszűkebbre 
méretezzük.

Az elszívó tér nyomása csak kevéssé térjen el 
a szabályozott rendszer nyomásától.

A gumimembrán átmérője minél kisebb le
gyen.

P O N G O R  G Á B O R
(Műszaki Egyetem Szerves Kémia Tanszék)

Javított higanyúszós vákumszabályozó
A Tanszékünkön működő, általam két éve 

szerkesztett egyszerűbb higanyúszós manosztát, 
melyet az előbb Bencze kartárs ismertetett, hát
ránya az volt, hogy a vákum, illetve a túlnyomás 
megszüntetése után minden esetben újra kellett 
beállítani a megfelelő nyomást. A most ismerte
tendő vakusztátnál az egyszer beállított nyomás
értéket reprodukálni lehet a vákum megszünte
tése után is, aminek igen sok előnye van (1. 40. 
és 41. ábrát).

Készülékünk működési elvét a következők
ben vázolhatjuk: 40. sz. ábra A-val jelzett pontján 
kapcsoljuk a vakusztátot a szivattyúhoz, a i?-vel 
jelzett ponton pedig a manómé térén át az evakuá
landó készülékhez. A vakusztát belsejében lévő 
könnyen mozgó úszó (E) tetején 1 mindkét felü
letén szelepként működő gumidugó van elhelyezve,
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mely egyrészt a vákumot szolgáltató A  csövet, 
másrészt az alatta lévő F  csövet is elzárni képes. 
A vakusztát külső J  és belső E  csöve közé kb 3,5 
cm magasságú higanyt öntünk, ami mindössze kb. 
20 ml. A készülék alján lévő G csapot általában el
zárva tartjuk.

A készülék megindításakor az A  és B  csöve
ket a megfelelő csatlakozásokhoz kötjük, a C csa-

pót pedig nyitva tartjuk. A szivattyú megindítása 
után a C csapot csak akkor zárjuk el, amidőn a 
kívánt nyomásérték közelébe, attól kb. 10 Hg mm- 
nyire jutottunk. Ezáltal az I csőrészt és az ezzel 
kapcsolatos E  higanyúszóba zárt H  teret elhatá
roljuk. Ha már most a vákum a készülékben 
csökken az úszó belsejéhez viszonyítva, akkor az 
úszóban foglalt levegő tágulása folytán az úszó fel
emelkedik és elzárja az A  cső végén lévő pontosan 
méretezett (kb. 1—2 mm átmérőjű) D  szelepnyí
lást. Ha a készülékünk nyomása megnövekednék, 
úgy az úszó több-kevesebb elmozdulásával az 
A cső annyit szív el a készülék légteréből, amennyi 
az eredeti nyomás beállításához szükséges. Ha a 
desztillálókészülék légritkítását teljesen megszün
tetjük, akkor az E  úszó legmélyebb helyzetébe 
áll be, miközben a felső F  cső tetején lévő szelep
nyílást légmentesen elzárja. Ugyanakkor a mano- 
sztát higanytöltése az E  és F  csövek között fel
emelkedik és ezáltal az úszót a higanyoszlop hidro
sztatikus nyomása következtében erősen odaszo
rítja a H  cső végéhez Ha a desztilláló készülékben 
újra vákumot létesítünk, az úszó ismét csak ak
kor fogja a D szelepet elzárni, amikor a desztilláló 
készülék nyomása azonos a vakusztát belsejébe 
zárt levegő nyomásával.

Meg kell jegyeznünk, hogy a vakusztát oldal
csövén lévő I kiszélesedés azt a célt szolgálja, hogy 
a készülék kis légritkításnál is hasonló pontosság
gal működjék, mint a nagyobbnál. A vakusztát 
működésének relatív pontossága ugyanis a lég
ritkítás növekedésével nő. Ha a vakusztát belső
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I—H  tere nagyobb, a relatív pontosság alig tér el 
nagyobb vagy kisebb légritkításnál.

A műszer jelenlegi konstrukciójánál a belső 
térfogat növelését nem a H  úszó és a J  köpeny 
csőátmérőjének növelésével és a hosszanti méretek 
megnagyobbításával értük el, hanem egy ezektől 
független I kiöblösödés létesítésével. Ezáltal a 
készülék érzékeny úszós részét szilárdabban lehet 
méretezni kisebb csőátmérő alkalmazása révén. 
Amennyiben a manosztát belső térfogatát ezen
felül is növelni akarjuk, akkor az alsó G csapon 
keresztül tetszőleges térfogatú üveggömböt kap
csolhatunk. A G csapon keresztül a készülék 
tisztítása könnyen megtörténhet, mivel az esetleg 
átcsapódott higanyt ezen keresztül lebocsáthatjuk.

A vákumszabályozó előnyei a következők :
Az egyszer beállított vákum mindig repro

dukálható.
Lényegesen kevesebb higanyt igényel, mint 

a régebbi típus.
Érzékenysége tetszés szerint növelhető.
Ha higany helyett kis viszkozitású vákum- 

olajjal töltjük meg a készüléket, pontossága egy 
nagyságrenddel nő.

Az úszó a rugalmas feltámasztás következté
ben a vákum .megszüntetésekor nem törhet el.

A vákuumszabályozó felső részén csiszolat 
helyett jobb a gumidugó, mert így az elszívó 
kapillárist tetszés szerintire cserélhetjük ki és a 
mélységét is változtathatjuk.

Hőre keményedő műanyagok feldolgozása*
D E M E T E R  J Ó Z S E F

I I .  Közlemény

A keményedés időegyenletének részletes vizs
gálata. Előző közleményünkben felírtuk a hőre- 
keményedő műanyagok feldolgozásánál végbe
menő folyamat időegyenletét, mely a következő
képpen hangzik :

fe  —  t j  - f -  ( f e o o  —  t j á )  1 .

Az egyenlet szerint a teljes keményedési idő 
két részből áll. A (tf) felmelegedési idő alatt az 
anyag felmelegszik a kondenzáció hőfokára, mely 
sajtolóporok feldolgozásánál közel azonos a sajtoló
szerszám hőfokával. A (tn oo   tm) időtartam
alatt a kondenzáció teljesen befejeződik, miköz
ben az anyag hőfoka gyakorlatilag állandónak 
vehető.

Az egyenlet gyakorlati felhasználása szem
pontjából pontosan ismernünk kell, hogy az egyes 
tagok mely tényezők hatására és hogyan változ
nak, illetve ezek értékei hogyan számíthatók ki, 
vagy kísérletileg hogyan állapíthatók meg. Az 
ezek meghatározására szolgáló eszközök és számí
tások részletes ismertetése későbbi közleményeink 
tárgya. További tárgyalásaink szempontjából egy
előre elegendő annak megállapítása, hogy az egyen
let egyes tagjai mely tényezők változásától függe
nek. Továbbá korlátozzuk vizsgálatainkat egy
előre kizárólag sajtolóporok feldolgozására és 
azon belül is egyedül az ú. n. „direkt“ sajtolásra.

Sajtolásnál a (tf) felmelegedési idő négy ténye
zőtől függ, éspedig a sajtolópor minőségétől, 
mennyiségétől, a felmelegítéssel elérendő hő
foktól és a felmelegítés módjától.

A sajtolópor minősége főképpen a vázanyag 
minőségén keresztül befolyásolja a felmelegítési 
időt. Az ásványi vázanyagú sajtolóporok sokkal 
rövidebb idő alatt melegednek fel, mert az ásványi 
vázanyagok hővezetési tényezője lényegesen na
gyobb, mint a faliszt vagy textil vázanyagoké.

* Első közlemény megjelent a Magyar Kémikusok 
Lapja 1953. februári számában.

Általában a vázanyag minőségét a sajtolandó 
tárgy felhasználási célja szabja meg, tehát a (tf) 
felmelegítési idő csökkentése ezen az úton nem 
lehetséges. A sajtolópor mennyisége a sajtolóporok 
jó hőszigetelő képessége folytán erősen befolyá
solja a (tf) felmelegítési időt és az összefüggés 
általában nem is lineáris, hanem progresszív. 
Mivel a sajtolandó tárgy nagysága a sajtolópor 
mennyiségét pontosan megszabja, a (tf) fel
melegítési idő csökkentése ezen az úton sem lehet
séges. A felmelegítéssel elérendő hőfok változ
tatásával a (tf) felmelegítési idő alig változtat
ható, mert a gyakorlat szerint — időelőtti kon- 
denzálódás veszélyének elkerülése és egyenletes 
átmelegedés céljából —- a felmelegítő közeg hő
foka alig lehet valamivel magasabb a felmelegítés
sel elérendő hőfoknál. A felmelegítés hőfokának 
csökkentése egyébként is olyan hátrányokkal 
járna, mely kizárja a (tf) felmelegítési idő csökken
tésének ilyen módját.

A felmelegítés módja erősen befolyásolja a 
(tf) felmelegítési időt és megállapíthatjuk, hogy 
ez az egyetlen módszer annak csökkentésére. 
Példaképpen megemlítjük a nagyfrekvenciás mele
gítést, mellyel közismerten a leggyorsabban lehet 
felmelegíteni a sajtolóporokat. Azonban ez nem 
jelenti azt, hogy ez az egyetlen jól használható 
melegítési módszer, mert mint később látni fog
juk, sokkal egyszerűbb módszerekkel is elérhetünk 
azonos felmelegítési időt.

A (tR0o —- tfn) tag értéke sajtolásnál csak két 
tényezőtől függ, éspedig a sajtolópor minőségétől 
és a kondenzáció hőfokától. Az anyag minősége 
a (bfoo —- tíR) kondenzációs idő szempontjából 
döntő, éppen ezért későbbiekben foglalkoznunk 
kell azokkal a módszerekkel, melyekkel megálla
píthatjuk a sajtolóporok használhatóságát, illetve 
minőségét. A jelenleg szabványosított vizsgálati 
módszerek, melyek a sajtolóporok feldolgozás 
szempontjából fontos tulajdonságainak meg
állapítására vonatkoznak, teljesen használhatat
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lanok és még tájékoztató értékek megállapítására 
sem alkalmasak. Adott tárgy sajtolásánál — a leg
megfelelőbb sajtolópor kiválasztása után — az 
anyagminőség befolyása a ( t e o o  — </jj) konden
zációs időre adottságnak vehető, tehát megálla
píthatjuk, hogy a kondenzációs idő csak a konden
záció hőfokától függ. A kondenzáció hőfokával a 
(tRoo — bit) kondenzációs idő exponenciálisan vál
tozik. E függvény matematikai és kísérleti meg
állapításával későbbiekben részletesen foglalko
zunk.

Előmelegítési szabály : Összefoglalva a kemé- 
nyedés időegyenletének egyes tagjairól mondot
takat megállapíthatjuk, hogy a (í/) felmelegitési 
idő igen erősen változik az anyagmennyiséggel és 
különösen nagyobb anyagmennyiségeknél igen 
nagy értéket ér el. Csökkentése egyedül a fel- 
melegítés módjának megfelelő megválasztása út
ján lehetséges. A rendelkezésre álló jó módszerek 
azonban kivétel nélkül olyanok, melyeknél az 
anyag felmelegítését csak a sajtolószerszámon 
kívül — előmelegítés formájában — lehet végre
hajtani. Ha a sajtolópor felmelegítését ilyen módon 
hajtjuk végre, úgy az a szerszámban csak a 
{tRoo — L/r) kondenzációs idő alatt tartózkodik, 
mely független az anyagmennyiségtől, illetve a 
sajtolandó tárgy falvastagságától és a kondenzációs 
hőfok emelésével exponenciálisan csökkenthető.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a sajtoló
port előmelegítéssel egészen a szerszám hőfokáig 
felmelegítjük, úgy a sajtoláshoz szükséges idő 
független lesz a sajtolt tárgy nagyságától, illetve 
falvastagságától és kizárólag a szerszám hőfokától 
függ. Vagyis a gépkezelési időkülönbségtől el
tekintve 40—50 mm falvastagságú tárgyak ugyan
annyi idő alatt sajtolhatok, mint egy 1 mm fal- 
vastagságú tárgy, hacsak a szerszámhőfokok 
azonosak.

Hőfokszabály : Fentiekben megállapítottuk, 
hogyan kell az előmelegítést elvégezni a falvas- 
tagságtól független (<Koo — í/k) kondenzációs idők 
elérésének céljából. Megállapítottuk továbbá, hogy 
az így a falvastagságtól függetlenné tett kon
denzációs idő és ezen keresztül az egész sajtolási 
idő is, exponenciálisan csökkenthető a szerszám 
hőfokának emelésével. A hőfokot azonban nem 
lehet korlátozás nélkül emelni. Annak határt 
szab egyrészt a sajtolópor bomlási hőfoka, másrészt 
az, hogy a sajtolás végrehajtásához — azaz a 
szerszám összezárásához — egy megszabott mini
mális időre szükség van.

A szerszám összezárásához szükséges idő és 
a szerszám hőfoka között törvényszerűség van, 
melynek ismeretében pontosan meghatározhatjuk 
minden tárgy sajtolásához azt a szerszámhőfokot, 
melynél a sajtolás optimális körülmények között, 
tehát lehető legrövidebb idő alatt végrehajtható. 
E szabály megismerése előtt még meg kell vizs
gálnunk a sajtolópor folyástulajdonságainak vál
tozását a keményedési idő folyamán. Ilyen vizs
gálatok, mint már előzőekben említettük, a szab
ványosított lepénypróba céljára szolgáló beren
dezéssel nem végezhetők el, de nem alkalmas 
erre a célra a külföldön használt Krahl vagy

Olsen plasztométer sem, azért külön erre a célra 
szolgáló — ú. n. fúvókás — plasztometert kellett 
konstruálni. A berendezés részletes leírása későbbi 
közleményeink tárgya. A fúvókás plasztometerrel 
pontosan megállapítható a sajtolóporok folyási 
tulajdonságainak változása a hőfok és idő függ
vényében. A mérési eredményekről részletesen szó 
lesz, további tárgyalásaink szempontjából egyelőre 
csak azt kell a mérési eredményekből kiemel
nünk, hogy a sajtolópor folyóképessége — azaz 
alakíthatósága — a teljes kondenzáció befejezése 
előtt —- az ú. n. merevedési pontban — nullára 
csökken és ez annál hamarabb következik be, 
minél magasabb a kondenzáció hőfoka. A (<Roo) 
kondenzációs és (Imoo) merevedési idők változását 
— egy adott sajtolóporra — a hőfok függvényé
ben az 1. ábra mutatja. A o« jelzés azt jelenti,

hogy a görbékből kapott kondenzációs és mereve
dési időtartamok arra az esetre érvényesek, ha a 
sajtolóport végtelen gyorsan, tehát zérus idő alatt 
melegítettük volna fel az adott hőfokra. A gör
béből látjuk, hogy a merevedési idő hasonlóan 
változik a hőfokkal, mint a teljes kondenzáció 
ideje.

Mivel a görbéből adódó merevedési idők vég
telen gyors felmelegítésre vonatkoznak — ami 
a gyakorlatban nem valósítható meg —. még le 
kell vonnunk belőlük a redukált felmelegítési 
időket, hogy megkapjuk azokat az időtartamokat, 
melyek a különböző hőfokokon a sajtolás — illetve 
formázás —- végrehajtására rendelkezésre állanak. 
Nagyfrekvenciás felmelegítés esetén a redukált 
felmelegítési időket az 1. ábrán a tfR-görbe jelzi. 
A tfR és ímoo görbék közötti területsáv adja a (ta) 
alakítási időket a hőfok függvényében.

Ezt a függvényt külön ábrázolva a 2. ábra 
(ta) görbéje mutatja. Ha ugyanebben a koordi
náta rendszerben ábrázoljuk egy adott szerszám 
teljes összezárásához szükséges időket, szintén 
a hőfok függvényében, úgy a két görbe metszés
pontja megadja azt az optimális hőfokot, melynél 
a sajtolás a lehető legrövidebb kondenzációs idő 
mellett végrehajtható. Előfordul, hogy az így 
kapott hőmérséklet a bomlási hőfokhatár felett 
van, ez esetben természetesen csak a bomlási 
hőfokig szabad a sajtolás hőfokával felmenni.
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Fentiek alapján megalkothatjuk a „direkt“ 
sajtolás végrehajtásának szabályát. Hőfokszabály : 
a sajtolást azon a hőfokon kell végrehajtani, mely 
hőfokon a szerszámzáródási idő éppen egyenlő az 
alakítási idővel, de az így adódó hőfok nem lehet 
magasabb a sajtolópor bomlási hőfokánál.

t „ *  szerszámzáródási idő —̂

2. ábra.

Sajtolás időegyenlete előmelegítés esetén: A 
ta =  f(T) alakítási és tsz =  f(T) szerszámzáródási 
idő függvényeinek pontos meghatározásával később 
fogunk foglalkozni, a fúvókás plasztométer tárgya
lása után. Befejezésül nézzük meg, hogyan alakul 
a keményedés időegyenlete a merevedési idő 
bevezetése után.

Az 1. ábrából látható, hogy adott hőfokhoz 
a (<roo) kondenzációs idő két részből tevődik 
össze és pedig a (tMoo) értékéből, továbbá a (í r) és 
( t M o o )  közötti különbségből.

Nevezzük ez utóbbit ( t v ) végreakció időnek,
így =

t n  =  t M o o  d~  { tű o o  Im o o ) —  t M o o  d~ tv  > ( 2 )

ezt beírva a keményedés időegyenletébe, meg
kapjuk a „direkt“ sajtolás időegyenletét arra az 
esetre, ha az előmelegítést egészen a kondenzáció 
hőfokáig előrevisszük :

Í K  =  t f  - k  ( t M o o  —  I f n )  +  tv .  (3)
A hőfokszabálynak megfelel az a hőfok, 

melynél

K ÖN Y V
Geokémia. Geohimija. Irta  : A. A. Szaukov, Gosz- 

geolizdat, Moszkva, 1950.
A szerző megismertet a geokémia történetével és 

jelentőségével, majd a továbbiak megalapozása céljából 
a legfontosabb atomszerkezeti kérdéseket tisztázza geo
kémiai szempontok szerint, minthogy az elemek visel
kedését a földön (akárcsak az egész világegyetemben) 
atomjaik sajátságai szabják meg, mégpedig elterjedett- 
ségük, elsősorban atommagjaik szerkezetétől (állandó
ságától), migrációjuk (vándorlásuk) és helyi felgyülem
lésük pedig elektronhéjuk felépítésétől függ. Ezután a 
föld szerkezetét tárgyalja részletesen : a földkéreg össze
tételét, az atmoszféra biokémiai, kémiai stb. eredetű 
alkotóelemeit, a hidroszféra (óceánok, tengerek, belvizek)

( t M o o  — t f R ) =  Uz.  (4)
Sajtolás időegyenlete előmelegítés alkalmazása 

nélkül: A ta — (tMoo — 1/r ) alakítási idővel szem
ben meg kell különböztetnünk a tat teljes alakí
tási időt, mely akkor kezdődik, mikor a felmelegítés 
folyamán a sajtolópor eléri a lágyulási hőfokot és 
akkor végződik, amikor a sajtolópor megmereve
dik. „Direkt“ sajtolásnál a tat  teljes alakítási idő 
csak akkor jön számításba, ha előmelegítés nélkül 
sajtolunk, tehát ha a felmelegítés a szerszámban 
történik. Ekkor a meghosszabbodott alakítási 
idők miatt jóval magasabb sajtolási hőfokok 
adódnak a hőfokszabály alkalmazása esetén, 
tehát jóval rövidebb kondenzációs idők. Azonban 
a sajtolópor ebben az esetben a felmelegedés 
időtartama alatt is a szerszámban van, tehát 
a szerszám, illetve sajtológép igénybevétele sok
kal hosszabb lesz, mint előmelegítés alkalmazása 
esetén. Ez a különbség különösen vastagfalú 
tárgyak sajtolásánál jelentős. Az előmelegítés 
nélküli „direkt“ sajtolás egyenlete a meghosszab
bodott alakítási idő bevezetésével a következő 
lesz :

/K — tfL d -  (tfsz T' tMoo---tfRR --- tfszR) d -  tu, (5)
ahol tfR a lágyulási hőfokig való felmelegedés idő
tartama, tfsz a lágyulási hőfokról a szerszám hő
fokára való felmelegedés időtartama, míg tfin és 
tfszR a hozzájuk tartozó redukált felmelegítési 
idők.

A hőfokszabálynak megfelel az a szerszám
hőfok, melynél :

( tfsz  d -  t M o o ---- t f L R ------tfszR.) =  tsz- ( 6 )

Előmelegítés nélküli sajtolásnál az (5) egyen
let egyes tagjai külön-külön nehezen határozhatók 
meg, mert a falvastagság irányában az egyes 
sajtolópor részecskék különböző időpontokban 
érik el a lágyulási és merevedési állapotokat. 
A számítás ezért úgy történik, hogy a falvastag
ságot több rétegre bontjuk és először külön-külön 
vizsgáljuk az egyes rétegeket, majd az így kapott 
adatok alapján határozzuk meg az egyenlet egyes 
tagjait. A fúvókás plasztométer adatai alapján 
ez az eljárás egészen leegyszerűsödik és az opti
mális hőfok megállapítása pillanatok alatt végre
hajtható.

ZE MLE
sajátságait. A kristály kémia ismertetése után a migráció 
jelenségét magyarázza", részletezve annak belső tényezőit 
(a kötés jellege, a vegyiiletek kémiai tulajdonságai, az 
ionok energetikai viszonyai, gravitáció, rádióaktív saját
ságok) energiaforrásait, továbbá külső, a környezetből 
adódó tényezőit (koncentráció, hőmérséklet, pH stb.). 
További érdekes fejezetei az elemek asszociációjáról, a 
magmatikus folyamatokról, a hidrotermális folyamatok
ról szólnak. Végül igen figyelemreméltó a hipergén 
(felszíni) folyamatokat tárgyaló rész, ahol a litoszféra, 
hidroszféra és atmoszféra, továbbá a biológiai és az 
emberi tevékenység összeműködése következtében a 
legbonyolultabbak a viszonyok. — Az értékes könyv 
ára vászonkötésben 21 Ft. Oegus Ernő
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Adatok a benzolszulfinsav kémiájához
S Z E K E R E S  L Á S Z L Ó  és D U T K A  F E R E N C

A régebbi tankönyvirodalom1 a benzolszulfin- 
savat mint erősen redukáló sajátosságú vegyületet 
ismerteti, továbbá az irodalom régebbi adatai2 
szerint is a benzolszulfinsav nátrium sóját jóddal 
benzolszulfojodiddá lehet oxidálni. Bazlen3 az emlí
tett reakciót tanulmányozva megállapította, hogy 
a benzolszulfinsav nátrium só jódos oxidációja 
csak 95°on megy kvantitatív végbe, s szoba- 
hőmérsékleten egyensúlyhoz vezet. Hasonló követ
keztetést vonhatunk le Shriner—Fuson4 adataiból 
is, akik a halogén tartalmú szénvegyületek vizs
gálatára használatos acetonos nátriumjodid-rea- 
gens alkalmazásának ismertetésénél megjegyzik, 
hogy a benzolszulfoklorid acetonos nátriumjodid- 
dal reagáltatva jódot szabadít fel nátriumbenzol- 
szulfinát egyidejű keletkezése mellett.

így minden vizsgálat nélkül megállapítható, 
hogy a benzolszulfinsav sói, illetőleg a benzol- 
szulfinát-benzolszulfonát ionrendszer redox poten
ciálja értékében igen közel esik a jodid ion-jód 
rendszer redox potenciál értékéhez.

Ottó és Ostrop5 megállapították, hogy a 
benzolszulfinsav-nátrium brommal benzolszulfo- 
bromiddá oxidálható. Ez utóbbi reakció tapaszta
lataink szerint mennyileges lefutású és a benzol
szulfinsav meghatározására is felhasználható.

A benzolszulfinsav, mint Kalle6 vizsgálatai 
óta ismeretes, a levegőn benzolszulfonsavvá oxi
dálódik. Azonban ez a majdnem egy évszázada 
ismert reakció még ma sem teljesen tisztázott, 
mert a benzolszulfinsav vizes oldatban — külö
nösen nyomnyi erős sav jelenlétében — diszpro- 
porciónálódik a következő egyenlet értelmében :
3Ph—S02H =  Ph—S03H +  Ph—S02—S—Ph +  

+  H20
így gyakorlatilag a benzolszulfonsav megjelenése 
a benzolszulfinsav vizes oldatában nem okvetlen 
jelenti oxidáció megtörténtét. Ugyanis minimális 
mennyiségben jelenlévő, vagy oxidáció révén 
keletkezett benzolszulfonsav katalizálhatja a ben
zolszulfinsav diszproporcionálódását. Ezért a ben
zolszulfinsav levegővel történő oxidációjánál kü
lönféle végtermékek nyerhetők, beleértve a benzol- 
szulfoxid (Ph—S02—S—Ph) oxidációs és bomlási 
termékeit is. Annyi azonban kétségtelen, hogy a 
benzolszulfinsav csak savanyú közegben oxidál
ható.

Dobrányi Géza a közelmúltban felhívta a 
figyelmünket arra, hogy a németországi Agfa-gyár 
a színes papírfényképek előhívójában az NN- 
dietil-p-fenilen-diamin stabilizálására nátrium- 
benzolszulfinátot használ.7 Ezen tudomásunkra 
jutott adat az eddigi irodalmi adatokkal ellentét
ben állott, mert lúgos közegben a benzolszulfinsav 
igen nehezen oxidálható, míg a NN-dietil-p- 
fenilen-diamin —: mint az aszimmetrikus p-fenilen- 
diamin származékok általában — savanyú közeg
ben állandóbbak és lúgos közegben könnyen 
oxidálhatok.

A kérdés eldöntése végett minden óvintéz
kedés nélkül 30 napon keresztül tároltunk 
1/20 molos nátrium-benzolszulfinát oldatot és 
naponta brom-oldattal titrálva azt tapasztaltuk, 
hogy az oldat faktora nem változott. Ezen vizs
gálatokkal kapcsolatosan káliumpermanganát, ká- 
liumbikromát és káliumbromát mérő oldatokkal 
is végeztünk méréseket, s megállapítottuk, hogy 
a benzolszulfinsav benzolszulfonsavvá — az emlí
tett erélyes oxidálószerekkel is, — savanyú kö
zegben oxidálható.

Ezen vizsgálatok adták az indítékot arra, hogy 
a nátriumbenzolszulfinátot reduktometriás mérő 
oldatként is alkalmazzuk. A vizsgálataink folya
mán bebizonyosodott, hogy erős oxidáló szerek 
mérésére nátrium-benzolszulfinát mérő oldat köz
vetlenül felhasználható. Méréseink eredményeit 
táblázatban mellékeljük.

Bemért C6H5— 
S02Na

ml | g
Nap Fogyott 0,ln 

brom oldat
Fak
tor

Talált
C6H 5-S02Na

g

10 0,082 1 9,45 1,06 0,08214
2 9,44 1,06 0,08205
3 9,45 1,06 0,08214
5 9,43 1,06 0,08196
7 9,45 1,06 0,08214
9 9,43 1,06 0,08196

12 9,35 1,06 0,08127
15 9,42 1,06 0,08188
17 9,35 1,06 0,08127
20 9,45 1,06 0,08214
25 9,44 1,06 0,08205
28 9,35 1,06 0,08127
30 9,44 1,06 0,08205

Vizsgálataink rámutattak arra is, hogy a 
nátrium-benzolszulfinát lúgos közegben a levegőn 
nem oxidálódik, s ebből következik, hogy a színes 
papírfényképek előhívójában alkalikus közegben 
a nátriumbenzolszulfinát stabilizáló hatása nem 
oxigén elvonáson alapszik, hanem valószínűleg 
bonyolultabb mechanizmus szerint játszódik le.

KMn04

0,1 11 mlj g

Fogyott 
0,1 n Na— 
benzolszul- 
finát ml

Talált
KMnC)4

g

Ered
mény

0/
/ 0

Átlag
°/

/ 0

10 0,0316 10,05 0,031758 100,5 100,2
10,10 0,031916 101,0
10,05 0,031758 100,5
9,95 0,031442 99,5
9,97 0,031505 99,7

10,00 0.0316 100,0

I. Benzolszulfinsavas nátrium oldat állandó
sági vizsgálata.

1/20 molos (8,2 g/1000 ml) nátriumbenzol
szulfinát oldatot egy hónapon keresztül 0,1 n 
széntetrakloridos brom-oldattal naponta titrál- 
tunk. A titrálások eredményeit a táblázat tünteti 
fel.
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II. Káliumpermanganát meghatározása nát- 
riumbenzolszulfinát mérő oldattal.

K B r03 Fogyott 
Na benzol- 

szulfinát 
ml 0, In

Talált
K B r03

g

Ered
mény

°/o
Átlag0j0

0,1 n ml g

10 0,027833 9,95 0,027694 99,5 99,62
10,00 0,027833 100
9,97 0,027759 99,7
9,96 0,027721 99,6
9,93 0,027638 99,3

0,1 n káliumpermanganát oldatot három
szoros térfogatú vízzel és félszeres térfogatú 2 n 
kénsavval hígítottunk és nátriumbenzolszulfinát 
oldattal elszíntelenedéséig titráltuk.

K2Cr207
Fogyott 

0,1 n Na— 
benzolszul- 

finát ml

Talált
K,Cr20 7

g

Ered
mény

°/o
Átlag

0f10
0,1 n ml g

10 0,04033 10,10 0,04073 101 100,78
10,07 0,04061 100,7
10,05 0,04053 100,5
10,07 0,04061 100,7
10,10 0,04073 101

III. Káliumbromát meghatározása nátrium
benzolszulfinát mérő oldattal.

0,1 n káliumbromát oldatot háromszoros 
mennyiségű vízzel hígítva, cc. káliumbromid olda
tot adtunk hozzá (1 ml), majd 10 ml cc. sósavval 
savanyítva, széntetraklórid jelenlétében nátrium
benzolszulfinát oldattal titráltuk az elegyet.

IV. Káliumbikromát meghatározása nátrium
benzolszulfinát mérő oldattal.

0,1 n káliumbikromát oldatot kétszeres meny- 
nyiségű vízzel hígítva, kétszeres mennyiségű 10 n 
kénsavval megsavanyítottuk, s ferroin jelenlété
ben 0,1 n nátriumbenzolszulfinát oldattal titráltuk.

Összefoglalás
A vizsgálatok megállapították, hogy a benzol- 

szulfinsav nátriumsója a levegőn nem oxidálódik. 
A benzolszulfinsav erős oxidáló szerekkel savanyú 
közegben benzolszulfonsavvá oxidálható, s ezen 
reakciók az erős oxidáló szerek mérésére is fel
használhatok.

Ezúton is köszönetét mondunk Fodorné 
dr. Varga Éva és Láng Kornélia kollegáknak a 
rendelkezésünkre bocsátott mérő oldatokért, vala
mint Fülöp József tudományos munkaerőnek, az 
értékes technikai segítségéért.

Szegedi Tudományegyetem. Szerves Kémiai 
Intézet.

I R O D A L O M
1 K urzes L eh rbuch  d é r O rg. Chem ie. A. B ern th sen . 

F . V ieweg. B raunschw eig . 1918. 440. old.
2 R. Ottó, Troeger. B . 24. 485.
3 Bazlen. B . 60. 1479.
4 Shriner— F u so n  : T he S y stem atic  Id e n tif ic a tio n  o f  

organio  com pounds. L ondon , 1948. C hapm an  & H all. 
L td . 142. old.

6 Ottó, Ostrop, A. 141. 372.
6 Kalle, A. 119. 153. (1861.)
7 F ilm  P ro d u c tio n  a n d  M etods A gfa F ilm  F a b rik  

P lá n t , W olfen. G erm . CIOS T a rg e t N o 9/133. F iié  
N o X X V I— 61.

Könyvismertetés
Színezékek és közbenső termékek szintézisének 

alapjai. Irta  : Vorozscov. Nehézipari Könyv- és Folyó
iratkiadó, 1952., 854 oldal.

A vegyi ipar megteremtésében igen nagy szerepe 
volt a textiliparnak. Ha nem is kizárólag, de túlnyomóan 
a textilipar kedvéért kezdték nagyban előállítani a fehé
rítőszereket, különböző savakat, sókat, így kálium
karbonátot, majd a szappanokat és a szappanpótló 
szereket. A szakirodalom szerint a textilipar nemcsak 
a szervetlen, hanem a szerves nagyiparra is ilyen ösztönző 
hatású volt. Kedvéért fejlődött ki pl. a színezék ipar is. 
A fokozott számban készített színezékeken ismerték fel 
először a vegyi szerkezet és szín, illetőleg színezés közti 
összefüggések alapjait. Az itt tanultak alapján s az itt 
alkalmazott közbenső termékekből fejlődött ki később 
a másirányú szerves ipar, mint pl. a gyógyszerek, rob
banószerek, növényvédőszerek és rovarirtószerek ipara 
és a laboratóriumi területeken egyre fontosabbá váló 
közbenső termékek vizsgálata, illetőleg előállításának 
technológiája. A szinezékipar tehát ma már nem az 
egyedüli, de a legrégibb és ma is egyik legfontosabb terü
let, ahol a közbenső termékek előállítása és átalakítása 
fontos Szerepet játszanak és más iparágak részére is 
hasznot hajtóan tanulmányozhatók. Ezért foglalkoznak 
a Szovjetunióban is döntő súllyal a színezékekkel. A fon
tos területen elért elméleti és gyakorlati eredmények 
legszebb bizonyítéka N. N. Vorozscov Sztálin díjjal ki
tüntetett munkája, ami magyar fordításban is rendel
kezésére áll szakembereinknek.

Az impozáns terjedelmű munka bevezetésként ismer
teti a kiindulási anyagok átalakítását közbenső termé

kekké, ezután pedig 14 fejezetben megadja a terület leg
fontosabb folyamatait, illetőleg átalakítási módszereit. 
Minden fejezetben az általános ismeretekkel kezdi, 
majd a folyamat elvégzéséhez szükséges vegyszereket 
ismerteti, továbbá azokat a körülményeket, amelyek 
az átalakításokra hatással vannak. A legújabb elméleti 
összefüggések alapján világítja meg az átalakítások 
mechanizmusát, elméleti alapon mutat rá a fő- és mel
léktermékek keletkezésének lehetőségeire, körülményeire, 
kritikus szemmel tárgyalj a a régi, elavult módszereket és 
hibáikból építi fel az újabb eljárások előnyeit. Megadja 
ezenfelül mindenütt a folyamatok elvégzésének gyakor
lati módszereit, készülékeit, az ellenőrzés, vizsgálatok 
eljárásait, a további átalakításokat, illetőleg felhasz
nálásokat. Különös súlyt helyez a tűz- és robbanás- 
veszély, a toxikus jelenségek ismertetésére és részletesen 
tárgyalja a velük kapcsolatos biztonsági intézkedéseket, 
előírásokat. Minden fejezetben felsorolja a folyamat 
segítségével előállítható fontosabb vegyiileteket és meg
említi felhasználásukat, főleg a színezék-gyártással 
kapcsolatban. Ezen túlmenően leírja tulajdonságaikat, 
sőt sok esetben megadja a vonatkozó szovjet szabványt is. 
A fejezetek végén mindenütt bő irodalom található, ami
ben méltó módon szerepelnek a régi orosz tudósok munkái 
s az újabb szovjet eredmények mellett a nem orosz 
nyelvű fontosabb adatok is. Külön örömünkre szolgál
hat, hogy ezekben az összeállításokban magyar szerzők 
neveivel is találkozhatunk.

Az utolsó, 16. fejezetben szerző különleges fontos
sága miatt a katalízist tárgyalja. A fejezet összeállítása 
annyira érdekes, hogy nemcsak a színezékekkel foglal
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kozó kémikusok, hanem minden katalízissel foglalkozó 
szakember sokat tanulhat belőle. A fejezet jelentőségét 
külön jelzi még, hogy az elméleti szerves kémia területén 
a nagynevű Joffe dolgozta át.

A munka értékét fokozza számos készülék ábrája, 
illetőleg folyamat leírása, ezenkívül különböző táblázatok 
és az egyes alapanyagokból gyártható különböző készít
ményeket tartalmazó vázlatos összeállítások.

A könyv példát mutat abban, hogy gyakorlatilag 
nagy jelentőségű iparok fontos területeit hogyan kell 
elméleti alapokból kiindulva egységesen és egybefogóan 
tárgyalni és hogyan kell a technológiai elvekkel és az 
elmélettel a legszorosabb kapcsolatba hozni. Imponáló 
terjedelemben bontakozik ki az új szovjet kutató gárda 
elméletileg és gyakorlatilag egyaránt fontos munkássága, 
köztük a szerző saját munkássága, és rendkívül hasz
nos a könyv számos utalása a jövő perspektíváját ille
tően is.

A szakirodalommal együtt alaposan feldolgozza és 
ismereteti a terület szabadalmi leírásait, éles bírálattal 
tárgyalva, a legtöbb esetben saját, ill. más szovjet szer
zők munkássága alapján cáfolva, vagy kellően értékelve, 
továbbfejlesztve.

Hazánkban a múltban ez a terület súlyosan el volt 
hanyagolva. Érthető, hogy újabban, az Ötéves Terv 
célkitűzései között méltó helyet foglal el a hazai színezék 
ipar megteremtése is. Ebben a nagyvonalú szervező és 
fejlesztő munkában óriási segítséget jelent a könyv és 
magyar fordítása, s kívánatos, hogy az oktatás, a kutató 
munka, illetőleg az ipar minél nagyobb mértékben erre 
támaszkodjék. Biztos, hogy azok a szakemberek, akik 
forgatják, elméleti ismeretekben és gyakorlati alkalmazás
ban igen sokat tanulhatnak belőle és nagy mértékben 
hasznukra válik.

A fordítás, illetőleg a fordítás ellenőrzése szakszerű 
munkára vall. Ha számos hiányosság, illetőleg hiba is 
található benne, annak főképpen az az oka, hogy a for
dításnak, illetőleg a kinyomatásnak sürgősen kellett 
elkészülnie. Ezeknek nagy része azonban nem megté
vesztő és hozzáértő szakemberek részéről könnyen javít
ható. Örömmel kell üdvözölnünk azt a bátor kezdeménye
zést, amelyik már a cikkben is leszögezi az orosz nyelv
ben meglévő, a magyar nyelvből eddig még hiányzott 
megkülönböztetést a színezékek és festékek között, úgy
szintén azt a törekvést, amelyik igyekezett az eredeti 
orosz szöveget szakmailag kifogástalanul és jó magyar 
nyelven elkészíteni. Érthető, hogy egy ilyen nagyvonalú 
munka első, gyors kiadásában kisebb hibák bentmarad
tak, de ez a sajnálatos körülmény a használhatóságot 
nem rontja.

Csűrös Zoltán

Szénhidrogének és egyéb szerves vegyiiletek n itrá lá sa .
Irta  : A. V. Topcsijev. Akadémia kiadó, 1952. 160 oldal.

Topcsijev akadémikus munkája a szénhidrogének 
és szubsztituált szénhidrogének nitrálására vonatkozó 
irodalmat öleli fel. Az irodalmat részletesen és áttekint
hetően elemezve kimutatja azt, hogy a szovjet kutatók
nak milyen jelentős szerepe volt a nitrálási reakciók 
mechanizmusának felderítésében és gyakorlati alkalmazá
sában. Könyvének bevezető részében részletesen ismer
teti a nitroparafinok készítését és tulajdonságait, majd 
pedig az aromás és heterociklusos vegyiiletek nitrálására 
tér át. A salétromsavas nitrálások adatait . bőséges 
szovjet és nyugati irodalom alapján igen élvezetes 
módon állítja össze, úgy, hogy az olvasó világos képet 
kap arról, hogy ezeknek a reakcióknak az ismerete jelen
leg hogyan áll az irodalomban. Mint a könyv előszavában 
Kis3 Dénes kifejti, a nitrálási reakciók szempontjából 
különösen a reakció mechanizmusára vonatkozólag a 
vélemények még ma is nagyon eltérők úgy, hogy a 
könyvben összegyűjtött adatok legalább tájékoztatást 
adnak arról, hogy a különböző vegyülettípusok milyen 
különféleképpen és sajátságosán képesek reagálni. Igen 
érdekes a femeknek, továbbá a salétromsavnak a ka
talitikus szerepével foglalkozó fejezet.

A könyv második fejezete a telített és aralkilált 
szénhidrogének vizsgálásával foglalkozik és ebben rész
letesen ismerteti azokat az értékes eredményeket, ame- 
lyeket'különösen az újabbkori szovjet kutatás ért el.

A salétromsavas nitrálás ismertetése után áttér 
azokra a vizsgálatokra, amelyekben a nitrálást nitrogón- 
oxidokkal végzik és ebben úgy a katalizátor nélkül, 
mint a katalizátorok jelenlétében végzett folyamatokat 
igen élvezetes formában tágyalja. Ezek a fejezetek való
ságos kincsesházai a szerves kémiai tapasztalatoknak és 
azok számára is értékesek, akik csak általánosságban 
foglalkoznak a nitrálási reakciókkal. A könyv utolsó 
fejezete azokról a nitrálásokról szól, amelyeket szerves 
nitrátokkal, továbbá szervetlen nitrátokkal végeznek. 
I tt  nagy szerepet játszanak az alumíniumkloriddal, 
ferrikloriddal, szilieiumtetrakloriddal és bórfluoriddal 
katalizált nitrálási reakciók. A reakciók elméletét és 
a rendkívül bőséges irodalmat a szerző igen nagy gondos
sággal válogatta ki. Az irodalom majdnem teljes
nek tekinthető és ezért az olvasónak egyrészt arról ad 
képet, hogy mi a kérdésnek az állása az irodalomban, 
másrészt pedig az, hogy mi a szerző véleménye. Ez 
a vélemény azért fontos, és számunkra rendkívül érté
kes, mert a szerző, mint a könyvből is látszik, igen be
hatóan és sokat foglalkozott különösen a katalizátorok 
jelenlétében lefolytatott nitrálási reakciókkal. Ez az 
utóbbi tényező az, amely a szerzőt elismert szakértővé 
teszi ezen a téren és aki azért volt a legavatottabb a n it
rálások igen komplikált folyamatainak rövid, de ennek 
ellenére igen mélyreható ismertetésére.

Müller Sándor

Á sványok és ércek félm ikro-analizise. írták: V. A. 
Nazarenko és N. Sz. Poluektov. Akadémiai Kiadó, 1952. 
192 oldal.

A II. világháború befejezése óta eltelt néhány esz
tendő alatt hatalmas léptekkel haladt iparunk a fejlődés 
útján, s e fejlődés során nem kis mértékben tárultak és 
tárulnak fel nyersanyag-problémák is. De nemcsak ha
zánkban, hanem világszerte időszerű a rendelkezésre 
álló nyersanyagok számbavétele, újra értékelése, hiszen 
a technika fejlődése ma már az ásványokban, kőzetek
ben, olyan csekély koncentrációban előforduló egyes 
becses alkotórészek kitermelését is lehetővé teszi, amire 
régebben gondolni sem lehetett. Geológusaink, mineraló- 
gusaink és vegyészeink vállvetett munkával fáradhatat
lanul dolgoznak ásványkincsünknek az eddiginél alapo
sabb, mélyebb és a modern technika követelményeinek 
is megfelelő feltárásán.

E munka elősegítésére, megkönnyítésére — úgy 
hiszem — kiválóan alkalmas lesz Nazarenko és Poluek
tov : Ásványok és ércek félmikro-analizise c., orosz 
nyelven már régebben is ismeretes, kitűnő könyve, amely 
most jelent meg magyar fordításban.

A könyv két főrészre : Általános és Gyakorlati 
részre tagolódik. Az általános rész a kvalitatív- és kvan
titatív félmikro-analízis ismertetését tárgyalja, különös 
tekintettel az ásvány-analízis jellegzetességeire. Az 
általános ismertetésen túlmenőleg, igen részletesen fog
lalkozik a modern, gyors kvalitatív és kvantitatív fél- 
mikro-elemzéshez szükséges eszközök, valamint az elem
zések gyakorlati kivitelének leírásával úgy, hogy e mód
szerek a mű alapján könnyen elsajátíthatók még azok 
számára is, akik egyébként e félmikro-elemzési tech
nikában teljesen járatlanok volnának.

A gyakorlati részben 42 elemre vonatkozó félmikro- 
kvalitatív kimutatási módszer, továbbá 15 elemre fél- 
mikro-kvantitatív meghatározási módszer részletes le
írása található.

E módszerek kivétel nélkül igen egyszerűek, gyor
san megvalósíthatók és így különösen alkalmasok a 
kutatási helyszínen végzendő gyors tájékozódásra. A nagy 
gonddal és körültekintéssel kiválasztott reakciók meg
bízhatóságát nagyban emeli az a körülmény, hogy eze
ket a szerzők gondos vizsgálatnak vetették alá mind 
érzékenység, mind jellemző voltuk szempontjából, to 
vábbá megadják a zavaró elemek maszkírozásának és 
elválasztásának módjait is. A módszerek nagy részét 
pedig maguk a szerzők dolgozták ki A. Sz. Komarovsz- 
kij professzor irányításával.

Igen célszerű kiegészítését jelenti a könyvnek a 
mozgó laboratóriumok felszerelésére, valamint a hely
színi elemzések céljait szolgáló egyszerű és házilag is 
elkészíthető eszközök készítésére vonatkozó útmutatás.
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Hasznosak továbbá a „Függelék“ táblázatai, ame
lyek a kvalitatív és kvantitatív elemzésnél használandó 
kémszereket, érzékenységüket és felhasználás módjukat 
jól áttekinhetően tartalmazzák.

Elsősorban geológiai, mineralógiai kutatócsoportok 
részére, de egyébként is bányászatunk, kohászatunk 
dolgozói, továbbá az ásvány- és kőzettani, valamint 
analitikai laboratóriumok számára értékes segítséget 
fog jelenteni a könyv áttanulmányozása.

Szarvas Pál

A szárítás elmélete. Irta  : A. V. Likov. Nehézipari 
Könyv- és Folyóiratkiadó. 1952. 328 oldal.

A szárítás folyamata olyan központi helyet foglal 
el az iparban, hogy igazán hálásak lehetünk A. V. 
Likovnak értékes munkájáért, mely most már magyarul 
is rendelkezésünkre áll. A világirodalomban meglehetősen 
elhanyagolták ezt a témát és Hirsch könyve óta nem 
igen foglalták azt össze monográfiában. Pedig óriási 
energiamennyiséget fordítanak évente különböző anya
gok szárítására, nagyértékű szárítóberendezések végzik 
e munkát és gyakran döntő módon befolyásolja a meg
szárított anyag értékét, hogy mekkora óvatossággal 
kezelték szárítás közben. Lényegében ez a három gazda
sági kérdés vonul végig a szárítás technológiáján : 
hogyan száríthatunk minél kevesebb energiafogyasztás
sal, minél gyorsabban, tehát minél jobban kihasználva 
a szárítók kapacitását és minél kíméletesebb módon.

Likov előttünk fekvő könyve minden oldalról meg
vizsgálja e kérdéseket, egyesül benne az enciklopédikus 
tudás és az a hozzáértés, amit csak a témával való 
hosszas gyakorlati és elméleti foglalkozás biztosíthatott 
a szerzőnek.

Az alapfogalmaknál kezdi tárgyalását. Először a 
higrométria fogalmi körével és mérési módszereivel ismer
tet meg, majd áttér a folyadékoknak szabad felületről 
való párolgására. I t t  természetesen nem nyúlhat vissza 
a higrodinamika rendkívül nagy matematikai készült
séget igénylő törvényeinek és félig empirikus szabályai
nak levezetéséig, de biztos kézzel használja fel ezeket 
az összefüggéseket a felmerült kérdések tárgyalásában. 
Mindenütt gondosan egybeveti a kísérleti eredményeket 
az elmélet követelményeivel. Már ebben a fejezetben 
kitér a hőcsere és párolgás összefüggésére, ami valóban 
a száradás alapvető problémája, hiszen egyrészt el kell 
vándorolnia az elpárolgott folyadéknak a nedves test 
közeléből, másrészt a párolgási hő pótlására állandóan 
hőnek kell odajutnia a száradó testbe.

A szárítási folyamatok sztatikájáról szóló fejezetben 
Rebingyer akadémikust követve, szisztematizálja a ned
ves anyagokat kolloid-fizikai szempontból. Az adheráló 
folyadéktól a kémiai erővel kötött oldószerig végig
vezeti az olvasót ezen a kiterjedt területen és megismer
teti a nedvesség kötési energiájára jellemző fogalmakkal: 
a tiszta oldószeréhez mért gőznyomáscsökkenéssel és 
a párolgási hővel. E helyen ismerteti a felületi feszültség 
és gőznyomás közötti összefüggést is és foglalkozik az 
adszorpcióé és deszorpciós izotermák elméletével és 
kísérleti meghatározásával.

Mivel a nedvességnek az anyag belsejéből el kell 
jutnia annak felszínére mielőtt elpárologhat, a tárgyalás 
e pontján a nedvességvándorlás különböző mechaniz
musainak ismertetése következik. Mozoghat a nedvesség 
a kapillaritás hatására, vagy diffúzió útján és a nedves 
anyag struktúrája szerint még a folyadékállapotú ned
vesség vándorol a külső felületig, vagypedig már az 
anyag pórusaiban történik az elpárolgás és a gőz diffun- 
dál ki a pórusokon át a felületre. Kimerítően megismer
jük a tiszta diffúzió összműködését a konvektív elmoz
dulásokkal is, sőt az aránylag kevéssé ismert és gyakran 
kisebb jelentőségű termikus diffúzió törvényeit is. És 
mindenütt a szerző évtizedes munkával felépített kísér
leti berendezései és méréseinek eredményei teszik szem
léletessé az elvont számításokat.

Ezután a hő és nedvességcsere részletes tárgyalása 
következik és ismét számos készülék leírásával könnyíti 
meg a szerző azoknak a munkáját, akik valamely konkrét 
feladat megoldása céljából akarják meghatározni szárí
tandó anyagaik jellemző állandóit. Világos ugyanis, hogy 
maguk a képletek számos anyagi állandót tartalmaznak : 
diffúziós és hővezetési állandókat, fajhőket, párolgási

hőket, viszkozitást, stb. és ezek az állandók nemcsak a 
hőmérséklettel, hanem az anyag nedvességének fokával 
is nagy mértékben változnak. Tehát annak a mérnöknek, 
aki valóban fel is akarja használni azt az apparátust, 
amit e könyv nyújt számára, meg is kell határoznia 
ezeket az állandókat szárítandó anyagára nézve külön
böző hőmérsékleteken és különböző nedvességtartalmak 
mellett.

A szárítási folyamat dinamikáját külön fejezetben 
tárgyalja a szerző. A nagyon bonyolult általános egyen
letek útvesztőjében szakavatott kézzel mutatja meg az 
egyszerűsítések lehetőségeit és példákon tárja elénk az 
egyszerűsített képletek alkalmazhatóságát. Talán ez a 
fejezet igényli a legnagyobb matematikai felkészültséget 
az olvasótól.

A következő, zsugorodásról szóló fejezet a száradó 
anyag mechanikus tulajdonságainak ismeretét követeli 
meg és ismét jó néhány anyagi állandó meghatározását 
teszi szükségessé. De a követendő utat pontosan meg
találjuk a könyvben. Érthető, hogy ezek a kérdések 
alapvetően fontosak a szárításkor : gondoljunk csak a 
fa felrepedésére, a bőrök zsugorodására, vagy berepe
désére. Innen vezet át a könyv a szárítás időbeli lefolyá
sának, kinetikájának ismertetésére és jól megválasztott 
egyszerűsítéssel jellemző szakaszokra bontva taglalja a 
szárítási görbéket. Csak az eddigi ismeretek birtokában 
térhet rá végül az optimális szárítási viszonyok meg
választásának módszerére. Mint a legtöbb ilyen ipari 
optimum, a szárítás optimuma is kompromisszum vég
eredménye. Fel kell mérnünk az energiamegtakarítással, 
a szárítási sebesség növelésével és a kíméletességgel 
elérhető gazdasági hasznot és ezeknek szembeállítása 
után lehet csak eldönteni, hogy adott esetben melyik 
utat kövesse az ember. Ez alatt a szárítási hőmérsékletet, 
a szárító levegő nedvességét és cirkulációs sebességét stb. 
értjük és a szárítás folyamán ezeknek a kezünkben lévő 
változóknak megfelelő változtatásáról is gondoskodnunk 
kell.

Külön fejezetekben foglalkozik a szerző a két leg
modernebb szárítási módszerrel, az infravörös sugarakkal 
való szárítással, amit kissé triviálisabban hősugárzással 
való szárításnak nevezhetünk és a szublimációs szárítás
sal, vagy ahogy gyakran nevezik, a liofilizálással. Mindkét 
módszer más és más feladatok megoldásakor nyerhet 
alkalmazást, de már ma is fontos, hogy a szárítástechnikus 
megismerkedjék velük.

Szerzőnek a bőriparban és a keramikus anyagok 
iparában végzett munkája kézzelfoghatóan szemlélteti 
azt a nagy gazdasági eredményt, amit ennek az elhanya
golt területnek racionális megközelítésével el lehetett 
érni. Kívánnunk kell, hogy hazánk technikusai mihama
rább elsajátítsák e könyv értékes tanításait és saját 
munkahelyükön hasznosítsák azokat. Természetes, hogy 
ez sok mérést, sok számolást és nagy tervezői körül
tekintést igényel, de meggyőződésünk, hogy meg fogja 
érni a fáradságot.

Kőrösy Ferenc

Röntgenográfia. Rentgenografija. Umanszkij, I. Sz,, 
Trapeznikov, A. K., Kitajgorodszkij, A. I. Masgiz, 
Moszkva, 1951.

Az anyagszerkezet-kutatás számára alapvető, nél
külözhetetlen módszer a röntgensugár-vizsgálat. A könyv 
szerzői a kérdés alapos ismerői, tudományos tekintélyei, 
akik világos, áttekinthető rendszerezéssel dolgozták fel 
a korszerű tudománynak ezt a rendkívül izgalmas, nagy 
perspektívájú területét. Bevezetésül a röntgensugarak 
fizikájával (a röntgen-színképpel stb.) és a röntgen
technikával (a berendezésekkel) foglalkozik a könyv. 
Ezután az átvilágítással végzett anyagvizsgálatot ismer
teti, tárgyak, öntvények hibáinak, egyenetlenségeinek 
a kimutatását. A következő fejezet a kristálytan elemeit 
tárgyalja, a kristályok külalakjától a térrácsok geo
metriáján keresztül a kristályrendszerekig. Ezután rátér 
a könyv a szerkezetkutatás módszereire. Ismerteti a 
röntgensugarak kristályrácsokon kapott diffrakciójának 
alapegyenleteit, a rácsállandók kiszámításának módját, 
a különféle vizsgálati módszereket, az egykristály-felvé
telt Laue szerint, a forgókristály-módszert stb. Utal a 
röntgen-spektrográfia alapelveire és alkalmazására. A kö-
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vetkezőkben a szerkezet-elemzés alkalmazási területeit 
tárgyalja : fémekben keletkezett feszültségek, kitünte
tett kristály-irányok, hevítés okozta deformáció meg
határozását. Végül ötvözetek röntgen-elemzését ismer
teti, szilárd oldatok, fázis-állapotok vizsgálatát, a mód

szer alkalmazását acélok hőkezelésének röntgenográfiás 
ellenőrzésére. A nagyon világosan rendszerezett anyagot 
táblázatok egészítik ki. Több mint 200 ábra, rajz és 
diagramm teszi szemléletessé a szöveget. Az ízléses 
kiállítású, vászonkötéses könyv ára 15 Ft. Oegus Ernő

Egyesületi hírek
Egyesületünk elnöki tisztsége néhány hónap óta 

betöltetlen volt, miután Bognár Rezső akadémikus a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem rektorává 
való újbóli megválasztása következtében — sokirányú 
elfoglaltsága miatt tisztségéről lemondott.

Örömmel közöljük Egyesületünk tagjaival és az 
Egyesület munkája iránt érdeklődést tanúsító kartár
sainkkal, hogy Szabó Gergely elvtárs — vegyipari minisz
ter — az Egyesület elnöki teendőinek ellátását elvál
lalta.

Az iparvezetésnek és az Egyesület irányításának 
szoros kapcsolatát Szabó Gergely elvtársnak, Egyesüle
tünk elnökeként való működése biztosítja és egyben 
az Egyesület munkáját az ipar legfontosabb célkitűzései 
megvalósításának szolgálatába fogja állítani.

Az Egyesület februári elnökségi ülésén Szabó Gergely 
elvtárs rámutatott azokra a legfontosabb feladatokra, 
amelyeket az Egyesület tudományos és üzemi munká
jának középpontjába kell állítani. Ezek között említette 
meg a kohókokszgyártást, a hazai nyersolajok komplex 
feldolgozását, a nagynyomású technikát és a korróziós 
kérdéseket. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy 
kémikusaink a vegyipari műveletek korszerű szemléleté
vel megismerkedjenek.

Elnökségünk elhatározta, hogy ezen irányelveket 
az Egyesület előadási-, ankét- és munkabizottsági tema
tikájának kidolgozásában érvényesíti.

*
Egyesületünk augusztus hónapban Debrecenben 

a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemmel közös 
rendezésben szerves kémiai konferenciát rendez. A kon
ferencián, a tavalyi szegedi konferenciához hasonlóan, 
szerves kémiai és szerves kémiai technológiai önálló 
kísérleti vagy elméleti tudományos munkákat lehet 
bemutatni.

Az egyes vállalatokhoz, intézetekhez, tanszékekhez 
Egyesületünk által megküldött felhíváson kívül ezúton is 
felhívjuk kartársaink figyelmét a debreceni konferen
ciára és közöljük, hogy előadások megtartására az elő
adás vázlatának megküldésével, az érintett intézmény 
vezetőjének hozzájárulásával lehet jelentkezni.

1952 szept. 9-én a BEM-ben az érdekelt minisz
tériumok képviselőinek részvételével megtartott érte
kezlet a MÁFKI javaslatára Bitumen Munkabizottság 
megalakítását határozta el a Magyar Kémikusok Egye
sülete keretén belül. A bizottság feladata a hazai bitumen
vizsgáló intézmények munkájának egybehangolása és a 
bitumen minőségének, valamint felhasználásának rész
letes tanulmányozása, különös tekintettel a hazai nyers
olajokra. Ennek megfelelően a bitumen vizsgálati eljá
rások egységesítésén kívül elsősorban a nagylengyeli 
bitumen vizsgálatával kezdte meg működését a bizottság. 
Üzemi bitumen előállítási és fuvatási kísérletet végzett 
melyből származó mintákat a különböző kívánalmaknak 
megfelelően vizsgálták meg az egyes intézetek. Részle
tesen foglalkozott a nagylengyeli bitumennek útépítési 
célokra történő felhasználásával és a bizottság kezdemé
nyezésére ez óv tavaszán már külön kísérleti útszaka
szok épülnek. A bitumen egyéb felhasználási lehetőségei
nek vizsgálatára elsősorban a brikett- és a koksz-gyártási 
kísérletek indultak meg. A következő években nagy meny- 
nyiségben rendelkezésre álló bitumen felhasználásának 
előmozdítására a bizottság a Kémikusok Lapjában 
ismertető cikksorozatot kezdett és megkezdte az ez év 
nyarán megtartandó ankét előkészítését, melyen az egyes 
intézetek az addig elvégzett bitumen kutató-munkájuk
ról beszámolnak.

Vidéki csoportok értekezlete
A Magyar Kémikusok Egyesülete a Műszaki és Ter

mészettudományi Egyesületek Szövetségének szerve
zésében 1952 december 13-án vidéki értekezletet tartott. 
Az értekezlet célja az Egyesület vidéki csoportjai mun
kájának fellendítése volt.

A megbeszélésen az Egyesület központja részéről 
Keresztes Mátyás alelnök, Preisich Miklós főtitkár, 
Magyar Károly, a Magyar Kémikusok Lapja felelős szer
kesztője, Hajdú Gyula titkár és Gáspár Imréné szervező- 
titkár, valamint az Egyesület debreceni, pécsi, szegedi 
és veszprémi csoportjainak titkárai vettek részt.

Preisich Miklós főtitkár beszámolt az Egyesület 
1952. évi munkájáról. Az elmúlt év pozitív eredményei 
között említette — többek közt — az aktívan működő 
elnökséget, a Műszaki és Tudományos Bizottságot, a 
működő választmányt, és a jó szervezeti felépítés mel
lett a témák helyes kiválasztását. Hiányosságként emlí
tette azt, hogy az Egyesület vezetősége nem támogatja 
kellőképpen a vidéki csoportok munkáját, ezenkívül 
nem foglalkozott megfelelően az oktatás kérdésével és 
az üzemi munka kiépítésével. Ismertette ezután az 1953. 
évi munkatervet, amelyet a vidéki titkárok hozzászólá
saikkal egészítettek ki. A veszprémi csoport titkára 
— Salusinszky László — helyesnek találta pl. azt, hogy 
az analitikai szakosztály munkatervébe vette az üzemi 
analitikai módszerek felülvizsgálatát, ezt a pontot a 
veszprémi csoport is munkatervébe fogja iktatni.

A szegedi csoport megbízottja — Széli Tamás — 
felvetette az egyetemi hallgatók ipari pályára való 
irányításának kérdését. Az értekezleten az a vélemény 
alakult ki, hogy az egyetemi hallgatókkal meg kell 
ismertetni nagy vegyipari létesítményeinket, meg kell 
mutatni nekik jövő munkájuk perspektíváját.

Keresztes Mátyás alelnök ismertette a vidéki munka 
általános irányelveit : általános kémiai tárgyú repre
zentatív előadások, kémiai technológiai kérdésekkel való 
foglalkozás, a tervgazdálkodás, a népgazdaság problé
máinak ismertetése, és az ifjúságnak a munkába való 
bevonása.

Ezután a vidéki csoportok titkárai ismertették 1952. 
évben végzett munkájukat. Széli Tamás beszámolt a 
szeptemberben megtartott Szerveskémiai Konferenciá
ról, mint a szegedi csoport 1952. évi kiemelkedő mun
kájáról. Salusinszky László ismertette az 1952. év folya
mán Veszprémben megtartott két nagyszabású ankét 
(foszfátozás kérdésével foglalkozó és a laboratórium
technikai) eredményeit.

Az 1953. évi munkatervvel kapcsolatban Szabó 
Vincéné — a debreceni csoport titkára — ismertette a 
Hajdúsági Gyógyszergyárral és a debreceni Vegyipari 
Technikummal kötött szocialista szerződéseket. A vesz
prémi csoport titkára ismertette a csoport keretében 
működő két munkabizottság munkatervét.

Keresztes Mátyás alelnök zárószavaiban felhívta a 
vidéki csoportok titkárainak figyelmét arra, hogy a tudo
mány öncélúságának megszüntetése révén az Egyesület 
minden törekvésével az 5 éves terv célkitűzéseinek 
realizálását kell szolgálnia.

*
Az Egyesület Felső- és Középfokú Oktatási Bizott

sága munkatervébe vette az egyetemi és technikumi 
hallgatók nyári termelési gyakorlatával kapcsolatos 
eddigi hibák kiküszöbölésére javaslat kidolgozását. 
Az összegyűjtött anyagot ankét keretében kívánják 
szélesebb körben megtárgyalni.

Felelős szerkesztő: Dr. Magyar Károly. — Felelős kiadó: a Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat vezérigazgatója. 
17OO0/LDO2 - Révai-nyomda Budapest V, Vadász-utca 16. Felelős: Nyáry Dezső. — Megjelent: 1575 példányban.
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1953 januári számainak tartalomjegyzéke

Magyar Technika
Alapanyag és Energia
Rákosi elvtérs és az MDP Központi Vezetősége az alapanyaggyártásról és az energia- 

termelésről.
Halmos Ferenc: Épül a Sztálin Vasmű Erőműve.
Törpe vízerőhasznosításunk egyes kérdései.
Klopfer Jenő: A Szovjetunióban kifejlesztett távfűtőberendezések.
Preisich Miklós: A földgáz vegyi feldolgozása a Román Népköztársaságban.
Dr. Krausz József: Hidrolízisipar.
Korbonits András: Az élelmiszeripar nyersanyagkérdései.
Dr. Schrodt István: Koromgyártás.

Gépesítés — Automatizálás
Polánsky Béla—Lendvay Sándor: A kazánautomatizálás időszerű kérdései.
Gál Endre: Gál—Gerber-rendszerű mélytalaj fúrógép.
Nagy István: A gépesítés és az építőipari technológia kölcsönhatása.
Udvardy Béla: Hidraulika a korszerű gépészetben.
Szesztay Károly aspiráns : A hidrológiai számítások módszereiről.
Korróziós és fémfelületkozelési tanácsadó szolgálat.
Kérdés-felelet.
Mérés és Automatika.

Gagyi Pálffy András: Magazinfejtés az ércbányászatban, különös tekintettel a recski 
tömzsbányászatra.

Stubnya Viktor: A pécsvidéki liasz szénbányák metánjának lecsapolási és energiaforrás
ként való felhasználási lehetősége.

Dr. Gsiky Gábor: A második Baku kőolajvidóke.
Bauma Viktor: Sűrítettlevegős szállító, tfiroló, lazító és keverő berendezések.
Zamoróczy Dezső: Bányaüzemek létesítésével kapcsolatos előkészítő munkálatok egyes 

műszaki kérdései a szénbányászatban.
N. I. Merkulov: Folyosó-kihajtási tapasztalatok a PK-2M szénfejtőgéppel.
Faller Jenő: A  kontinens első gőzgépe hazai bányászatunk szolgálatában.
Dr. Szalai Tibor: Permi vörös homokkőzárvány a polgárdi Somlyó karbonkori mész

kövének egyik aplit telérjében.
Hazai hírek.
Külföldi hírek.
Pályázati felhívás.

Dr. A. Krupkowski: Folyékony halmazállapotú fémek metallurgiai folyamatai.
Gotel Ernő: A vaskohászat új útjai.
P. V. Szklujev— V. A. Mirmelstein: A hidrogén befolyása nagyméretű kovácsdarabok 

tulajdonságaira. (II. rész.)
Bocsánczy János főtitkár beszámolója.
Felföldi Zoltán vaskohászati szakosztályi titkár beszámolója.
Pályázati felhívás tudományos ösztöndíjakra.
Könyvismertetés.
Lapszemle.
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Öntöde
Török István: Hogyan harcoljunk az öntödei balesetek ellen 1
Füle Endre: Koptatást kísérletek szürke öntöttvasból készült vasúti féktuskókkal. 
Hargitai) Sándor: A ferrosziliciumos modifikálás gazdasági jelentősége.
Szy Géza: Az acélöntvények tűlyukaosossága és annak előzetes felismerési lehetőségei. 
Jahoda Károly: Olvasztóberendezések a fémöntödékben.
Könyvismortetés.
Dr. Hajtó Nándor: Karbon vagy szén.
Szakosztályi élet.

Alumínium
Qyenesné dr. Holló Mária: Alumíniumötvözetek vizsgálata feszültség alatti korrózió 

módszerével.
Köves Elemér: Könnyűfémlemezek és szalagok hideghengerlésónek szúrásterve.
Dr. Domony András: Új alumínium előállítási eljárás kisüzemi megvalósítása.
Garay László: A Fémkohászati Szakosztály titkára beszámolója.
Hírek.

Magyar Energiagazdaság
Szitás Lajos: Szocialista munkaverseny, Sztahanovmozgalom és Kovaljov mérnök mód

szerének alkalmazása az energiagazdálkodásban.
Reichard László: Régi és új hűtési eljárások.
Halász Dénes: A  határvákuum.
Dr. Seidner Mihály: Gőzerőművek gazdaságos teherelosztása.
Jelentés a fűtők munkaversenyéről.

Cukoripar
Dr. Ádárn György: A szocializmus politikai gazdaságtanénak fejlesztése Sztálin elvtárs 

műveiben.
Energiacsoport: A  hőgazdaság fejlesztési lehetőségei.
Dr. Telegdy-Kováts László: Dr. Vük Mihály emlékezetére.
IVertón Pál: A  sűrítő.

Petőházi Cukorgyár Munkaközössége: Központi munkairányítás.
Krieger Ödön: Hozzászólás V. dr. Papp Margit cikkéhez.
Lóránt Béla: A melászhamu összetételének változása a termőtalaj földrajzi fekvése 

szerint.
Dr. Vájná S. és V. dr. Papp M.: Répatárolási kísérletek 1951—52. évben. II. 
Könyvismertetés. _ ^
Szovjet lapszemle.

Élelmezési Ipar
Műszaki fejlesztés
Dr. Kottász József: Az ecetipar és ecetvizsgálatok fejlődése 1945. óta.
Vajda Ödön: A  dolgozók mozgósításával jó műszinttervek készítéséért.

Kutatás
Dr. Holló János—Ketter Károly: Lé nyerését és tisztításét hideg úton egyszerre végző 

új cukorgyártási eljárás.
Széchenyi IAszlóné: A  Likov-effektus érvényesülése növények szárításánál.
Proszt Gizella: A  paprika színének és színezőképességének vizsgálata.
Szőke Sándor és Josepovits Gyuláné: Mikrobiológiai vitamin- és aminosav-meghatá- 

rozások.
Dr. Jaschik Sándor és dr. Krámer Mihályné: Etelzsírok és olajok változása konyha

technikái eljárásoknál előforduló hőhatás következtében.
' Dr. Woynárovich Elek: A  halhús fogvaszthatóságának vizsgálata.

MÉTE hírek.
Kristofits Istvánná, Varga Jolán baromfiipari sztahanovista.
Könyvismertetés.
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Korszerű csőszerelés irányelvei
H I R S C H  E M I L

Az emberiség szaporodásának állandóan nö
vekedő' üteme és a fejlődő iparosodás a lakosság 
zárt településben való tömörülését eredményezi és 
ez a szükségletek kielégítésére szolgáló különböző 
folyékony és gáznemű anyagok szállításának foko
zódását jelenti. Közismert, hogy a csővezetékek 
átmérőjének növekedésével a beruházási költség 
általában közel lineárisan, a szállított mennyiség 
pedig négyzetesen emelkedik és fokozódó mennyi
ségek szállításánál a csővezetéki szállítás — biz
tonságánál fogva is —- mindinkább előtérbe lép. 
Vegyi gyárak csőhálózata manapság többszáz 
kilométert is kitesz és a csővezeték, valamint 
tartozékainak fontossága és jelentősége fokozato
san felnő az egyes gépek és berendezések jelentő
ségéhez. A csővezeték üzemzavara azonos jelentő
ségű a berendezések üzemzavarával, egy-egy meg
hibásodás ugyanakkora, sőt sokszor nagyobb ki
esést is jelent és a csővezetés biztonsága megköve
teli, hogy tervezése, fektetése és karbantartása 
a főberendezésekkel legalább azonos gondossággal 
történjék.

Vegyi gyárakban általában a gyártási folya
mathoz szükséges szaktudás és az érdeklődési kör 
inkább a vegyi folyamatok, mint gépészeti pro
blémák felé fordul, kézenfekvő tehát, hogy az épí
tésnél csővezetéki és hasonló berendezések ter
vezésére fokozott gondot kell fordítani, mert nem 
várható, hogy a tervezési tökéletlenséget az üzem- 
közbeni nagyobb szaktudás pótolja. Korszerű 
csővezetéknél — bár ott is van — de mindenesetre 
csekélyebb jelentőségű a karbantartási szempont, 
és már az építésnél kell a helyes kivitelre fokozot
tan ügyelni. Jó csővezeték az, mellyel az üzembe
helyezés után a legkevesebbet foglalkoznak, amely
ről nem beszélnek, vagyis az, amelyik észrevétle
nül, de hiba nélkül és kifogástalanul teljesíti 
hivatását.

A csővezeték tervezését a kapcsolás megállapí
tásával kell kezdeni, melyet durva vonásokban 
a gyártási technológia szakismeretével rendel
kező szakember szerkeszt meg. Bár a vegyészeti 
szakember általában csak az egyes készülékek egy
szerű összekapcsolási módjával szokta kívánságát 
jelezni, mégis ebből kell ezután a biztonsági 
szempontokat figyelembevevő csővezetéki szak
embernek a helyes részletes kapcsolást megszer
keszteni. A kapcsolásoknál a korszerű szempont 
általában az egyszerűség ; kevés szerelvény és jól 
áttekinthető csővezetéki elrendezés. Lényegesebb 
szempont az egyes berendezési elemek és a kiviteli 
mód gondos és szakszerű megválasztása, mint a

komplikált, sok kettősséget, megkerülést és kap
csolási lehetőséget biztosító elrendezés. Minden 
kettősség és kapcsolási többletlehetőség ugyanis 
hibaforrást jelentő elemek szaporításával jár. 
Eltekintve a beruházási és karbantartási több
lettől, sokszor üzembiztosabb a kevés, de jól ki
választott és helyesen beépített elzáróelemmel 
rendelkező, mint a szerelvényerdővel jellemez
hető csővezeték. Itt is meg kell találni a helyes 
középutat és gondosan mérlegelni kell az egyes 
csőszakaszok kiesésével kapcsolatos gyártáskiesés 
lehetőségét. Elsőrendű fontosságú elemeknél, ahol 
még szokásos időközi karbantartásra sem lehet 
üzemképtelen a berendezés, nem kerülhető el 
a kettős vezeték.

Csővezeték általában felosztható elzáróele
mek közti szakaszokra. A meghibásodási fokozatok 
megállapítására itt különbséget kell tenni két 
csővezetéki elzáróelem közti csőszakasz meg
hibásodása (pl. csőtörés, megfolyósodás, hegesz
tési javítás stb.) és csővezetéki elzáróelem 
meghibásodása között, amikor az elzárószerelvény 
mindkét oldalán lévő csővezetéki szakasz egyidejű
leg válik üzemképtelenné a legközelebbi elzáró
szerelvényig. Az első meghibásodás miatti üzem
zavar kiküszöbölésére alkalmas csőkapcsolás egy
szerűbb, a másodiké komplikáltabb. Itt azonban 
enyhítést jelent, hogy csővezetéki elzárószerelvény
olyan meghibásodása, mely egyszerre kapcsolja 
ki mindkét oldalt, ritkább (pl. szerelvényház- 
törés, vagy orsó fennakadása, úgyhogy nem lehet 
a szerelvényt elzárni stb.), gyakoribb az olyan 
meghibásodás, mikor a szerelvény elzárható és 
a meghibásodás az egyik oldalon keletkezik. Ily 
esetben felváltva ki lehet kapcsolni a két oldalt, 
a karimás kötésbe vakperemet lehet helyezni és 
a szerelvény melletti szakaszt ismét üzembe
helyezni, majd az elvakolt szerelvényt megfelelő 
időben kiépíteni és kicserélni. További biztonsági 
szempont, amikor nem lehet a szerelvények 
tökéletes zárásában bízni (pl. magas hőfoknak ki
tett szerelvények vagy veszélyes átáramló köze
gek esetén), ily esetben a legközelebbi második 
elzárószerelvényig ki kell kapcsolni tudni a veze
téket és esetleg a két szerelvény között nyomás
levezetés vagy szellőzés céljából a vezetéket víz
telenítő vagy légtelenítő elágazással kell ellátni. 
A további meghibásodási lehetőségek vizsgálata 
már túlmesszire vezetne.

Gyakori a vegyi gyárakban tartányok és azok
ból elszívó szivattyúk kapcsolása, amikor egy 
vagy két, esetleg egyetlen kétrészű tartányhoz
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több szivattyút kell kapcsolni, mikor is a több 
szivattyút akár a különböző hajtási lehetőségek 
(elektromos áram, gőzturbina), akár a fokozott 
igénybevétel miatti gyakoribb meghibásodás és 
javítás, akár a különböző helyekre való szállítás 
indokolja. Ilyenkor célszerű nagy gondot fordítani 
az egyszerű, de üzembiztos csővezetékre, nehogy 
kisebb jelentőségű karbantartás az egész szivattyú
csoportot egyszerre üzemképtelenné tegye. Az

1. ábra. Tartány és szivattyúrendszer közti kapcsolás.

1. ábra ilyen kapcsolást mutat be. Itt eredetileg 
egy tartányból egyszerű leágazás segítségével 
négy szivattyú volt kapcsolva és bármelyik tar- 
tányrész, szívóvezeték vagy szívóoldali szerel
vény meghibásodása az egész szivattyúrendszert 
üzemképtelenné tette (helytelen). Némi kis át
alakítással, a tartányba válaszfal elhelyezésével 
és két leágazás, valamint elválasztó tolózár be
építésével egyszerű eszközökkel, csekély többlet- 

költséggel oly kapcsolást 
lehetett létesíteni, mely már 
kellő üzembiztonsággal ren
delkezik (helyes kapcsolás).

A 2. ábra ugyancsak 
gyakran alkalmazott esetet 
mutat be, amikor két tar
tányból három szivattyú 
szív, melyek közül egy vagy 
kettő jár üzemszerűleg és 
az egyik tartalék. A tar- 
tánycsonkok szaporítása 
általában kis többletkölt

séget jelent; célszerű kapcsolás ilyenkor mindkét 
tartányra 2—2, egymástól független csonkot — 
elzárószerelvénnyel— elhelyezni, a középső szivaty- 
tyút pedig mindkét tartány egy-egy csonkjára 
közös idomcső segítségével rákapcsolni. Ezzel 
a kapcsolással bármelyik tartány és szivattyú 
elkülöníthető és akármelyik szerelvény vagy tar
tány, vagy csonk meghibásodása esetén a rend
szer még üzemképes marad.

Szivattyúcsoportoknál, főleg jelentősebb egy
ségeknél, szokás a kettős gyűjtősínes elrendezés 
oly formában, hogy a nyomócsonk szerelvényei 
után nadrágdarab segítségével két külön ágra 
dolgoztatják a szivattyúkat. Nagynyomású szi
vattyúk nyomóoldalán ez elég indokolt kapcsolás, 
de szívóoldalon már felesleges. Egyrészt, főleg 
melegebb átáramló közegnél, csővezeték ellenállás 
szempontjából a szívóvezeték mindig kényesebb,

nem jó azon sok ellenállást okozó hajlítást be
építeni, másrészt pedig a szívóoldali kisnyomású 
szerelvények ma már jó kivitelben kaphatók és 
a csővezeték oly üzembiztosán szerelhető, hogy 
annak meghibásodásától gondos szerelés esetén 
tartani nem kell.

A kapcsolások megállapítása után igen gon
dosan kell foglalkozni a megfelelő víztelenítési és 
légtelenítési rendszer megválasztásával, főleg hosz- 
szabb vezetékeknél. Hosszabb vezetékek üzembe
helyezése és felmelegítése kényes feladat és sokszor 
ezek méretének nem megfelelő megválasztása túl 
lassú felmelegítést vagy vízütéseket okozhat. 
Főleg kényes feladat ez hosszú vezetékeknél, ha 
azok üzemszerűen, éjszakánként vagy vasárnap 
leállnak ; ilyenkor gondosan mérlegelni kell, mikor 
célszerű kettős elzáráson keresztüli víztelenítést, 
mikor úszógolyóval vezérelt önműködő kondenz- 
edényt, mikor fojtótárcsaszerűen alkalmazott, ál
landóan nyitott víztelenítést alkalmazni. Általá
ban itt az üzembiztonság mellett a gazdaságosság 
is nagy szerepet játszik, mert rosszul záródó 
kondenzautomaták igen súlyos és tetemes gőz
veszteséget és állandó anyagi kárt jelenthetnek. 
Erősen túlhevített vezetékeknél (pl. nagynyomású 
turbinák előtti víztelenítéseknél) nem korszerű 
kondenzautomaták alkalmazása azon megfontolás
ból, hogy indulásnál és leállásnál azok teljesít
ménye úgysem elegendő és szabadra kell víztele
níteni, míg üzemközben — a nagy túlhevítés 
miatt — lecsapódás nem fordulhat elő.

Elvégzett számítások kimutatták, hogy kb. 
40 atü üzemnyomású gőzvezetéken 1 mm2 kereszt
metszetű nyíláson keresztül óránként kb. 15 kg 
gőz vész el és ez a gőzmennyiség évenként kb. 
4000 Ft-ot jelent. 1 mm2 nagyságú nyílás pedig 
akár rosszul záródó kondenzedényen vagy elzáró
szerelvényen, akár tömítés kifújásánál igen köny- 
nyen és gyakran észrevétlenül is keletkezhet.

A csővezeték építésénél fontos a megfelelő 
csőanyag megválasztása. Ezen a téren bátran 
támaszkodhatunk a MNOSZ szabványokra és 
helyesen járunk el, ha a szabványok szellemében 
és azok útmutatása szerint választjuk meg a cső
anyagot. A szabványok pontosan tartalmazzák, 
hogy milyen átáramló közegnél, milyen nyomá
soknál és milyen hőmérsékleti határoknál milyen 
minőségű és méretű csövet kell alkalmazni, 
határesetekben pedig mindig célszerűbb jobb 
csőanyag megválasztása még akkor is, ha az 
valamivel költségesebb. Hibás anyagtakarékos
kodásból gyakran feleslegesen alkalmaztak varrat
nélküli acélcső helyett hegesztett hosszvarrattal 
rendelkező acéllemezcsövet. Bár elvben ezek szab
ványos és kifogástalan elkészítése esetén haszná
latuk ellen kifogást nem lehet emelni, mégis irány
elvül szolgálhat, hogy kb. 200 NÁ (névleges át
mérő) alatti méreteknél ezek alkalmazása sohasem 
gazdaságos, mert a varratnélküli acélcsövek 
nagyobb súlyegységárát a hegesztett hosszvarrat
tal bíró lemezcsövek nagyobb fajlagos készítési 
költsége kiegyenlíti és időállóság szempontjából 
mégis célszerűbb a varratnélküli cső. 200 NÁ és 
300 NÁ között a hegesztett csőnek csak akkor van 
értelme, ha a kis nyomás miatt igen vékony lemez-

2. ábra. Két tartány 
és három szivattyú 
egyszerű kapcsolása.
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vastagság alkalmazható a varratnélküli csövek 
gyártási technológiája miatt megkívánt legkisebb 
falvastagsági méretekkel szemben. Helyes anyag
takarékoskodás azonban szürkeöntésű csövek és 
idomok helyett, ahol csak lehet, acélcsövek alkal
mazása. A megtakarítás itt nem annyira a cső 
fm egységár különbözetében mutatkozik, mint 
inkább abban, hogy öntöttvas csövek építési hossza 
jóval kisebb, emiatt több a csőkötés és természete
sen öntöttvas csövek kötésénél a hegesztés nem 
alkalmazható. A csőkötések számának csökken
tése pedig jelentős anyag- és munkabérmeg
takarítást, valamint üzembiztonságnövekedést 
eredményez.

A korszerű csővezeték-építés talán legjelentő
sebb lépése a karimás csőkötések hegesztéssel való 
helyettesítése. Az utolsó évtizedben szerzett tapasz
talatok azt mutatják, hogy mindenhol, ahol rend
szeres tisztítás és karbantartás miatt nem kell 
a csővezetéket gyákori időközökben szétszerelni, 
a karimás kötés hegesztéssel mindig helyettesít
hető. Ez az elv érvényes a legkisebb nyomásoktól 
a legnagyobb nyomásokig és hideg átáramló 
közeget vezető csővezetéktől túlhevített gőz
vezetékekig. Megtakarítható a karima, a csavar, 
a tömítés, megtakarítható a karimának a csőre való 
felerősítése és az összeszerelési munka, amellyel 
szemben a csövek összehegesztése csak a fenti 
költségek töredékét teszi ki. További előny, hogy 
a jól összehegesztett csővezeték karbantartásra 
nem szorul és melegvezetékeknél a hőszigetelés 
sokkal egyszerűbb és gazdaságosabb.

További fejlődési irányzat, hogy az elzáró
szerelvényeknél és elágazásoknál beépített karimá
kat is hegesztéssel helyettesítjük olykép, hogy a 
szerelvények hegesztésre alkalmas végekkel készül
nek. Itt még korántsem lehet általánosan a hegesz
tés mellett állástfoglalni. A kialakult gyakorlat 
azonban a következőket mutatja :

1. Inkább a nagynyomású, magas hőmérsék
letű és nagyobb átmérőjű szerelvények behegesz- 
tése indokoltabb, mint a kisebb nyomású, kisebb 
átmérőjű és alacsonyabb hőmérsékletű szerel
vényeké.

2. Nagyobb nyomásfokozatú és nagyobb át
mérőjű szerelvényeknél a megtakarítás nagyobb. 
Külföldi berendezéseknél elvégzett gazdaságossági 
számítások azt mutatják, hogy a nagyobb nyo
másfokozatoknál és nagyobb átmérőknél a sze
relvény behegesztésével 30—60% anyag- és költ
ségmegtakarítás, kisebbeknél 15—25% meg
takarítás érhető el.

3. Szerelvényeket a csővezetékbe behegesz- 
teni csak akkor tanácsos, ha a szokásos és üzem-, 
szerűleg gyakrabban előforduló karbantartási mun
kálatokhoz (pl. tömítőfelület-utánmunkálás vagy 
zárógyűrűcsere) az elzárószerelvényt nem kell a 
csővezetékből kivágni vagy kiépíteni, hanem alkal
mas készülékek és berendezések segítségével ez 
a művelet a beépített szerelvényeknél elvégez
hető. A 3. ábra korszerű behegesztett főgőz- 
vezetéki tolózárat mutat, ahol a fedél kiszerelése 
után a tömítőfelület könnyen utánmunkálható.

Ahol karimás kötést alkalmazunk, ott igen 
gondosan ügyelni kell annak szakszerű meg

építésére. Vegyi üzemekben számtalanszor talál
kozunk szuszogó, vagy fújó peremkötésekkel és 
az üzemek ennek okát gyakran a tömítés minő
ségének romlásában keresik. Alapjában véve ez 
az indok a legritkábban felel meg a tényleges 
igazságnak. Kisebb nyomású vezetékeknél leg
gyakrabban az azbeszt és kaucsuk keverékéből 
sajtolt lágy tömítőlemezeket használják. Ezek ki
fogástalan üzeméhez a következőkre van szükség :

1. A tömítőfelü- 
leteknek párhuzamo
saknak kell lenni az 
összehúzás előtt, vagy 
ahol a hőtágulás kö
vetkeztében azok 
üzemközben elferdül
nek, akkor a szerelés 
előtt oly ellenkező fer- 
deséggel kell azokat 
előkészíteni, hogy az 
üzemi hőmérsékletnél 
éppen párhuzamosak 
legyenek.

2. Nem szabad a 
szabványoktól eltérő 
nagyobb tömítésvas
tagságot alkalmazni.
Általában 40 kg/cm2 
névleges nyomásig 2 
mm a tömítés előírt 
vastagsága, de gyen
gébb szerelők nagyon 
szívesen építenek be 
ennél vastagabb tömítéseket. Ennek az a ma
gyarázata, hogy nem párhuzamos tömítőfelületet 
könnyebb vastagabb tömítéssel eltömíteni, mert 
az jobban felveszi az egyenlőtlenséget. Persze 
ez súlyos hiba, mint amilyen hiba két tömítő
gyűrű alkalmazása is, és a gondos átvevő a 
karimák összehúzása előtt győződjék meg a tö- 
mítőfelületek párhuzamosságáról.

3. A tömítőfelületek felületi kiképzésére is 
gondot kell fordítani. A felületen nem szabad 
semilyen radiális karcolásnak lenni, hanem leg
célszerűbb esztergályozással durván megmunkált 
tömítőfelület alkalmazása. A durva esztergályo- 
zási hornyok a tömítés összehúzása után labirint- 
szerű tömítést alkotnak és elősegítik a tömör- 
zárást.

4. Régebben a munkaléces tömítőfelületek 
mellett alkalmazták a kiugrással és beugrással 
ellátott tömítőfelületet, amikor a tömítőgyűrűt 
a beugrásba, vagy pedig a horonnyal és száddal 
ellátott tömítőfelületeket, amikor a keskeny tö
mítőgyűrűt a horonyba fektették. Ezen külön
leges tömítőfelületek alkalmazása azonban mind 
ritkábbá válik és már csak ritkán, néha külön
leges esetekben, veszélyes átáramló közegeknél 
alkalmazzák. Egyetlen előnyük, hogy tömítés
szakadás esetén nem repül szét az egész tömítés, 
hanem a beugrás, illetve horony összetartja és 
a szakadás helyén jelentkező kisebbméretű ki
fújás figyelmeztet a meghibásodásra. Nagy hát
rányuk azonban, hogy a rengeteg kombinációs 
lehetőség miatt igen sokfajta karimát és szerel

3. ábra. Korszerű, csőveze
tékbe hegesztett nagynyo

mású gőztolózár.
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vénykarima-kiképzést kell alkalmazni, ez drágítja 
a raktárontartást, és rendszerint a helyzet az, 
hogy üzemzavar esetén eszközlendő cserénél az 
összeépítendő méretek nem egyeznek és gépi után- 
munkálásra van szükség. A másik hátrány, hogy 
felszerelt vezetékeknél a tömítéscserénél túlságo
san szét kell feszíteni a vezetéket, nehezen hozzá
férhető letisztítás és utánmunkálás céljából a 
beugrás, illetve horony tömítőfelülete. Munka
léces karimánál a tömítőgyűrű szabvány szerint 
azonos a munkaléc átmérőjével. Gyakran azon
ban a lágy tömítőgyűrűt ennél nagyobbra készítik, 
mert főleg vízszintes vezetékeknél előnyt bizto
sít az, ha a gyűrű a csavarok belső alkotójáig 
ér, mert ekkor egyszerűen bedobják a gyűrűt a 
szétfeszített tömítőfelületek közé, az ráfekszik 
az alsó csavarokra és ez vezeti közel központosán 
a tömítőgyűrűt. Ez a kivitel azonban helytelen és 
kerülendő. Hátrányai a következők :

aj anyagpazarlás;
b) nehéz eltalálni a tömítőgyűrű külső át

mérőjének méretével a csavarorsók belső érintőit 
a csavarlyukak és csavarok közti különbség 
miatt. Ezért ez gyakran ferde és a felfekvésnél az 
összehúzáskor gyűrődést okoz;

c) a két tömítendő karima tömítőfelülete nem 
központosítható, mert a túlnyúló tömítőgyűrű 
ezt megakadályozza.

helytelen helyes

4. ábra. Tömítés behelyezése munkaléces karimák 
közé. (Baloldali ábra : helytelen, jobboldali ábra : 

helyes.)

A 4. ábra a helytelen és helyes kivitelt tün
teti fel.

A csövek, karimák, csavarok, tömítések és 
szerelvények helyes megválasztására szakszerű 
támpontot nyújt a kiérlelt és részletesen kidol
gozott szabványok csoportja. A szabványok szel
lemének és alkalmazásának pontos ismerete 
mellett jól kiválaszthatók a megfelelő csővezetéki 
elemek. A hőtágulások felvételére alkalmas kom
penzáló berendezések, valamint a megfelelő cső
tartók alkalmazására azonban ilyen támponttal 
nem rendelkezünk és itt szükség van a csőveze
téképítő szakemberek tudására, hozzáértésére és 
gyakorlatára. A helyes eljárás az, amikor a vonal- 
vezetés megállapításával kapcsolatban először 
állapítják meg a hőtágulás kiegyensúlyozására 
megválasztandó elemeket, kitűzik a fixpontokat 
és csak ezután foglalkoznak a csőtartók kiosztásá
val és megszerkesztésével

A hőtágulás kiegyenlítésére számos kom- 
penzálási lehetőséggel rendelkezünk A legegy
szerűbb és leggyakoribb — főleg varratnélküli 
acélcsöveknél —- a hajlítások oly elrendezése, hogy

a hőtágulást már a vonalvezetéssel kiegyensúlyoz
zuk, és ha szükséges, a csőből készült U-alakú 
vagy líraalakú kompenzátorokat iktatunk be. 
Az irodalomból ismeretes ezek számítása, amely 
síkbeli csővezetékeknél elég egyszerű, míg tér
beli vezetéseknél bár komplikáltabb, de egy- 
értelműleg megoldható. Minél nagyobb a cső 
keresztmetszeti tényezője és minél kisebb a cső
ívek szárhossza, a csővezeték annál merevebb. 
Jól bevált gyakorlati szabály, hogy ívcsöveknél 
— normális falvastagságú acélcső esetén — még 
elfogadható igénybevételt kapunk a csőfalra, ha 
az ívcső kisebbik oldala is legalább a csőátmérő 
tízszerese és az ívcső két szárának viszonya nem 
torzabb, mint 1 : 2 arány. Persze ezek csak 
hozzávetőleges szabályok és durva útmutatásul 
szolgálnak. Távvezetékeknél gyakran irányvál
tozással már nem boldogulunk és ott U-alakú 
vagy líra-kompenzátorokat alkalmazunk, vagy 
pedig más különleges megoldásokat. Ilyenek a 
főleg nagyobb lemezcsővezetékeknél alkalmazott 
lencsealakú kompenzátorok, amelyeknél vízszintes 
beépítés esetén ügyelni kell arra, hogy belülről 
tisztíthatok legyenek. Előfordulhat ugyanis főleg 
hűtővíz- és gázvezetékeknél, hogy a por és szeny- 
nyeződés alul lerakódik, megkövesedik, és akkor 
a kompenzálás természetesen megszűnik. Másik 
ilyen megoldás a tömszelencés kompenzátor, 
melynek nagy hátránya, hogy állandó ellenőrzésre 
és karbantartásra szorul, valamint igen nagy 
fixpont-igénybevételt okoz. Lehet ugyan külön
leges kivitelekkel a nagy fixpont-igénybevételt 
kiegyenlíteni, ez azonban különleges és drága 
szerkezeteket kíván meg.

A kompenzátorok és a vonalvezetés megálla
pítása után következik a csőtartók kiosztása és 
helyes kivitelezésének megszerkesztése. Minden 
csőtartó szerkesztésénél legfontosabb annak a 
megállapítása, hogy azon a helyen a csőnek milyen 
irányú és nagyságrendű elmozdulásával kell szá
molni. Ha ezt a szempontot mindig figyelembe 
vennénk, sokkal kevesebb volna az üzemekben oly 
gyakran található elgörbült, falból kiszakadt 
vagy falat megrepesztő csőtartó. Ha a csőtartó 
kiképzésénél gondot fordítanának arra is, hogy 
a hőszigetelés szempontjai is kielégítést nyerjenek, 
nem találkoznánk oly gyakran a csőmozgás követ
keztében elrepedt, lepotyogott és meghibásodott 
hőszigeteléssel. Ez a csőtartók gondos meg
tervezése esetén elkerülhető. A csőtartók műszaki 
kivitelezésében azután tág tere van az egyéni el
képzelésnek, és legtöbbször annak megszerkesztése 
és elkészítése a rendelkezésre álló hulladék vas
anyag méreteihez igazodik. Régebben majdnem 
kizárólag bilincseket alkalmaztak, melyeket vagy 
felfüggesztettek, vagy alátámasztottak. Kor
szerű csővezetéknél az ily egyszerű kivitellel már 
csak alárendeltebb jelentőségű csővezetékeknél 
találkozunk. Egyszerű eszközökkel keretben veze
tett csúszós vagy gördülős csőtartók könnyen 
készíthetők és nem kell félni attól sem, ha a cső
tartót a csőhöz nem bilincs segítségével kötik, 
hanem egyszerűen élére állított és a csőre ráhe- 
gesztett laposacéllal rögzítik. Célszerű volna egy
szerűbb csőtartótípusokat kialakítani, melyeket
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a tömeggyártás elvei alapján készítenének és 
melyek alkalmazása megkönnyítené a csővezeték
építők munkáját. Az 5. ábrán érdekes, korszerű 
csúszós csőtartószerkezet látható (a Gesellschaft 
für Hochdruck-Rohrleitungen mbH., Berlin, szer
kezete), amely megmutatja, hogy egyszerű esz
közökkel olcsón is lehet üzembiztos csőtartószer
kezetet készíteni.

A ^  A - B metszd

5. ábra Korszerű csőszánkó. 
a) szigetelés, b) biztosítócsap, c) befalazott cső.Mint bevezetőben említettem, az a jó csővezeték, ahol annak üzembehelyezése után nem kell vele többet foglalkozni. Bár ez teljes mértékben természetesen sohasem érhető el, nagy köny- nyebbséget jelentene azonban mindenüzemrészére, ha két szempontot sohasem tévesztene szem elől. Az egyik szempont az, hogy főleg új üzemeknél ne engedjen beépíteni semilyen nem szabványos elemet és csökkentse le a gyárban alkalmazott nyomásfokozatok számát a lehető legkisebb mértékre. A gyakorlat azt mutatja, hogy kényelem és szállítási határidő szempontjából ezt legtöbbször nem tartják be és olyan elemeket alkalmaznak, melyek éppen megvásárolhatók vagy pedig azokat nem szabványos méretük miatt a kereskedelem kiselejtezte. Ez az első beépítésnél elkövetett hiba azonban a következőkben súlyosan megbosszulja magát. Egyrészt a raktáron tartandó tartalékalkatrészek úgy megszaporodnak, hogy az áttekintést lehetetlenné teszik és minden későbbi alkatrészcserénél külön gondot, tanulmányt és legtöbbször utánmunkálást tesznek szükségessé. Ha éppen nincsen a nyomás- fokozatnak megfelelő tartalékszelep raktáron, minden aggály nélkül beépítenek más nyomás- fokozatú szerelvényt és természetesen hozzá kell

idomítani a csatlakozást. Ilyenkor azután később az üzem soha nem tudja és nem biztos benne, hol mi van beépítve és minden alkatrészcsere nehézséggel jár. Meglévő berendezéseknél sokszor húzódzkodnak új szabványos elem beépítésétől és erőszakolják a nem szabványos alkatrészt a meglévő, régi csatlakozás miatt. Pedig ez az álláspont nagyon helytelen. Előbh-utóbb át kell térni a szabványos alkatrészre és az áttérés egyszer mindig némi áldozattal jár. Nem szabványos csatlakozású szerelvénynek szabványos csatlakozású szerelvénnyel való cseréjénél érdemes a karimákat egyszer szabványosra kicserélni. Ezt egyszer el kell kezdeni és jobb ma, mint holnap. A másik szempont az, hogy minden egyes cikkből érdemes és gazdaságos a beszerezhető legjobb minőséget beépíteni. Egyetlen üzemzavar által okozott kár a sokszorosát teszi ki annak, amit a beszerezhető legolcsóbb és a legjobb minőségű szerelvény közti árkülönbség az egész gyárüzemre jelent.Vegyi gyárakban talán fokozottabban áll az, mint más üzemekben, hogy a csővezetéképítésnél a legfontosabb szempont az üzembiztonság és minden intézkedés indokolt, ami ezt előmozdítja. Veszélyes átáramló közegek esetén kiszámíthatatlan az a kár, amelyet ennek a szempontnak háttérbe helyezése élet- és vagyonbiztonság szempontjából jelent. A csővezeték szállításnak olaj-, gáz- és anyagvezetékeknél mindinkább való elterjedése a gazdaságosság mellett az üzembiztonsággal is magyarázható. Nem szabad azonban soha szem elől téveszteni, hogy a jó csővezeték megépítéséhez, karbantartásához és üzemeltetéséhez a megfelelő anyagkiválasztás és szaktudás mellett az embernek van a legnagyobb szerepe mind a tervezés, mind a szerelés vonalán. A jó csővezetéképítés gyakorlatot és szaktudást kíván ; miután nincs két egyforma csővezeték, mindig új problémák és szempontok adódnak, amelyeket tapasztalattal és hozzáértéssel kell megoldani. Sajnos a csővezetéképítés fejlődésével nem tart lépést a jó csővezetéki szakemberek képzése, ezért meg kell becsülni a jó, önálló csővezetékszerelőket és oly lehetőséget kell részükre biztosítani, hogy továbbfejlődéssel és a következő generáció tanításával hozzájárulhassanak a biztonságos csővezetékberendezések kialakulásához.



102 M agyar K ém ikusok Lapja V III. évf. I f .  sz.

A tőzegkátrány keletkezési körülményeinek befolyása
a kátrány összetételére1

H E E Í  D Y  L Á S Z L Ó  és E T T K E  L Á S Z L Ó 2

1. Bevezetés

Számos kutató foglalkozott már azzal a kér
déssel, hogy a szénlepárlás során és a kátrány 
desztillálásakor milyen kémiai folyamatok ját
szódnak le. E kérdés vizsgálatára igen sokféle 
lehetőség van és e vizsgálatok nemcsak elméleti 
jelentőségűek, hanem fontosak azért is, mivel, 
ha képet tudunk kapni arról, hogy a szerves 
vegyipar fontos alapanyagai hogyan keletkeznek 
a szénlepárlás során és hogy milyen átalakulások 
mennek végbe a kátrány feldolgozásakor, desztil
lálásakor, akkor e folyamatok ismeretében perspek- 
tiválisan meg tudjuk adni, hogy a szükséges alap
anyag optimális kitermeléséhez milyen lepárlási 
körülményeket alkalmazzunk.

Az ezirányú kutató munka lényeges része 
a különbözőképpen keletkezett kátrányok rész
letes vizsgálata. Az általában használatos kát
rányvizsgálati módszerek azonban nem teljesen 
alkalmasak arra a célra, hogy a segítségükkel ka
pott adatok alapján a kátrány keletkezésekor és 
desztillálásakor végbemenő folyamatokat kiérté
kelhessük. Ez természetes is, mivel ezeknél a vizs
gálati eljárásoknál a cél elsősorban a technológia 
szempontjából fontos adatok meghatározása. Az 
irodalomban közölt kátrányvizsgálatoknál is a 
legtöbb közlemény ilyen típusú vizsgálatokat 
ismertet.

1950-ben Intézetünk kutató munkája során 
tőzeggel generátorkísérleteket végzett és a kelet
kezett kátrány vizsgálata képezte feladatunkat. 
Tekintve, hogy tőzegkátrányt hazánkban azelőtt 
gyakorlatilag nem vizsgáltak, helyesnek gondol
tuk, hogy a szokásos — általunk „desztillációs“- 
nak nevezett — vizsgálati módszereken kívül más 
elvek alapján felépített vizsgálatokat is végez
zünk. E vizsgálatokról egyikünk 1951-ben a 
Magyar Kémikusok Egyesülete által rendezett 
,,A hazai kátrányfeldolgozás kérdései“ című anké- 
ton be is számolt (1).

Már a fent említett előadásban közölt ada
tokból is megállapíthattuk, hogy a felhasznált két 
vizsgálati módszer eredményeinek összehasonlí
tása alapján következtetéseket vonhatunk le a 
kátrány desztillálásakor lejátszódó folyamatokra. 
1951-ben Intézetünk újabb tőzegfeldolgozási kísér
leteket hajtott végre ugyanazon helyről származó 
nyersanyaggal, azonban nem generátorban, hanem 
öblítőgázas lepárlóberendezésben. Az itt kelet
kezett kátrány megvizsgálása alkalmával az első 
vizsgálathoz hasonló módszerrel dolgoztunk ; 
azonban egyúttal feladatul tűztük ki magunk elé, 
hogy a két kátrány vizsgálati eredményeinek 
összehasonlításánál megfigyelt jelenségeket kap
csolatba hozzuk a két kátrány keletkezési körül
ményeivel, majd később módszerünket más kát
rányféleségek vizsgálatára is kiterjesszük és így

próbáljuk megmagyarázni a különböző nyers
anyagok és az egyes feldolgozási eljárások közben 
lejátszódó kémiai folyamatok összefüggését.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az általunk 
használt vizsgálati eljárások lényegében az iro
dalomban ismertek és azokon legfeljebb kevés 
változtatást hajtottunk végre ; új a két vizsgálati 
módszer párhuzamos alkalmazása ugyanazon kát
rány vizsgálatára és a két vizsgálati eredmény 
kiértékelési módja, mert ily módon tudtunk 
következtetéseket levonni a kátrány bomlékony- 
ságára és a kátrány desztilláláskor való viselke
désére vonatkozóan.

Ezirányú vizsgálatainkat Intézetünk Szén- 
feldolgozó Osztályán tovább folytatjuk ; a két 
különböző feldolgozási módszerrel ugyanazon 
nyersanyagból előállított tőzegkátrány vizsgá
lata azonban olyan érdekes összehasonlító ered
ményeket adott, hogy úgy érezzük, ezek már 
önmagukban is ismertetésre érdemesek.

2. Lepárlókemencében lejátszódó, másodlagos 
hőbomlással kapcsolatos íolyamatok

Mielőtt tulajdonképpeni vizsgálatainkat ismer
tetnénk, szükségesnek tartjuk röviden összefog
lalni a lepárlás3 során lejátszódó reakciókkal kap
csolatos kérdéseket.

A kőszén4 lepárlásakor keletkező termékek 
minősége a felhasznált kőszén sajátságaitól, a 
lepárlóberendezéstől, a lepárlás hőfokától és az 
üzemvitel módjától függ.

A kátrány nincsen eredetileg jelen a szénben, 
hanem a lepárláskor lejátszódó hőbomlás során 
keletkezik. Ha a lepárláskor keletkező termékek 
nem szenvednek további bomlást, akkor az ú. n. 
őskátrányt kapjuk. Ha azonban további bomlás 
játszódik le —- és általában ez a helyzet majdnem 
mindegyik szénlepárlási eljárásnál, az öblítőgázas 
lepárlás kivételével — akkor a kitermelés csökken 
és különböző sajátosságú és összetételű bomláster
mékek keletkeznek, melyek a bomlás körülmé
nyeire és hőfokára, valamint a felhasznált kő
szénre egyaránt jellemzőek. Magas hőmérsékleten 
— különösen 1100—1200° C felett — aztán az 
egyes szénféleségek és lepárlási körülmények közti 
különbségek elmosódnak és a bomlási hőmérsék-

1 Szegedi Szerves Kémiai Konferencián 1952 
szeptember 18-án megtartott előadás.

2 Nehéz vegyipari Kutató Intézet Veszprém.
3 Lepárlás alatt itt általában a szén hőokozta meg

bontását értjük, tehát nem a szűkebb értelemben vett 
kishőfokú lepárlást, mint az egyébként szokásos.

4 Az egyszerűség kedvéért írunk a következőkben 
csak kőszenet ; lényegében az itt elmondottak vonat
koznak a tőzegre is,
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’etnek megfelelő összetételű, egységes jellegű 
kátrányok keletkeznek. 5

A másodlagos átalakulásra a következő ténye
zők gyakorolják a legdöntőbb befolyást :

a hőmérséklet, amely a lepárlótérben ural
kodik, és

a gőzöknek a lepárlótérben való tartókodási 
ideje.

Arra vonatkozóan, hogy ezek a tényezők és 
általában a lepárlótípus hatásának következtében 
hogyan játszódik le fekete kőszénféleségeknél az 
őskátrány másodlagos bomlása, P. Damm (2) kö
zölt a legutóbbi időben érdekes adatokat. A sülő 
és nem sülő feketekőszén lepárlásával kapcsolatos 
vizsgálatainak adatait ismerteti, és mivel a közölt 
adatokból olyan igen érdekes következtetések 
vonhatók le, amelyek saját adatainkkal is össze
függésben vannak, vizsgálatait az alábbiakban 
röviden összefoglaljuk.

Az őskátrány képződése hasonló módon ját
szódik le sülő és nem sülő fekete kőszeneknél és a 
termelt kátrányféleségek minősége és mennyisége 
között azért van mégis lényeges különbség, mivel 
a két szénféleség lepárlásakor az őskátrány másod
lagos bomlása másként játszódik le.

A kátrány képződése 380—600° C között 
megy végbe, 500° G-ig nagyjából egyenletesen, 
majd 500—600° G között fokozatosan csökkenő 
értékben és 600° C körül fejeződik be. A sülő szén 
lágyulása 400° C körüli hőmérsékleten történik 
meg és a kamra falától fokozatosan a kemence 
belseje felé haladva, egy úgynevezett „plasztikus 
zóna“ alakul ki. Ez a zóna nem engedi át a lepár
láskor fejlődő gázokat, és mivel a kátrány zöme 
400° C feletti hőmérsékleten képződik, a sülő szén 
lepárlásakor keletkező kátránygőzök a plasztikus 
zóna és a forró kemencefalazat között haladnak 
át és eközben jelentős mértékű másodlagos hő
bomlást szenvednek. A hasonló körülmények 
között lepárolt nem sülő szénből fejlődő kátrány
gőzök ezzel szemben akadálytalanul behatolhat
nak a kemence belső, hidegebb részébe és az ott 
lévő szénrétegen keresztülhaladva, lényegesen ki
sebb fokú másodlagos bomlást szenvednek.

Damm a tárgyalt szeneket négyféle kemence
típusban való lepárlás során vizsgálta :

I. Borsig—Geissen-kemencében (a lepárlást 
kis hőfokon, indirekt fűtéssel, igen vékony réteg
ben lévő szénnel végzik).

II. Lurgi öblítőgázas kemencében (a lepárlás 
kis hőfokon, öblítőgázzal történik).

5 Megjegyezzük, hogy ez az irodalomban általáno
san elfogadott megállapítás csak feketekőszenek lepárlá
sakor helytálló és azért használják ilyen általánosan, 
mivel barnakőszenek nagyhőfokú lepárlásával (kokszolá
sával) a legutóbbi évekig nem foglalkoztak. Barna
kőszén nagyhőfokú lepárlási üzemkísérleteiből származó 
hazai kátrányfóleségek vizsgálata során megállapítottuk, 
hogy ennek a kátránytípusnak összetétele jelentősen 
eltér a feketekőszén nagyhőfokú lepárlásából származó 
kátrányétól ; így pl. nem tartalmaz kondenzált aromás 
vegyületeket, elsősorban naftalint. Ezzel a problémával 
és általában a kátrány másodlagos bomlásakor lejátszódó 
folyamatokkal kapcsolatos elméleti vizsgálatokra vonat
kozóan utalunk Szilágyi legutóbb megjelent összeállí
tására (5).

III. Krupp—Lurgi-kemencében (a lepárlás 
kis hőfokon, indirekt fűtéssel történik).

IV. Nagy hőfokú kokszoló-kemencében (a 
lepárlás nagy hőfokon, indirekt fűtéssel történik).

A vizsgálatok során megállapította, hogy a 
legnagyobb kátránykitermelés az I-es kemencénél 
érhető el, és ennél a kemencénél nincsen különbség 
a kátránykitermelésben a sülő és nem sülő fekete 
kőszenek között, mivel a vékony rétegben moz
gásban lévő szénnél nem alakul ki plasztikus zóna.

A szénanyag egyenletes, közvetlen felmelegí
tését biztosító Il-es lepárlási eljárásnál ugyancsak 
nagy kátrányhozamot kapott, míg a Ill-as és 
különösképpen a IV-es kemencében végzett lepár
lásnál már jelentősen csökkent a kátrány kiter
melése.

A tárgyalt üzemi kísérleteknél elért kátrány
hozamokat — a Fischer-féle meghatározási érté
keket 100-nak véve —- az alábbi adatok jellemzik :

I-es eljárásnál......................  110
Il-es ,, ......................  95

III- as ,, ......................  85
IV- es „ ......................  30—50
Az egyes lepárlási kísérleteknél nyert kátrá

nyok kitermelésére és a kátrány desztillálásakor 
visszamaradó szurok mennyiségére vonatkozóan 
az alábbi adatokat közli:

Kemencetípus Szénféleség
Kátrány

mennyiség 
a szén

százalékában

A kátrány 
desztillálásakor 
visszamaradó 

szurok %

i. Nem sülő 13,2 60
n. Nem sülő 11,4 50

n i. Sülő 10,2 25
IV. Sülő 3,6 55

Közleményének további részében Damm csu
pán a kokszoláskor lejátszódó másodlagos bom
lási folyamatok részletes ismertetésével foglal
kozik és csupán a különböző körülmények között 
keletkező kokszolási kátrányok összetételét ismer
teti. Éppen azért, hogy az ő vizsgálati eredményeit 
saját, a későbbiekben ismertetendő kísérleti ada
tainkkal és következtetéseinkkel is összefüggésbe 
hozzuk, az általa közölt vizsgálati adatokból azok 
részletesebb kiértékelése céljából még az alábbi 
következtetéseket vontuk le :

A táblázatból I. és II. összehasonlításával lát
hatjuk, hogy két különböző kishőfokú lepárlóbe
rendezésben, azonos minőségű szén felhasználása
kor, közel azonos mennyiségű és hasonló minőségű 
kátrányt kaptak.

I. és III. összehasonlítása azt mutatja, hogy 
két hasonló rendszerű lepárlóberendezésben a 
szén minőségének változásával a III. készülékben 
kevesebb kátrányt kaptak, a kátrány minősége 
pedig lényegesen eltért a II. berendezésben kapott 
kátrányétól. Ennek oka, hogy sülő szén lepárlása
kor a szén meglágyulásakor keletkező, a gőzöknek 
a kemence belsejébe való beáramlását megaka
dályozó plasztikus zóna következtében az első
leges kátrány gőzei lényegesen hosszabb ideig 
érintkeznek a fűtőfelülettel és ily módon másod
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lagos bomlást szenvednek. Ennél a viszonylag 
kis hőfokon végbemenő bomlásnál elsősorban a 
primer kátrányban lévő labilis szerkezetű makro
molekulák, aszfaltanyagok bomlanak el.

A II. és IV., illetve a III. és IV. összehason
lításából azt láthatjuk, hogy a nagyhőfokú lepár
lásnál (kokszolásnál) a primer kátrány további 
másodlagos bomlása már igen nagymértékű és a 
kátránykitermelés erősen csökken, a kátrány 
szuroktartalma pedig III.-hoz viszonyítva jelen
tősen növekszik Ez a szurok azonban más saját
ságé és más eredetű, mint a II. kátrány desztillálá- 
sánál kapott, kb. azonos mennyiségű szurok. 
AII. kátrány desztillálásakor visszamaradó szurok 
legnagyobb részét a kátrány desztillálásakor csak 
részben elbomló, az őskátrány alkotórészét képező, 
labilis szerkezetű makromolekulák képezik A IV. 
kátrány desztillálásakor visszamaradó szurok ezzel 
szemben a másodlagos hőbomlás terméke ; meny- 
nyisége a III. kátrányhoz viszonyítva azért emel
kedik, mivel az igen erélyes hőbomlás során a 
primer kátrány alkatrészei elbomlanak és a bom
lás során kismolekulájú, gázalakú termékekkel egy- 
időben nagymolekulájú szurokalkatrészek is kelet
keznek Ezek azonban már nem hajlamosak to
vábbi hőbomlásra és a kátrány desztillálásakor 
gyakorlatilag átalakulatlanul maradnak.

Darum, eredményeiből levonható következ
tetéseknek saját vizsgálatainkkal kapcsolatban 
a következő a lényege : az öblítőgázas lepárlásnál 
sok viszonylag a szurok mennyisége, mivel az 
enyhe lepárlási körülmények között az őskátrány
ban lévő labilis szerkezetű makromolekulák nem 
bomlanak e l ; az indirekt fűtésű kishőfokú lepár
lásnál már játszódik le enyhe másodlagos hőbom
lás és itt a makromolekulák jelentős része elbom
lik, nagyrészt kátrányolajok keletkezése mellett, 
de nagyobbfokú bomlás, a kátrány jelentős részé
nek gázalakú termékekké való átalakulása, és 
ezzel egyidejűleg szurok képződése még nem ját
szódik le. Nagyhőfokú lepárlásnál azután már a 
kátrány alkatrészeinek másodlagos hőbomlása 
következtében növekszik a szurok viszonylagos 
mennyisége.

Mint mondottuk, Damm a kishőfokú lepárlás 
során keletkező termékeket nem vizsgálta részle
tesen, csupán a szokásos vizsgálati adataikat 
adja meg és főleg nem von le következtetéseket az 
egyes komponensek keletkezési körülményeire és 
kialakulására. Ezt teszi lehetővé az általunk hasz
nált metódus.

3. A vizsgált kátrányok keletkezési körülményei

A generátor-eljárás során a generátor tetején 
beadagolt tüzelőanyag (a jelen esetben tőzeg) 
fokozatosan felhevül, kiszárad, majd lepárlózónán 
megy keresztül és itt játszódik le a kátrány kelet
kezése, ezután a keletkezett koksz izzó állapotra 
hevülve, a redukciós zónába, és innen az égési 
zónába kerül. Az égési zónában az izzó koksz az 
alulról befuvatott levegő oxigénjével exoterm 
reakcióban Széndioxiddá ég el. A keletkezett szén
dioxid a redukciós zónában lévő izzó koksszal

reagálva, endoterm reakcióban szénmonoxiddá ala
kul és a keletkező forró gázok felfelé haladva, fel
hevítik a lefele csúszó szenet, és a felhevített szén 
kiszáradásakor keletkező vízgőzökkel és a lepárlás
kor keletkező gázokkal és kátránygőzökkel együtt 
távoznak el a generátorból. Az égési és a redukciós 
zónában lévő izzó koksz és az ott keletkező és 
onnan felfelé áramló gőzök hőmérséklete 1000° C 
körül van. A redukciós zónából sugárzó hő és a 
nagyhőfokú, felfelé áramló gázok a lepárlási zóná
ban keletkező primer kátrányt tovább hevítik és 
a kátrány ezért másodlagos bomláson megy ke
resztül. Fokozza az is a másodlagos bomlást, hogy 
a generátorban a tűztér, az izzó tér nem egyenletes, 
az egyes rétegek vastagsága állandóan változik és 
így a lepárlási zóna is gyakran elvékonyodik, a 
tűztér felhatol és ekkor még erősebb, nagyobb
fokú másodlagos bomlás következik be. Az álta
lunk használt kísérleti generátor vázlatrajzát az
1. sz. ábra mutatja.

Az öblítőgázas lepárlási eljárásnál (az általunk 
használt kísérleti berendezés vázlatát lásd a 2. sz. 
ábrán) a függőleges lepárlókemence tetején be
adagolt tüzelőanyagot a szükséges hőfokra, álta
lában 450—550° C-ra felhevített füstgázzal, az 
ú. n. öblítőgázmi hevítjük fel a lepárlás hőfokára. 
Míg a generátorban a tüzelőanyag levegővel való 
elgázosítása játszódik le, addig a lepárlókemencé
ben kigázosítás következik be. A generátorban 
az égési, illetve a redukciós zónában magas hőmér
séklet uralkodik és az innen távozó gázok hőmér
séklete (mely gázok a tüzelőanyag felmelegítését 
végzik a lepárlási zónában) 1000° C körül van ; 
ezzel szemben az öblítőgázas lepárlókemencében 
a hőmérséklet nem lépi túl a lepárlás hőmérsék
letét és a tüzelőanyag, valamint az abból kelet
kező bomlástermékek nem hevülnek a lepárlási 
hőfok, 450—550° C fölé. Az öblítőgázas lepárló
kemencében keletkező primer kátrány tehát nem 
hévül fel magasabb hőmérsékletre és nem, vagy 
csak viszonylag igen kis mértékben szenved má
sodlagos bomlást.

Összefoglalva tehát láthatjuk, hogy az öblítő
gázas lepárlás során a felmelegedés egyenletesebb, 
a lepárlás kisebb hőfokon megy végbe, és ezért 
a kátrány másodlagos hőbomlása sokkal enyhébb, 
mint a generátoreljárásnál.

4. A felhasznált vizsgálati módszerek

Mint említettük, a kátrányok vizsgálatánál 
kétféle módszert használtunk fel, ezeket az aláb
biakban ismertetjük.

a) Desztillációs vizsgálati módszer. Ezt az álta
lánosan használt vizsgálati módszert a következők 
szerint használtuk fel :

A kátrányt 100° C hőmérsékleten való üle- 
pítéssel részlegesen olyan mértékben víztelenítet
tük, hogy a desztillálásnál habzás ne lépjen fel, 
majd 10 literes rézlombikból szakaszosan desztil
láltuk. A desztilláció eredményeképpen kátrány- 
olajat és szurkot kaptunk. Az olajpárlatokat egy
ben fogtuk fel és 15 elméleti tányérszámú kolon
nán külön frakcionáltuk. A frakcionálásnál meg-
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határoztuk az egyes párlatok mennyiségét, faj- 
súlyát, savanyúolaj-tartalmát és (a megfelelő 
párlatoknál) paraf űrtartalmát. Ezenfelül az
ipari feldolgozásra számbajövő párlatokból kipre
paráltuk a fenolokat, piridinbázisokat és neutrál- 
olajokat, és e termékeket is részletes vizsgálatnak 
vetettük alá. Megállapítottuk a nyers fenolkeve
rék o-, p- és nr-krezol, valamint xilenol-tartalmát, 
továbbá elvégeztük a kinyerhető piridin-keverék 
desztillációs analízisét. Az ipari feldolgozásra 
számbajövő párlatokból zsírsav-meghatározásokat 
is végeztünk.

A desztillációs módszer tehát ipari technoló
giai módszer és annak megállapítására szolgál, 
hogy az ipari feldolgozás során mely termékek 
nyerhetők ki és milyen mennyiségben a kátrány- 
olaj -párlatokból.

b) Racionális elemzési módszer. Ennél a vizs
gálati módszernél desztillálást nem végzünk és 
csupán oldószeres kezeléssel különítjük el az egyes 
komponenseket. A módszer előnye részint az, 
hogy kis mennyiségekkel elvégezhető (5 g bemé
réssel már pontos eredményt kapunk), másrészt 
hogy az eredeti desztillálatlan „teljes“ kátrány 
összetételéről és jellegéről ad képet, szemben a 
desztillációs vizsgálati módszerrel, ahol csak a 
desztillálással nyert párlatokat vizsgálják és — 
kiegészítésként —- a kátrány desztillálásakor 
visszamaradt szuroknak legfeljebb néhány fizikai 
jellemzőjét határozzák meg, de kémiai összetéte
léről nem tájékozódnak.

A vizsgálati eljárást — amely tehát nem 
technológiai, hanem inkább elméleti célokat szol
gáló módszer — Simek és Kremár (3) dolgozták 
ki és módszerük alapján — néhány módosítást 
hajtva végre — a következőképpen jártunk el :

10 g vízmentes kátrányt 160 ml benzolban 
oldottunk, majd a meleg benzolos oldatot 1 üt. 
finomított könnyűbenzinbe öntöttük. Ekkor ki
csapódtak a benzol-benzin keverékben nem oldódó 
aszfaltányagok és egyéb nehezen oldható nagy
molekulájú alkatrészek. A kivált alkatrészeket 
leszűrtük, majd az átszűrt oldatból száraz sósavgáz 
bevezetésével leválasztottuk az ú. n. polimerizál
ható savanyú olajokat. Ezek eltávolítása után az 
oldatból vizes nátronlúg-oldattal kioldottuk a 
fenolt, krezolokat és a többi egyszerűbb szerkezetű, 
sósavval nem polimerizálható fenolhomológokat. 
Ezeket a lúgos oldatból kénsavas savanyítás után 
éterrel oldottuk és nyertük ki. A lúgos oldat elvá
lasztása, majd a benzol-benzin oldószer ledesztil- 
lálása után megkaptuk a neutrális vegyületeket.

Meg kell jegyeznünk, hogy az általában barna 
kőszénkátrányokra használt racionális elemzésnél 
nem veszik számításba a jelenlévő piridinbáziso
kat, mivel a barna kőszénkátrányok általában 
kevés piridinbázist tartalmaznak. Mi is így jár
tunk el annak ellenére, hogy a tőzegkátrány lé- 
nyegesen több pridinbázist tartalmaz, mint a 
barna kőszénkátrányok. Ezen a területen mód
szerünket következő vizsgálatainknál módosíta
nunk, ül. kiegészítenünk kell.

A kátrányok parafintartalmát Stadnikov 
módszere alapján (4) a következő módon hatá
roztuk meg, a racionális elemzéstől függetlenül:

A kátrányról vízgőzzel lehajtottuk a víz
gőzzel illő olajokat. A maradékot vízfürdőn mele
gítve könnyűbenzinnel extraháltuk, majd a ben
zines oldatból az oldószer ledesztillálása után a 
szokásos acetonos módszerrel határoztuk meg a 
parafin mennyiségét.

Fenti vizsgálati módszerek részletes kidol
gozásánál, valamint tőzegkátrányra való alkal
mazásánál, nagy mértékben segítségünkre voltak 
szovjet szerzők, elsősorban Stadnikov, Titov és 
Kirsnir közleményei. (6, 7.)

5. Vizsgálati eredményeink

a) Nyersanyagok

Gíenerátorkátrány. A kísérleti generátorban, 
melynek vázlatát az 1. sz. ábra mutatta, kalocsai 
géptőzeget dolgoztunk fel. A kátránynak a gázból 
való leválasztását Theisen-rendszerű kátrány- 
leválasztóval végeztük. 100 kg tőzegből átlagban 
3,61 kg kátrányt kaptunk, ami a Fischer-féle 
lepárlásnál nyerhető mennyiség 45%-a.

1. ábra. Kísérleti gázgenerátor vázlata. -

Öblítőgázas lepárlással nyert kátrány5. A 2.
sz. ábrán vázolt öblítőgázas lepárlóban szintén 
kalocsai géptőzeget dolgoztunk fel. A kinyert 
kátránymennyiség tőzegre számítva 5,7%, ami 
a Fischer-féle lepárlásnál kinyerhető kátrány 
70%-a.

5 Továbbiakban „lepárlási kátrány“ néven ne
vezzük.
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2. ábra. Kísérleti öblítőgázas lepárlóberendezés vázlata.

Az alábbiakban a két kátránynak össze
hasonlítás szempontjából fontos vizsgálati adatait 
ismertetjük :

b) A desztillációs elemzés eredményei

A víztelenített kátrányokat egyszerű réz
lombikból, feltét nélkül lepárolva, az 1. sz. táblá
zatban közölt eredményeket kaptuk.

1. táblázat
Lepárlási Generátor

kátrány

% %

Kátrányolaj 3 2 0  °C-ig.......... 5 6 ,6 3 3 ,7
Szurok .................................... 3 6 ,7 6 4 ,0
Gáz +  veszteség .................. 6 ,7

1 0 0 ,0
2 ,3

1 0 0 ,0

A kapott kátrányolajokat 15 elméleti tányér
számú kolonnán desztillálva, a 2. sz. táblázatban 
és a 3. ábrán ismertetett eredményekhez jutot
tunk.

2. táblázat

Párlat

Lepárlási Generátor

kátrány

fs 20° % fs 20° O//o

I. — 1 2 0  °C-ig . . 0 ,8 1 9 5 ,8 1 ,4
II. 1 2 0 — 1 7 5  °C-ig . . 0 ,8 1 9 3 ,1 0 ,9 5 6 3 ,7

III. 1 7 5 — 1 8 5  °C-ig . . 0 ,9 8 9 4 ,6 1 ,0 1 8 7 ,0
IV. 1 8 5 — 2 0 5  °C-ig . . 0 ,9 8 6 4 ,9 1 ,0 1 1 1 7 ,2
V. 2 0 5 — 2 3 0  °C-ig . . 0 ,9 7 5 1 4 ,8 0 ,9 9 2 1 6 ,0

VI. 2 3 0 — 2 5 0  °C-ig . . 0 ,9 6 7 4 ,2 0 ,9 8 5 2 0 ,6
VII. 2 5 0 — 3 1 0  °C-ig . . 0 ,9 6 6 1 7 ,3 0 ,9 7 1 2 5 ,6

Maradék ............ 4 0 ,4 6 ,8
Veszteség............ 4 ,9 1 ,7

1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

3. ábra. Tőzeg-generátor (II) és lepárlási (I) kátrányból 
nyert olajok desztillációs görbéi.

Az 1. és 2. sz. táblázat adataiból megállapít
ható, hogy a nagyfokú másodlagos hőbomlás 
következtében a generátorkátrány szuroktartalma 
lényegesen nagyobb a lepárlási kátrányénál. A 
kátrányolajok desztillációs eredményei pedig azt 
mutatják, hogy a lepárlási kátrány lényegesen 
több labilis, bomlásra hajlamos vegyületet tar
talmaz — éppen a másodlagos bomlás hiánya 
miatt — mint a generátorkátrány. Ezt mutatja 
az, hogy a kolonnán való desztillálás aránylag 
hosszú ideje alatt a lepárlási kátrányból kapott 
olajok sokkal nagyobb mértékben polimerizálód- 
nak (maradék mennyisége).

4. ábra. Tőzeg-generátorkátrányból (II) és lepárlási 
kátrányból (I) kinyert fenolkeverékek desztillációs 

görbéi.

A 3. sz. táblázat a kátrányolajokból kipre
parált nyers fenolkeverék összetételét adja meg 
fenolkeverékre (a), ill. kátrányra (b) számolva. 
A fenolelegyek desztillációs görbéje a 4. ábrán 
látható.

3. táblázat

Komponens

Lepárlási Generátor

kátrány

a b a b

Fénol ................................ 2 ,8 0 ,4 5 2 4 ,0 3 ,6 2
o-krezol ............................ 1 8 ,5 2 ,9 5 1 4 ,2 2 ,1 2
p-m-krezol........................ 2 9 ,0 4 ,6 3 2 5 ,5 3 ,8 4
Xilenolok 2 1 0  °C-ig........ 1 2 ,2 1 ,9 2 1 0 ,3 1 ,5 4
Maradék .......................... 3 7 ,5 5 ,9 8 2 6 ,0 3 ,9 2

Összesen .......................... 1 0 0 ,0 1 5 ,9 3 1 0 0 ,0 1 5 ,0 4
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A 3. sz. táblázat kiértékelésénél elsősorban 
a két fenolkeverék fenoltartalmában mutatkozó 
nagy különbséget kell kiemelnünk. A másod
lagos hőbomlás során a generátorkátrányban 
igen sok fenol keletkezik, ezzel szemben a lepár
lási kátrány azonos hőfokhatárok között forró 
párlataiból kinyerhető fenolkeverék fenoltartalma 
rendkívül kicsi, az előzőnek csupán 11,7%-a.

Meg kell még említenünk a két kátrány azon 
közös tulajdonságát, ami a külföldi irodalommal 
egybevetve, a tőzegkátrányok közös sajátságá
nak látszik : azt ugyanis, hogy a p-m-krezol 
frakció m-krezol tartalma igen alacsony : 12,
illetve 16%. A külföldi adatok — elsősorban 
Stadnikov adatai (4) — szerint sem emelkedik ez az 
érték 20% fölé.

5. ábra. Tőzeg-generátorkátrányból (II) és lepárlási kát
rányból (I) kinyert báziskeverékek desztillációs görbéi.

A desztillációs vizsgálat összehasonlító ada
tainál végül a 4. sz. táblázatban a kátrányolajok
ból kipreparált nyers báziskeverékek adatait, 
illetve az 5. sz. ábrában desztillációs görbéjét 
adjuk meg.

4. táblázat
Lepárlási Generátor

A báziskeverékből 
átdesztillált párlat kátrány A bázis 

jellege
% %

— 1 2 0  °C-ig . . . 2,4 Piridin
1 2 0 — 1 4 5  °C-ig . . . — 12,2 Pikolinok
1 4 5 — 1 6 5  °C-ig . . . — 3 1 ,5 Lutidinek
1 6 5 — 2 2 0  °C-ig . . 88.0 2 0 ,5 Kollidinek

Maradék .............. 12,0
100,0

3 3 ,4
1 0 0 ,0

és maga
sabb
homológok

A táblázat adataiból látható, hogy a lepár
lási kátrányból kipreparált szerves báziskeverék 
piridint, pikolint és lutidint — vagyis alacsonyabb 
homológokat — egyáltalán nem tartalmaz, ha
nem elsősorban kollidineket és magasabb homoló
gokat ; a generátorkátrány viszont inkább a ma
gasabb homológokban szegény.

c) A racionális elemzés eredményei
A két kátrány racionális elemzésének adatait 

az 5. sz. táblázatban láthatjuk.

5. táblázat
Lepárlási Generátor

kátrány

% %

Por .................................................... 0 ,0 4,5
Aszfaltanyag ..................................
Egyéb benzinben oldhatatlan anyag

1 4 ,6
3 ,0 } 5,2

Polimerizálható savanyú olajok . . 3 6 ,8 3 2 ,1
Egyéb savanyú vegyületek .......... 9 ,7 1 2 ,1
Parafin ........................................... 1 8 ,2 1 4 ,6
Egvéb neutrális vegyületek.......... 1 7 ,6 3 1 ,4

9 9 ,9 9 9 ,9

A két kátrány jellegének megfelelően a racio
nális elemzés adataiból is láthatjuk, hogy a másod
lagos bomlást nem szenvedett lepárlási kátrány
ban több a bomlásra hajlamos, labilis szerkezetű 
aszfaltanyag, és polimerizálható savanyú olaj, 
valamint több a parafin van.

6. A vizsgálatok alapján levonható következ
tetések

A két különböző vizsgálati eljárás adatainak 
birtokában igen érdekes problémának látszott 
a kétféle módszerrel kapott eredmények össze
vetése.

Az összevetéssel először csupán azt kívántuk 
elérni, hogy a kátrány desztillálásakor vissza
maradó szurok kémiai jellegéről adatokat kap
junk. A két módszer ilyen kiértékelésével egyál
talán nem találkoztunk az irodalomban, pedig 
a következtetések nem csupán a szurok össze
tételére adnak értékes támpontokat, hanem ezek 
alapján a kátrány desztillálásakor lejátszódó folya
matok irányára is következtetni tudunk. A 6. sz. 
táblázatban adjuk meg a generátorkátránynál a 
racionális elemzés adatai alapján számított szurok
összetételeket .

6. táblázat
Szurok Párlat Szurok Párlat

kátrányra
számolva

szurokra, ill. 
párlatra 

számolva

% % % %

P o r .................................... 4.5 6 ,8
Aszfalt és egyéb oldhatat-

lan anyag .................... 5,2 — 8 ,0 —

Polimerizálható savanyú
o la jok ............................ 2 7 ,5 4 ,6 4 2 ,0 1 3 ,3

Egyéb savanyú olajok . . — 12,1 — 3 4 ,9
Parafin ............................ 1 3 .9 0,7 2 1 ,2 2 ,0
Egyéb neutrális vegyületek 1 4 ,3 1 7 ,1 2 2 ,0 4 9 ,8

6 5 ,4 3 4 ,6 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

A szurok összetételének számítását a követ
kező meggondolások alapján végeztük :

A kátrány desztillációs vizsgálata során teljes 
egészében a szurokban maradnak : a portartalom, 
az aszfaltanyagok és egyéb benzinben oldhatatlan 
anyagok. A párlatba kerül az összes nem poli
merizálható savanyú vegyület és a desztillációs 
vizsgálat adatai szerint megoszlik a polimerizál
ható savanyú olajok, a parafin és az egyéb
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neutrális anyagok mennyisége. Ez utóbbit úgy 
osztjuk meg, hogy a párlatban meghatározott 
egyes komponensek mennyiségét levonjuk a racio
nális elemzéssel a teljes kátrányra meghatározott 
értékből és a különbség adja meg a szurok meg
felelő adatait. így az egyes komponensek úgy 
oszthatók meg a párlat és a szurok között, hogy 
az értékek a desztillációs elemzés értékeivel össz
hangban legyenek.

Az 5. sz. táblázatból látható, hogy a két vizs
gálati módszer összhangban van és az eredmények 
fenti meggondolások alapján való együttes ki
értékelésével reális képet nyerhetünk a szurok 
összetételéről. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy ezzel a módszerrel nem kaphatjuk meg a 
szurok pontos összetételét, mivel nem veszi szá
mításba a desztillálás közben bekövetkező vál
tozásokat. Ezekre a viszonylag kis mértékű vál
tozásokra vonatkozóan csak akkor kaphatunk 
adatokat, ha a racionális vizsgálati módszert 
nagyobb mennyiségekkel preparative is elvégez
zük és a kinyert komponenseket külön-külön 
desztillációs vizsgálatnak vetjük alá. Ilyen hosz- 
szadalmasabb vizsgálat elvégzésére e tőzegkátrá
nyoknál nem volt módunk ; ezt további kátrány
féleségek vizsgálatánál azonban el kívánjuk vé
gezni és ugyancsak itt kívánjuk munkánkat a 
desztillálás során visszamaradó szurok racionális 
elemzésével is kibővíteni. Annyi azonban az eddi
giek alapján is megálapítható, hogy — a lepárlási 
kátránnyal szemben — a változások viszonylag 
kis mértékűek és az adott kiértékelési módszer 
hibahatárain belül vannak.

Nézzük ezek után a lepárlási kátrány párla
tainak és a visszamaradó szuroknak hasonló módon 
számított összetételét (7. sz. táblázat).

7. tá b lá za t
Szurok P árla t Szurok Párla t

ká trány ra
számolva

párla tra , ill. 
szurokra 
számolva

% % % %

P o r ....................................
A szfalt.............................. 14,6 — 29,4 —

Egyéb oldhatatlan anyag 
Polimerizálható savanyú 

olajok............................

3,0 — 6,0 — -

27,1 9,7 54,3 19,4
Egyéb savanyú olajok . . ---- 9,7 — 19,4
Parafin .......................... 5,1 13,1 10,3 26,1
Egyéb neutrális vegyüle

tek ................................ — 17,7 ____ 35,1
49,8 50,2 100,0 100,0

A táblázat adatai arra mutatnak, hogyha az 
előzőkben megadott szempontok alapján végez
zük a két elemzési eredmény összehasonlítását, 
akkor a két eredmény nincsen összhangban, és 
még ha feltételezzük, hogy a kátrányban eredeti
leg jelenlévő összes neutrális vegyület a desztillá
lás során a párlatba kerül, akkor is csupán 50,2% 
párlatot kapunk a számítás szerint. Ezzel szemben 
a desztillálás során 56,6% olajat, valamint 36,7% 
szurkot kaptunk, és a gáz +  veszteség értéke 
6,7% volt, azaz az olaj : szurok arány 60,7 : 39,3- 
nak adódik.

Herédy—E ttre: A tözegkátrány keletkezése

Az eredményekből az a következtetés von
ható le, hogy a kátrány desztillál ásakor nagyfokú 
hőbontás következik be és a desztilláció során 
kapott termékek vizsgálatából a bomlás irányára 
nézve is kapunk adatokat. A desztilláláskor ka
pott 56,6% olajpárlat 67,9%-a volt neutrális (és J  
bázikus) vegyület, azaz kátrányra számolva 
38,5% neutrális vegyületet tartalmazott ; ezzel 
szemben a racionális elemzés adatai alapján szá
mítási módszerünkkel csupán 13,1 +  17,7 =  30,8 
százalék volt kimutathátó, tehát a desztillálás 
során (kátrányra számolva) legalább 38,5 — 30,8 =
=  7,7 neutrális vegyület keletkezett. Legelsőnek 
feltehetően a bomlásra hajlamos aszfalt-anyagok 
és a polimerizálható savanyú olajok egy része 
bomlik el, és a bomlás iránya fentiek alapján az, 
hogy elsősorban neutrális karakterű vegyületek 
keletkeznek a bomlás során. Ezen felül a desz
tillálás során észlelt jelentős gázfejlődés és az 
átlagosnál jóval nagyobb desztillálási veszteség 
is ezzel a bomlással magyarázható. Ezt a feltevé
sünket támasztja alá az is, hogy a magasabb pár
latok ledesztiilálásakor jelentős mennyiségű (ezekre 
a párlatokra számítva kb. 5%) bomlásvíz kelet
kezett.

A két vizsgált kátrány keletkezési körülmé
nyei közötti különbség a kátrányokból kinyerhető 
két fontos vegyületcsoport — a fenolok és a piri- 
dinbázisok — összetételére is igen lényeges be
folyással volt. Mindkét vegyületcsoportnál meg 
volt állapítható, hogy a homológ sor első tagja 
egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben kelet
kezik közvetlenül a tőzeg lepárlásakor és ezek a 
vegyületek elsősorban a primer kátrány másod
lagos hőbomlásának termékei. Az alkil-csopor- 
toknak (főleg a metil-csoportoknak) az aromás 
gyűrűről való lehasadása tehát az öblítőgázas 
lepárlás körülményei között nem játszódik le, 
hanem csupán a generátor-eljárásnál lejátszódó 
erélyesebb hőbontáskor következik be jelentősebb 
mértékben.

Igen érdekes továbbá, hogy az egyértékű 
fenoloknál a kátrány másodlagos bomlásakor 
lényegileg csak a fenol mennyisége növekszik, a 
krezolok mennyisége nagyjából változatlanul 
marad, ezzel szemben a piridinbázisoknál nem
csak a piridin hiányzik a lepárlási kátrányból 
kinyerhető termékek közül, hanem a piko- 
linok és a kollidinek is és ezek csak a kátrány
gőzök másodlagos hőbomlása során keletkeznek.
Ez azt mutatja, hogy a fenolhomológoknál az egy 
és két metil-csoportot tartalmazó vegyületek 
keletkezéséhez nem szükséges erősebb hőbontás, 
ezek már a lepárlási kátrányban is jelen vannak. 
Ezzel szemben a szerves bázisoknál már az egy 
vagy két metil-csoportot tartalmazó piridin- 
homológok (pikolin, lutidin) keletkezéséhez is erős 
hőbontás szükséges, amit az bizonyít, hogy a le
párlási kátrányban ezek teljesen hiányoznak.

7. Összefoglalás

A vizsgált kátrányféleségek kétféle módszer
rel kapott vizsgálati eredményeinek összehason
lításával bebizonyítottuk, hogy
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a) a tőzeg lepárlásakor élsőlegesen kelet
kező kátrány igen sok bomlásra hajlamos nagy 
molekulasúlyú terméket tartalmaz. Ezek a kát
rány desztillálásakor jelentős részben elbomlanak 
és főleg cseppfolyós és gázalakú szénhidrogénekké 
alakulnak.

b) az elsőlegesen keletkező kátrányban 
(ill. párlataiban) viszonylag igen kevés a fenol 
és a piridin, valamint a piridin metil- és dimetil- 
származéka. Ezeknek a mennyisége a kátrány 
desztillálásakor sem növekszik számottevő mér
tékben, ami azt jelenti, hogy a primer kátrány 
desztillálásakor a nagy molekulasúlyú fenol- és 
piridinhomológok nem krakkolódnakszámottevően 
oly módon, hogy belőlük fenol és piridin kelet
keznék ;

c) a generátor-eljárásnál a kátrány másodla
gos bomlása úgy játszódik le, hogy az aszfalt- 
anyagok bomlásán túlmenően a fenol- és piridin- 
homológok is elbomlanak és jelentős mennyiségű 
fenol, valamint piridin és kis molekulasúlyú piri- 
dinhomológ keletkezik. A tőzeg-generátorkátrány 
desztillálásakor már nem következik be számot
tevő mértékű másodlagos hőbomlás;

cl) mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy 
kizárólag vegyipari nyersanyagként való felhasz

nálás szempontjából nézve, a vizsgált öblítőgázas 
lepárlással nyert kátrány viszonylag kevésbbé 
értékes, mivel a feldolgozáskor kinyerhető savas 
és bázikus vegyületek elsősorban kevésbbé fontos 
fenol- és piridinhomológokat tartalmaznak.
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Beszámoló a műszál-ankétról
A Magyar Kémikusok Egyesülete és a Textil

ipari Műszaki és Tudományos Egyesület 1952 
november 18-án és december 9-én műszál-ankétot 
rendezett, melyen a textilipar által felhasználandó 
műszáltípusokat és a felhasználás szempontjait 
ismertették vegyész és textilipari mérnökök 
előtt.

Az ankét célja — mint ahogy ezt Ajtay 
Miklós miniszterhelyettes elvtárs bevezetőjében 
kifejtette — az egész műszálkérdés széles skálájú 
felvázolása mellett a műszálat feldolgozó, illetve 
felhasználó ipar néhány soronkövetkező feladatá
nak megvitatása.

Az ankét feladata megteremteni a vegyészek 
és textilipari szakemberek közötti együttműkö
dést. A széleskörű együttműködés célja nyilván 
az, hogy a vegyipar megismerje a feldolgozó
iparnak a műszálgyártással kapcsolatos igényeit 
és kívánságait, és ezeknek figyelembevételével 
állapítsa meg az iparfejlesztés programmját, a 
feldolgozóiparnak pedig meg kell ismernie a 
műszálgyártás lehetőségeit.

Ajtay elvtárs bevezetőjében az ankét célja
ként a gyártók és felhasználók közötti „közös 
nyelv“ kialakítását is megjelölte, hogy a műszálak
nak mindazok a tulajdonságai, melyek a feldol
gozás szempontjából döntőek, jól meghatározott 
fizikai, fizikai-kémiai, mechanikai és kémiai mód
szerekkel mérhetők és definiálhatók legyenek. Az 
ankéton Verden Ferenc, a Magyar Viscosa-Gyár 
főmérnöke tartott előadást, melyben a hazai 
viszkóz műselyem és műszálgyártás jelenlegi mód

szereit, fejlesztésének irányát és problémáit tár
gyalta, valamint azt, hogy mi módon volna lehet
séges a textilipar jogos követeléseit és kívánságait 
kielégíteni.

A viszkóz műselymek és műszálak jelentősége 
világviszonylatban óriási. 1942—43-ban a világon 
forgalomba hozott műszálak 80—85 %-a viszkóz 
eljárással készült. Ma már a szintetikus szálak 
gyártásának hatalmas méretű fejlődése ezt az 
arányt bizonyos mértékben eltolta a viszkóz 
rovására, azonban a viszkóz termelése — abszolút 
számokat tekintve — gyártásának megkezdése 
óta állandóan növekszik.

A viszkóz műszálalapanyagafenyő-,ill. bükkfa- 
cellulóze 90—95%alfa cellulóz-tartalommal. A mű
selyem gyártására legalkalmasabbak a lassan 
növő, tömör, gyanta- és hamuszegény északi, tehát 
szovjet, svéd, norvég, finn és kanadai fenyőfajták. 
Újabban facellulóz helyett tisztított pamuthulla
dékot, pamutlinterst és — kevésbbé kényes fel
használási területekre — szalmacellulózt használ
nak nyersanyagként.

Verden kartárs előadásában rámutatott 
azokra a műszaki feladatokra, melyek elsősorban 
a nyersanyag egyenletessé tétele, másodsorban a 
szálhúzáshoz használatos berendezések kicserélése 
(merev és nem merev orsók problémája) és a 
mosókapacitás szűk volta miatt fennállanak. 
A cellulóz műszálakról szóló előadás végén az 
előadó röviden beszámolt azokról a műszaki 
fejlesztési lehetőségekről, amelyek a viszkóz mű
szál minőségének jelentős javulását eredményez
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hetik, így a szálhúzás utáni többszáz %-os szál
nyújtási módszerről, a viszkóz-fonal vízfelvevő 
képességét csökkentő műanyag felhasználásával 
történő kikészítő eljárásokról.

A hazai cellulóz-szál ipart ismertető, a fel
használók szempontjából igen jelentős érdekes- 
ségű előadás után számos hozzászólás hangzott 
el —- főleg a felhasználók köréből —, akik a minőség 
javításának problémáját, továbbá a szovjet és 
népi demokráciák tapasztalatainak felhasználásá
nak kérdését vetették fel, valamint azokat a 
problémákat, amelyek a, viszkóz-szálból készült 
kord-fonal nagyobbmérvű ipari felhasználása során 
a gyártás kikísérletezésével és kiszélesítésével kap
csolatban felmerülnek.

Ajtay miniszterhelyettes elvtárs hozzászólá
sában utalt arra, hogy a viszkóz műszálakkal kap
csolatos előadás, amely az ipar problémáinak és 
eredményeinek összefogása volt, bizonyítja a vegy
ipar és textilipar együttműködésének szükséges
ségét. Számos olyan probléma van, melyre meg
felelő együttműködés alapján aránylag gyors és 
különösebb műszaki-tudományos munkát nem 
igénylő megoldás készülhet és ez jelentős minőség- 
javulást eredményezhet mind a Viscosa-gyárban, 
mind pedig a felhasználó textilipari üzemekben.

Zilahy Márton egyetemi tanár hozzászólásá
ban a közös nyelv szükségességére hívta fel a 
figyelmet, mert nem lehetséges, hogy a viszkóz
szálat előállító gyárban más meghatározást alkal
mazzanak, mint a textilgyárakban. így például 
a viszkózgyártás során a szálhúzás folyamatára 
a „fonás“ megjelölést alkalmazzák. Feltétlenül 
gondolni kell azonban arra, hogy milyen zavarokat 
okozhat ez a kifejezés „műszálat fonni“. Ez 
jelentheti tehát egyrészt a szál húzását, másrészt 
jelentheti és jelenti is általában a textilipari, fonó
gyári felhasználást. Ilyen szóhasználat természe
tesen csak félreértésekre vezethet.

A jelenleg gyártott hazai műszálipar ismer
tetése után Borsodi Lóránt a fehérje-alapú mű
szálak előállításáról és tulajdonságairól tartotta 
meg előadását.

A természetes alapú műszálak második nagy 
csoportját a fehérje-alapú szálak alkotják, melyek 
előállítása gazdasági szempontból igen előnyös, 
mert általában minden növényi, fehérjetartalmú 
hulladék— megfelelő gyártási technológiával— szál 
gyártására alkalmas. A fehérje műszálak gazdasági 
jelentőségét különösen alátámasztja az a szám
adat, mely egy hold termőföldből nyerhető textil
ipari alapanyag mennyiségét határozza meg. Egy 
hold földön 100 kg gyapot vagy 10 kg gyapjú 
termeléséhez szükséges takarmány, ill. kb. 200— 
300 kg fehérje-alapú műszál alapanyag termelhető.

A természetes fehérjékből előállított szálakat 
az 1930-as évek végétől kezdték felhasználni. A 
szálak előállításának elvi alapja a gyapjú fe
hérje jellege, mely köztudomásúan keratin. A 
vegyészek számára a fehérjehulladék (növényi 
és állati fehérjék, mint paták, toll, szójabab, 
kukorica-keményítő gyártási melléktermék stb.) 
képezték a fonálkészítés nyersanyagát.

A műszál gyártására felhasznált fehérjéktől 
megkívánták, hogy szferokristályok kialakulására

alkalmas legyen, erősen poláros molekulákból áll
jon és molekulasúlya ne legyen kevesebb 12 000- 
nél. A fehérjét a felhasználás előtt először denatu
rálják, majd regenerálva megfelelő híg oldatot 
kell előállítani. A fehérjeoldat szűrése, tisztítása 
után játszódik le a szálhuzási eljárás. A kicsapott 
fehérjeszálat formaldehiddel kell kezelni, hogy a 
késztermék vízben ne duzzadjon.

Az oldószerek széles skálája használható fel 
megfelelő minőségű regenerált fehérjeszálak elő
állítására. Megjegyzendő azonban, hogy ezek a 
fehérjeátalakítási reakciók, melyek molekula
lebomlást idéznek elő, gyengítik a fehérjék mecha
nikai szilárdságát. A denaturálással, majd regene
rálással lejátszódó lebontódások idézik elő, hogy 
pl. selyemhulladékból készült regenerált fehérje
szál szakítási szilárdsága legfeljebb 50%-a a ter
mészetes selyem szakítási szilárdságának.

A legelső regenerált fehérjeszál zselatinból 
készült 1894-ben. (Vandura-műselyem.) Ezt kö
vette a kazeinműselyem, melynek laboratóriumi 
kísérletei 1904-ben kezdődtek el, de nagyüzemi 
előállítására csak 1934—38-ban került sor. A leg
első nagy mennyiségben használt és nagyüzemi- 
lég gyártott fehérje-alapú műselyem az Olasz
országban kidolgozott kazein-alapú műselyem, a 
lanital volt. A lanital, ill. a kiindulási fehérje, a 
kazein és a gyapjú, valamint a természetes selyem 
között elemi összetételt tekintve, csupán a kén 
és foszfor, ill. a gyapjúnál csak a kéntartalomban 
van különbség.

A lanital krémszínű, a gyapjúhoz hasonló 
szálas anyag. Salétromsav barnára színezi, míg 
a gyapjú színe salétromsav hatására nem változik. 
Szilárdsági tulajdonságai a rugalmasság kivételé
vel megközelítik a gyapjúét.

A lanitalon kívül egyéb állati eredetű fehér
jék felhasználásával (tojás, hal) készülnek és 
készültek műszálak, melyek felhasználása azon
ban nem éri el a lanital mennyiségét.

Volkov szovjet kutató munkássága alapján 
kezdődött meg a növényi fehérjék műszál céljaira 
történő felhasználása. Előbb a szójabab, majd a 
kukorica-fehérje szolgáltatta és szolgáltatja a 
fehérjeműszálak igen értékes alapanyagát. Külö
nösen a kukoricafehérjének, a zeinnek felhaszná
lásával készülő műszálféleség, a vicara tulajdon
ságai hasonlítanak legjobban a gyapjúhoz, és 
számos helyen nemcsak pótolni tudja, hanem teljes 
értékben helyettesíti is a gyapjút. A vicara kel
lemes fogású, lágy és rugalmas. A műselyem 
simulékonyságát és omlósságát egyesíti a gyapjú 
melegtartó- és nedvszívóképességével, valamint 
lágyságával.

A vicara előállításához vagy kukorica-kemé
nyítő gyári, ú. n. keményítőmoslékot lehet fel
használni, vagy a zein kinyerésénél keletkezik 
melléktermékként a keményítő.

Általában megállapítható, hogy a fehérje
alapú műszálak gyártásához szükséges alapanyag 
a növények komplex ipari feldolgozását segítik 
elő, ill. biztosítják, és ily módon lehetőséget nyúj
tanak a termőterületek leggazdaságosabb kihasz
nálására is. Komoly gazdasági előnyük mellett 
önállóan, vagy más textilanyagokhoz keverve,
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legtöbb ruházati célra kiválóan felhasználhatók, 
a feldolgozási módszerek (szövés, fonás, kikészí
tés) a szokványos textilipari gépeken különösebb 
műszaki változtatások nélkül keresztülvihetők.

Az előadáshoz elhangzó hozzászólások első
sorban egyéb növényi fehérjék, így napraforgó- 
mag fehérje, amerikai földi dió fehérje stb. fel- 
használásának kérdésével foglalkoztak, valamint 
a textilipar szempontjából is szükségesnek tar
tották a fehérje-alapú műszálkutatás kiterjesz
tését és a gyártás megindítását.

Az ankét második felében a szintetikus mű
szálak kérdéséről, valamint a műszálak felhasz
nálásával kapcsolatos problémákról számoltak be 
az előadók.

Schwaner Károly, a Műanyagipari Kutató 
Intézet osztályvezetője a szintetikus műszálakkal 
kapcsolatos problémákról tartott előadást. Elő
adásában azt kívánta bebizonyítani — ami a 
Szovjetunió és más iparilag fejlett országok tapasz
talatai alapján ma már műszakilag teljes mérték
ben elfogadott — hogy a szintetikus műszálak 
gazdasági jelentősége nemcsak azért igen nagy, 
mert a pamut és a gyapjú helyettesítését szolgál
ják, hanem azért is, mert kémiai behatásokkal, 
hővel, öregedési jelenségekkel, rothadással szem
beni ellenállóképessége, vízállóképessége lényege
sen nagyobb a természetes szálakénál. Ha meg
vizsgáljuk a szintetikus és a természetes szálas
anyagok mechanikai tulajdonságait, szakítási szi
lárdságát, rugalmasságát stb., akkor a szintetikus 
szálak által elérhető értékek sokszorosan a termé
szetes szálak értékei fölé kerülhetnek. Felismerve 
a szintetikus műszálak fentiekben említett jó 
tulajdonságait, a Szovjetunióban is és más 
iparilag fejlett országokban állandóan növelik 
a szintetikus műszál termelését, valamint javít
ják a minőséget. így például ismeretes, hogy a 
nylonszálak a hajlítás helyén, különösen meleg
víz hatására, töredeznek. A kísérleti munka célja, 
hogy különböző vegyületekkel, pl.’ formaldehid 
adagolásával, ezt a hibát kiküszöböljék és a nylon
szálat a jelenlegi széleskörű felhasználása mellett 
alkalmassá tegyék egyéb felhasználási terüle
tekre is.

A szintetikus műszálakról szóló előadásában 
Schwaner kartárs a polivinilklorid és poliamid 
típusú műszálak ismertetésére tért ki. Utó
klórozott PVC-ből állítható elő a nemzetközi pia
con Pé-Cé, Rhovyl, Fibravyl, Thermovyl, Isovyl 
márkaneveken ismeretes műszáltípus. Ez volt az 
első nagy üzemszerűen előállított szintetikus mű
szál, melynek előkísérletei a nagy orosz kutató, 
Ostromislenszkij nevéhez fűződnek. A Pé-Cé 
szálat a gyapjú- és fésüsfonóipar, valamint a 
pamutfonóipar használja fel, elősorban szűrő
vásznak, trópusi sátorlapok, főleg a vegyipar ré
szére szükséges munkaruhák, zsákvászonpótlók, 
ipari tömlők gyártására. A Pé-Cé szálból készült 
textiliák víztaszító tulajdonságuk miatt kiválóan 
alkalmasak fürdőruhák, harisnyák, köt-szövött- 
áruk, krepp- és nemezutánzatok előállítására. 
Vastagabb Pé-Cé szálból készült halászkötelek és 
hálók is kiválóan beváltak. A szál legsúlyosabb 
hibája az aránylag alacsony lágyuláspontja

(80—90 C°), melyen kopolimerizáció segítségével 
kívántak változtatni. így jöttek létre a különböző 
vinilacetát-tartalmú vinilklorid kopolimerek, Vi- 
nyon-típusok, melyek szakítási szilárdsága, hő
állóképessége lényegesen jobb és így felhasználási 
területe lényegesen szélesebb a Pé-Cé szálénál.

A jóminőségű Vinyon-szál molekulasúlya 
10—28 000 között van. Az előbbiekben felsorolt 
előnyén kívül a Vinyon-szál, szemben a Pé-Cé 
szállal, könnyebben színezhető, kikészíthető, igen 
nagy az alakállósága, továbbá szerves oldószerek
kel szemben is kiváló ellenállóképességű.

Vinilklorid és akrilnitril kopolimer vezetett 
a legutolsó évek legnagyobb reményekre jogosító 
műszálaihoz, az Orlon-típusú műszálféleségekhez. 
Az Orlon-műszál ma már csak akrilnitrilt tartal
maz és aránylag egyszerű előállítási módja, 
olcsó nyersanyagai, kiváló mechanikai szilárdsági 
értékei, nagymérvű kopásállósága, kemikáliákkal 
szembeni ellenállóképessége, kiváló színezhetősége, 
szinte korlátlan felhasználást biztosítanak részére. 
Az Orlon-szálaknak fentiekben említett kiváló 
tulajdonságai közel hozzák a megvalósuláshoz 
a műszálkutatóknak azt az elképzelését, hogy 
olyan mesterséges szálat készítsenek, melynek 
tulajdonságai a hernyóselymet közelítik meg és 
előállítási költségei nem lényegesen nagyobbak 
a pamuténál.

A szintetikus műszálak másik nagy csoport
jának legjellegzetesebb kéviselője a nylon, perion 
néven ismert szuperpoliamid-típusú műszál. A 
nylon-, perion-típusú műszálak jelentősége messze 
túlszárnyalja az összes többi szintetikus műszála
kat, mert fizikai és mechanikai tulajdonságaik 
alkalmassá teszik a ruházati és műszaki textiliák 
szinte minden területen való felhasználására. A 
Szovjetunióban kapron, Lengyelországban stylon, 
Csehszlovákiában silón és a Német Demokratikus 
Köztársaságban perion L. néven folyik kapron- 
laktám alapú szuperpoliamid gyártása, míg a 
Szovjetunióban és a népi demokráciákban a poli- 
amino-kaprolaktám, nyugaton a nylon 66 elneve
zésű hexametilénadipát típusú műszálak gyártása 
terjedt el. Mindkét műszáltípus alapanyaga a 
fenol, azonban kedvező kísérletek folytak és 
folynak a fenolnak furfurollal való pótlására.

Az előadó ismertette a különböző műszál
típusok előállítási módján kívül a felhasználással 
kapcsolatos problémákat is. Mint ismeretes, a 
nylon egyik legfontosabb felhasználási területe 
a női harisnya-készítés. Ezt a felhasználási terü
letet a nylon-műszál nagyfokú rugalmassága, igen 
jelentős kopásállósága biztosítja. A fenti tulaj
donságokon kívül jelentős szakítási szilárdsági 
érték (kapron 11 gr/den) biztosítják a nylon-mű
szálnak autókerékköpeny (kord), különböző mű
szaki kötéláruk, szövetek, szalagok céljaira való 
felhasználását.

A ruházati célra történő felhasználást a nagy
mérvű kopási ellenállás biztosítja, mely a legjobb 
minőségű lenáru értékénél is tízszer nagyobb. 
A poliamid-műszálak tulajdonságainál meg kell 
még említeni a melegtartóképességet, a vegyi- 
anyagokkal szembeni ellenállást, jó tisztítható
ságot, mely a szálak felületének simasága miatt
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észlelhető. A szintetikus műszálak sorában még 
megemlítésre kerültek a poliészter-típusú (terilén, 
dacron) műszálak, melyek tulajdonságai a nyloné
hoz hasonlítanak.

Az előadást követő vitában a hozzászólók 
a Pé-Cé szál előállításának fontos műszaki pro
blémáit, valamint a perion L és a nylon 66 mű
szálak előállításával kapcsolatos műszaki állás- 
foglalásokat ismertették. Az ankét utolsó előadása 
Zilahi Márton egyetemi tanárnak a műszálak fel- 
használásával kapcsolatos textilipari szempontok
ról szóló beszámolója volt.

Zilahi professzor azokat a szempontokat vizs
gálta meg, melyek a műszálfelhasználás kér
désében jelentősek. Nem kétséges ugyanis, hogy 
a műszálak helyes felhasználása csak a tulajdon
ságaik, avagy tulajdonságaik alapján készíthető, 
ill. tervezendő keverékek tulajdonságainak isme
rete alapján történhet. A textilanyagok tervezése 
lényegesen nehezebb feladat, mint egy általános 
műszaki tervezési munka, mert a szálas anyagok 
fonásuk, szövésük és kikészítésük során számos 
olyan változáson mennek keresztül, melyek pon
tosan nem definiálhatók, továbbá igénybevételük 
módja egyszerűbb mechanikai hatásokkal nem 
fejezhető ki. A ruha viselése közben jelentkező 
igénybevételek túlságosan komplexek ahhoz, hogy 
megbízhatóan számbavehetők és mérőszámokkal 
kifejezhetők legyenek. A ruházati cikkekkel szem
ben olyan követelmények jelentkeznek, mint 
például szövetek esése, azok fogása, gyűrődési 
viszonyai, kopásellenállása, mérettartása, viselésé
nek kellemes vagy kellemetlen érzése, mely köve
telményekkel a tervezők ma még számszerűen 
számolni nem tudnak. Az ezen a téren elért szov
jet eredmény azonban lehetővé teszi, hogy bizo
nyos tervezési adatok már most is rendelkezé
sünkre álljanak és további fejlődésre a megkezdett 
úton lehetőségünk van.

Zilahi elvtárs a felhasználás szempontjából 
legfontosabb műszáltulajdonságokat az alábbiak
ban foglalja össze :

1. Szálfinomság. A műszál finomsága a mű
szálfonál sok tulajdonságát dönti el. így elsősorban 
a műszál finomságától függ a fonálegyenletesség 
mértéke is. A műszálak komoly előnyét jelenti 
a természetes szálakkal szemben az a tény, hogy 
a finomabb műszál előállítása sem kerül többe, 
mint a durváé, szemben a gyapjúval és a pamuttal. 
A finom szálból készült fonál hajlékonyabb, 
puhább, jobb esésű szövetet ad, hőszigetelőképes
sége is jobb, mint a hasonló súlyú, durvább szál
ból készült fonálé.

2. Szálhosszúság. Ezt a tulajdonságot te
kintve, a műszálak szintén előnyösebb helyzetben 
vannak, mint a természetes szálak. A műszál 
gyártási technológiával ugyanis a különböző tí
pusú fonási rendszerek számára a legkedvezőbb 
szálhossz gyártható. A fejlődés a szálhosszak foko
zott növelése felé irányul, azonban tekintettel arra, 
hogy a meglévő gépi berendezések ennek határt 
szabnak, a »műszálak előállításánál újabban az 
állandó szálhossz helyett váltakozó szálhosszú 
fonalak előállítására is sor kerül.

3. Hullámosság. A gyapjúszálak íveltsége a

melegtartó szerkezetek kialakítása szempontjából 
lényeges fontosságú. Ezért szükséges a műszálak
nál is megfelelő hullámosság biztosítása, amely 
vagy hőkezeléssel, gyors szárítással vagy fokozott 
nyújtással érhető el. Természetes ezek a hullámo- 
sítási eljárások hatása csak akkor lesz érezhető, 
ha a fonás közben fellépő feszültségek e hullámo- 
sítást nem szüntetik meg.

4. Szakítószilárdság. A műszálak szakító
szilárdsága nagyrészt irányítható a szálhúzást 
követő nyújtási eljárással. Ily módon 11 gr/den 
szakítási szilárdságú műszál is előállítható. Ruház
kodási célra ily nagy szakítási szilárdságú értékű 
fonál nem szükséges, sőt egyes célokra (krepp
fonál) csupán nyújtatlan szál alkalmas.

5. Nyúlás. A  ruházati célokra szolgáló szö
vetek előállításánál a nyúlási érték döntőnek 
tekintendő tényező. Kis nyúlású szálas anyagok, 
mint a viszkózszál, gyapjúval keverve nagyobb 
nyújtásnak kitett helyeken kiszakadnak. A nyúlás 
felosztható maradó és rugalmas nyúlásra. Ha a 
nyúlás rugalmas, akkor a szövet gyűrődésmentes
nek tekinthető. A rugalmatlanság gyűrődést okoz. 
A nyúlás nagysága a kikészítésnél is döntő, mert 
a szövetet a kikészítőműveletben nem meg
határozott erővel, hanem meghatározott nyúlásra 
vesszük igénybe.

6. Munkabírás. A szálas anyagok egyszeri 
igénybevétele és tehermentesítése során a vissza- 
alakuláskor munkaveszteség figyelhető meg. Mi
nél nagyobb ez a munkaveszteség, annál inkább 
gyűrődésmentesnek tekinthető a szövet.

7. Nedvszívás. Ruházati cikkeket tekintve, 
elsősorban a fehérneműeket, a vízfelvevőképesség
nek igen nagy jelentősége van. Meleg és nedves 
éghajlatú vidékeken a felsőruházati cikkek víz
felvevőképessége is kívánatos. A szintetikus mű
szálak ebből a szempontból nem minden esetben 
megfelelőek. A rossz vízfelvevőképesség egyúttal 
szinezési nehézséget is jelent, ellenben megkönnyíti 
a tisztíthatóságot.

8. Melegtartás. A műszálszövetek melegtartá
sát ugyanazok a tényezők határozzák meg, mint 
a természetes szálból készült szövetekét. Tehát 
a szál anyagának hővezetőképessége alárendelt 
jelentőségű, csupán a szálak közötti üregek a fon
tosak. Ezek alapján a műszálak közül a jó hullá- 
mosítottak, melyek több üreg létrehozását teszik 
lehetővé, jó melegtartóak. A melegtartás csak 
akkor állandó, ha a szövet használata közben nem 
tömörödik. A rugalmasság tehát ebből a szempont
ból is alapvető kívánság.

9. Hőmérséklethatás (termoplasztikusság). 
A szintetikus szálak termoplasztikus tulajdonsága 
általában káros. A kis hőállóságot a szál nyúj
tásával, a molekula rendezésével lehet növelni.

10. Mérettartás. A gyapjúszöveteken észlelt 
nedves kezelés utáni méretcsökkenés a szintetikus 
műszálak felhasználásával csökkenthető. Külön
böző méretrögzítési eljárások ismeretesek, mint 
a forróvizes, 3 atmoszférás gőz, 220 C° meleglevegő
vel történt kezelés, valamint forró fémfelületekkel 
való érintkeztetés, mely a zsugorodás mértékét 
a gyapjúzsugorodás egyharmad-egynegyedére 
csökkenti.
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11. Kopásellenállás a ruházati cikkek egyik 
legdöntőbb tulajdonsága, melynek tervezése azon
ban ma még a legkezdetlegesebb állapotban van. 
Az eddig alkalmazott vizsgálati módszerek alap
ján a szintetikus szálak igen kedvező viselke- 
désűek. Ez a tulajdonság annyit jelent, hogy 
különösen az erős dörzsölésnek kitett ruházati 
cikkek, harisnyák, férfi rövid harisnyák nyers 
anyagába célszerű megfelelő kopásellenállású 
szintetikus szálat keverni.

12. Vegyiellenállás. E' szempontból a szin
tetikus szálak a természetes szálakat messze felül
múlják.

13. Időjárással szembeni ellenállás. A fény, 
eső, hó, fagy és penészgombákkal szemben a 
szintetikus szálak ellenállóképessége lényegesen 
nagyobb a természetes szálakénál. Míg a természe
tes szálak a szabadban aránylag igen gyorsan 
tönkremennek, a szintetikus szálak, különösen az 
Orion, 1 év után is alig gyengül.

14. Szikraállás. A műszálak termoplasztikus- 
ságuk folytán a cigaretta és pipa szikrájától, 
valamint a gyufa lángjától megolvadnak.

A műszálkeverékek készítése a fentiek alap
ján a következő előnyökkel jár : javítja a termé
szetes szálak, főleg a rövid szálhosszúságú pamutok 
fonhatóságát. A nedves szakítószilárdság nő, a 
nedves és száraz zsugorodás csökken, a méret és

alaktartás javul. Bolyhozott áruk bolyhozhatósága 
nő és a tropikál jellegű szövetek melegtartása 
csökken. Műszálak felhasználása csökkenti a 
gyapjúszövet árát, azt könnyebbé és sűrűbbé 
teszi, ugyanakkor a fonodák termelését növeli.

A műszálak alkalmazásának hátránya ugyan
akkor a hőállóság és a kártolhatóság romlása, 
mivel a szintetikus szálak a kártolásnál jelentkező 
dörzselektromosság, valamint sinia felületük foly
tán nehezen dolgozhatók fel. Érdes felületi mű
szál, pl. viszkóz felhasználásával ezen hiba ki
küszöbölhető.

Az ankéton bebizonyosodott, hogy az a közös 
út, amire a vegyipar és a textilipar lépett az első 
emberalkotta műszál nyomán, óriási eredményeket 
jelentett és fog jelenteni még a jövőben is. Az 
eddig elért eredmények a műszálgyártás terén 
megmutatták, hogy a műszálak egyenlő értékű 
nyersanyagai lehetnek a ruházati iparnak és a fej
lődés azt bizonyítja, hogy nemcsak elérik, hanem 
felül is múlhatják a pamut, ill. gyapjú tulajdon
ságait. A természetes nyersanyagok termelésének 
fejlődése kötött, bár a belterjes gazdálkodás, a 
szocialista természetátalakítás szinte határtalan 
lehetőséget nyújt a természetes szálas anyagok 
termelésének fejlesztésére. A szocialista fejlődés 
a műszál gyártásának fokozását parancsoló szük
ségességgel írja elő. Dr. B. L

A bitumen felhasználása útépítésre és brikettezésre
H E L Z L E It

Az a bitumenvagyon, melyre Magyarország 
a nagylengyeli nyersolajmező feltárásával szert 
tett, lényegesen megváltoztatja a bitumenigénylő, 
illetőleg bitumenfelhasználó iparok helyzetét. Ma
gyarország a felszabadulás előtt bitumenbehoza
talra kényszerült, a felszabadulás után pedig fino
mítóink folyamatos újjáépítésével párhuzamosan, 
részben önmaga fedezte bitumenszükségletét. Bár
mennyire is emelkedett azonban az ország bitumen
termelése, az ország újjáépítésével, valamint az új 
létesítmények kiépítésével egyidejűén fellépő 
mennyiségi igények nem voltak kielégíthetők s így 
továbbra is — habár csökkentett mértékben — 
behozatalra kényszerültünk. A mennyiségi igények 
mellett voltak minőségi kifogások is, melyeket 
sokan a lispei bitumen nagy parafintartalmának 
tulajdonítottak. A minőségi kifogások jogosak 
voltak, mert a gyártott bitumen tulajdonsága, 
összetétele állandóan változott. Egyazon vasúti 
kocsiban érkező bitument több hordóból vett 
minta alapján megvizsgálva, a legeltérőbb vizs
gálati eredmények voltak megállapíthatók. Amíg 
finomítóink a lispei nyersolajat dolgozták fel, 
addig a bitumen melléktermék volt és egyéb szük
séges ásványolajtermékeknek kifogástalan minő
ségben való előállítása és minél több olaj kinye
rése volt a cél.

A nagylengyeli nyersolaj esetében teljesen 
más a helyzet, mert az mintegy 60% bitument 
tartalmaz és így feldolgozásánál a bitumen főter-

I Í S Z I Ő

mékké lesz. Ez a körülmény indította a kor
mányzatot külön bitumengyár építésére, melyben 
korszerű technológiai eljárás alkalmazásával a 
követelményeknek megfelelő és a szabványokat 
kielégítő bitumen gyártása lesz a főcél. Figye- 
lembevéve a nagylengyeli nyersolaj mennyiségét, 
Magyarország a szükségletet messze meghaladó 
bitumenmennyiséggel rendelkezik majd, amely 
feleslegnek gazdaságos felhasználása a tervgazdál
kodás fontos érdeke.

A nagylengyeli bitumen kémiai tulajdonságai 
közül két körülmény emelendő ki, nevezetesen a 
parafin- és a kéntartalom.

A felhasználó iparok egy része a bitumen jó 
minőségét a kis parafintartalommal méri és a para
fin szerepét, káros befolyását igen sokszor eltú
lozza. Ezen hiedelem befolyását máról holnapra 
megszüntetni nem lehet. Áll ez különösen az útépí
tésre, amely iparban legritkábban ismerik el a hely
telen összetételhői, a keverés helytelen technoló
giájából vagy a hibás beépítésből eredő hibákat, 
hanem balsiker esetében legtöbbször a felhasznált 
bitumen hiányosságára hivatkoznak. Amennyire 
helytelen azt állítani, hogy a bitumen nagy para- 
fintartalma közömbös körülmény, éppen úgy 
mindjobban vitatható az is, hogy a parafinnak a 
bitumenből való tökéletes eltávolítása — tehát 
a teljes parafinmentesség — a jó minőség érdekét 
szolgálná-e. A legújabb kutatások eredményeiből 
arra lehet következtetni, hogy kismennyiségű
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parafinra szükség van a jó bitumenben. A parafin 
káros hatása eddig számszerűen igazolva nem 
lévén, nem tudjuk, mennyi a megengedhető felső 
határ és az sem ismeretes, milyen minimális para- 
fintartalmat kell a bitumen jó minősége érdekében 
megkövetelni. Az eddigi adatok szerint a nagy- 
lengyeli olajból készített közepes minőségű bitu
men parafintartalma 2,1—2,5% (ami a szabvány
ban engedélyezett határértéket nem haladja meg).

A szovjet és amerikai szabványok a bitumen 
parafintartalmára vonatkozóan nem tartalmaz
nak rendelkezéseket. Az új olasz és német szab
ványtervezetek 2,5% parafintartalmat engedélyez
nek. Az új magyar szabványtervezet 2,8%-ban 
szabja meg a parafintartalom felső határát. Az 
előadottakat figyelembevéve, a nagylengyeli bitu
men a parafintartalommal szemben támasztott 
igényeknek már most megfelel.

A nagylengyeli bitument — 4,6%-os — kén
tartalom jellemzi. A kén szerepe a bitumenben 
tisztázatlan, de tapasztalati tény, hogy nagy kén
tartalmú bitumenek a felhasználás során sokszor 
kedvező eredményeket szolgáltatnak. Ezen meg
figyelésnek volt következménye, hogy a múltban 
mesterségesen igyekeztek a bitumen kéntartalmát 
emelni, de a mesterségesen bevitt kén javító ha
tása nagyon is kétes értékű.

A fizikai tulajdonságok közül különösen a 
kis töréspont emelendő ki.

A legtöbb bitument az alumíniumipar, az út
építés, a brikettgyártás, a fedőlemez- és szigetelőipar 
igényli. Közülük az útépítő és brikettgyártó ipar 
bitumen-szükségletével foglalkozunk részleteseb
ben.

I. A bitumen szerepe az útépítésben

Hazai útépítésünk és útfenntartásunk a nagy
lengyeli bitumen birtokában teljesen új helyzet 
előtt áll. Országúti vonatkozásban ezidőszerint 
három burkolatfajtát alkalmaznak : a cementala
pon felépülő betont, a szerves kötőanyagokon 
(bitumen és kátrány) felépülő burkolatokat, ide
értve a felületi bevonásokat is és a vízzel kötött 
makadámot. Kőburkolatok csak kivételesen épül
nek országutakon. Városok belterületén a beton- 
utak nem használatosak és az aszfalt-, valamint 
kőburkolatoknak jut a domináló szerep.

Az országban folyó építőtevékenység igen 
sok cementet igényel és így közelfekvő a gondolat, 
hogy az útépítésnél eddig felhasznált cement minél 
nagyobb arányban szabaduljon fel és más helyen 
álljon rendelkezésre. Az így elmaradó, nagy teher
bírású betonburkolatok helyett megfelelő mérete
zésű és kivitelű aszfaltburkolatok épülnének. Út
hálózatunk nemes burkolatai közt legtöbb a beton- 
burkolat. Ameddig elegendő mennyiségű és minő
ségű bitumennel nem rendelkeztünk, a belföldi 
cement felhasználása indokolt volt a küföldről — 
sok esetben tengerentúlról — importált bitumen 
helyett.

Ma, amikor a szükségesnél több bitumennel 
rendelkezünk, viszont cementben, különösen pedig 
nagy szilárdságú cementben nagy a szükséglet, 
helyes, ha útépítésünkben a bitumenalapon fel

épülő burkolatrendszerek építését helyezzük elő
térbe. Ez az átállás, átszervezés nem gyorsan meg
oldható feladat, mert a betonútépítés viszonylag 
jól van gépesítve, szemben az aszfaltútépítéssel, 
ahol sokszor egészen primitív eszközök és mód
szerek alkalmazásával találkozunk. Régi, 20—25 
éves betonburkolataink lassanként erősen elhaszná
lódnak s azoknak fenntartása költséges, sok kézi
munkát igénylő feladat. Ezen burkolatok elhasz
nált voltuk mellett jQl megállapodottak és mint 
ilyenek, kifogástalan alapot képeznének aszfaltbur
kolat céljaira, amely aszfaltburkolat igen hosszú 
időre zökkenésmentes forgalmat biztosítana mini
mális fenntartási költség mellett.

. Aszfaltburkolataink a közelmúltig vizes maka- 
dámon épültek s csak nemrég tértünk át, hosszas 
tárgyalás és a műszaki érveknek csatasorba állí
tása után, a kötőzúzalékra. A fejlődés ezzel a lépés
sel nem tekinthető lezártnak, mert figyelembe
véve kőbányáink teljesítőképességét, valamint az 
igényeket és a gazdaságosság követelményeit, 
mindinkább helyi anyagok felhasználása válik 
szükségessé a kőbányák és a vasút tehermentesí
tése, valamint költségmegtakarítás céljából. Ilyen 
helyi anyagok a homok vagy maga az útépítésnél 
megmozgatott talaj.

Az útépítésnél megmozgatott talaj felhaszná
lásánál az emulzió alkalmazása lép előtérbe. Meg
felelő bitumenemulzióval minden talaj stabilizál
ható, amely stabilizált talaj a bejáródás során el- 
aszfaltosodik s ebben az állapotában kiválóan 
alkalmas arra, hogy nehéz forgalmat is elbíró 
aszfaltburkolat céljára alapiként szolgáljon.

A bitumenemulziók a múltban nem szolgál
tattak megnyugtató eredményeket, de a múlt 
sikertelenségei, melyeknek okai ismeretesek, nem 
indokolják, hogy eltekintsünk azon előnyöktől és 
lehetőségektől, melyek a bitumenemulziók alkal
mazásából származnak. Ezen előnyök közül leg
lényegesebb az időjárástól való függőség csökke
nése és talajkeveréses eljárás esetében a nagy kő
megtakarítás.

Talajkeveréses eljárás céljaira nem gyorsan 
törő, hanem ú. n. stabil emulziók alkalmasak, 
melyeknél csak a víz teljes elpárolgása után alakul 
ki a bitumenstruktúra és a kötés. Mindaddig, amíg 
az emulzió szélesebbkörű alkalmazásához szük
séges vizsgálatok, kísérletek és tapasztalatok ren
delkezésre állanak, a már meglévő aszfaltburkolatok 
koratavaszi javítására — mely javításoknál a rom
lás nagyobbmérvű tovaterjedésének megakadá
lyozása a főcél — bitumenemulzió alkalmazása 
gazdaságos.

A bitumenemulzióval történő talaj stabilizá
lással, a talajkeveréses eljárással szemben út
építőink aggállyal viseltetnek s arra hivatkoznak, 
hogy nálunk nagy a vasabroncsos forgalom, amely 
az elaszfaltosodást károsan befolyásolja, a gumi
forgalom hatására képződő kemény kérget fel
vágja. Ez az aggály nem indokolt. A talajkeveré
ses eljárás ugyanis nem tudományos megfonto
lások, hosszas kutatómunka szülöttje. Egyszerű 
amerikai farmerek sok-sok év előtt poros föld- 
utaikra sűrű ásványolajat öntöttek a por leküz
dése céljából s az olajat a talajjal egyszerű eszkö-
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zök segítségével annyira-amennyire elkeverték. 
Ez a sűrű olajjal leöntött földút elaszfaltosodott. 
A talajkeveréses eljárás tudományos kidolgozása 
csak jóval később indult meg. Amikor a fentemlí- 
tett farmerek először öntözték földutaikat olajjal, 
nem valószínű, hogy kizárólag motorizált, gumi
abroncsos járművekkel rendelkeztek volna.

Számbavéve egy út alapozásához szükséges 
kőmennyiséget, annak vasúti szállítási, kirakási és 
közúti fuvarozási költségét, az alapozás és az alap
hengerlés munkabérét és hengerdíját, most, ami
kor bőségesen áll bitumen rendelkezésre, gazda
ságossági szempontok miatt a talaj keveréses el
járás bevezetése indokolt és nem mellőzhető mű
szaki lehetőség. Természetes, hogy a talajkeveré- 
ses eljárás, valamint a talajstabilizáció gondos 
talajmechanikai előmunkálatokat, a talaj pontos 
talajmechanikai vizsgálatát igényli. Ezen követel
ményeken kívül a gépesítés fejlesztése sem hagy
ható figyelmen kívül, mert a jelenlegi rendelke
zésre álló gépállomány új módszerek bevezetését 
nem tészi lehetővé.

Az emulzióval dolgozó építési technológia 
terén számos külföldi tapasztalat áll rendelke- 
kezésre, melyek hazai viszonyainknál figyelembe- 
vehetők. Az emulzió gyártásánál a külföldi ada
tok nem vehetők át mechanikusan, mert a nagy- 
lengyeli bitumen kémiai felépítése, valamint a 
felhasználni szándékolt emulgátor, sajátos gyár
tási technológiát igényel.

Különös jelentősége lenne a talaj keveréses 
eljárás alkalmazásának földutaink kiépítésénél, 
valamint új betonutak építése esetében, mikoris 
a vastagabb rétegben stabilizált talaj a beton- 
burkolat részére tömör vízzáró alapot képezne.

A korszerűsítés és a forgalom növekvő igé
nyeinek kielégítését szolgálná a vizes malcadám 
építésének folyamatos megszüntetése. Ez a burkolat 
a legköltségesebb és legkevésbbé elégíti ki a gyors- 
forgalom igényeit. Kötőzúzalékot alkalmazva vizes 
makadám helyett, pormentes, könny enfenntartható 
burkolatot kapunk, amelynek céljaira, jó kavics 
esetében, nagyobb szilárdságú mészkő is megfelel. 
Az eddigi gyakorlattól eltérően a kötőzúzalékot 
lezárás előtt a teljes tömörödésig forgalomnak kel
lene átadni és csak a tökéletes bejáródás után zár
nák le. A lezárás céljaira, az eddigi, egészen vé
kony homokaszfaltréteg helyett, 10—15 kg/m2 
helyi, vagy a helyszínhez közel termelt homokból 
készült habarcs és 15—22 kg/m2 impregnált zúza
lék bevezetése lenne műszakilag helyes. Ezen le
zárás alkalmazása esetében csak az impregnált 
zúzalék igényelne nemes zúzalékot. Az ilyen, ú. n. 
érdesítő réteggel történő lezárás a középnehéz for
galmat vegyes forgalom esetében is elbírja és for
galombiztos, érdes felületet biztosít.

A kötőzúzaléknak az eddiginél nagyobbmérvű 
alkalmazásával párhuzamosan felvetődik az előre- 
gyártás kérdése is. Az útépítés idény jellegének 
csökkentése, a rendelkezésre álló gépek fokozott 
kihasználása kívánja az előregyártás bevezetését. 
Külföldön ezt a módszert kedvező eredménnyel 
alkalmazzák. Keverőgépeink évenként 4—5 hó
napon át nincsenek kihasználva, amely idő ele

gendő lenne a következő év kötőzúzalék-szükség
letének előállítására.

Ügy a rendes, mint az előregyártott kötő
zúzalékhoz megfelelő minőségű és mennyiségű 
hígított bitumen szükséges. A bitumen hígítására 
legalkalmasabbak a kőszénkátrány lepárlásból 
eredő olajok, amelyek a bitument kis mennyiség
ben is jól szolvatálják és nagyobb mennyiségben 
jól oldják. Ezek az olajok a levegő hatására rész
ben elpárolognak, másrészt polimerizáció ered
ményeként elgyantásodnak és maguk is bizonyos 
mértékig kötőképessé lesznek. Kőszénkátrány - 
olaj hiányában a múltban Magyarországon ásvány
olajpárlatot használtak hígítási célokra. Az így 
készült hígított bitumen nem elégítette ki az igé
nyeket. Az alkalmazott ásványolajtermék nehéz 
petróleum volt, amelyben a bitumen nem oldódott 
jól, az oldószer beépített állapotban csak nehezen 
és csak részben párolgott el s az el nem párolgott 
részek sohasem lettek kötőképesek. A kutatás fel
adata megfelelő hígító olaj biztosítása, amely bel
földi olajok megmunkálásával vagy különböző 
eredetű olajok társításával minden valószínűség 
szerint megoldható feladat.

Hígított bit ument alkalmaznak a talaj stabi
lizációnál és a talajkeveréses eljárásnál is. A hígí
tott bitumen elkeverése a talajjal hosszabb folya
mat, mint az emulzióé. Ez a körülmény, valamint 
a hígítószerben mutatkozó hiány indokolja, hogy 
az előbb említett eljárásoknál hígított bitumen 
helyett bitumen-emulziót alkalmazzunk.

Mint már jeleztem, kőbányáink csak nehezen 
bírják a fellépő nagy kőigényeket teljesíteni, 
miértis oly burkolatrendszerek bevezetése, melyek 
a mainál kevesebb kőanyaggal épülnek, számot
tevően csökkentené a kőbányák túlterhelését. 
Ilyen burkolat a nálunk teljesen elhanyagolt 
homokaszfalt. Külföldön a legnagyobb teherbírási'! 
utakat homokaszfaltburkolattal látják el. Ennek 
bevezetése nemcsak hogy csökkenti a zúzalék
szükségletet, de sok esetben — helyi homok alkal
mazása esetén — megtakarítással is jár.

Mivel a vizes makadám poros és gyorsan el
használódó, költséges fenntartást igénylő burkolat , 
annak felületi bevonással való ellátása szükséges és 
indokolt. A felületi bevonás szükségmegoldás, de 
nem a leggazdaságosabb megoldás. A felületi 
bevonás csak akkor eredményes, ha azt állan
dóan fenntartják, ami még mindig költséges és 
sok nemes zúzalékot igényel. A kötőzúzalék lé
nyegesen gazdaságosabb.

Az itatásos és félitatásos rendszerekkel szerzett 
kedvezőtlen tapasztalatok ellenére újabb kísérle
tek elvégzése lenne szükséges, mert külföldön úgy 
a bitumenes itatást, mint a félitatást igen nagy 
terjedelemben és megnyugtató eredménnyel al
kalmazzák.

II. A bitumen szerepe a brikettgyárba n

A magyar szénfeldolgozó ipar egyik fontos 
kérdése a brikettgyártás. Hazai szeneink önmaguk
ban általában nem lévén brikettezhetők, kötő
anyagot igényelnek. A brikettgyártás nem leki-
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csinylendő mennyiségű kötőanyagot, brikettszur
kot használ fel. Erre a célra eredetileg kőszén- 
kátrányszurkot alkalmaztak, illetve alkalmaznak 
most is kőszénkátrányban bővelkedő államokban. 
A kötőanyag és a szénpor összekeverése két mó
don történhet : az egyik lehetőség szerint lágy 
szurkot kevernek megolvasztott állapotban a szén
hez, a másik módozat esetében pedig kemény szur
kot porított, hideg állapotban kevernek el a szén
porral A kötőanyag — szénporkeveréket mindkét 
esetben nagy nyomás és megfelelő hőmérséklet 
alkalmazásával sajtolják formába. A lágy szurok 
lágyuláspontja 60—76, a keményé 93—106 °C 
között mozog. A brikettezés céljaira felhasznált 
kötőanyag viszkozitásának bizonyos értelemben 
ellentétes követelményeket kell kielégítenie, mert 
a brikettszuroknak a gyúrási, formálási hőmérsék
leten lehetőleg lágynak kell lennie, a lehűlésnél 
pedig gyorsan kell megdermednie, tehát a brikett
darabok lehűlése után a kötőanyagnak viszonylag 
igen nagy viszkozitásúnak kell lennie. A brikette- 
zésre használt jó kőszénkátrány-szurok abszolút 
viszkozitása 100 C°-on 0,05—0,2 Poise. Felhasz
nálható még az a szurok is, amelynek abszolút 
viszkozitása 0,4 Poise. Kőszénkátránnyal nem 
rendelkező államok a 30-as évek közepén az ás- 
ványolaj-desztillációnál nyert maradékot, a bitu
ment kezdték alkalmazni a brikettgyártás kötő
anyagaként. Az így felhasznált bitumen lágyulás
pontja 77—92 °G volt, kokszolási maradéka pedig 
20—30% között mozgott és hamutartalma elég 
kicsiny volt. Anyaggazdálkodási előnyök mellett 
a bitumen azon kedvező tulajdonsággal is bír, 
hogy fajsúlya kisebb, valamint kisebb az ú. n. 
„inért szabad széntartalma“ és nagyobb stabili
tást kölcsönöz a brikettnek. A nagyobb stabilitás 
azzal magyarázható, hogy a brikettezéshez felhasz
nált kemény bitumen alig tartalmaz 400 °C alatt 
párolgó alkatrészeket.

Mivel Magyarországnak elegendő kőszénkát
ránya nincs, a barnaszénkátrány-szurok brikett
kötőanyagként való alkalmazásának lehetősége, 
illetve szükségessége merült fel. Akkor a nagy- 
lengyeli olaj előfordulás még nem volt ismeretes. 
Brikettbitumen alkalmazása barnaszénszurok he
lyett sok szempontból kedvezőbb. Az a tény, hogy 
a bitumen hamutartalma általában 1% alatt mo
zog és a benzolban oldhatatlan részek mennyisége 
mindössze 1—1,5%, jelentős előny. A hamualkat
részek már természetüknél fogva sem vesznek 
részt a szénpor összekötésében. A benzolban old
hatatlan rész nagy molekulájú, rideg porítható 
szénhidrogéneket és finom szénport tartalmaz. 
Ezeknek a brikett összekötésénél nincs számottevő 
szerepük. Barnaszénszurok hamutartalma, vala
mint benzolban oldhatatlan része jóval nagyobb a 
bitumenénél.

III. Az útépítő és brikettező bitumennel kapcsolatos 
tudományos kérdések

Nagy műszaki jelentősége és széleskörű alkal
mazása ellenére a bitumen kémiai összetételéről csak 
hiányos ismereteink vannak. Ennek oka az, hogy 
a bitument alkotó szénhidrogének — különösen

a nagymolekulájúak — kémiai reakciókkal csak 
igen nehezen közelíthetők meg. A nagymolekulájú 
szénhidrogének izomérialehetősége szinte végtelen, 
amivel szemben ezen izomérek elválasztása mai 
ismereteink mellett úgyszólván lehetetlen. Ez a 
főoka annak, hogy a hitűmen minősítése, elbírá
lása a legtöbb alkalmazási területen különböző 
pontosságéi fizikai mérésekre támaszkodik.

Az első világháborút követő években Nellen- 
steyn, Pfeiffer, van Doormaal, Wilhelmi és mások 
kolloidkémiai alapon kísérelték meg a bitumen 
szerkezetébe bepillantani és ezen a téren a második 
világháború után Kari Krenkler-nek sikerült oly 
megállapításokhoz jutni, melyek a bitumen kol
loid szerkezetére az eddigieknél részletesebb, sza- 
batosabb felvilágosítást adnak. A Krenkler-féle 
munkák sem derítik fel azonban azt a kérdést, 
hogy milyen kolloid-szerkezetű bitumen szükséges 
egy bizonyos feladat megoldásához, illetve milyen 
összefüggés van a kolloid-szerkezet és a kémiai 
összetétel között.

Mindaddig, míg érdemleges bitumenkinccsel 
nem rendelkeztünk, a külföldi irodalmi adatokat, 
kutatási eredményeket fogadtuk el alapul. Válto
zott viszonyaink mellett nemcsak hogy módunk
ban áll, de kötelesek is vagyunk önálló gondolatok
ból kiindulva a hazai bitumenre vonatkozó kuta
tást minél szélesebb területen megindítani, hogy 
bitumenünk tulajdonságait megismerjük, azt mi
nél szélesebb síkon gazdaságosan és a tervgazdál
kodás növekvő igényeit kielégítően alkalmaz
hassuk.

A felmerülő kérdések közül különösebb érdek
lődésre tarthat számot a bitumennek az útépítés
ben, a brikettezésben és az elektromos iparban 
történő alkalmazása.

Az aszfalt-burkolatok olyan diszkontinuális 
rendszerek, melyeknél a bitumenből adódó inter- 
molekuláris erőkkel kötünk össze követ, kőzúza
lékot, homokot és kőlisztet és hengerléssel, avagy 
a gördülő forgalommal tömörítve érjük el ezen 
rendszer maximális szilárdságát. Az útépítés pro
blémája : a helyes szemszerkezet, összetétel, keve
rési és beépítési technológia mellett, a kötőanyag 
kohéziós erőit maximálisan kialakítani. A kohé
ziós erők akkor kötik jól össze az ásványi szene
ket, ha a kötés bekövetkezte előtt tökéletesen be
vonják azokat és a kötőanyag jól tapad az ásványi 
felületen. Természetes, hogy a kötőanyag kohéziós 
erőinek fajlagos hatása annál nagyobb, minél 
nagyobb a kohézióra alkalmas érintkezési felület. 
Ez a felület azonban az ásványi keverék összes 
felületétől függ. Mivel a kohéziós erők csak mole
kuláris távolságra hatnak, kívánatos, hogy a kötő
anyag egyenletesen és pedig egyenletesen vékonyan 
oszoljon el a burkolatban. Ez csak hézagszegény 
ásványi szemszerkezettel érhető el. Az ásványi 
szemek közötti hézagokban a kötőanyagréteg oly 
vastag, hogy ott az ásványi szemekre vonatkoz
tatott kohéziós erő a kötőanyag Teológiai tulajdon
ságai mögött eltörpül. Ez a körülmény igazolja a 
hézagminimum elvének helyességét. Ilyen meg
fontolás alapján az aszfaltburkolatok tervezésénél 
azon elv követendő, hogy az ásványi anyag ala
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csony hézagfcartalom mellett, lehetőleg nagy felü
lettel rendelkezzék.

A jó adhézió nemcsak a kötőanyagtól, hanem 
a kőtől is függ. Kívánatos, hogy aszfaltburkolatok 
céljaira a legkedvezőbb tapadásviszonyokat bizto
sító köveket alkalmazzák. Ez a kívánalom azon
ban csak elméleti jelentőségű, mert szállítási és 
kőanyaggazdálkodási, valamint az ezekből adódó 
költségvetési szempontok miatt, mindig a legked
vezőbb fekvésű kő felhasználása indokolt.

Aktív poláros gyököket tartalmazó vegyüle- 
teknek a kötőanyaghoz való bekeverése a tapadási 
viszonyokat kedvezően befolyásolja. Erre a célra 
kiválóan alkalmas a montánviasz gyártásánál 
nyert szurok és extrakciós maradék, amely anya
gok kielégítő mennyiségben állnak rendelkezésre. 
Ezen anyagok adagolása úgy a meleg eljárásnál 
felhasznált, mint a hígított bitumenhez, valamint 
a bitumenemulzióhoz indokolt.

Az aszfaltburkolat jó minősége és tartóssága, 
a már felsoroltakon kívül, a keverés és beépítés 
helyes technológiájától is függ. Ezek a vonatkozó 
szabványokban vannak részletesen körülírva. 
A technológia fejlesztése csak a gépi felszerelés 
korszerűsítése és jelentős kibővítése útján lehet
séges. A gépesítés fejlesztése, a szűkösen rendel
kezésre álló emberi munkaerő miatt is, mielőbb 
megoldandó feladat

Aszfaltburkolatokkal ellátott felületek növe
kedése az útfenntartás rendszerében is mélyreható 
változást von maga után. Az egyre sűrűbb gyors- 
forgalom megkívánja, hogy az aszfaltburkolatok
ban keletkező rongálódások, folytonossági hiányok 
lehetőleg azonnal, vagy legalább is igen rövid időn 
belül megszűnjenek. Az ilyen gyors javítás csak 
az esetben lehetséges, ha előre elkészített aszfalt- 
keverékkel rendelkezik az útfenntartó személyzet. 
Tekintettel arra, hogy az aszfaltburkolatoknál ép
pen a kedvezőtlen évszakok idejében keletkező 
rongálódások javítása a legsürgősebb és legnehe
zebb, az előregyártott fenntartási anyaghoz olyan 
kötőanyag szükséges, amely az aszfaltkeverék be
dolgozását a kedvezőtlen évszakban is lehetővé 
teszi. Erre a célra lágy bitumenből készült hígított 
bitumen alkalmas.

Az aszfaltútépítés és fenntartás kiragadott 
kérdései általánosan ismertek s azokat jellegzetes 
hazai időjárási viszonyainknak és forgalmunknak 
megfelelően kell kezelni, alkalmazni, illetőleg ezen 
hazai körülmények befolyását kell részletesebb 
tanulmány tárgyává tenni.

A barnaszén- és kokszbrikettezés alapvető kér
dése a szénrészecskék közti összetartó erők erede
tének, okainak magyarázata, ami a barnaszenek 
kolloidszerkezetének ismeretében nem ütközik 
nehézségbe, ha meggondoljuk, hogy a víztartalmú 
barnaszenek liogélek, a vízmentesek pedig xerogé-

lek, tehát alakállandó diszperz rendszerek. Azok
nál a szeneknél, melyek külön kötőanyag bekeveré
se nélkül brikettezhetők, az egyes részecskék 
közti intermolekuláris erők a szén bizonyos alko
tóelemeinek jelenléte következtében önmaguktól 
alakulnak ki a brikettezés hőfokán, illetve a bri- 
kettezés során alkalmazott nyomás eredménye
ként. A nyomás hivatása a szénszemecskék ha
tárfelületén lévő kolloid részecskék kohéziós erőit 
működésbe hozni a kolloid részecskék közti távol - 
Ságnak minimumra való csökkentésével.

A kötőanyag adagolása oly szeneknél szük
séges, melyek van dér Waals-féle erők kialakítására 
alkalmas alkatrészeket nem, vagy csak alárendelt 
mértékben tartalmaznak. Ilyenek jórészt hazai 
barnaszeneink is. A szénrészecskék közötti inter
molekuláris erőket általában huminsav, humátok 
és humózus szövetalkatrészek, egyszóval a humusz- 
kolloidrészecskék jelenlétének tulajdonítják, ami- 
koris az összes kohéziós erők a szénben lévő humó
zus szövetalkatrészek mennyiségétől, valamint 
ezen alkatrészek elszenesülésének mikéntjétől és 
mértékétől függenek. A szén kolloid részecskéi kö
zött keletkező fajlagos érintkezési felület nagy
sága, valamint a szénrészecskék közötti átlagos 
távolság a brikettezésnél alkalmazott nyomás függ
vénye. A nagyobb érintkezési felület érdekében 
az eddiginél behatóbb vizsgálatot igényel a bri- 
kettezésre kerülő szén szemszerkezete. A jó kötő
anyag minőségi kritériumainak kidolgozása érde
kében meg kell állapítani azon anyagok fizikai, 
helyesebben fizikai-kémiai tulajdonságait, melyek 
az önmagukban brikettezhető szeneket jellemzik. 
A bitumenkutatásnak az előbbiek szerint meg
állapított adatok birtokában olyan brikett-kötő
anyag előállítására kell törekednie, amely az előbb 
jelzett nagy intermolekuláris erővel rendelkező, 
nagy brikettszilárdságot biztosító anyagok tulaj
donságait messzemenően megközelíti.

A nagyszilárdságú kohókoksz gyártásának 
kiindulási anyagát képező brikett előállítá
sához szükséges kötőanyag az előbb említett 
kötőanyagnál szigorúbb előírásokat kell hogy 
kielégítsen, különösen ha figyelembevesszük ezen 
kötőanyagnak a kokszolás folyamán tanúsított 
viselkedését.

Az előadottak rövid vázlatát képezik azok
nak a legfontosabb felhasználási lehetőségeknek, 
melyeknél hazai bitumenkincsünk felhasználása 
számbajöhet. Egy rövid cikk keretében a magyar 
bitumen problémája részleteiben nem taglalható. 
Célom mindössze a szakkörök figyelmét felhívni 
megnövekedett bitumenvagyonunkra és felhívni 
a kutató kartársakat, hogy ki-ki saját munkaterü
letén körülnézve, a nagy mennyiségben jelentkező 
magyar bitumenkincs minél szélesebbkörű felhasz
nálását előbbre vigye.
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A VEGYIPARI  K U T A T Á S  L A B O R A T Ó R I U M I  
T E C H N I K Á J Á N A K  P R O B L É M Á I

III. Laboratóriumi extrakciós kisérleti berendezések*
Vitavezető : H O R V Á T H  T I B O R

A vegyipar számos ágában egyre nagyobb 
jelentősége van az extrakciónak. Sok olyan felada
tot oldanak meg ma nagyiparilag folyadék-extrak- 
cióval, amelyeket azelőtt más gyártási műveletek, 
elsősorban desztilláció segítségével vittek véghez. 
A folyadék-extrakció elmélete és laboratóriumi 
kísérleti módszerei világviszonylatban is újszerűek 
és napjainkban is számos alapvető közlemény jele
nik meg a különböző nyelvű szakirodalomban 
ezekre vonatkozólag.

Ankétunknak nem célja az extrakciós számí
tási módszerek továbbfejlesztése, illetve az e téren 
jelentkező újabb eredmények ismertetése. Első
sorban a szénfeldolgozási és ásványolajipari kuta
tásoknál a Nehézvegyipari Kutató Intézet, illetve 
a Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet 
által alkalmazott készülékek kerülnek ismerte
tésre. A készülékekkel kapcsolatos tapasztalatokat 
nagy mértékben támasztják alá azok az eredmé
nyek, amelyeket a laboratóriumi és üzemi kenő- 
olaj-extrakció összehasonlítása terén értek el.

Az extrakciós kísérletek végrehajtására szol
gáló készülékek célja kettős. Egyrészt a kölcsönös 
oldódási, egyensúlyi viszonyok megállapítására 
szolgálnak a hőfok, nyomás, koncentrációk függ
vényében, másrészt — elsősorban a folytonos 
üzemű laboratóriumi berendezéseknél — egyes 
készüléktípusok elméleti szakasz számának, illetve 
az elméleti szakasz méreteinek megállapítását 
célozzák.

Az ismertetendő laboratóriumi készülék-meg
oldások az extrakciós alapkísérletek valamennyi 
fő típusára kiterjednek és általános érdeklődésre 
számottartóak, bár kipróbálásuk az ásványolaj
ipari és szénfeldolgozási termékekkel való kísér
letekre szorítkozott.

V Á M O S  E N D R E  és F Ö L D I  T A M Á S  (MÁFKI)

Szakaszos üzemű extraktorok
a) Nyomásmentes extrafcció

A szakaszos, illetve lépcsőzetes extrakciók 
eredményének megállapításához, valamint ex
trakciós egyensúlyok megállapításához igen egy
szerű berendezések, pl. egyszerű választótölcsér 
vagy beosztásos üveghenger is megfelelnek. Ha 
elegyítés után a keletkezett fázisok térfogatát le
olvassuk, illetve súlyát lemérjük, az egyes fázisok
ból mintát veszünk és azokat meganalizáljuk,

I. rész „Kismennyiségű folyadékok és gázok — 
szállítása, adagolása, mérése“ Magyar Kémikusok 
Lapja 1953. február.

II. rész „Szabályozás és automatizálás labora
tóriumi készülékeknél“ . U. o. 1953. március.

akkor elvben az összes szükséges adatokat ki
számíthatjuk.

Ismeretes azonban, hogy egyrészt az extrak
ciós egyensúlyok a hőfokkal nagymértékben el
tolódnak, másrészt, hogy ásványolajok extrakció- 
jánál a keletkezett termékek vizsgálatához na
gyobb anyagmennyiségre van szükség, mert mind 
a raffinát, mind az extrakt technológiai tulajdon
ságait részletesen meg kell vizsgálnunk. Ilyen tulaj
donságok a fajsúly, viszkozitás, Conradson-szám, 
dermedéspont stb. E nagyobb anyagmennyiségek 
előállítására állóhengeres extraktort szerkesztet
tük. Négy ilyen extraktort közös termosztátra 
kapcsolva battériává egyesítettünk.

42. ábra.

Az egyes extraktorok £500 ml befogadóképes
ségű beosztott, fenekükön üvegcsappal ellátott 
hengerek. Ezeket az üveghengereket üvegköpeny- 
nyel láttuk el, melyben fűtőfolyadékot cirkulál
tattunk. Az egyes extraktorokba csavart üveg
keverő nyúlik, melyet 800 ford/perc sebességű 0,1 
lóerejű elektromotort hajt.A termosztátot gázzal fűtöttük, és a szokásos folyadék expanziós termoregulátorral szabályoz-
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tűk. A termosztátba fogaskerékszivattyú merül, mely a megfelelőleg szabályozott elágazásokon keresztül az extraktorok köpenyébe szállítja a folyadékot. A készülék rendkívüli egyszerűsége mellett kitűnően működött és izotermák felvételére megfelelőnek bizonyult.b) Nyomásalatti extrakcióAz ásványolajiparban gyakran szükség van arra, hogy nyomás alatt cseppfolyósítható anyagokkal végezzünk extrakciót. Ilyen műveleteket kell elvégezni pl. a kéndioxidos, illetve propános finomítások kivitelezésekor. 43

E célra igen egyszerű szakaszos készüléket 
szerkesztettünk. A készülék leglényegesebb alkat
része 2 szódavizes üveg. Ezeknek szelepét leszerel
tük és helyébe bronzból készült kettős tűszelep
rendszert illesztettünk a mellékelt ábrán látható 
módon. Az egyes szódavizes palackokat haszná
latba való vétel előtt 30 atm-ra megnyomtuk. 
A palackok ezt a nyomást természetesen csak 
szobahőfokon bírják ki. A gyakorlatban alkalma
zott nyomás azonban általában 6—8 atm-t nem 
haladott meg, és így a palackokat mérsékelt hűtés, 
illetve melegítés mellett is használni lehetett 
mintegy —20-— |- 60 0°-ig terjedő hőmérsékleti 
közben.

A készülék kezelése úgy történik, hogy a tű
szelepeket leszereljük, és az üvegekbe az előirány
zott mennyiségű olajat betöltjük. A szelepek rá- 
szerelése után az üveget felfordítjuk, és közvetle
nül gázpalackból az extrakciós edény rövidebb 
szárán át folyékony kéndioxidot vezetünk be. 
Eközben a hosszabb szárnak megfelelő tűszelep 
nyitva van, és a szellőzést biztosítja. Töltés után 
a tűszelepeket lezárjuk és az üveg falán lévő ská
lán térfogatra megbecsülhető anyag mennyiségét 
súlyméréssel ellenőrizzük. Az extrakciós egyen
súly beállása után a palackot a hasonló másik 
palackkal kötjük össze, rövid kapilláris csatlako

zások révén oly módon, hogy egy hosszú és egy 
rövid belső csodarab essék egymással szembe. 
A fázisok elválása után úgy helyezzük el az üvege
ket, hogy felül legyen a folyadékkal telt és alul 
az üres extraktor. Ezután megnyitjuk azt a szele
pet, mely a felső üveg hosszú és az alsó üveg rövid 
belső csövét köti össze. Ezek nyomáskiegyenlítőül 
szolgálnak. Ezután a másik szelep megnyitásával 
a felső extraktorból az alsóba folyatjuk az ex- 
traktot. A szelepek lezárása után az extraktorokat. 
szétválasztjuk és a leválasztott fázisokat külön- 
külön vizsgáljuk.

Az üvegeket erős dróthálóval vesszük körül, 
különösen akkor, ha az extrakciót nem szobahő
fokon végezzük. Az üvegek nyomásalatti hőfok
változásra érzékenyek. Előfordul pl., hogy egy 
üveg 80°-ra való melegítéskor 10 atm. nyomás mel
lett elpattan. Ezért a készüléket feltétlenül csak 
az előbbiekben említett nyomás- és hőfokhatárok 
között szabad használni.

V Á M O S  Í S D E E  és Z A K A B  P Á L  (MÁFKI)

Folyamatos üzemű laboratóriumi 
extrakciós-oszlop

A kenőolajok finomítása oldószeres extrakció- 
val valósítható meg ez idő szerint legmegfelelőb
ben. Az előzőkben ismertetett szakaszos extrakto
rok bán a vonatkozó egyensúlyokat megfelelően 
meg tudtuk vizsgálni. Szükséges azonban, hogy 
a nagyüzemhez hasonló módon, de jobban szabá
lyozható, exaktabb körülmények között megvizs
gáljuk a folyamatos extrakcióval kapcsolatos vál
tozókat is, különösen a hőfok-grádiens, extrakt- 
reflux és víz alkalmazásának hatását. E célra 
laboratóriumi ellenáramú kolonnát kellett szer
keszteni.

Az általunk használt és gyakorlatban bevált 
extrakciós oszlop vázlata a mellékelt 44. ábrán lát
ható. Az oszlopot oly módon szerkesztettük, hogy 
az extrakciós körülményeket lehetőleg tág határok 
között változtathassuk, ezért az ábrán látható 
kapcsolási rajz csak az alkalmazott lehetséges 
kapcsolási variánsok egyikét jelképezi.

A rendszer legfontosabb része az extrakciós 
kolonna. Ez üvegből készült. A kolonnát oly mó
don szerkesztettük, hogy hossza és az anyagok 
betáplálásának helye változtatható legyen. E cél
ból 50 cm hosszú, 3 cm belső átmérőjű, üveg fűtő
köpennyel ellátott tagokat létesítettünk, melyeket 
PVC-kötésekkel tetszés szerinti számban kapcsol
tunk egymáshoz. Az ábrán látható összeállításban 
hat ilyen tagot (K:—K6) kapcsoltunk egymáshoz. 
Az így képződött kolonnát 6 mm átmérőjű üveg 
Raschig-gyűrűvel töltöttük. Minden egyes ko
lonna-tag kapcsolódásánál kivezető csonkot léte
sítettünk.

Az oldószer bevezetése az (1) tartályból a (2) 
fogaskerékszivattyú közvetítésével a Kx kolonna
tag közepébe történik. Az adagolás és a betáplált 
anyag mérése a (3) mellékáramon elhelyezett tű- 
szeleppel és (4) folyadék differenciál-manométerrel 
történt.

43. ábra. Nyomás alatti extraktor
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Az extrahálandó olaj lényegében teljesen ha
sonló berendezés segítségével kerül a kolonnába 
a K4 és K5 tagok közötti csonkon keresztül. Kü
lönbség csak az, hogy az (5) olajtartályt, (6) fogas
kerékszivattyút, (7) differenciál-manométért és 
(8) mellékáramot a (9) melegítőszekrényben helyez
tük el, mivel paraffintartalmú, tehát könnyen der
medő olajokkal is dolgoznunk kellett.

A torony hőfokszabályozása a következőkép
pen történt : a szükséges meleg fűtővizet a (IC)) 
vízmelegítő szolgáltatta. Ennek vize a K4 kolonna
test alsó részébe folyt be, majd annak felső részén 44

K5 és K6 kolonnatagok közötti csonkon vezet
tük be.

Mivel az extrakció menetére a vízbetáplálás 
is befolyással van, a (17) mikroszivattyú segítségé
vel ugyancsak a K6 és K6 kolonnatagok között 
vizet tápláltunk be, melynek mennyisége 0,5—5,0 
ml/óra volt.

Kolonnánkban gyakorlati okoknál fogva úgy 
vezettük az extrakciót, hogy a fázisok elválási 
szintje a K4 kolonnatagban volt. A fázishatár 
helyzetének ellenőrzése céljából a kolonna felső 
tagját fénycsővel világítottuk meg és megfelelő

44. ábra. Folyamatos üzemi laboratóriumi extraktor

távozva, a K2 kolonnatest alsó részébe jutott, és 
innen hasonló módon folyt végig az egyes kolonna
testek fűtőköpenyén. A K4 és K5 kolonnatest kö
zötti fűtővezetékbe hűtőt iktattunk, mellyel a 
hőfok-grádiens mértékét szabályoztuk.

A kolonnában keletkező raffinát a melegít
hető tetővezetéken át kalibrált szedőedénybe 
folyik. Az extrakt a kolonna alján két irányban 
távozhat : vagy közvetlenül a kalibrált szedő
edénybe, vagy a (12) elágazáson keresztül a (13) re- 
fluxanyag tartályba. Az extrakt kifolyását, illetve 
elosztását a (12) elágazásnál lévő tűszelepekkel 
szabályozzuk.

Az extrakció hatásfokát extrakt-refJux ada
golásával is befolyásolni kívántuk. A reflux anyag 
vagy oldószer-tartalmú, vagy oldószermentesített 
extrakt volt. Ezt a (13) ref luxtartály bői a (14) 
fogaskerékszivattyú (15) mellékáramú szabályozó 
és (16) differenciál-manométer közvetítésével a

szögben elhelyezett tükör (18) segítségével figyel
tük meg a fázishatár helyét.

A fentiekben leírt kolonna kapacitása a be
táplált anyagok minőségétől függően igen tág 
határok között változott. Pl. 60 C° fejhőmérséklet, 
40 C° fenékhőmérséklet alkalmazásakor, krezol és 
hazai motorolaj-párlat betáplálása esetén maxi
mális kapacitása kb. 25 ml/óra volt. Szobahő
fokon furfurol és orsóolaj párlat bevezetése esetén 
kapacitása 140 ml/órára emelkedett.

A kolonna elméleti tányérszáma hazai motor
olajoknak vizes krezollal való extrakciójának ese
tére 4,5-nek bizonyult, ami az ezidőszerint nagy
üzemben alkalmazott kolonnák hatásfokával köze
lítően egyezik. Ezért a kolonna igen alkalmasnak 
bizonyult olyan mérések kivitelezésére, melyek
nek eredményeit a működő nagyüzemekben köz
vetlenül alkalmazni lehetett.

A kolonna rendkívül flexibilisnek bizonyult,

1
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úgyhogy vele a legkülönbözőbb variánsok hatá
sát tudtuk vizsgálni. így pl. változtatni tudtuk az 
egyes anyagok betáplálásának helyét és a kolon
nában végbemenő folyamatokat jól figyelemmel 
tudtuk kísérni, mivel minden egyes kolonnatag
nál módunkban állt a kolonnából mintát venni. 
Hibája, hogy a PVC csatlakozások miatt magas 
hőfokú (80 C° fölötti) extrakciók kivitelezésére 
alkalmatlan. Jelenlegi állapotában már csaknem 
két éve folyamatosan üzemben van és e közben 
aránylag ritkán szorult javításokra, vagy át
alakításokra.

Z A K A R P Á L  (MÁFKI)

Laboratóriumi és üzemi kenőolaj extrakciók 
összehasonlítása

A laboratóriumi készülékeken elért extrakciós 
eredményeknek üzemi extrakciós eredményekkel 
történő összehasonlítása, úgy gondoljuk, szorosan 
kapcsolódik az itt tárgyalt anyaghoz, ezért nem 
leáz érdektelen a MÁFKI-ban ezzel kapcsolatban 
végzett munkákról, illetve tapasztalatokról rövi
den megemlékezni.

A Vámos kartárs által részletesen ismertetett 
laboratóriumi üveg finomító berendezésen krezo- 
los kenőolajfinomítási kísérleteket végeztünk, me
lyeknek az volt a célja, hogy nagyüzemi krezolos 
finomító berendezés részére minőségi és mennyi
ségi adatokat szolgáltassunk, továbbá, hogy ezzel 
kapcsolatban az optimális finomítási körülménye
ket megállapítsuk. Laboratóriumi kísérleteinknél 
az olaj-oldószer arányon kívül az említett üveg
berendezésen a finomítás hőmérsékletét, az alsó 
vízbetáplálás helyét és mértékét, továbbá az olaj- 
betáplálás helyét változtattuk, elsősorban külön
böző víztartalmú krezolok alkalmazásával. A fino
mítás egyes részletkérdéseiről és eredményeiről 
később fogunk beszámolni, így most csak azok
nak az extrakciós meneteknek az eredményét 
ismertetjük, melyek a későbbi nagyüzemi kísérlet 
alapját szolgáltatták.

A laboratóriumi kísérletnél 31 V. I.-ű motor - 
olajfinomítványt használtunk és a finomítás célja 
kb. 80 V. I.-ű finomítvány előállítása volt. Az el
végzett vizsgálatsorozat eredménye alapján meg
állapítható volt, hogy a jelenleg nagyüzemileg is 
alkalmazott vizes finomítással szemben az emlí
tett nyersanyag finomításához kb. feleannyi oldó
szer szükséges — azonos minőség elérésére — 
vízmentes krezol használatánál. A kitermelés ez 
utóbbi esetben valamivel kisebb, azonban a labo
ratóriumi extrakciós adatok alapján elvégzett 
számítások azt mutatták, hogy e módszerváltoz
tatással a kapott napi finomítványtermelés lé
nyegesen megnövelhető.

A nagyüzemi kísérleteknél 33 V. I.-ű motor
olajpárlatot finomítottunk a laboratóriumi körül
ményekhez hasonló módon. A kiértékelés biztosí
tására a nagyüzemi kísérletet a vízmentes és vizes 
krezolra vonatkozóan egyaránt elvégeztük. A labo
ratóriumi eredményekkel egyezően megállapítható 
volt, hogy nagyüzemben is kb. felemennyiségű 
oldószer szükséges azonos finomítvány elérésére

vízmentes krezol alkalmazásánál. Ennek megfelelően az adott üzemre vonatkozóan kiszámíthattuk a módszerváltoztatás eredményeképpen adódó minőségi motorolaj többlet termelést. Az oldószer mennyiségének kérdésén kívül a minőség és kitermelés tekintetében is a laboratóriumi eredményekkel lényegében egyező adatokat kaptunk.
Az előzőkben röviden ismertetett extrakciós 

kísérlet alapján megállapíthatjuk, hogy a MÁFKI- 
ban használt ellenáramú folytonos extrakciós 
üvegberendezéssel laboratóriumban kapott ada
tok nagyüzemi igazolása teljes mértékben sikerült.

H A R M A T H Y  L Á S Z L Ó  (NEVIKI)

Keverővei ellátott extrakciós készülék
A generátorgáz és világítógáz gyártásánál 

keletkező gázvíz 6—15 g/1 egy és két értékű fenolt 
tartalmaz. Ennek a fenolmennyiségnek a kivonása 
két szempontból is kívánatos. Egyrészt azért, mert 
a fenol folyók és tavak vizébe jutva, igen káros 
hatásokat eredményez, másrészt azért, mert fej
lődő műanyagiparunknak szüksége van a fenolra. 
Ezért olyan berendezés tervezése vált szükségessé, 
mellyel a gázvízben levő fenolokat tökéletesen 
el tudjuk távolítani.A folyadék-extrakciós eljárások nagyüzemi alkalmazásánál általában használt berendezés egyes elkülönített keverő- és ülepítőtartányokból áll. Az ilyen berendezések bonyolult és drága volta az extrakciós műveletet kevés lépcsőre szorította. A töltelékes extrakciós oszlopok, melyek hasonlóak a desztillációs és abszorpciós eljárásoknál sikerrel használt oszlopokhoz, kiábrándítóan alacsony hatásfokúaknak bizonyultak.

45. ábra.

Magasabb hatásfok eléréséhez a legmegfele
lőbbnek egy belső keveréssel ellátott, ú. n. keverős 
extrakciós berendezés mutatkozott, mely válta
kozva keverő és ülepítő szakaszokat tartalmaz egy 
rendszeren belül. A kérdés tanulmányozására la
boratóriumi keverő extraktort készítettük. Cé
lunk az volt, hogy megállapítsuk különböző 
változóknak a készülék hatásfokára gyakorolt 
befolyását. A készülék külső köpenye jénai üveg
csőből, belső alkatrészei saválló acélból készül
tek. Az 5 mm vastag vaslemezből gyártott záró
lapokat anyáscsavarral erősítettük az ellenperem
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hez, melyet az üvegcsőhöz ólomoxidos glicerines 
kittel rögzítettünk. A zárólapokon keresztülmenő, 
a folyadékok ki- és bevezetésére szolgáló csövek, 
valamint a felső zárólapnál elhelyezett tömsze- 
lence és az alsó zárólapnál elhelyezett támcsapágy 
sárgarézből készültek. A készülék magassága 
1100 mm, belső átmérője 47 mm, a keverő szaka
szok magassága 32 mm, ülepítőrészék magassága 
68 mm volt. 6 keverő és 7 ülepítő részt helyeztünk 
el egymás felett. A keverő szerkezetet úgy tervez
tük, hogy megfelelő áttételezés segítségével a for
dulatszám 80 és 800/perc között állítható legyen. 
Az ülepítőrész töltésére alumíniumhuzalból ké
szült spirálokat alkalmaztunk. A huzal átmérője 
1 mm, a spirál belső átmérője 4 mm volt és 4—5 
menetből állott. A spirál menetei között 0,5—1,0 
mm távolságot hagytunk. A fenolos oldatot egy 
nívószabályozón — mely az egyenletes nyomás 
tartására szolgált — és egy rotaméteren keresztül 
vezettük az oszlop felső első töltetéhez. Az ol
dat időegységenkénti mennyiségét tűszeleppel 
szabályoztuk. A könnyű oldószert ugyancsak egy 
nívószabályzón és egy rotaméteren keresztül ve
zettük be az oszlop alsó részén az első keverő
szektorba és mennyiségét szintén tűszeleppel 
szabályoztuk. A könnyű oldatot az oszlop tetejé
ről, a nehéz oldatot az oszlop aljáról vezettük el 
egy-egy kalibrált szedőedénybe. A nehézoldószer 
szedőedénye előtt egy szelepet helyeztünk el és 
ezzel biztosítottuk az oszlop tetején összegyűlt 
könnyű oldószer alsó szintjének állandóságát.

A berendezéssel eddig még csak tájékoztató 
kísérleteket végeztünk. A kísérletekhez egy 6—8 
g/1 fenoltartalmú oldatot használtunk, melyből a 
fenolt különböző arányban finomított benzollal 
extraháltuk.

A készülékkel elért eredmények kiértékelésé
nél egy valódi lépcsőnek az oszlop egy keverő és 
egy ülepítő szakaszából álló egységet tekintettük. 
Az egy valódi lépcsővel elért eredmény és az egy 
elméleti lépcsővel elérhető eredmény viszonyát 
neveztük lépcső-hatásfoknak.

Az első kísérletsorozatnál egy adott fordulat

szám mellett bevitt oldat és oldószer mennyiségé
nek a lépcső hatásfokára gyakorolt hatását kí
vántuk vizsgálni.

A
kísérlet
száma

Ford.
szám
perc.

Oldat-oldószer
arány

A készüléken 
átvitt oldat és 

oldószer összesen 
ml/óra

Elért
elméleti
lépcsők
száma L

ép
cs

ő
ha

tá
sf

ok
0

/ /0

1 3 0 0 1 : 0 ,5 5 3 000 4,00 66,0
2 3 0 0 1 : 0 ,4 7 5  3 0 0 4,20 7 0 ,0
3 3 0 0 1 : 0 ,4 6 7 0 0 0 4 ,4 0 7 3 ,0
4 3 0 0 1 : 0 ,4 5 1 0  0 0 0 Feltöltő-

dött

További kísérletekre van szükség, hogy meg
állapíthassuk, vájjon a hatásfok növekedése az 
oldat-oldószer arány csökkenésének, vagy az át
vitt mennyiségek növekedésének a következ
ménye.

A második kísérletsorozatot kb. állandó áram
lási viszonyok mellett végeztük és a fordulatszám 
változtatásának befolyását vizsgáltuk.

Eredmények :

A
kísérlet
száma

Ford.
szám
perc.

Oldat-oldószer
arány

A készüléken 
átvitt oldat és 

oldószer összesen 
ml/óra

Elért
elméleti
lépcsők
száma L

ép
cs

ő-
 

ha
tá

sf
o 

k
%

5 3 0 0 1 : 0 ,8 7 3 0 0 0 3 .8 0 6 3 ,3
6 4 2 5 1 : 0 ,9 5 3 6 0 0 4 ,8 0 8 0 ,0
7 5 0 0 1 : 0 ,9 3 3 7 0 0 5 ,2 0 8 6 ,0
8 5 7 5 1 : 0 ,9 0 3 4 0 0 Feltöltő

dött

Látható, hogy — mint várható is volt — a 
lépcső-hatásfok növekszik a keverési sebességgel 
mindaddig, míg a készülék a feltöltődés állapotát 
el nem éri. Ezen tájékoztató kísérletek után kezd
tük meg szisztematikus kísérletsorozatainkat.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy az alkalmazott 
töltet nem felelt meg a követelményeknek, de 
hasonlóképpen nem felelnek meg a desztilláció- 
nál és adszorpciónál jól bevált Raschig-gyűrűk 
és Berl-nyerges töltetek sem. Jól alkalmazható 
a szitából készült Raschig-gyűrű és szitalemez.

Az Országos Gabona és Lisztkísérleti Intézet munkássága
S Z Ő K E  S Á N D O R

Az Országos Gabtma és Lisztkísérleti Intézet 
az 1951/52. év folyamán végzett munkásságának 
összefoglalásával mintegy számot ad arról, hogy 
a felszabadulás óta a tudományos kutatómunká
nak államunk részéről nyújtott támogatást az 
Intézet miként hasznosította.

Az Intézet ipari kutató intézet, melynek fel
adata a malom-, a sütő- és tészta-, valamint a 
gabonatároló ipar problémáinak s így a nyers
anyagok, kész és félkész termékek, - a gyártás- 
technológia, a begyűjtés és tárolás kérdésének 
kutatása és gyakorlati megoldása. Az Intézet 
tagozódása is e cél szem előtt tartásával az érde
kelt iparágak szerint alakult ki.

A kutatási témák felvetése az iparágakkal ki

épült, egyre jobban elmélyülő kapcsolatok alapján, 
azokkal együttműködésben, az elsőrendű nemzet- 
gazdasági érdekek figyelembevételével történik.

Főbb kutatási irányaink a következők :
Malomipari vonalon forradalmi újítást jelent 

az első töretésnek szeleteléssel való helyettesítése. 
Elméleti meggondolások alapján lefolytatott szele- 
telési kísérletek után üzemi méretű kísérletekre 
térünk át. A gabonaszeletelés mellékhajtásaként 
vetődött fel a szeleteléssel nyert csíravégek vető
magként való felhasználásának gondolata. A labo
ratóriumban és kísérleti parcellákon eddig vég
zett vetési kísérletek teljes sikerrel végződtek. 
A gabonaszeletelés ipari méretben való bevezetése 
az eddigi eredmény alapján mind malomipari,
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mind mezőgazdasági vonalon hatalmas megtakarí
tást jelent.

A sütőipari technológia korszerűsítését szol
gálja a gyors és folyamatos dagasztás elméleté
nek kidolgozása és gyakorlati megvalósítása. 
Gyors és folyamatos dagasztással a munkamene
tek lényeges megrövidítése, az eddig kézierővel 
végzett műveletek gépesítése és automatizálása, 
valamint a gyártott kenyerek minőségének eme
lése érhető el. Az elkészült modellgépek biztató 
eredményei alapján megkezdjük a félüzemi kísér
leteket.

A kenyér tápértékének emelését célzó kísér
leteinkhez vitamin és aminosav meghatározási 
módszerekre volt szükségünk. A Magyarországon 
használt és a hazai irodalomban leírt eljárások 
sem pontosságban, sem gyorsaságban nem voltak 
megfelelőek. Ezért sok kísérletezés után a mikro
biológiai módszereket találtuk a legmegfelelőb
beknek természetes anyagok vizsgálatához. Ná
lunk eddig ilyen eljárást csak a többé-kevésbbé 
egységes fehérjékre alkalmaztak, s így biológiai 
anyagok (elsősorban gabonafélék és azok feldol
gozási termékei, napraforgó, szója stb.) aminosav 
és vitamin tartalmának mennyileges meghatáro
zására való kiterjesztése újabb lépést jelent a ter
mészetes anyagok és élelmiszerek kutatása terén. 
Mikrobiológiai eljárás segítségével megállapítot
tuk többek között azt, hogy a hazai napraforgó
liszt lizint és arginint abszolút mennyiségben bő
ven tartalmaz és így ez az anyag kenyér- és tészta
féleségek biológiai értékének emelésére alkalmas.

Kísérleteket végeztünk a bac. mesentericus 
által okozott kenyérbetegség, a nyúlósodás meg- 
gátlására. Nyúlósodás felléptét alacsony pH-val 
és bizonyos savgyökök bakteriosztatikus hatásá
val akadályozhatjuk meg. Megállapítottuk, hogy 
5,1—5,2 pH megfelel néhány napos veszélytelen 
tárolásra. Túlzott savanyítás a kenyér ízének 
rovására megy és felesleges nyersanyagveszteség- 
gel jár. Intézetünk üzemi viszonylatban javasolta 
az érett kovász pH értékeinek, illetve savfokának 
gyártás közbeni folyamatos ellenőrzését. A kemen
céből kikerülő kenyér hűtéséről és hűvös helyen 
való tárolásáról is ajánlatos gondoskodni a fertő
zés elkerülése végett.

Kovászolás nélkül készült kenyerek sütésénél 
kísérleteztünk különböző vegyszerek, pl. kalcium- 
acetát, nátriumdiacetát és kalciumpropionát bak
teriosztatikus hatásával. Igen jó eredményt értünk 
el 0,2% nátriumdiacetát alkalmazásával.

Foglalkoztunk a gabonalisztek csírázottsági 
fokának meghatározásával. Megállapítottuk, hogy 
a lisztszuszpenzió amilográffal mért viszkozitása 
és a kémiai módszerekkel mért amiláz mennyisége 
között matematikailag kiértékelhető összefüg
gés van.

Sütőipari tagozatunk egyik súlyponti kérdése 
a kenyér öregedése elleni küzdelem volt. A kenyér 
öregedése részint a víztartalom leadásával, részint 
a kenyérkolloidok szinerézisével halad párhuza
mosan. A kenyér frisseségének mérésére készülé
ket szerkesztettünk, melynek segítségével össze
függést állapítottunk meg járulékos anyagok be
keverésével készült, valamint különböző csoma

golással tárolt kenyerek öregedési sebessége között. 
Megállapítottuk, hogy a kenyér száradása alkal
mas csomagolási móddal csaknem teljesen ki
küszöbölhető, míg a kolloidok aggregációját kü
lönféle lágyító és járulékos anyag bekeverésével 
késleltethetjük.

A nagyobb kenyérgyárakban lehetőség nyí
lik az élesztőgyártásnak a kenyérgyártás menetébe 
való beillesztésére. Ez esetben az élesztőt elcukro- 
sított lisztfőzetben tenyésztjük. Kísérleteink fo
lyamán laboratórium és félüzemi mértékben sike
rült megfelelő tulajdonságú ú. n. folyékony élesz
tőt gyártani.

Tanulmányoztuk enzimkészítmények sütő
ipari technológiára gyakorolt befolyását. Kísér
leteink eredményei szerint a hazai lisztekben elég 
nagy mennyiségben előforduló amiláz enzimek 
hatását különböző forrásokból származó amiláz 
koncentrátumokkal fokozni lehet. Legnagyobb 
érdeklődésre a penészamiláz tarthat számot. Kí
sérleteket végeztünk Aspergillus orysae kivonatá
nak sütőipari célokra való felhasználásával, mivel 
célszerű lenne az eddigi enzimkészítményeket ol
csóbb koncentrátumokkal helyettesíteni. Az álta
lunk kitenyésztett két Aspergillus törzs « amiláz 
és proteáz aktivitását ellenőriztük. Az I. sz. törzs 
esetén a proteáz enzimaránya nagy volt az a ami
lázhoz viszonyítva, a kenyerek ellaposodtak. 
A II. sz. törzsből származó kivonattal kb. 15% 
kenyértérfogat növekedést értünk el, mivel a pro
teáz és amiláz enzimek aránya kedvezőnek bi
zonyult.

Tésztaipari tagozatunk a csőtészta törékeny
ségének vizsgálatára a Gruzl-féle laborograf tészta
vizsgáló műszer megfelelő átalakításával készülé
ket szerkesztett. A készülék önműködően, dia
gramm alakjában ábrázolja a szárított csőtészta 
töréséhez szükséges erőt és a tészta rugalmasságát.

Tárolóipari problémák megoldását szolgálja 
az Intézetünkben szerkesztett, dielektromos ál
landó mérésén alapuló gabonanedvességmérő ké
szülék, mellyel gyorsan, egyszerű módon határoz
hatjuk meg a szem nedvességtartalmát. A mérés 
pontossága ±0,3%. A készülék felépítése szilárd, 
könnyen kezelhető, előállítási költsége nem nagy, 
tömeggyártásra alkalmas.

Gabonatárolási kutatásaink során foglalkoz
tunk a hermetikus silókban történő gabonatárolás 
kérdésével. A gabona belső felépítése huzamos 
hermetikus tárolás esetén sem változik. A búza 
és az őrlemény minősítése és sütőipari értéke a 
kezdeti értéknél jobb, vagy egyenértékű. Az áru 
nedvességtartalma és hőmérséklete nem változik, 
az aspirált széndioxid mennyiség elegendő az 
enzimatikus működés meggátlására és a zsizsik
fertőzés megszüntetésére. A hermetikus silókban 
a gabonatermés hosszabb ideig mozgatás nélkül, 
minimális kezelési költséggel tárolható.

Különböző kiőrlésű lisztekkel és korpával 
brikettezési kísérleteket végeztünk és megállapí
tottuk, hogy ezek a termékek kötőanyag vagy 
előkészítő eljárás nélkül 500 kg/cm2-ig lassan és 
egyenletesen úgy sajtolhatok össze, hogy a brikett 
mechanikai hatásokkal szemben elég ellenálló és 
mégis aránylag csekély erővel újból porítható.
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Összesajtolással az őrlemény térfogata átlag egy- 
harmadára csökken, miáltal a raktártér jobban 
használható ki. Szobalevegőn csomagolatlanul 
vagy csomagoltan eltett brikettekben határozott 
minőségi javulás észlelhető.

Feladataink megoldása érdekében az Intézet 
munkatársai, az egyes iparági üzemekkel szoros 
kapcsolatot tartanak fenn. Kutatóink felvilágo
sító munkája, a dolgozók gyakorlati tapasztalatai
nak tudományos alapokra helyezése, sok esetben

eddig fennálló hibák egyszerű és költséget nem 
igénylő kiküszöbölésének módjait tárta fel az üze
mek előtt.

Tudományos munkánkban az élenjáró szovjet 
szakirodalom tanulmányozása és a kutatási ered
mények alkalmazása nagy segítségünkre van, 
ezért további munkánkat is a szovjet tudomány 
további eredményeire alapozzuk, hogy 5 éves ter
vünk sikeres befejezésében iparágainkat a tudo
mány eszközeivel támogathassuk.

KÖNYVI SMERTETÉS
G. A. Pektyemirov: Ásványolajtelepi kézikönyv.

Az ásványolajtermékek tárolásának és szállításának 
műszaki vezetése vegyészeti ismeretek mellett kiterjedt 
gépészeti ismereteket is követel. Ezeket az ismereteket 
és az ezzel kapcsolatos adatokat az ásványolajipar 
vegyészeinek a legkülönbözőbb könyvekből kellett össze
szednie, de sok különleges adat egyáltalában nem volt 
a szakirodalomban fellelhető.

Ügyesen és jól érthető formában foglalja össze ezeket 
a fontos ismereteket és adatokat Pektyemirov kézi
könyve, részletesen tárgyalja a tárolótér, a csővezetékek, 
a szivattyúzás, a hőgazdálkodás és a mennyiségi felvétel 
kérdéseit. Szakmai szempontból különösen érdekes a 
fejtés és töltés műveletének leíró és matematikai ismer
tetése, valamint a tárolási- és szállítási veszteségekről 
szóló rész.

Jól megfigyelhető a kézikönyvben a szovjet szak- 
irodalomnak az az általános törekvése, hogy a gyakor
lati életben kialakult tapasztalatokat matematikai for
mában kell rögzíteni az alkalmazás megkönnyítésére, 
így egy-egy egyszerű képlet alapján kiszámítható a 
szükséges tárolótér, a megfelelő raktárfelület stb.

Különösen jelentős a karbantartás megszervezéséről 
és megtervezéséről szóló részletes fejezet. Ezen a téren 
még rendkívül sokat kell hazai téren pótolni és a kézi
könyv sok táblázatával és űrlapműitájával útmutatóul 
szolgálhat ebben a kérdésben.

A fordítás folyamán felmerült az a kérdés, nem 
volna-e célszerű az idézett vagy közölt szabványokat 
magyar szabványokkal helyettesíteni. Ezen „átülte
tésnek“ kétségtelenül lettek volna előnyei, de ugyan
akkor hátrányt is jelentett volna. A magyar szabványok 
alapján kényelmesebb lett volna a könyv használata, 
viszont több résznél megfelelő magyar szabvány hiányá
ban mégis a szovjet szabványt kellett volna megadni, 
ami zavarta volna a könyv egységét. Ugyanakkor a szov
jet szabványok ismerete serkentőleg hat hazai viszony
latban a minőségek javítására. Fenti szempontok alap
ján marad a könyv végig a szovjet szabványok közlése 
mellett, természetszerűleg ennek megfelelően kell a 
közölt adatokat is figyelembe venni, pl. a megadott 
tartálysúly csakis a hivatkozott szabványnak meg
felelő minőségű lemezzel érhető el stb.

A könyv megjelentetése sok olyan adatot te tt köz
kinccsé, amely eddig egy-egy vállalat keretében kialakult, 
féltve őrzött ismeret volt, így nagyban hozzájárul 
a gyorsan növekedő ásványolajiparunk műszaki fejlő
déséhez. Mi sem jellemzőbb a könyv közkedveltségére 
és használhatóságára, mint az, hogy az ásványolaj- 
ipar szakmai köreiben ma már fogalom a „Pektyemi
rov.“ Salusinszky László

J. B. Rapoport.: „Mesterséges folyékony üzemanya
gok gyártása“ című könyve magyar nyelvre fordítva 
a Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat kiadásá
ban jelent meg 1952-ben. A munkának igen nagy jelen
tőséget ad az a körülmény, hogy nemcsak a magyar 
szakirodalomban, de még a külföldiben sem jelent meg 
eddig olyan munka, amely összefoglalóan foglalkoznék 
folyékony üzemanyagok mesterséges gyártásával. A fej
lődő magyar ásványolajipar és szénfeldolgozó ipar szá
mára ez a könyv általános áttekintést nyújt a hidrogóne-

zés technológiájáról tudományos és gyakorlati szem
pontból egyaránt.

Az ásványolajat feldolgozó ipar az utóbbi 20—25 év 
folyamán hatalmas fejlődésen ment keresztül. A feldol
gozás újonnan kifejlesztett módszerei lehetővé tették 
nemcsak a motorhajtó üzemanyagok minőségének állandó 
javítását, hanem az egyes gyakorlati célokat szolgáló 
párlatok hozadékának szabályozását is. A benzin hoza- 
dék hidrogénezés segítségével 80%-ra volt növelhető. 
Az ipar mennyiségi és minőségi követelményeinek növe
kedése új nyersanyagok felkutatását is szükségessé tette. 
A kutatás igazolta, hogy ásványi eredetű éghető szilárd 
anyagok, tehát a szenek is alkalmasak folyékony üzem
anyagok előállításéra. Különböző szénféleségekből 600 
C°-os lepárlással, svélezéssel előállított kátrányok fel
dolgozáséra is rendkívül alkalmasnak bizonyult a hid
rogénezés technológiája. A kiindulási anyag mintegy 
80%-os hatásfokkal volt üzemanyaggá alakítható. A kő
olaj mélyreható átalakításával párhuzamosan a szén 
motorhajtó anyaggá való feldolgozása is hatalmas 
iparrá nőtt.

A hidrogénezés technológiai feltételeinek és átala
kítandó nyersanyagnak megfelelő megválasztásával re
pülőbenzin, motorbenzin, fenol, Diesel-olaj, fűtőolaj és 
még sok más termék állítható elő.

A hidrogénezés igen előnyösen használható más 
úton előállított termékek finomítására is. A gyakorlat 
szempontjából elsősorban egyes üzemanyagok kén
vegyületektől való menetesítése fontos.

A hidrogénezésnél keletkezett metán, etán, propán, 
bután tartalmú gázok a kémiai ipar nyersanyagai és 
nagy oktánszámú motorhajtóanyagok előállítására alkal
masak. A könyvben közölt értékes kísérleti anyag bizo
nyítja azt, hogy a hidrogénezés a legkorszerűbb mód
szer nagy molekulasúlyú anyagoknak maradék nélkül 
benzinné és a vegyiipar számára értékes nyersanyagokká 
való átalakítására.

A mesterséges folyékony üzemanyagok kémiájának 
és technológiájának megalkotásában kiváló érdemei 
vannak N. D. Zelinszkijnek, Sz. Sz. Nametkinnak, 
B. A. Kazanszkijnak, A. D. Petrovnak, M. Sz. Nyem- 
covnak és sok más szovjet tudósnak.

Ez a köny az első átfogó kísérlet arra, hogy külön
böző nyersanyagok hidrogénezésének technológiáját tu 
dományos és gyakorlati szempontból rendszerbe fog
lalja az ásványolajkémiával foglalkozó hallgatóság és 
az iparban foglalkoztatott műszaki dolgozók részére. 
A könyv első része a hidrogénezés kémiájával foglalkozik. 
Külön fejezetekben ismerteti az egyes tiszta vegyiiletek 
hidrogénezését, a szenek feltárását különféle oldószerek
kel, az ásványi szenek hidrogénezésének mechanizmusát 
és a hidrogénezést befolyásoló tényezők hatását.

A második rósz a hidrogénezés technológiájával fog
lalkozik. Az egyes fejezetek a hidrogén nagyipari elő
állítását, a nyersanyag előkészítését, a folyadékfázisú 
és gőzfázisú hidrogénezést, valamint a termékek feldol
gozásét ismertetik. Különösen értékes a hidrogénezés 
anyagmérlegét feltüntető számítás. Külön fejezet fog
lalkozik a termókbenzinek aromatizálásával és nagy 
oktánszámú adalékanyagok előállításával.

A könyv értékes anyaga nagy segítséget jelent a 
hasonló irányú hazai kutatás számára,
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Közvetett mennyiségi kémiai elemzés grafikus módszeréről
K O T S I S  E N D R E  és P A T Z A U E R  S Á N D O R

A mennyiségi kémiai elemzésben elég gyakran 
előfordul, hogy analitikailag igen hasonló tulajdon
ságú alkatrészeket kell egymás mellett meg
határoznunk. Az ilyen elemzés, az esetleges bonyo
lult szétválasztási eljárások folytán hosszadalmassá 
válhat. Ha az elemzésünk nincs időhöz kötve, 
a kivitel hosszadalmassága nem számít. Előfordul
hat azonban, hogy a vizsgálatot időhöz kötve kell 
elvégeznünk és azt a szokásos laboratóriumi 
módszerekkel a kívánt időn belül nem tiidjuk 
végrehajtani. Ilyenkor, bár korlátolt pontosságú, 
közvetett (indirekt) elemzéshez folyamodunk.

A közvetett mennyiségi kémiai elemzés lehe
tőségére már 1791-ben rávilágított J. B. Richter, 
a vegyülő súlyviszonyok mennyiségi vizsgálatá
val. A közvetett mennyiségi kémiai elemzés lé
nyege az, hogy egymás mellett lévő két vagy több 
különböző alkatrész ugyanazon kémiai behatásra 
különböző molekulasúlyú vegyületeket hoz létre, 
amelyek elkülönítés nélkül mérhetők és az össze
tétel megfelelő módon kiszámítható. Megjegy
zendő azonban, hogy ezt a módszert általában 
csak abban az esetben használhatjuk fel ered
ményesen, ha a meghatározandó alkatrészek mole
kulasúlyai között elég nagy a különbség.

A közvetett mennyiségi kémiai elemzés általá
nos módszeréhez néhány példát találunk F. P. 
Treadwell (1), valamint F. W. Küster (2) kézi
könyvében a megfelelő levezetéssel és táblázattal. 
Ezekből az látszik, hogy a közvetett mennyiségi 
kémiai elemzés számolási módszerei eléggé nehéz
kesek és elég hosszú időt vesznek igénybe. Ezek 
miatt az elemzéseink során olyan megoldást 
kerestünk, amely a számításokat csaknem teljesen 
kiküszöböli. Ez a megoldás a grafikus ábrázolás.

Meggondolásunk az volt, hogy egy keverék 
alkatrészeinek egymás közötti aránya koordináta- 
rendszerben ábrázolható. Ez a feltevés elfogadható, 
ha megtaláljuk hozzá a koordináta-rendszerben 
azt az ú. n. „mutató egyenes“-t, amelynek meg
határozói a kérdéses vegyidet konstansai és az 
elemzés folytán megállapított variánsai. Ezek 
után a mutató egyenesen kijelölhető az a pont, 
amelynek abszcisszája a vegyidet összetételét 
adja meg.

A közvetett mennyiségi kémiai elemzés ilyen 
grafikus kiszámítására az alábbiakban néhány 
példát mutatunk be.

Első példa. Legyen pl. a vizsgálandó anyagunk 
káliumklorid és káliumszulfát keveréke. A vizs
gálandó keverékünk két anyaga közül az egyik 
legyen azonos az elemzés folytán előállítandó 
vegyülettel. A kémiai elemzés során a példának 
felvett keveréket a szokásos módon káliumszul
fáttá alakítva mérjük. A lemért keverékünk 
súlya legyen a, az együttesen nyert kálium
szulfát súlya legyen b. Kérdés, milyen mennyi
ségben van jelen a két anyag a keverékben.

A szokásos kiszámításhoz ismernünk kell 
egyrészt a nyert vegyület (káliumszulfát) és az

egyik alkatrész (káliumklorid) egyenértéksúlyai- 
nak hányadosát, amelyet m-el jelölünk, más
részt a nyert vegyület (káliumszulfát) és a másik 
alkatrész (káliumszulfát) egyenértéksúlyainak 
hányadosát, amelyet jelöljünk meg w-nel.

Ezekből az adatokból a káliumkloridot, 
amely legyen x  és a káliumszulfátot, amely 
legyen y, a következő általános egyenlettel 
számíthatjuk ki* :

x  = 1 n----- -— — a. (1)m — n m — n
Abban az esetben, ha n egyenlő 1-lel, akkor 

az egyenletet a következő alakban Írhatjuk f e l :
b — a

x  =  — -------- ( 2 )m — 1 ' '
amikor a kapott x  értékét kivonjuk az a 
értékéből és megkapjuk a másik alkatrésznek, az 
y-nak mennyiségét.

Egy ilyen számítás elvégzése, ha azt sorozatos, 
pl. üzemi elemzéseknél kell elvégeznünk, nehéz
kes és sok időveszteséggel jár. Ehelyett az x 
értékét az előbb feltüntetett adatok felhasználásá-

* A számtani rész és a grafikus ábrázolás kivi
telezésének ellenőrzésénél Szélpál István számtanta
nár volt segítségünkre, amiért itt is köszönetét mon
dunk.
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val, a hasonló háromszögek alapján a 2. sz. képlet 
figyelembevételével grafikusan leolvashatjuk 
anélkül, hogy az 1. sz. egyenlettel a számításokat 
elvégeztük volna. Ugyanis az egyenletben szereplő 
összes adat ismeretes.

E célból (1. ábra) mérjünk fel a koordináta- 
rendszer abszcisszatengelyére egy százas beosz
tást célszerűen úgy, hogy a beosztás jobbról 
balfelé haladjon. így a baloldalra eső százas vég
pontban húzzuk meg az ordinátatengelyt. Az 
ordinátatengelyre mérjük fel az m—1 értékét és 
a kapott pontot kössük össze az abszcisszatengely 
nullapontjával. Az így kapott egyenes lesz a 
mutató-egyenes. Ugyancsak az ordinátatengelyre 
mérjük rá a b-a értékét és a kapott pontból az 
abszcissza tengellyel párhuzamost húzva, metsszük 
a mutatóegyenest. Ezt a metszéspontot vetítsük 
le az abszcisszatengelyre és megkapjuk a keresett 
x (káliumklorid) értékét. Ha a leolvasott x 
értékét levonjuk az a értékéből, megkapjuk 
az y (káliumszulfát) értékét.

Amint láthatjuk, a grafikus módszer beveze
tésével a megadott egyenlettel való hosszadalmas 
számítás teljesen mellőzhető, azaz azt csak a 
kémiai művelettel kapott anyag és az eredeti 
anyagok egyenértéksúlynyi hányadosainak ki
számítására csökkenthetjük.

Második példa. Legyen pl. a vizsgálandó 
anyagunk káliumklorid és káliumbromid keveréke. 
A vizsgálandó keverékünk két anyaga közül egyik 
se legyen azonos az elemzés folytán nyerendő 
vegyülettel. *A kémiai elemzés során a példának 
felvett keverék alkatrészeit együttesen a szokásos 
módon titráljuk meg tizednormál ezüstnitrát- 
oldattal. A lemért keverékünk súlya legyen a, 
amelyet pl. 100 ml-es mérőlombikban vízben 
oldottunk és belőle egy-egy titráláshoz 25 ml-t 
használtunk fel. A titrálás eredményét százra át
számítottuk és azt az ezüstnitrátoldatnak ezüstre 
vonatkoztatott faktorával megszorozzuk és ennek 
eredményét jelöljük meg ó-vel. Kérdés, milyen 
mennyiségben van jelen a példabeli két anyag 
a keverékben.

A szokásos kiszámításhoz ismernünk kell 
egyrészt a hatógyök (ezüst) és az egyik alkatrész 
(káliumklorid), másrészt a hatógyök (ezüst) és 
a másik alkatrész (káliumbromid) egyenérték- 
súlyának hányadosát, amelyek legyenek egyenlők 
m, illetőleg n értékkel.

Ezekből az adatokból az „x“ (káliumklorid) 
értékét az első példánál megadott 1. sz. általános 
egyenlet szerint számíthatjuk ki, amelyet ha közös 
nevezőre hozunk, kapjuk :

amelyet, ha a-val átosztunk, a következő egyen
lethez jutunk :

------ n
— — ---------•a m — n

Ez utóbbi egyenlet vezet a grafikus meg
oldáshoz, éspedig ismét a hasonló háromszögek 
alapján. Amint látjuk, ilyen esetben más a meg

oldás menete, mint előbb, mert az itt kapott csapa
dék nem azonos a kiindulási anyagok egyikével 
sem, azaz n értéke nem egyenlő az egységgel. 
A grafikus megoldáshoz a már előbb említett 
adatokon kívül szükséges még a b/a hányados 
ismerete, amely után a következő módon já
runk e l :

A grafikus ábrázolásnál (2. ábra) az ordináta
tengelyre rámérjük az m, az » és a b/a 
értékeket. Az n pontjából párhuzamost húzunk 
az abszcissza tengellyel és erre rámérjük az a 
értékét. Ez utóbbi poiitot kössük össze az m 
ponttal, miáltal megkapjuk a mutató-egyenest. 
Ezzel a mutató-egyenessel húzzunk párhuzamost

t

2. ábra.

a ^b/a pontjából. Ez az egyenes metszeni fogja 
azt az egyenest, amelyre az a értékét mértük 
fel. Eme metszéspontból az ordinátatengelyig 
haladva, [leolvashatjuk a keresett x  értékét, 
amelyet ha levonunk az a értékéből, megkap
juk a másik alkatrésznek, azaz y -nak értékét.

Ez a példa mutatja meg legjobban a grafikus 
módszer bevezetésének előnyeit. Ugyanis, ha 
ugyanezt az elemzést a szokásos laboratóriumi 
módszerekkel végeznénk, sokféle műveletet kellene 
végrehajtanunk. Ezáltal azonban mindössze egy 
titrimetrikus mérést végzünk el, amelynek egy
szerűségéhez és rövidségéhez kétség nem férhet. 
Ugyanígy egyszerűsödhet le titrimetrikus méréssel 
pl. egy kálium- és nátriumhidroxidból álló elegy 
meghatározása is, az ismeretes nehézkes mód
szerekkel szemben.

Abban az esetben, ha az említett példát nem 
titrimetrikusan, hanem gravimetrikusan oly módon 
végezzük el, hogy a haloidokat fölösleges mennyi
ségű ezüstnitrátoldattal együttesen leválasztva 
a csapadékot a szokásos módon mérjük, akkor az 
így kapott együttes csapadék súlya lesz a 6 
értéke. Ilyen esetben is azonos marad a grafikon
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megszerkesztése a titrimetrikus mérés példájánál 
említettel.

Ha történetesen a szóbanforgó példák anya
gait oldatból kellene meghatároznunk, amelyben 
a lemért anyag a értékét nem ismerjük, akkor 
ezt előzetesen vagy párhuzamosan külön meg 
kell határoznunk. Ez adat nélkül a grafikon meg
szerkesztése nem lehetséges. E célból a meg
határozandó oldatunkból lemérünk egy célszerű 
mennyiséget és azt a szokásos módon szárazra 
párolva, súlyállandóságig szárítva mérjük. A mé
rés eredményét használjuk fel a értékeként. 
Különben a további eljárásmódok azonosak ma
radnak.

Az elmondottak nem jelenthetik azonban 
azt, hogy általa egy közvetett mennyileges kémiai 
elemzés a könnyen elvégezhető műveletek közé 
fog tartozni. Nem jelentheti azért, mert a vele 
kapcsolatos elvégzendő kémiai műveletnél elér
hető legnagyobb pontosság ugyanúgy kívánatos, 
mintha nem közvetett elemzésről volna szó. 
Ugyanis a legcsekélyebb műveleti vagy mérési 
hiba a grafikus ábrázolásnál igen megnövekedhet, 
miáltal az eredmény hasznavehetetlenné válhat.

A kémiai elemzésből eredő hibalehetőségek mellett 
még számolnunk kell azzal is, hogy a grafikus 
leolvasás korlátolt pontosságú, bár ennek pontos
ságát növelhetjük, ha az ábrázolást minél nagyobb 
léptékben végezzük el. A grafikus módszer előnye 
tehát tisztán csak az esetleges bonyolult számí
tások, továbbá a nehézkes kémiai műveletek el
kerülésében rejlik, amelyek viszont időmeg
takarítás szempontjából nagyon sok esetben nem 
lényegtelenek.

Mindezek után a közvetett kémiai elemzés 
eme formáját a technikai kémiai elemzések során 
előnyösen felhasználhatjuk. Különösen jól hasz
nálható módszernek tekinthető az olyan ipari 
laboratóriumokban, ahol nagyon gyakran szerepel 
egy és ugyanazoknak az anyagoknak sorozatos 
ellenőrzése, mert ilyen esetben az először meg
szerkesztett grafikonon kívül újabbra nincs szük
ségünk.
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Műszaki szemle
Védelmi intézkedések éter-tüzek ellen

Egy félüzemi laboratóriumban több száraz éter volt 
szükséges egy készítményhez. Mivel nedves idő miatt 
a fém-nátriumon szárított éter kezelésére a szabadban 
kijelölt munkahely használhatatlan volt, egy laboránsnő 
a laboratórium mögött elhelyezett szellőzőfülkében 
akarta száraz üvegbe áttölteni az étert és friss nátriumot 
hozzáadni. Az éteres üveg kicsúszott a kezéből és dara
bokra tört a kőpadlón. Azonnal kioltott minden lángot, 
segítséget hivott és elkezdte edénybe gyűjteni az éter- 
maradékot és a nátrium darabokat. Bár egy részét 
kivitte a szabadba, mégis egy kisebb robbanás követ
kezett be, amely könnyebb tüzet és két könnyű sérülést 
okozott. Komolyabb robbanás azért nem következett 
be, mert az ótergőz —- levegő elegy összetétele a felső 
robbanási határon felül volt. Ilyen balesetek elkerülésére 
következőket kell végrehajtani :

1. A szabadban lévő munkahelyeket úgy kell elké
szíteni, hogy kedvezőtlen és nedves időben is lehessen 
bennük dolgozni tűzveszélyes folyadékokkal.

2. Lehetőség szerint meg kell elégedni 2 literes üveg- 
mérettel, nagyobb mennyiséget pedig törósbiztos edény- 
zetben kell elhelyezni. Nátriumon száradó étert tarta l
mazó üveget vödörbe kell tenni és a töltést, rázást, tál 
felett végezni, hogy ne kerülhessen a padlóra vagy 
asztalra.

Chemie-Ingenieur-Technik. 24. (1952) 221. old.

Robbanási jelenségek olyan nátriumazid oltásánál, melyet 
előzőleg hőbehatás ért

Egy nátriumazid-telepen tűz pusztított. Mikor 
átkristályosított, száraz, nátriumazid-ot tartalmazó pléh- 
dobokat vízzel akartak oltani, vagy mikor egy ilyen 
tartályt vízbe dobtak, erős füst- és szikraképződéssel járó 
robbanási jelenségeket figyeltek meg. Ez pontosan meg
felel a fémnátrium vízzel szembeni viselkedésének.

A tiszta nátriumazid nem higroszkópos és mecha
nikai igénybevétellel szemben (dörzsölés, ütés) még akkor 
is érzéketlen, ha 15% dörzsölöszert keverünk hozzá. 
Viszont ha 340° fölé hevítjük, akkor erős füst- és láng- 
tüneménnyel spontán bomlik és a kémcső falán nátrium
tükör jelenik meg. A maradók hevesen, égés közben

reagál vízzel. Ha a nátriumazid-ot izzó vasszekrénykében 
vagy üvegcsőben hevítjük, akkor ezt szétveti és égő 
nátriumdarabok röpülnek szét. Ha a sóra gázlángot 
irányzunk, akkor helyenként láng és füstölés közben kék 
nátriumgömböcskék keletkeznek és elégnek. Nagyobb 
mennyiségű sónál ilyenkor nátriumnitrid is keletkezik, 
mely vízzel ammóniát ad. A bomlási reakció ritkán megy 
át az egész tömegre, csupán hosszabb hő- és lángbehatás 
következtében. A nátriumazid elgázosodása a bomlási 
és gyúlási jelenségek előtt nem volt megfigyelhető.

Az előbbiekből következik, hogy a nátriumazid 
nemcsak az irodalomban leírt körülmények közt (vá- 
kumban v. légelzárás mellett), hanem 340° fölött spon
tán is elbomlik elemeire és égő nátriumdarabokat szór 
szét. Ha a só tartályban van, akkor ez a folyamat robba
násszerű. A nátriumazid oltásánál tehát ugyanúgy kell 
eljárni, mint fómnátriuménál.

Biztonsági szelepek szabályos vizsgálata
Egy biztonsági szelep csak akkor felel meg rendel

tetésének, ha lefúj akkor, amikor a megengedhető üzemi 
nyomás előállt a készülékben. Ezért szabályszerű idő
közökben kell megvizsgálni őket. Különösen magas- 
nyomású acetilén-készülékekben fordul elő, hogy a biz
tonsági ventil beiszapolódik és beszilárdul.

Egy gyárban poralakú árut töltöttek át tartály- 
kocsikból, nagynyomású levegő segélyével. Mivel a vago
nokat csak bizonyos nyomással volt szabad kiüríteni, 
azért el voltak látva nyomásmérővel és biztonsági ventil- 
lel. Áttöltés alatt a tartály fedele leszakadt és 80 m távol
ságra repült. A tartály tartalma hatalmas porfelhők alak
jában lefújt, úgyhogy porexplózió veszélye fenyegetett. 
Csak szerencsés véletlennek köszönhető, hogy további 
következményei nem voltak. A baleset oka az volt, hogy 
a vasúti szállításnál a ventil tönkrement.

Chemie-Ingenieur-Technik. 24. (1952). 637. old.

Csiszolópor felrobbanása
Két többhengéres csiszológépről származó csiszoló

port közös, magasan elhelyezett szűrökamrába szívtak, 
ventilátorral. Mindegyik gépnek saját szívócsöve vezetett 
a kamrához. A kamra tartalmát leszívták a szűrő alatt
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elhelyezett tárolóbunkerba és itt raktározták a zsákokat. 
Üzemszünetben kiürítették a szűrőkamrát. Beinduláskor 
az egyik csiszológép egy alkatrésze összetört, és hozzá
verődve forgás közben más géprészekhez, szikrázott. 
Ettől tüzet fogott a gépen lévő porréteg. A sugároltónak 
oly erős sugara volt, hogy a még nem égő porrétegeket 
is felkavarta és azok is meggyulladtak. Mivel a ventilá
tort nem állítottákle azonnal, ez is égő port szívott a 
szűrőkamrába. Öt munkás futott a tárolóbunkerba és

megnyitották a zséktöltő csöveket. Ekkor a szűrőről 
égő por hullott a bunkerba és porexplózió történt. A mun
kások visszamenekültek munkahelyeikre és ruhájukat 
kezdték oltani. A szűrő és a tárolóbunker kiégtek. A bun
kerban elhelyezett tele zsákok nem égtek meg, hanem 
tűzgátlóan hatottak. A ventillátor azonnali leállítása 
a katasztrófát mérsékelhette volna.

Chemie-Ingenieur-Technik. 24. (1952) 42. old.
K. E.

Hírek
t i f rKönyvtár
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A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos 
Minősítő Bizottságának Közleménye

A Tudományos Minősítő Bizottság az alábbi kartársa
kat nyilvánította a tudományok doktorává, illetve 

kandidátusává:

Tudományok doktorai :
Bodnár János 
Cholnoky László 
Földi Zoltán 
Kiss Árpád 
Koch Sándor 
Kuncz Alfonz 
Lengyel Béla 
Mika József 
Millner Tivadar

Tudományok
Balló Rudolf 
Banga Ilona 
Baskai Ernő 
Bálint István 
Beke Dénes 
Berty József 
Beczkóy József 
Bereczky Endre

Oplatka György 
Proszt János 
Schleicher Aladár 
Szalay Sándor 
Telegdy Kováts László 
Tóth Géza 
Török Tibor 
Vastagh Gábor 
Vük Mihály

kandidátusai :
Bitskei József 
Bognár Gusztáv 
Bruckner Zoltán 
Clauder Ottó 
Demény László 
Déri Márta 
Domony András 
Fári László

Fehér István 
Finály István 
Gerendás Mihály 
Gärtner Károly 
Gráf László 
Grofcsik János 
Györki József 
Holló János 
Imre Lajos 
Jáki Miklós 
Kardos Ferenc 
Kiss Dénes 
Kiss József 
Krámli András 
Krausz József 
Knapp Oszkár 
Komáromi Istvánná 
Kovács József 
Kovács Ödön 
König Rezső 
Körössy Ferenc 
Kőszegi Dénes 
Lányi Béla 
Marton JózSiSf 
Mester László 
Monár István 
Nádor Károly 
Nyúl Gyula 
Papp Elemér

Papp Szilárd 
Piánk Jenő 
Pauncz Rezső 
Prettenhoffer Imre 
Polinszky Károly 
Pungor Ernő 
Romwalter Alfréd 
Sarudi Imre 
Sándor Zoltán 
Schermann Vilmos 
Schrodt István 
Spanyár Pál 
Straub János 
Szarvas Pál 
Szekeres László 
Szeberényi Pál 
Széki Pálma 
Szép Ödön 
Tankó Béla 
Tettamanti Károly 
Torbágyi Novák László 
Treer Mór Ferenc 
Török Gábor 
Tuzson Pál 
Vájná Sándor 
Vas Károly 
Vágó György 
Végh Antal 
Winkler Elemér

Könyvismertetés
S z .  N .  O brjadcsikov : „Motorhajtóanyagok előállí

tása“ c. könyve magyar nyelven „A Nehézipar Könyvei“ 
sorozat 60. köteteként 1951-ben jelent meg. A munka 
hézagpótló volt a magyar nyelvű szakirodalomban, 
mert ezt megelőzően összefoglaló mű ezzel a kérdéssel 
nem foglalkozott. A motorhajtóanyag gyártás korszerű 
módszereit csak néhány egyetemi előadási jegyzet és 
szakcikk ismertette, szükség volt tehát arra, hogy az 
erősen fejlődő magyar ásványolajipar számára olyan 
munka álljon rendelkezésre, mely erről a népgazdaság 
számára különlegesen fontos munkaterületről kellő 
áttekintést nyújt tudományos és gyakorlati szempont
ból egyaránt.

Obrjadcsikov könyve teljes mértékben megfelelt 
ennek a feladatnak. A legkorszerűbb vizsgálati módszerek 
adataival jellemzi az egyes motorhajtóanyagfóleségeket 
s az előállításukra alkalmas nyersanyagokat. Elsősorban 
kritikai tárgyalás alá veszi a nyers ásványolajokat és 
egyes elsődleges termékeiket, valamint a gázalakú és 
szilárd tüzelőszereket a közvetlen motorhajtásra vagy 
a továbbfeldolgozásra való alkalmasságuk szempont
jából. Ismerteti továbbá a szénhidrogénelegyek szét
választásának különleges módszereit, köztük a finom

rektifikálást és az aromások kinyerésére szolgáló aze- 
otrop és oldószeres lepárlási eljárásokat is. A célnak meg
felelő tulajdonságú (illékonyságú,oktánszámú stb.) motor- 
hajtóanyagoknak komponensekből, keveréssel való elő
állítására vonatkozó tanácsok és számítási módszerek 
különösen fontosak a hazai ásványolajfeldolgozó ipar 
számára.

Külön fejezet foglalkozik a nagy oktánszámú szén- 
hidrogénegyedek szerves kémiájával és az előállításukkal 
kapcsolatos tudományos és technológiai problémákkal. 
Különösen értékes része a könyvnek az, mely a korszerű 
technológia termodinamikai és reakciókinetikai kérdé
seit tárgyalja jól kielemezett gyakorlati példákkal kap
csolatban. A könyv zárófejezete a motorhajtóanyag
gyártás technológiai eljárásait ismerteti a nyersanyag 
természetétől függő legkülönbözőbb változatokban.

A könyv hasznos szolgálatokat tesz az ásványolaj- 
technológiát tanuló hallgatóknak és az iparban foglal
koztatott műszaki értelmiségnek egyaránt. Bepillantást 
nyújt a Szovjetunió kiterjedt és modern ásványolaj
kutató és feldolgozó eljárásaiba s u tat mutat a hazai 
motorhajtóanyag-ipar korszerű fejlesztésére.

Nyúl Gyula

Felelős szerkesztő: Dr. Magyar Károly. — Felelős kiadó: a Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat vezérigazgatója. 
17756/LD02 - Révai-nyomda Budapest V, Vadász-utca 16. Felelős: Nyáry Dezső. —- Megjelent: 1600 példányban.
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A  Kossuth-díj kiosztása minden évffenntárcius 15-én a békés alkotómunka 
megbecsülésének ünnepe. A Kossuth-díj látható jele annak a szeretetnek, 
amelyet a párt, az állam,, a dolgozó nép érez tehetséges és odaadóan dolgozó 
fiai iránt. Ez a díjkiosztás egyúttal bizonyítja a tudomány gyorsütemű fej
lődését hazánkban. Amidőn ezen magas kitüntetésben részesített kartársainkat 
örömmel üdvözöljük, felkérjük őket, hogy tájékoztassák olvasóinkat munkás
ságukról.

CSŰRÖS ZOLTÁN
Dr. Csűrös Zoltán 1953-ban Kossuth-díjat 

kapott a heterogén katalízis területén kifejtett 
munkásságáért.

Csűrös Zoltán vegyészmérnöki oklevele meg
szerzése után a Műszaki Egyetem Szerves Kémiai 
Tanszékére került Zemplén Géza professzor mellé. 
Itt készítette el doktori dolgozatát : „Nitrozil- 
bromid hatása aminosavakra“ címmel. A Zemplén 
Géza mellett eltöltött másfél évtized alatt intenzív 
kutató munkát folytatott a szénhidrát kémia 
területén és egyike volt azoknak, akik jelentős 
mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a Zemplén 
intézetet az egész világon megismerjék.

Itt töltött munkássága kapcsán legjelentő
sebb momentumként a cellulóz szerkezetének fel
derítésében végzett vizsgálatait, illetőleg a glüko- 
zidok előállítására kidolgozott ferrikloridos mód
szert említhetjük.

1936-ban egyetemi magántanárrá képesítették 
a lakkok és műanyagok tárgykörében. 1938-ban 
egyetemi tanár lett az akkor felállított Textil
kémiai Tanszéken, melynek programmjába tarto
zott a textilkémia, műanyagok és lakkok oktatása.

1946 júliusában az Akadémia levelező tagjai 
sorába választotta, majd még ugyanez év decem
berében rendes tagjai sorába emelte.

1946 és 1949 között 3 évig a műegyetem 
rektora volt és mint ilyennek, igen nagy érdemei 
vannak a műegyetem szocialista Szellemben tör
tént újjáépítésében.

1938-ban történt egyetemi tanári kinevezése 
kutató munkájának újabb lendületet adott és 
azóta a köréje tömörült fiatalabb kutató társai
val egyetemben főként a heterogén katalízissel 
kapcsolatos vizsgálatokkal foglalkozik. Ezen a 
területen az eddig elhanyagolt 3 fázisú rendszerek 
képezik érdeklődési körét. E tárgykörrel kapcso
latos főbb vizsgálatok főként folyadék fázisban 
végzett hidrogénezési és oxidációs reakciókra 
vonatkoznak. E vizsgálatok kiterjednek a reakciók 
kinetikájának és mechanizmusának tanulmányo
zására. Addig, amíg a katalízis kapcsán elméleti 
munkák már a múlt században rámutattak homo

gén folyamatokban a sebesség és a katalizátor 
mennyisége közötti összefüggésre, addig heterogén 
folyamatokban eddig főként a szubsztrátum meny- 
nyiségét vették független változónak, miközben 
a katalizátor mennyisége gyakorlatilag állandó
nak volt tekinthető. Csűrös akadémikus vizsgá
latainak egyik középpontjába éppen a katalizátor 
mennyiségének változtatását helyezte a heterogén 
katalízisben és bebizonyította, hogy a heterogén 
katalitikus folyamatoknál pusztán a katalizátor- 
mennyiségének változtatása is alkalmas arra, hogy 
vele a reakciót bizonyos irányba terelhessük, azaz 
szelektívvé tehessük, irányíthassuk. Ezekben a 
vizsgálatokban bebizonyosodott a Paal-szabály 
tarthatatlan volta, illetőleg Csűrös akadémikus 
kimutatta, hogy ez csak nagyon körültekintő 
módon alkalmazható. E vizsgálatok kapcsán adó
dott az az érdekes tény is, hogy bizonyos körül
mények között hordozós katalizátoroknál a vi
szonylag drágább katalizátor egy része egyébként 
inaktív hordozóval helyettesíthető a katalitikus 
hatás csökkentése nélkül. Ezeknek a katalitikus 
kísérleteknek nemcsak tudományos érdekességük 
van, mert a vizsgálatok kiterjedtek egy pár olyan 
ipari folyamatra is, mint a száradó olajok szára
dása, illetőleg bizonyos ehhez hasonló oxidációs 
folyamatok meggátlása, mint pl. az exportra 
kerülő stencil papírok öregedésének megakadá
lyozása, vagy az élettani szempontból fontos 
C-vitamin autooxidációjának tanulmányozása.

KOLLONITSCH JÁNOS
Régebbi kutatásaimról a Kémikusok Lapjá

nak 1950. évfolyamában már beszámoltam, így 
ezen a helyen csak az azóta végzett kutatásaimat 
ismertetem.

Az 1950. óta eltelt időszakban a klóramfe- 
nikollal (Chloromycetin, Threomycin) kapcsolatos 
kutatások tették ki a vezetésem alatt álló osztály 
munkájának nagy részét. Mint ismeretes, a klór- 
amfenikol az antibiotikus hatású gyógyszerek 
közül az öt legfontosabb közé tartozik és különö
sen a gram-negatív baktériumok és a vírusos
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megbetegedések nélkülözhetetlen gyógyszere. A 
különböző tífuszok, a koli baktérium okozta 
fertőzések, a szamárköhögés, a pneumoniák egyes 
fajtái kezelésében döntő fordulatot jelent ennek a 
gyógyszernek az alkalmazása. Midőn közegészség- 
ügyi és gazdasági jelentőségénél fogva e fontos 
gyógyszer hazánkban való gyártása szükségessé 
vált, a következő fő problémák merültek fel : 
először független, szabadalmak elnyerését bizto
sító új szintézist kellett kidolgozni. Másodszor : 
ki kellett dolgozni a racionális gyártásra alkalmas 
előállítási módszert. Harmadszor : meg kellett 
tervezni a gyártáshoz szükséges berendezéseket, 
gondoskodni azok felszereléséről és megindítani a 
gyártást. Fenti feladatokat többéves munkával 
sikerült megoldani. Sikerült több, teljesen új 
szintézist kidolgoznunk, melyek alapján 22 állam
ban történt ezekkel kapcsolatban számos szaba
dalmi bejelentés. E szabadalmak biztosítani fog
ják az export lehetőségét azokba az államokba is, 
ahol egy új gyógyszert csak saját szabadalmazott 
eljárással rendelkezők hozhatnak forgalomba. Ezen 
új eljárások alapján sikerült olyan gyártási eljárást 
is kidolgoznunk, mely az ismerteknél lényegesen 
egyszerűbb és olcsóbb. Ezt a gyártási eljárást 
egyik gyógyszergyárunk hathatós közreműködé
sével sikerült — számos nehéz technikai probléma 
megoldása után —- üzemesíteni és ma már a 
gyártás, a hazai szükséglet ellátásán felül, jelentős 
export-lehetőséget is biztosít.

Az új gyártási eljárás már a jelerrlegi, aránylag 
kis gyártási volumen mellett is évi többmillió 
forint megtakarítást biztosít.

A klóramfenikol 2 aszimmetrikus szénatomot 
tartalmaz és így szintézisénél a sztereokémiái szem
pontok különös jelentőséggel bírnak. A legutóbbi 
időben kutatásaink arra irányultak, hogy a szin
tézisek „sztereokémiái kitermelését“ különböző 
módszerekkel javítsuk. Ezen a téren elvileg is 
teljesen új eredményeket értünk el, melyeknek 
kiterjesztésére jelenleg is széleskörű kutatásokat 
folytatunk.

A klóramfenikollal kapcsolatos kutatási ered
ményeink kis részét az 1952 szeptemberben tartott 
szegedi Szerves Kémiai Konferencián már ismer
tettem.

Fontos feladata volt az osztálynak az Ultra- 
septyl új gyártási eljárásának kidolgozása. A hosz- 
szú időn át használt gyártási eljárás helyett egy 
teljesen új gyártási módszert sikerült kidolgoz
nunk. Az elvileg az irodalomban már ismert eljá
rást egy katalizátor segítségével sikerült kiterme
lésében igen lényegesen megjavítanunk és így 
iparilag alkalmazhatóvá tennünk. A szulfamidok- 
kal kapcsolatban végzett kutatásaink egy ré
szét Windholz Tamás a szegedi Szerves Kémiai 
Kongresszuson már ismertette.

Az Ultraseptyllal kapcsolatos kutatásokban 
a Chinoin kutatói különösen König Rezső és 
Halmos Imre, igen fontos szerepet játszottak. Az 
igen nagy méretekben megvalósított új gyártási 
eljárás alapján a Chinoinnak módjában volt 
Ultraseptyl-üzemének kapacitását kb. három
szorosára emelni és kb. évi 10 millió forint meg
takarítást elérni.

1951-ben szükségessé vált a Perparin néven 
ismert Papaverin-homolog gyártását -— mely több 
évig szünetelt -— újból megindítani, tekintettel 
az újból jelentkező nagy bel- és külföldi keresletre. 
Egy új eljárást dolgoztunk ki, mely rendkívül 
egyszerű módon és gazdaságosan teszi lehetővé a 
Perparin ipari szintézisét, mely ma már újból 
fontos helyet foglal el gyógyszeriparunk export
jában.

Fontos feladatomnak tekintem a kutatás szá
mára az új, fiatal kutatók kiképzését. Munka
társaim, egy-két kivétellel, teljesen kezdőként 
kerültek osztályomra és igy igen fontosnak tar
tottam szakmai fejlődésük számára a legkedvezőbb 
feltételek megteremtését és azt, hogy a helyes 
kutatási módszereket és gondolkozásmódot minél 
gyorsabban elsajátítsák. A fentebb felsorolt ered
mények, azt hiszem, igazoljak ennek a törekvésem
nek eredményességét, hiszen ezeket az eredmé
nyeket kollektív munkában értük el. Különösen 
ki kell emelnem munkatársaim közül Windholz 
Tamás, Hajós Andor, Gábor Valéria és Kraut 
Miklós nevét, akik számos önálló eredménnyel is 
hozzájárultak kutatásaink sikeréhez. A klóramfe
nikol gyártás üzemi megvalósítása terén Molnárfi 
Sándor és Vita Gyula végeztek kiemelkedő mun
kát.

Abban, hogy kutatási eredményeink ilyen 
gyorsan megvalósultak, döntő része volt a gyógy
szergyárak műszaki vezetőivel való szoros együtt
működésünknek .

PROSZT JÁNOS
L1POVETZ IVÁN és NAGY JÓZSEF

A felszabadulást követő években a magyar 
ipái* előtt a szovjet tapasztalatok átvételével 
hatalmas perspektívák nyíltak meg. A fejlet
tebb technika alkalmazását azonban gyakran 
a még itthon elő nem állított, csak export útján 
beszerezhető segédanyagok hiánya késleltette. 
Ilyen körülmények hátráltatták a szovjet do
kumentációk alapján ismert precíziós öntészet- 
nek hazai üzemeinkben való bevezetését is.

Hasonlóképpen az ipar más területein is 
sorra bukkantak fel a különféle szükségletek, 
pl. az optikai iparban a,z ugyancsak szovjet 
dokumentációkból ismert reflexiócsökkentő 
ú. n. „T“ rétegek újszerű készítésénél, vagy a 
mind szélesebb teret hódító vákuumtechniká
ban stb.

Az itt felsorolt problémák közismerten 
sailiko-organikus vegyiiletek, ill. bizonyos 
fémorganikus vegyiiletek beszerzésével, illetve 
távolabbi céllal hazai előállításával oldhatók 
meg.

Mint elsősorban szervetlen és fiziko- 
kémikus a szervetlen és szerves kémia határ- 
területén mozgó téma előrevitelén dolgozva a 
feladatok megoldására különleges összetételű 
munkabrigádot alakítottam. A vezetésem alatt
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álló háromtagú brigád feladatául tűzte ki tehát 
az e téren mutatkozó szükségletek hazai nyers
anyagokból való gazdaságos kielégítését.

A  szerves jellegű szintéziseket és ezek el
méletének kidolgozását elsősorban Nagy József 
oki. vegyészmérnök, aspiráns közreműködésé
vel oldhattuk meg, míg a technológiai és üzeimi 
problémák leküzdésénél Lipovetz Iván oki. 
kohómérnökre hárultak a feladatok.

Így a mierőben más alapképzettségű bri- 
gádtagok jó összmunkájából született meg el
járásunk, mely alkalmasnak látszik a hazai 
s z í  1 i konipar megindítására.

Első célkitűzésünk az volt, hogy a precí
ziós' öntéstechnikának nélkülözhetetlen segéd
anyagát, szilészterpoliméreket (etilortopoli- 
szilikátokat) állítsunk elő iparilag is köny- 
nyen megvalósítható módszerekkel.

Kezdetben a szilészterek előállításához 
szükséges kiindulási anyagot, a sziliciumtetra- 
kloridot is magunk állítottuk elő.

A szovjet irodalom tanulmányozásából 
elsősorban Andrianov Sztálin-díjas munkája 
nyomán kitűnt az alkoxiszilánok nagy előnye 
a szilikonszintéziseknél. Mivel a precíziós ön- 
tészetben nagy mennyiségben alkalmazott poli- 
szilésztergyártás mellett a tetraetoxiszilán jó 
termeléssel járó és külön abszolút alkoholt nem 
igénylő gyártását sikerült kidolgoznunk, rátér
tünk a szilikonolajok és hőálló szilikon szige
telő lakkok gyártási technológiájának kidolgo
zására. Munkánk nyomán új eljárás született 
meg a szerves szilicium-vegyületek szintézisé
nek terén, mely lehetővé tette, hogy a precíziós 
öntészet a R.M-szerszámgyárban már a szilész- 
terpolimér laboratóriumi előállítása alatt meg
indítható legyen.

Az általunk új módszerekkel, hazai nyers
anyagokból előállított szilikonolajról üzemi 
próbák során bebizonyosodott, hogy az import 
vákuumszi likonola jokj tulajdonságait felül
múlja:. Eljárásunk termelékenységét bizonyítja, 
hogy noha ezidőszerint még csak laboratóriumi 
méretekben dolgozunk, máris üzemi szilikon 
kenőolajvizsgálatokat folytathatunk, továbbá 
az, hogy a MOM üzemeit fagy- és hőálló szili
kon műszerkenőcsökkel szintén el tudjuk látni. 
Munkánk egyik nagy eredményének tekintjük 
a szilikon szigetelésű elektromotorunknak a 
ITT. Országos T’Jjító Kiállításon való bemuta
tását. A motor tekercselésére .szilikon zománc
lakkal (ESDK) házilag bevont Al-huzalt hasz
náltunk, egyéb szigetelésre pedig szilikon 
impregnáló lakkal bevont üvegszövet szolgált. 
A tekercseknek hornyokba való leszorítása 
üvegszövetből impregnáló lakkal sodort pálcák
kal történt. A motor csapágyát hőálló szdlikon- 
gépzsírral kentük. A motor üzemi hőmérsék
lete öntöttvas burkolatába fúrt lyukba behelye
zett hőmérővel mérve, állandóan 120° C volt 
anélkül, hogy a szigetelés bármi károsodást 
szenvedett volna (a tekercs hőmérséklete

160° C). A motorház befestésére levegőn szá
radó pigmentált szilikonfestéket alkalmaztunk.

A szilikonkutatás terén elért eredményeink 
lényege tehát az, hogy a tetraetoxiszilán oldó
szernélküli katalitikus grign áldozásának, to
vábbá a nyert termékek jól szabályozható 
hidrolízisének megoldásával lehetővé tettük a 
szilikonoknak alkoxiszdlánokból való ipari elő
állítását. Ennek az. eljárásnak ugyanis egyik 
főelőnye, hogy sokoldalú, azaz segítségével 
bármilyen alkil- vagy arilszilikon, illetve tet
szésszerinti polikondenzátum előállítható, to
vábbá, hogy a termékek sokkal egységesebbek, 
mint pl. a klórszilánokból nyerhetők, miáltal 
a legkényesebb igényeknek is megfelelnek. Vé
gül a másik, nem kevésbbé fontos jellemzője 
módszerünknek, hogy alapanyaga, a tetraetoxi
szilán megfelelő ipari koordináció révén (pre
cíziós acélonteszet stb.) veszteség nélkül, gaz
daságosan termelhető.

MÜLLERSÁNDOR
A Kossuth-díj átvétele alkalmával értesültem 

arról, hogy Népköztársaságunk ezen magas kitün
tetését ,,a műanyagipar fejlesztésével kapcsolatos 
szerves kémiai kutatásokban elért eredményekért“ 
adományozta a Minisztertanács.

Ezek a szerves kémiai kutatások több mint 
tíz évvel ezelőtt vették kezdetüket, abból az alap- 
gondolatból kiindulva, hogy az etilén-származékok 
közismert polimerizációjának mechanizmusát — és 
különösen a mechanizmus részleteit — sokszor 
kilátástalan a sok monomer-egység összekapcso
lódásával keletkezett nagymolekulás polimereken 
vizsgálni, míg az ugyanezen elv alapján keletkező 
kis polimerek kémiai szerkezetének minden rész
letre kiterjedő vizsgálata semmiféle szempontból 
sem különbözik a szerves kémikus szokásos fel
adataitól. Ennélfogva kis polimerek, dimerek, 
trimerek és ezeknél csak alig nagyobb oligomerek 
pontosabb képet nyújthatnak az etilén-szárma
zékok (stirol, vinilklorid, akrileszterek) összekap
csolódásának mechanizmusáról, mint a sok etilén
származék összekapcsolódásával keletkező, mű
anyagnak már közvetlenül alkalmas polimerek.

A feladat megvalósítása szempontjából igen 
fontos szerep jut annak a kérdésnek, hogy melyik 
etilén-származékot válasszuk kis polimer — lehető
leg dimer — előállítására. A követelmény ebben 
a megválasztásban az, hogy a keletkező termék 
lehetőleg kristályos, jól definiálható, de aránylag 
egyszerű módszerekkel előál.ítható vegyület legyen. 
Választásunk a stirolhoz közelálló beta-metilstirol 
alkoxilált. származékaira esett, amelyekről isme
retes volt, hogy polimerizációs képességük több
nyire már két molekula összekapcsolódása után 
megszűnik, míg maga a stirol polimerjeiben akár 
néhány ezer monomer-egység is előfordulhat.

A kérdés a megfelelő modell kiválasztása után 
tovább tagolódik. Ennek egyik része az, hogy a 
kis polimerek készítésére használatos savas poli- 
merizálás elvileg analógnak tekinthető-e az ipar
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bán használatos polimerizálással, vagyis a mono
mer egységek mindkét esetben azonos módon 
kapcsolódnak-e ösSze egymással? A másik része 
az, hogy a beta-metilstirol alkoxilált származékai
nak milyen szerkezetük van? Ez a kérdés ugyanis 
vizsgálataink előtt teljesen eldöntetlen volt, jól
lehet az izoeugenol és az anethol dimer-száimazé- 
kait régóta ismerik. De már a stirol dimerszárma- 
zékának az esetében sem látszott egészen bizonyos
nak, hogy a kis polimerek előállítására használt 
savas polimerizálás analógiába hozható-e a nagy 
polimerek keletkezésére vezető folyamatokkal.

Az utóbbi kérdést egyelőre figyelmen kívül 
hagyhattuk. A nagy polimerek szerkezetére vonat
kozóan számos adat állott az irodalomban rendel
kezésre, amelyekből nagyjából — de ellentmondá
soktól nem teljesen mentesen — vázolhatónak 
látszott az összekapcsolódások mechanizmusa. 
A kis polimerek szerkezetének pontos ismerete 
adhatott módot arra, hogy a nagy polimerek 
keletkezési módjára vonatkozó ismereteinket helyt
állóság szempontjából ellenőrizzük és ahol szük
séges, módosítsuk, vagy kiegészítsük.

A kísérleti munka első állomása az izoeugenol 
dimerjének szerkezetére vonatkozó részletes vizs
gálat volt. A kérdést a diizoeugenol dimetiléteré- 
nek, a később rövidebben diizohomogenolnak 
elnevezett dimernek a fokozatos krómsavas lebon
tásával oldottuk meg. A lebontás folyamán sike
rült az oxidáció első fázisában igen jól kristályo
sodó keton-természetű lebontási származékot elő
állítanunk, amelynek bizonyos szerkezeti részletei
ből teljes egyértelműséggel rekonstruálható a 
diizohomogenol-molekula eredeti szerkezete. így  
derült ki, hogy a propenilfenoléterek telített 
dimerjei minden esetben indánszármazékok, ami 
a régebbi szerkezeti elgondolásokat megcáfolta.

De éppen a cáfolat miatt igen fontos volt, 
hogy a propenilfenoléterek telített dimerjeinek 
prototípusául tekintett diizohomogenol szerkeze
tének minden részletét teljes pontossággal fel
derítsük, hogy a további kutatásokban bizalom
mal támaszkodhassunk a szerkezetvizsgálat ered
ményére. Ez a munka néhány évig tartott. A közölt 
eredmények külföldi laboratóriumok figyelmét is 
felhívták a kérdés érdekességére és a háborús évek 
után kialakult versenyben a szerkezet minden 
részletében tisztázódott.

Ez lehetővé tette a diizohomogenol egyébként 
meglehetősen nehezen hozzáférhető térszerkezeté
nek tisztázását is,'ami számos érdekes felfedezésre 
adott alkalmat az összekapcsolódás és az oxidatív 
lebontás folyamán lejátszódó reakciók mechaniz
musát illetően. Kiderült, hogy a dimerizáció elvi 
lefolyása teljes analógiába hozható a polimerizá- 
lódás menetével. Kiderült, hogy a dimerben és 
valószínűleg a polimerben is a monomer-egységek 
lehetőleg az energiában legszegényebb térbeli 
helyzetben iparkodnak elhelyezkedni. Kiderült, 
hogy a monomer-egységek polaritása milyen érte
lemben játszik szerepet a polimer keletkezése 
alkalmával.

Ez a munka lépésről lépésre haladó részlet- 
munkák eredményein fokozatosan épülve vezetett

a savas polimerizáció mechanizmusának prepara- 
tív eredményeken nyugvó igazolásához és a poli- 
merizálódás lefolyásának most már minden fon
tosabb részletében teljes mértékben igazolt for- 
mulázásához. Az egyes lépések érdektelennek tűn
hetnek fel a kívülállók számára, de egységben 
összefoglalva világos képet adnak a polimerizá- 
lódás folyamatának eddig sok ponton csak speku
latív alapon elképzelt lefolyásáról.

Ezen elvi alapok tisztázását láttuk fontosnak 
annál a fontos folyamatnál, amely az egész poli- 
merizációs műanyagipar alapját képezi. Ezen elvi 
alapok tisztázása nélkül a gyakorlat kénytelen 
lenne elméleti háttér nélkül haladni a maga 
útján. Meggyőződésünk szerint a fenti munkák a 
maguk szerény méretében ugyan, de hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a gyakorlat kapcsolatban marad
hasson az elmélettel és ezzel hozzájárulnak ahhoz 
is, hogy hazánkban a polimerizációs műanyagok 
ipara gyorsabb ütemben fejlődhessen tovább.

ROMWALTER ALFRÉD
40 éves tanári pályája a fiumei Kiviteli Aka

démián indult el, ahol áruismeretet tanított. 
Később a soproni állami felsőkereskedelmi iskolá
ban, majd 1928-tól a Bánya-, Kohó- és Erdő
mérnöki Főiskolán folytatta tanítási munkáját. 
Érdeklődését az ásványi szenek kötötték le. Több 
szabadalmat dolgozott ki Széki Jánossal együtt, 
majd a bauxittal és a recski érccel kapcsolatban 
végzett kutató munkát. Analitikai vizsgálatokat 
végzett a szódás pirogén feltárással kapcsolatban 
és ehhez tartozó mikrovolumetriás eljárást dol
gozott ki. A következő években a konzerviparban 
dolgozott ki tartósítási eljárásokat, valamint a 
petőházi cukorgyárban a Streptococcus mesen- 
teroides edeni küzdelemben ért el szép eredmé
nyeket. Felszabadulás után kezdett a kémia 
fatechnológiai vonatkozású problémáival foglal
kozni, amely munkásságáért, valamint a szén
kémiai kutatás terén elért eredményeiért a 
Kossuth-díjat kapta.

TÖRÖK TIBOR
Speciális szakterületem a kémiai emissziós 

színképelemzés, melyet 1935/36-ban W. Gerlach 
professzor müncheni intézetében tanultam. Ide 
professzorom, Bodnár János, még mint ösztön
díjas egyetemi hallgatót küldött ki. Működésem 
úgyszólván kizárólag erre a területre vonatko
zik. Munkásságom újabb (1945 utáni) eredmé
nyeit időrendi sorrendben az alábbiakban fogla
lom össze.

Fémötvözetek színképelemzése c. tanulmá
nyom az első hosszabb terjedelmű magyar nyelvű, 
elméleti és gyakorlati alapokat tárgyaló munka 
volt. Ezután új módszert dolgoztam ki a réz 
alumíniumötvözetekben való meghatározására. 
Következő eredeti munkám a feketedési görbe 
kétlépcsős szűrővel történő felállítására vonat
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kozott. Az alumínium technikailag fontos szeny- 
nyezőinek meghatározása céljából beható vizs
gálatokat folytattam. Ezek a vizsgálatok kiterjed
tek a próbavétel, a gerjesztés, fényfelbontás és 
fotografikus problémák részletes megvizsgálására 
is. Több váratlan és elméleti szempontból is 
figyelemreméltó eredmény adódott. Barabás János 
optikus főmérnök kartárssal együtt korábbi kísér
leteim alapján fémipari anyagvizsgálat céljait 
szolgáló újrendszerű spektroszkópot terveztünk. 
Ezzel a készülékkel egy laboráns és egy segéd
munkás többezer analízist képes elvégezni napi 
8 óra alatt. A gyors szubjektív kiértékelés pontos
sága J^20’ relatív%, amely azonban anyagválo
gatás és ellenőrzés céljaira elégséges. A vizsgálat 
próbavétel nélkül, roncsolásmentesen történik. 
A fenti spektroszkóphoz, valamint az országban 
gerjesztő nélkül álló spektrográfokhoz terveim 
szerint Melczer Béla és Markovics Márton kartár
saim váltóáramú állandó és szaggatott ív-, vala
mint közös spektrográfasztalba foglalt ív- és 
szikragerjesztőt építettek. A spektroszkópok és 
gerjesztők sorozatgyártásban készülnek kizáró
lag belföldi anyagokból. Az alumínium cink
szennyezésének meghatározására új, az eddigieknél 
pontosabb eljárást dolgoztam ki. Kisfeszültségű 
szikragerjesztőberendezést építettem. Ennél a kon
denzátortelep kisütése a kör maradó induktivi
tása mellett segédelektród nélkül is lehetséges, ami 
elvileg új és számos gyakorlati előnyt biztosít. 
A vezérlés egyszerű és a 0 +  1 típusú kisülések is 
előállíthatok. Mechanikus vezérlésű töltőáram
körrel nagyfeszültségű szikragerjesztőt szerkesz
tettem. Automata kapcsoló berendezést készítet
tem spektrográfhoz. Ennél a színképfelvételezés 
7 műveletéből csupán a próbacsere történik kézi 
erővel, a többi önműködőleg. Weszprémy Barna 
kartársammal együtt új elven alapuló filmkazet
tát építettünk. A filmszalagot a kamara gyujtó- 
felületére a külső levegő nyomása szorítja rá, így 
a film teljes hasznos szélességét ki tudtuk hasz
nálni, szemben az eddigi 25—30%-os kihaszná
lással. Ezeken kívül számos, az üzemi gyakorlat
ban úgyszólván naponta felmerülő kisebb-nagyobb 
analitikai problémát, gyorseljárást stb. dolgoz
tam ki gyári munkatársaim segítségével. Egyik 
ilyen eljárással a még folyékony állapotban lévő 
alumíniumötvözet magnézium tartalmát 15 perc 
alatt lehet meghatározni. Ez anyagösszetételi 
selejtmentes gyártást tett lehetővé. A fenti ered
ményeket a Rákosi Mátyás Művek anyagvizs
gáló színképelemző laboratóriumában értem el.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szer
vetlen és analitikai kémiai tanszékén Schulek pro
fesszor mellett fél munkaidővel, mint docens mű
ködöm, ugyancsak szakterületemen. Itt az okta
táson kívül egy, az utóbbi időben berendezett 
kisebb laboratóriumban különleges vizsgálatokat 
és a színképelemzés továbbfejlesztésére vonatkozó 
kutatásokat végzek. Szakács Ottó kartárssal új 
oldatos eljárást dolgoztunk ki penicillin táptala
jok réz szennyezésének meghatározására. Ez gyógy
szeripari szempontból is eredménnyel járt. Kuta
tásokat végeztem a „makrohiba“ és az előhívó 
káliumbromid tartalma közötti összefüggés ki

derítésére. Sikerült a fotografikus hibát lényegesen 
lecsökkenteni. Mika József egyetemi tanárral 
egyetemi tankönyvet írtunk a színképelemzésről 
18 íves terjedelemben. A könyv értékes támpont 
lesz a gyakorlati elemzés számára is.

RABÓ GYULA
1945 óta dr. Varga József akadémikus műnk - 

társaként dolgozom különböző szén-, ásványolaj- 
és földgáz hasznosításával kapcsolatos kutató
munkákon. Eleinte a metán nagynyomáson végre
hajtott reakcióit tanulmányoztam. 1947-től kezdve 
különböző szénhidrogénpárlatok dehidrogénező és 
aromatizáló reakcióinak sajátságait vizsgáltam. 
Kimutattam az irodalomban eddig nem ismerte
tett wolframsavt-artalmú katalizátorok dehidro
génező hatását. E mellett katalizátorok aktivitá
sának tanulmányozására munkatársaimmal vizs
gálatokat végeztünk különböző katalizátor-hor
dozó felületén elhelyezkedő katalizátor-hatóanyag 
mikrostruktórájának megállapítására. Új mód
szereket kerestünk és találtunk katalizátorok aktív 
felületének póruseloszlásának és aktivitás-össze
függéseinek megállapítására, mely összefüggések 
jelentősek az egyes folyamatokhoz szükséges kata
lizátorok gyártási technológiájának és működési 
mechanizmusának megállapítására. 1948-ban bu
tán katalitikus dehidrogénezésével foglalkoztam 
dr. Varga és dr. Freund akadémikusokkal. A kísér
letek eredménye alapján munkatársaimmal kísér
leti üzemet helyeztem üzembe. A legutóbbi évek
ben behatóan foglalkoztam szénhidrogének külön
böző nagynyomású termikus folyamatainak termo
dinamikájával. Az elméleti meggondolások során 
szerzett tapasztalatok különböző nagynyomású 
folyamatok elvének korszerűsítésére hasznosít
hatók. A kátrány és ásványolaj származékok 
hidrogénezésének korszerűbb technológiával tör
ténő megvalósítása érdekében dr. Varga professzor
ral és munkatársaimmal korszerűbb és gazdasá
gosabb folyamatokat dolgoztam ki.

HÍREK

A M agyar K ém ikusok E gyesü le tének  A nalitikai 
Szakosztálya

áp rilis  13— 14— 15-én e lőadásso rozato t rendezett. A 
n ag y szám ú  —  főleg az  ip a rb a n  dolgozó —  h a llg a tó 
sá g o t az  előadások a kém iai analíz is  k o rszerű  fe jlő 
désének  irán y a iró l tá jé k o z ta ttá k . A  té r fo g a to s  és 
sú ly szerin ti analíz isrő l Rády György, Fleps Walter. 
Kőrös Endre és Hegedűs András, az  op tika i elem zési 
m ódszerekrő l dr. Török Tibor K ossu th -d íjas és Trüm
mer István t a r to t t  e lőadást, m íg  a  m űszeres  a n a litik a i 
m ódszereke t Czieleszky Vilmos Pungor Ernő és Bodor 
Endre ism erte tte .

A  szak o sz tá ly  vezetősége b e je len te tte , hogy a  leg 
közelebbi e lőadásso roza to t ősszel fo g ja  m egrendezni, 
am e ly n ek  e lőadása i k o n k ré ten  fo g ják  tá rg y a ln i az 
egyes an a litik a i irán y o k  ip a ri vona tkozása it.

Az e lh an g zo tt előadások  rész le tes  ism erte té se  a  
M agyar K ém ikusok L ap jáb an  fog  m egjelenni.
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A VEGYIP ARI  K U T A T Á S  L A B O R A T Ó R I U M I  
T E C H N I K Á J Á N A K  P RO B L É MÁI

IV. A laboratóriumi frakcionált desztilláció gyakorlati problémái*
V itavezető: H E R É D Y  L Á S Z L Ó

S T E I N G A S Z N E R  P Á L  (ffAKI)

Folytonos üzemi laboratóriumi 
üvegkolonna

A Nagynyomású Kísérleti Intézet péti osztá
lyán egy univerzális folytonos üzemű laboratóriumi 
desztilláló kolonnát terveztünk és építettünk meg. 
A kolonna egyszerű, azeotrop és oldószeres desztil- 
lációk elvégzésére egyaránt alkalmas. A kolonna 
részeinek ismertetése :

I . A tulajdonképpeni kolonna 25 mm belső 
átmérőjű jénai Rasotherm üvegcsőből készült. 
Hossza 1400 mm, a töltet hossza 1200 mm.

A betáplálást 4 helyen lehet 
eszközölni: a kolonna legfelső 
részén, valamint a kolonna al
jától számított 400, 600 és 800 
mm magasságban. A betáp
láló nyílásokat csiszolt sap
kákkal lehet elzárni. A ko
lonna adiabatikus működését 
egy két fűtőrészes (2 x 400 
W. 220 V) alumínium lemez
ből készült kettősfalú köpeny 
biztosítja. A kolonna és a kö
peny hőmérsékletét egymás
sal szembekapcsolt rézkon- 
stantán termoelemekkel mér
jük. A fűtőtestek feszültségét 
500 W-os toroid-transzformá
torokkal úgy állítjuk be, hogy 
a termoelemekre kapcsolt milli- 
voltmérő kitérést ne mutasson.

2. A kolonnafej (1. ábra) 
csiszolattal csatlakozik a ko-

1. ábra. lonnához. A gőzök a hűtőben
kondenzálódnak és a kon- 

denzátum az oldalcsövön át a reflux-meg- 
osztó szelephez folyik. A refluxelosztó szelep 
elektromágnessel működik, mely a desztillá- 
tum levezető vezeték elzáró szelepét időnként 
megnyitja. A szolenoid tekercs áramát egy gra- 
mafon-motorral meghajtott bakelitkorongon levő 
fém-szegmensek és egy csúszó szénkefe között 
létrejövő kontaktus zárja rövidre (2. ábra). 
A bakelittárcsán különböző ívhosszúságú fém
kontaktusok vannak, melyek különböző reflux-

* I .  k ism en n y iség ű  fo ly ad ék o k  és gázok  szá llítá sa , 
a d ag o lá sa  és m érése . M agyar K ém ik u so k  L a p ja  1953. 
feb ru á r.

I I .  S zab á ly o zás és a u to m a tiz á lá s  la b o ra tó r iu m i 
k észü lékekné l. U . o. 1953. m árc iu s.

I I I .  L a b o ra tó r iu m i e x tra k c ió s  k ís é r le ti  b e re n d e 
zések , I I , o. 1953. áp rilis .

arányoknak felelnek meg. Intézetünk műszaki 
osztályán újabban egy elektronikus reflux-szabá- 
lyozó készült el, mellyel a periódusok időtartamát 
és arányát szabályozni lehet. Ezt későbbiek 
folyamán külön előadásban ismertetjük.

2. áb ra .

3. A cirkulációs típusú forralótartály 500 
ml-es jénai lombikból készült (3. és 4. ábrák), 
mely a kolonnához csiszolattal csatlakozik. Aljára

egy U-alakú üvegcső van forrasztva, melynek 
vastagabb szárára Kaiithál-I) huzalból készült 
fűtést tekercseltünk fel (350 W 220 V). A fűtő
feszültséget egy 500 W-os toroid-transzformátorral



Laboratóriumi frakcionált desztilláeió problémái M agyar K ém ikusok Lapja V III. évf. 5. sz. 435

lehet szabályozni. A forralótartály hőfokának 
állandó értéken való tartására egyszerű ki-be 
kapcsoló automatát szerkesztettünk (5. ábra). 
A beépített kontakt hőmérő a beállított hőfok 
túllépésekor egy relét kapcsol be, mely a fűtő- 
feszültséget egy toló-ellenállás beiktatásával csök
kenti.

4. ábra.

4. A betáplálást Mariotte-rendszerű edények
ből végezzük. A betáplálás sebességét kapilláris 
differenciál-manométerekkel lehet ellenőrizni. A 
betáplált anyag mennyiségét nívó leolvasással 
állapítjuk meg.

kontakt
hőmérő rele

5. A kolonna töltete 3,0-—3,5 mm 0 -jű 0,4 
mm-es Kanthal és nikkel huzalból készített Fenske- 
spirálisokból áll. Ezt a töltetet egy tölcsérbe 
helyezett kb. 4 mm nyílású dróthálón át szitáljuk 
a kolonnába, miközben a töltetet egy lapított 
végű vaspálcával állandóan tömörítjük. Az elmé
leti tányérszámot benzol-széntetraklorid eleggyel 
állapítottuk meg. Ez a töltés módjától függően 
22—30-nek adódott.

A desztilláló kolonna kapacitása 20—40 mm 
vízoszlop nyomásesésnél a refluxaránytól függően 
150—400 ml/óra.

K Í E É N Y I  E R V I N  (MÁFKI)

Laboratóriumi finomfrakcionáló 
berendezés

Ásványolajok benzinpárlatainak elemzésére 
építettük a következőkben leírt laboratóriumi 
finomfrakcináló berendezést. A mellékelt ábrák 
ezt a készüléket mutatják be.

A berendezés egyes alkotórészei a következők :
1. Forralótartály.
2. Vákumköpenyes töltött rektrifikáló osz

lop.
3. Fejrész a reflux szabályozóval.
4. Szedő és párolgási sebességet szabályozó 

rendszer.
5. Elektromos fűtő- és hőmérőrendszer.
1. A forralótartály magyar gyártmányrí Piro- 

ver üvegből rendelésünkre készült különleges 
alakú edény (6. ábra). Lényegileg kb. 3 liter tér-

6. ábra

fogatú, 15 cm átmérőjű és 20 cm magas henger, 
melynek feneke a teljes kiüríthetőség céljából 
enyhén kúpos. Az edény nyaka csiszolattal csat
lakozik a rektifikáló oszlophoz. Vákuumdesztillá- 
cióhoz legalkalmasabb folyadékzáras csiszolatot 
készíttetni. Az edény fedőlapján csiszolattal ellá
tott szár foglal helyet, melynek iránya a gyűjtő- 
mélyedésre mutat. A szár a forralóedény felszerelt 
állapotban való töltésére és ürítésére szolgál, 
üzemközben pedig a lombikot a nyomásszabályozó 
rendszerrel köti össze. A reflux és gőztér hőmérsék
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letét a beforrasztott üvegkanálban elhelyezett 
termoelemmel mérjük. A hengeres edény gömb
lombikkal is helyettesíthető.

2. A leírt készülék rektifikáló oszlopa 11 mm 
belső átmérőjű 2,5 m hosszú cső (7. ábra). Alsó 
csiszolata a forralóedényhez, felső a refJuxfejhez 
csatlakozik. Az oszlop felső része kiszélesedik. Itt 
foglal helyet a 13 mm külső átmérőjű és 23 cm. 
hosszú hőmérőzsák. A rektifikáló oszlop fala kettős 
és a falai között levő légritkított tér az oszlop hő- 
szigetelését szolgálja. A hőveszteséget pótló fűtő- 
rendszer fűtőszálai aszbesztzsinórba ágyazva van
nak a köpenyre tekercselve. Az oszlop hőmérsék
letét mérő termoelemek forrasztási helyei szintén 
a köpeny külső falán fekszenek.

7. ábra

Az oszlop tölteléke 0,3mm-es kanthal huzalból 
készült egymenetes vágott spirál. A huzalt 3 mm-es 
magra való tekercselés után kézierővel aprítottuk 
fel.

3. A reflux-fej lényegében hőmérőzsákból, 
beépített hűtőből, reflux-szabályozó szelepből és 
párlatelvezető részből áll (8. ábra). A függőleges 
helyzetű Liebig-hűtő felső végére ólomgelével 
illesztettük fel a reflux-szabályozó szelepet moz
gató mikrométerrendszert. A hűtő felső részét 
közlekedő cső köti össze a fej elvezető csövével.

A kondenzátor alatt helyezkedik el a refluxot 
szabályozó csiszolt szelepágy és szelep. Lezárt 
szelep esetén a kondenzátum teljes mennyisége 
visszafolyik a kolonnába, Az áteresztés a szeleppel

finoman szabályozható. A szelep a mikrométerhez 
acélszárral csatlakozik.

A szedőrendszer felé irányuló vezeték csepp- 
számlálóban folytatódik. Ugyancsak cseppszám- 
lálót helyeztünk el a hőmérőzsák mellett.

8. ábra

4. A szedőt és a párolgási sebességet szabá
lyozó rendszert külön falapra szereltük (9. ábra).

A fejből érkező desztillátum vízzel hűtött 
csőrészleten keresztül kalibrált bürettába jut, 
melyet szintén vízköpeny hűt. A büretta fölött 
túlfolyó ágazik le. A szedő vezetékével párhuza
mosan nyomáskiegyenlítő vezeték fut. A szedő
edények és vezetékek közötti csapok lehetővé 
teszik a szedő elkülönítését és tartalmuk kiürítését 
vakuumlepárlás esetén is. A nyomáskiegyenlítő 
vezetékből ágazik el a lepárlási nyomást és nyo
másszabályozást biztosító rendszer vezetéke. A ve
zetékbe spirálhűtőt is építettünk a benzingőzök 
manometerbe jutásának megakadályozására.

A spirálhűtőt viselő vezeték a párolgási sebes
séget szabályozó manométer-rendszerrel is össze
köttetésben van. Ez lényegileg két egybeépített 
manométer, egyikük higanyos, a másikuk olajos.

Mindkettő lökhárító edénnyel és töltőnyílással 
van felszerelve. A higanyos manométerbe platina- 
elektródokat forrasztottunk. A forrasztótartállyal 
összekötött manométer higanya a párolgás sebes
ségének megfelelően kapcsolja a lombik fűtését.

Az olajos manométer a nyomásveszteség ész
lelésére szolgál.
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5. A berendezés elektromos fűtőrendszere 5 
fütőegységből áll : 1 db 200 és 1 db 300 W-os, 
a forralótartályon és 3 db 300 W-os vákuum
köpenyen. Anyaguk Kanthál márkájú ellenállás- 
huzal. A fűtés szabályozását fokozatkapcsolók 
segítségével kézierővel végeztük. Újabb készülé
keinknél toroid-transzformátort fogunk alkal
mazni.

A hőmérséklet mérésére platina ellenállás
hőmérőt és réz-konstantán termoelemeket hasz
náltunk. A fej hőmérsékletet ellenálláshőmérővel 
mértük. Atermoelemek közül hármat egyenletesen 
helyeztünk el a kolonna köpeny mentén, a negye
diket a forralótartály üvegkanalában helyeztük 
el. A hőmérsékletet feszített szálas fényjeles 
millivolt-mérővel mértük.

Finomfrakcionáló berendezésünk terve sok 
tekintetben a Rossini és munkatársai által szer
kesztett készülék megoldásainak felhasználásával 
készült. A berendezés közvetlen elméleti tányér
szám meghatározásai nem sikerültek, de finom
frakcionálási adatai arra mutatnak, hogy legalább 
60 elméleti tányérral egyenértékű. Észrevételünk 
szerint kis felvevőképességgel rendelkezik, nyo
másvesztesége kicsi. A berendezés vákuumdesztil- 
lációra is használható.

K O V Á C S  M I K L Ó S  (NEV IK I)

Laboratóriumi félautomatikus frakcionáló 
kolonna

Kátránypárlatok, valamint kátrányból és gáz- 
vízből kinyert fenolkeverékek laboratóriumi vizs
gálatához szükség volt egy kis kapacitású viszony
lag nagy hatásfokéi frakcionáló kolonna felépíté-

10. ábra

sére. Tekintettel az] aránylag nagy reflux-arány 
kívánalomra és a viszonylag kis kolonna átmérőre, 
az ezáltal hosszúra nyúló desztillációs idő miatt 
a kolonna működését lehetőség szerint automati
zálni kellett,

A 10. sz. ábra az ilyen szempontok alapján 
elkészített készüléket mutatja be. A kolonna egyes 
alkatrészeit az alábbiakban ismertetjük :

1. Töltelékes rektifikáló oszlop kompenzáló 
fűtéssel. A kolonnacső 15 mm belső 0 -jű és 120 cm 
hosszú jénai üvegcső. Alul csiszolattal a forraló
edényhez, felül a refluxfejhez csatlakozik.
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A kolonna tölteléke 0,25 mm 0 -jű Kanthal 
huzalból készített egymenetes 2,5 mm 0 -jű 
Fenske spirál. A töltelékes rész magassága 120 
cm.

A kompenzáló fűtés automatikus szabályo
zására egymástól egyenlő távolságra 3 egyenként
7. cm hosszú, 4 cm belső 0 -jű üvegcső van alsó 
részénél fogva a kolonnacsőhöz forrasztva. Az így 
kiképzett 3 kis kehely alakú edénykében hőközlő 
folyadékként szilikonolaj van elhelyezve. A ko
lonnacső maga nincs szigetelve, hanem a kompen
záló fűtés és a szigetelés teljesen függetlenül körü
lötte helyezkedik el. Ezáltal egyszerűbbé válik 
a szétszerelés, másrészt mód van rá, hogy más 
átmérőjű és töltelékű kolonna csövet helyez
zünk be.

A rektifikáló oszlop és a kompenzáló fűtés 
keresztmetszetét a 11. ábra mutatja.

11. ábra
a =  rektifikáló kolonna 
b =  alumínium-köpeny 
c =  vasköpeny fűtőszállal felszerelve 
d =  külső alumínium-köpeny 
e = azbeszt zsinór 
/ =  gázdifferenciál-hőmérő 
g =  platina kontaktusok 
h =  rés 
g =  higany.
A kompenzáló fűtés automatikus működése 

a következő :
A rektifikáló oszlopra forrasztott tartályban 

és a fűtött vasköpenyre hegesztett tartányban 
elhelyezett szilikon-olaj felveszi a kolonnában 
felfelé haladó gőzök, ill. a fűtött köpeny hőmérsék
letét . A két szilikonolaj hőmérséklete közötti kü
lönbség a gázhőmérők U-csövében nyomáskülönb
séget okoz, mely megemeli a higany nívót és egy 
relé segítségével be- vagy kikapcsolja a fűtőszálat 
aszerint, hogy a vasköpeny hőmérséklete alacso
nyabb, vagy magasabb a kolonna hőmérsékleténél. 
A szilikon olajokba merülő gázhőmérő teljesen egy 
darabból áll és ezért a higany betöltése után a 
bezárt levegő elillanása nem lehetséges. Ez igen 
lényeges a hosszú desztillációknál üzembiztonság 
szempontjából. A fűtést kapcsoló relé kis feszültség
gel (6 V egyenáram) működik, hogy a higany 
elszennyeződését megakadályozzuk. A gázhőmérő
ket a kolonna felszerelése után a h nyíláson át

helyezzük a szilikon fürdőkbe, törés vagy más 
hiba esetén könnyen és gyorsan cserélhetők, anél
kül, hogy a kolonna egyéb alkatrészeit le kellene 
szerelni. Megjegyezzük, hogy laboratóriumunkban 
hasonló módon felszerelt és működtetett gázhő
mérők hónapok óta üzembiztosán működnek és 
a platina kontaktusok helyén elszennyeződést nem 
tapasztaltunk.

A rektifikáló oszlop teljes hosszában három 
ilyen gázhőmérő rendszer van elhelyezve. Ezek 

segítségével a kompenzáló 
fűtés teljesen automatiku
san és kielégítően működik.

2. Reflux-fej és reflux- 
arány ütemező berendezés. Az 
alkalmazott refluxfejet a 12. 
ábra mutatja be.

A reflux-fej működése 
a 12. ábrából megérthető. 
A hűtőben kondenzált fo
lyadék elosztását egy ve
zérlő berendezéssel szabá
lyozott elektromágnes végzi, 
mely a kondenzátumot egy 
lágyvasból készített csö- 
pögtető segítségével válta
kozva a desztillátum vagy 
a reflux vezetékébe irá
nyítja. A reflux-fej előnye 
az eddig ismert elektromág
nessel működő reflux-fej ék
kel szemben a következő :

a) a feléhaladó gőzök és az alkalmazott kom
penzáló fűtés nem melegíti fel az elektromágnest 
és így nem veszélyezteti annak működését,

b) a kondenzátum refluxra és desztillátumra 
történő elosztása viszonylag hideg állapotban 
történt, tehát gőz nem juthat be a szedőbe. Ezáltal

a szedőbe vezető ve
zetéknél nincsen szük
ség folyadékzárra és 
így nincs holt tér. A 
szedőben valóban a fej 
hőmérsékletének meg
felelő párlatot szed
jük le.

A kolonnába visz- 
szajutó refluxot egy 
külön ellenállással és 
kontak hőmérővel sza
bályozott fűtőspirállal 
a fej hőmérsékletére 
felmelegítjük. A ref
lux-fej azon része, 
mely a kolonna folyta
tása, ugyanilyen kom
penzáló fűtéssel van 
ellátva.

A reflux-arány 
beállítását és üteme
zését egy új rendszerű 

berendezéssel oldottuk meg (13. sz. ábra.)
A reflux-szabályozó működése a következő : 

egy szinkron-motorral működő óraszerkezet beál. 
lítható idő alatt (1—30 másodperc) egy higany

13. ábra
a =  szinkron motorral 

működő óraszerkezetek 
b — higanykapcsolók 
c =  relék
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kapcsolót emel fel, mely bekapcsolja az elektro
mágnes áramkörét és vele egyidejűleg egy másik 
szinkron-motort. A másik óraszerkezet ismét 
változtatható idő alatt (1— 15 másodperc) egy 
másik higanykapcsolót emel fel, mely bekapcsolja 
a relét, ez megszakítja az első óraszerkezet áram
körét és a folyamat élőről kezdődik. Ilymódon 
a periódusok időtartamát és arányát a megadott 
időkön belül tetszés szerint lehet állítani.

3. A forraló tartály 3 csiszolt nyakkal ellátott 
jénai lombik. Egyik csiszolattal csatlakozik a pár- 
rolgási sebességet szabályozó rendszer, mely tel
jesen azonos működésű az előző előadásban már 
ismertetett rendszerrel, a másik csiszolatba vagy 
hőmérőt, vagy vakuumdesztilláció esetén kapillá
rist helyezünk.

A berendezés összes fűtő és szabályozó veze
téke a fényképen látható kapcsoló táblán van 
összpontosítva. Az összes fűtő vezetékbe reduktor 
segítségével izzó van bekötve, mely a fűtés bekap
csolásakor kigyullad. Ezekkel az izzókkal és a be
iktatott ampermérőkkel az esetleges kontaktus 
hiba, vagy más üzemzavar azonnal észrevehető.

A kolonna elméleti tányérszáma benzol-szén- 
tetraklorid eleggyel meghatározva 34 elméleti 
tányér. Nyomásvesztesége 200 ml/óra reflux- 
sebesség mellett 120 mm vízoszlop.

S C H N I T T A  A N T A L  (SZKI)

Preparativ célokat szolgáló folyamatos 
vákuum-frakcionáló berendezés

A kolonna tervezésénél arra törekedtünk, 
hogy a berendezés minél egyszerűbb legyen és 
ennek következtében könnyű kezelhetőséget ér
jünk el. E célból igyekeztünk az egyes alkatrésze
ket egységesíteni, hogy az egyes alkatrészek pl. 
szedők, hűtők, feltétek, előmelegítők, differenciál 
manométerek stb. más kolonnák építésénél is fel- 
használhatók legyenek.

Az oszlop 2500 mm magas, 42 mm belső 0 -jű 
üvegcső. Az anyag betáplálását az oszlopon elhe
lyezett három csonkon keresztül a kívánalmaknak 
megfelelően végezhetjük. Az üzemen kívül levő 
csiszolatokban hőmérőket helyeztünk el, hogy 
ezáltal az oszlop működését könnyebben tudjuk 
ellenőrizni. Ezekbe a csiszolatokba (14. sz. ábra) 
védőhüvelyt tettünk, hogy a betápláló csonk, ill. 
a hőmérők kicserélésénél az oszlop töltete össze ne 
essen.

A kolonnát 0,75 mm 0 -jű alumíniumhuzalból 
készített 3,85 mm 0 -jű egymenetű spirállal töl
töttük meg. Tekintettel arra, hogy viszonylag 
alacsony hőmérsékleten dolgoztunk (max. 70°), az 
oszlopot kompenzáló fűtéssel nem láttuk el, hanem 
csak 40 mm vastagságú parafatéglával szigeteltük.

A fejhűtő teljes kondenzációval működött, 
hogy a reflux-arányt pontosan be tudjuk állítani. 
Ez olymódon történt, hogy a kondenzálódó anya
got egy fémből készült tűszelep segítségével elosz
tottuk refluxra, ill. desztillátumra. Mindkét meny- 
nyiséget kalibrált differenciálmanométerrel mér
tük (1. a 14. ábrát).

A betáplálás 1 literes adagoló bürettából tör
tént. Az anyagot az oszlopban uralkodó vákuum 
szívta be egy differenciál manométeren keresztül. 
A szabályozást tűszeleppel végeztük. Közvetlenül 
a tűszelep előtt volt elhelyezve egy üvegből készült 
csőkígyó, amelyben az anyagot előmelegítettük.

Az üstből a fenékterméket hűtőn keresztül 
tűszelep közbeiktatásával szívtuk be egy lom
bikba. Az üstben a nyomás 10—20 mm-rel nagyobb 
volt, mint az oszlop fejnél uralkodó nyomás, tehát 
a fenékpárlat elvételére szolgáló berendezést külön 
kellett evakuálnunk.

Az üst fűtésére olaj fürdőt alkalmaztunk, mely
ben elektromos merülő forralót helyeztünk el és 
a fűtés intenzitását automatikusan szabályoztuk.

A vákuumot egy nagyobb méretű vízsugár- 
szivattyú szolgáltatta. — 5 C°-on sóié hűtéssel a 
desztilláció közben fellépő veszteség nem haladta 
meg a 0,5%-ot. Az oszlop elméleti tányérszámát 
benzol-széntetraklorid eleggyel állapítottuk meg 
atmoszferikus nyomáson. Teljes reflux és maxi
mális terhelés mellett 25 elméleti tányért kaptunk, 
mely megfelel 102 mm H. E. T. P. értéknek.

B E'N C Z E P 15 T E K (MÁFKI)

Üvegspirálokkal töltött laboratóriumi 
preparativ kolonna

A kolonna elméleti tányérszáma benzol-szén
tetraklorid eleggyel meghatározva 14. A kolonna 
töltet magassága 140 cm, az oszlop belső átmérője 
23 mm. A töltet 4 mm átmérőjű üvegspirál (15. 
ábra).

A kolonna kompenzáló fűtését 3 szakaszból 
álló, összesen 460 W-os 7,5 cm belső átmérőjű 
alumíniumhengerre tekercselt elektromosan fűtött
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spirállal végezzük. A középső szakasz átmenetet 
képez az alsó és felső között, és a fűtés szabályo
zását egy alsó és egy felső gáz differenciálhőmérő 
látja el, melyek kontaktussal ellátott higanyzáron 
keresztül vannak egymással szembekapcsolva. Az 
egyik hőmérő a kolonna-oszlophoz simul, a másik 
pedig a fűtőköpeny falánál helyezkedik el. Az 
oszlop és a fűtőköpeny közötti teret kovaföld tölti 
ki. Lényeges a gázhőmérőknél, hogy köbtartalmuk

15. á b ra

azonos legyen, mert különben az általuk szabályo
zott higanynívó a hőmérséklet változásával el
tolódik. Ha a két hőmérő között hőmérséklet
különbség van, a higanynívó eltolódik és bekap
csolja a fűtést. 1 °C különbségre a higanynívó 
1 mm-t mozdul el, tehát elég érzékeny a hőszabá
lyozás. A higanynívó feletti platina kontaktus relén 
keresztül kapcsolja be, vagy ki a kompenzáló 
fűtést.

A reflux szabályozása ferde furatú csappal 
történik, melyen körbe % részig kapilláris van 
becsiszolva. Ezzel nagyon érzékenyen és pontosan 
lehet beállítani a refluxarányt.

A forraló lombik fűtését a kolonnaoszlop nyo
másesésével szabályozzuk, illetve azonos nyomás- 
különbséget tartunk a forraló edény és a kolonna
fej között. A fűtés ki- és bekapcsolását a nyomás- 
különbséggel higanykontaktuson keresztül működ
tetett relé végzi. A fűtés 3 részből áll, a legbelső 
300 W-os, és állandóan bekapcsolt, a középső- 
500 W-os és a relén keresztül működtetett. A leg
külső fűtőtest 1200 W-os és toroid transzformátor

ral szabályozható. A fűtőszálak eternit lapon 
helyezkednek el és az egészet azbeszttel szigetelt 
alumínium köpeny veszi körül, mely az egész 
lombikot betakarja.

D f l l t y  I S T V Á N  (MÜESZKT)

Laboratóriumi rektifikáló kolonna
A Műszaki Egyetem Szerves Kémiai intéze

tében preparatív célokra szerkesztettük a 16. ábrán 
látható rektifikáló kolonnát.

A készülék működési elve nem új : a desztil
láló lombikból a gőzök a üvegcsőből létesített 

hengergyűrűbe jutnak (17. 
ábra), ahol megfelelően ki
képzett fémspirál mentén 
haladnak fel a deflegmá- 
torba. Itt a gőzök teljes 
cseppfolyósítása következik 
be, a kondenzátum enyhén 
ívelt üvegcsőbe kerül, mely
ből egy része, mint reflux 
folyik a kolonnába, másik 
része finoman állítható 
üvegcsapon keresztül, mint 
termék távozik kis hűtőn át 
a szedőbe. A reflux-arány 
beállítása a visszavezetett 
folyadék és a levett termék 
cseppjeinek számlálásán ala
pul. A kolonna hőszigete
lését 10 6 Hg mm nyomá
sig evakuált Dewar-köpeny 
biztosítja, melyet kívülről 
alumínium-fóliából és az
beszt zsinórból kialakított 
szigetelő réteg vesz körül. 
Azon célból, hogy a gőzök és 
a folyadék érintkezését a 
kolonna hengergyűrűjébén 
minél nagyobb felületen biz
tosítsuk, töltelékként sárga
rézből készült, ú. n. „tetra- 

16. ábra spirált“ alkalmaztunk, mely

17. ábra
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1 m hosszon 75 menetben helyezkedett el szorosan 
simulva mind a belső, mind a külső csőfalhoz. 
Ezáltal az aránylag rövid oszlopban elég jó elvá
lasztást tudtunk elérni, viszonylag kis felvevő- 
képesség mellett. A kolonna elméleti tányérszáma 
benzol-széntetraklorid eleggyel meghatározva 25 
elméleti tányérnak adódott. A desztilláoió sebes
sége 10 : 1 reflux-arány mellett 200—250 ml/óra.

18. ábra

A készüléket jó eredménnyel használtuk nehe
zen tisztítható folyadékok (pl. ecetsavanhidrid) 
rektifikálására, szerves oldószerek (benzol, toluol, 
xilol, metanol, kloroform, széntetraklorid, dioxán 
stb.) nagy tisztaságban történő előállítására, azeo- 
tropos desztilláción alapuló reakció-egyensúlyelto- 
lásokra (észterezési reakcióknál, nátriumetilát- 
oldat készítésénél) és végül bonyolult reakció- 
elegyek szétválasztására. A tapasztalat azt mutatta, 
hogy a laboratóriumi méretekben folyó preparatív 
munka igényeit a kolonna messzemenően kielégíti 
s egyben nagy előnye viszonylag kis mérete és 
könnyű kezelhetősége.

K E R E N Y I E R V I N  (MÁRKI)

Reflux-fej állandó reflux-arány 
biztosítására

Ásványolajok és ásványolajtermékek tulaj
donságainak tanulmányozására a vizsgált ásvány
olajokat lepárlásnak szoktuk alávetni. A lepárlásra 
alkalmazott szakaszos üzemi laboratóriumi rek- 
tifikáló készülékünk reflux fejének tervezésénél az 
alábbi szempontok játszottak közre :

1. A reflux-arány a párlatok minőségétől füg
getlenül állandó legyen. Ennek a körülménynek 
kiemelése azért szükséges, mert a csap vagy szelep 
szabályozásával működő reflux-fejek állandó 
reflux-arányt csak hasonló viszkozitású termékek 
esetén tudnak'hiztosítani. Ez a feltétel pedig éppen 
nyers ásványolajok lepárlásánál hiányzik.

2. A következő szempont a reflux-fej egyszerű 
kivitelezése volt, melyet a berendezés erős igénybe
vétele (kb. 300° C-ig emelkedő fej hőmérséklet, 
3 Hg mm-es nyomás) miatt kellett követnünk.

3. Végül a szerkesztésnél ügyelnünk kellett 
arra, hogy a reflux-fej megfeleljen a rektifikáló be-

rendezéstől megkívánt aránylag nagy kapacitás
nak. Ez utóbbi 4000 cm3 folyadék feldolgozását 
jelentette szakaszonként, kb. 100 cm3-es óránkénti 
párlatelvétel mellett.

Az alkalmazott reflux-fejet a 19. ábra mutat ja 
be. Lényegileg Razotenn üvegből készült enyhén 
meghajlított üvegcső, melynek külső átmérője 
kb. 30 mm. A rektifikáló szárhoz normál csiszolat
tal csatlakozik. A fej hőmérséklet mérése a töltelék 
legfelső rétegéig lenyúló hőmérőzsákban elhelyezett 
higanyos hőmérővel történik. Kondenzátorként 
ugyancsak normálcsiszolattal csatlakozó golyós 
hűtőt építettünk be. A fej felső hajlatából üvegcső

19. ábra
A, rektifikáló oszlop töltelékkel 
A2 hőmérőzsák
A 3 25-ös normál csiszolat 
A4 reflux-fej
A5 25-ös normál csiszolat 
A„ visszafolyóhütő csepegtetővei
B, gyöngygyűrű

B 2 rozsdamentes rugalmas huzal 
B3 terelőlap 
Ct elekromágnes 
C2 forgó érintkező 
C3 alacsony fordulatszámú 

motor
C4 transformátor

ágazik le, mely a gőzök átáramlását megakadályozó 
folyadékzárat tartja, továbbá elzáró csappal és 
csatlakozó csonkokkal van ellátva. Az utóbbiak 
közül az egyik hűtővel áll kapcsolatban és nyomás
kiegyenlítésre szolgál, a másik a párlatok elveze
tésére.

A reflux-fej a reflux-arány beállítását a gőzök 
kondenzációja útján nyert folyadék szakaszos 
kettéosztásával végzi. Szerkezete a következő: 
a fej a hűtőt hordozó csiszolat alatt néhány mm-rel 
kiszélesedik. Ebben a kiszélesedésben támaszkodik 
a gyöngyökkel ellátott rozsdamentes, rugalmas 
huzalon függő terelőlemez, mely a hűtő vissza
csepegtető szára alatt foglal helyet. Felfüggesztése 
úgy van megoldva, hogy eltakarja a párlatok 
levezetésére szolgáló nyílást. Ilyen körülmények 
között a kondenzátum gyakorlatilag teljesen a 
rektifikáló szárba csurog vissza. Ennek meg
felelően párlatelvétel csak a fémlemeznek elvezető 
cső felé billentésével történhet. A terelőlemez 
mozgatását periódusosán működésbe lépő elektro
mágnes végzi, mely a lemez felett simul az üveg
falhoz. A reflux-arányt a mágnes áramszünetelési
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és működési idejének viszonya szabja meg. Az 
áramkört 110 V-on dolgozó lassú fordulatszámú 
motor zárja és nyitja. A motor tengelyére 6 cm 
átmérőjű bakelitkorong van erősítve, melyen a 
körív Vio részét sárgarézlap helyettesíti. A sárga
rézlap az ugyancsak 110 V-on működő elektro
mágnes áramkörét 11 mp-ig tartja zárva, míg a 
teljes körülfordulási idő 110 mp. Ennek megfelelően 
a refluxarány =  9 : 1. A rézlemezzel fedett terület 
változtatásával természetesen a reflux-arány vál
toztatására is lehetőség van.

A reflux-fej kétségtelen előnye, hogy kielé
gítő mértékben eleget tesz a bevezetőben meg
követelt szempontoknak. Meg kell azonban emlí
tenünk először azt a körülményt, hogy gőzök — 
a terelőlemez takaró hatása folytán természetesen 
csak kismértékben — kondenzálódnak az elvezető 
csőben is. Ha eltekintünk az ennek következtében 
fellépő és a legtöbb célra elhanyagolható értékű 
reflux-arány változástól, mindössze egyetlen ne
hézséget kell még kiemelnünk. Ez pedig az elektro
mágnes felmelegedése, melyet különösen elősegít 
a magas hőmérsékleten vézett lepárlás. A teker
csek felmelegedése rosszul szigetelt huzalok, illetve 
nem megfelelő tekercselés esetén a mágnes erő
terének gyengülését, ezzel a kondenzátum üzem
biztos elosztásának megszűnését okozhatja.

F Ö D Ö K  V I N C E  (NAKI)

Elektronikus reflux-szabályozó
A reflux-szabályozó feladata, hogy egy szelep 

nyitvatartási idejét és a nyitvatartásnak a zárás
hoz való időviszonyát szabályozza.

A 20. sz. ábrán látható elvi kapcsolási rajzon 
feltüntetett készülék a következő feladatokat 
tudja teljesíteni.

A kapcsolási periódus folyamatosan szabá
lyozható 0,1 és 60 sec. között. A teljes periódus 
időtartamon belül a refluxarány folyamatosan 
szabályozható. Az állandó zárás és nyitás között 
bármilyen arány beállítható. Amint ez a kapcso
lási rajzból is kitűnik, a működése teljesen elek
tronikus, a készülék kevés alkatrésszel megépít
hető, s a kopásra hajlamos alkatrészek ki vannak 
küszöbölve. Az,A  hálózati transzformátorról táp

lált B  egyenirányító cső által egyenirányítóit és 
C STV 280/40 stabilizátor cső által állandósított 
140 V feszültséggel egy igen jó szigetelésű 10 MF 
kapacitású blokk-kondenzátort feltöltünk. A kon
denzátor egyik sarka a negatív pólusra, míg a 
másik sarka az F  jelzésű közvetett izzítású pen- 
tóda vezérlő rácsra van kötve. A kondenzátort egy 
E  glimlámpával és egy védő ellenállással hidaljuk 
át. A kondenzátor bizonyos idő múltán eléri a 
glimlámpa gyújtó feszültségét, erre a glim be
gyullad és a D végső ellenálláson át a kondenzátort 
a kioltó feszültség értékére kisüti. A gyújtási, ill. 
kioltási feszültség közti különbség kb. 10 V. 
A kondenzátor feltöltését a G jelzésű ellenállással 
szabályozhatjuk. Adott értékű kondenzátor esetén 
a keletkezett fűrészrezgés periódusát a G ellenállás 
értéke szabja meg. Ez a rezgés kerül a F pentóda 
rácsára, melyet a cső erősítésének megfelelően 
viszünk át a H-val jelölt glimlámpára. A K  jelö
lésű pentóda működtetésére a hálózati transzfor
mátorral táplált J  jelölésű elektroncső által egyen
irányítóit egyenáram szolgál. Amíg a glimlámpa 
nem gyújt be, addig a K  pentóda vezérlő-rácsa 
katódpotenciálon van. Ekkor a csövön és a vele 
sorban kapcsolt relé tekercsén a katódpotenciálnak 
megfelelő rács előfeszültség által megszabott áram 
folyik. Begyújtás után a glim vezetni fog. Ekkor 
ez egy olyan ellenállást képvisel, melynek sarkain 
cca 70 V a feszültség esés. A gyújtáshoz 80 V szük
séges. Ezt a feszültséget a P 2 potenciométer szol
gáltatja. Ha tehát a H  glim begyullad, úgy az 
L  rács ellenálláson egy nagy negatív feszültség fog 
jelentkezni. A kapcsoló elemek úgy méretezhetők, 
hogy a glimlámpa begyulladása esetén olyan nagy 
negatív feszültség jelentkezik a K  cső rácsán, hogy 
az anódáram azonnal megszűnik. Ekkor tehát az 
R  relén áram nem folyik. A H  glim addig vezet, 
amíg a fűrészrezgés emelkedik. Míg a rezgés hom
lokának megfelelő pontban a feszültség hirtelen 
leesik, a H  glim kialszik és a K  cső vezérlő rácsa 
ismét katódpotenciálra kerül és az R  relén ismét 
megindul a működtető áram.

A második időtartamot vezérlő glim begyulla- 
dásának időpontját a P 2 potencióméterrel lehet 
szabályozni. A relé működése akkor lesz határozott, 
ha az első periódust szabályozó glim töltő feszült
sége minél nagyobb. Általában 140 V-os az alsó 
határ. A feszültséget növelve a periódusidők csök
kennek.

Az alkalmazandó kapcsolási elemek értéke 
a felhasznált elektroncsövek típusától függ.

Z O L T Á N  D É L  A (SZK1)

Elektroncsöves periodikus kapcsoló 
berendezés

A készülék feladata, hogy egy áramforrás és 
egy berendezés közötti elektromos kapcsolatot 
megállapított periódusokban megszakítsa, ill. is
mét létrehozza.

Például be lehet állítani desztillálónál a ref- 
lux-arányt úgy, hogy ez a desztilláció sebesség 
változásával állandó marad. Ezenkívül sok más 
feladat elvégzésére is alkalmas.
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Az alapkapcsolás a 21. számú ábrán látható.
A hálózatra való kapcsolás esetén UBL 21 

elektroncsövön át meginduló anódáram mágnesezi 
a R relét, ez hehúz és az Ex érintkezőket zárja. Az 
Ex érintkezőkön át az UY 21 cső az UBL 21-es 
cső rácsát és a rácsra kapcsolt 4 MF kondenzátort 
cca 150 V feszültségre tölti fel. A nagy negatív

rácselőfeszültség miatt az UBL 21-es cső anód- 
árama megszűnik és az R relé kikapcsolt. A fel- 
töltött 4 MF kondenzátor a vele párhuzamosan 
kapcsolt ellenállásokon át lassan kisül. Ekkor az 
UBL 21-es cső anódárama ismét működésbe hozza 
a relét és a folyamat megindul hasonlóképen az 
előbb elmondottakhoz. A közölt adatok esetén a 
kapcsolás időtartama 0,5-től 0,6 sec.

tenzíven lehet szabályozni. Az áramforrás ki-, ill. 
bekapcsolása az R2-re épített átkapcsoló rend
szerrel történik.

A készüléket célszerű fémdobozba építeni, a 
potenciométerek alá pedig leolvasó skálát készí
teni. A relék ellenállása cca 4000 Ohm. Helyes, ha 
rácskondenzátorokat s a többi kényesebb kapcso
lási elemeket melegedésnek ki nem tett helyre sze
reljük. A készülék 600 Ft költséggel megépíthető. 
Munkaidő cca 50 óra.

D Ö R Y I S T V Á N  és D U L 1 1 E N F E R E N C  (MÜESZKT)

Refluxométer
A Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémiai 

Tanszékén üzemben lévő, (kb. 10 1/óra teljesít
ményű) félüzemi rektifikáló kolonnához szerkesz
tettük dr. Bognár Rezső professzor kezdeménye
zésére az alább ismertetendő refluxoméiért, mely 
a reflux szabályozására és egyidejű mérésére alkal
mas műszer (23. ábra).

A 22. sz. ábrán látható időkapcsoló két alap- 
kapcsolást egyesít. Itt az Rt és az R2 relé összesen 
4 érintkező párt kapcsol. A készülék bekapcsolása 
után a relék azonnal behúznak, majd kiengednek, 
mert a zárt Ej, E2, E3, E4 érintkező párokon át 
mindkét UBL 21 cső megkapja a lezáró előfeszült- 
séget. Bizonyos idő múlva a B2 relé behúz, mert a 
4 MF kondenzátor kisül. Kiengedni azonban még 
nem tud, minthogy az előfeszültségi kör Er nél 
még zárva van. Amidőn a 8 MF kondenzátor is 
kisül, az R4 relé behúz, de azonnal kienged, mint 
hogy az összes kontaktusok ezen át záródnak. 
A folyamat ismét élőről kezdődik.

Az R2 relé tehát bizonyos ideig behúzott, ill. 
kiengedett állapotban van s mind az egyik, s mind 
a másik helyzetben való tartózkodás idejét a 
potenciométerek ellenállásának változtatásával in

A szerkezet alapvető újdonsága és lényege egy 
tengelyirányában keresztülfúrt kúpos szelep. A 
szeleptest (1) függőleges irányú elmozdításával a 
folyadékáramot tetszés szerinti s egyidejűleg mér
hető arányban két részre lehet osztani. A szelep
ház (2) és szeleptest között az összeköttetést és 
tömítést csőmembrán (3) biztosítja, mely lehe
tővé teszi a szeleptest előírt határok között tör
ténő mozgatását és egyben megakadályozza a 
szeleptest elfordulását. A szeleptest emelkedését 
megfelelő pontosságú indikátor-óra (4) jelz i; a 
kísérleti modellen 0,01 mm pontosságú Zeiss-féle 
indikátor-óra van. Aszelep szerkezeti elemei forgási 
idomok, tehát esztergályozással készíthetők. A 
megosztandó folyadék a szelepházba meghatá
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rozott keresztmetszetű csövön (5) alul áramlik be 
(hidrosztatikus nyomása folytán), majd a szelep
test élén két részre oszlik és egyik része a szelep
test furatán (6) keresztül, másik része a test és a 
ház között létesíthető és szabályozható kereszt
metszetű körgyűrűn (7) át halad. A megosztott 
folyadékágak elvezetése meghatározott kereszt
metszetű csöveken (8, 9) történik, melyek egyike
(8) a szelepház oldalához csatlakozik, a másik
(9) pedig a szeleptest furatának egyenes folytatása. 
A két kivezető cső legmagasabb pontja egy szint
ben van rögzítve. Hogy a szeleptest a csatlakozó

3gy ■

cső elmozdulása nélkül legyen mozgatható, ezt a 
két szerkezeti elemet is csőmembrán (10) köti 
össze. A szeleptest mozgását kis menetemelkedésű 
csavarmenet (11) biztosítja, ahol a csavarorsó 
(12) közvetlenül kapcsolódik a szeleptesthez (annak 
folytatása), az anya (13) pedig függőleges irányú 
elmozdulás ellen rögzítve van. A beállítás az anya 
elforgatása útján történik (kézzel, esetleg auto
matikus vezérlő-berendezéssel). Az elmozdulást a 
szeleptesthez rögzített fémhasáb (14) viszi át az 
indikátor-órára. A szeleptest vízszintes irányú 
elmozdulásait („kotyogását“) vezető-szárnyak (15) 
akadályozzák meg. A szerkezet egyszerű kezelése 
és szétszedhetősége céljából a csatlakozó csövek 
hollandi anyákkal (16) kapcsolódnak.

A kísérleti modell szerkezeti anyaga sárgaréz, 
a rögzítő köpeny (17) és a folyadékkal nem érint
kező egyéb szerkezeti elemek készülhetnek vasból. 
A könnyű szerelés és az elvezető csövek pontos 
vízszintbeállítása céljából a kísérleti készüléket 
fém-keretre szereltük (24. ábra).

Az elmondottakból kitűnik, hogy a refluxo- 
méterrel a kondenzátumot lehet szabályozható és 
mérhető módon két részre osztani, vagyis az úgy
nevezett „hideg reflux“ állítható be segítségével. 
Mint azt igen nagy számú méréssel megállapítot
tuk, a refluxométer a következő előnyökkel ren
delkezik :

1. Miután a műszert egyszer hitelesítettük S 
az emelési magasság-refluxaiány diagrammját 
megszerkesztettük, a hitelesítés határain belül 
bármely refluxarány próbálgatás nélkül megbíz
hatóan beállítható úgy, hogy a szelep függőleges 
irányú elmozdítását végző csavart olyan hely
zetbe hozzuk, amelynél az indikátor-óra mutatója 
a kívánt refluxarányhoz tartozó osztályzaton áll.

• 2. A desztilláció folyamán sem szükséges a
refluxot semilyen más, körülményes módon ellen
őrizni, feltéve, hogy az oszlop teljesítménye desz- 
tillálás közben nem változik egészen rendkívüli 
mértékben, mivel a refluxométerrel beállított 
refluxarány az időegységben rajta átfolyó összes 
folyadékmennyiségtől igen nagy mértékben füg
getlen. Kísérleti modellünknél például ugyanaz 
a hitelesítési görbe használható 5—20 1/óra telje
sítmény-közben .

3. Ugyanaz a hitelesítési görbe használható 
a gyakorlatban előforduló különböző szerves 
folyadékok és elegyek legtöbbjéhez, vagyis a visz
kozitás és felületi feszültség tág határok között 
nincsenek befolyással a refluxarányra. Kísérleti 
modellünknél ezt a törvényszerűséget víz, alkohol, 
aceton, benzol, metanol és kloroform esetében 
figyeltük meg.

Érdekes a hitelesítési görbe lefutása : ha a 
reciprok-refluxarányt (az abszcisszán) ábrázoljuk 
az óraállás, vagyis a függőleges irányú elmozdulás 
(az ordinátán) függvényében, akkor a görbe az 
alsó szakaszon (kb. 20: 1 refluxarányig) az 
abszcissza-tengely felé homorúan görbül, majd az 
ennél kisebb refluxarány oknál gyakorlatilag egye
nesnek tekinthető. Megkíséreltük ezt a görbét 
analitikus kifejezéssel matematikailag leírni s 
kvalitatíve hasonló alakú görbét kaptunk ; az 
áramlási viszonyok pontos ismerete hiányában 
azonban ezt a görbét a kísérleti úton szerkesztett 
görbével fedésbe hozni nem tudtuk. Mindenesetre 
valószínű, hogy a görbe alsó szakaszán az erős 
görbülést a gyűrű-keresztmetszetben fellépő nagy 
súrlódási ellenállással kell magyarázni, inig bizo
nyos emelési magasságon túl ez a hatás már vi
szonylag elhanyagolható lesz s innen kezdve a 
görbe jellegét végeredményben a felületek viszonya 
szabja meg, ami pedig az emelési magasság függ
vényében jó közelítéssel egyenessel helyettesít
hető.

K E B Ü N Y I  E B V I N  (M-ÍFKI)

Üvegszigetelésü fűtőköpenyek
Lepárló lombikok és egyéb kísérleti berende

zések megfelelő fűtése állandóan felmerülő labora
tóriumi feladat. A leggyakrabban alkalmazott gáz
égők és rezsók számos hátránnyal rendelkeznek. 
Helyettük, különösen állandóan üzemben lévő 
berendezéseknél ajánljuk az alább leírt elektromos
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energiával működő üvegszigetelésű fűtőköpenyek 
használatát, melyeket sikerrel alkalmaztunk nem
csak lombikok melegítésére, de rektifikáló oszlopok 
kompenzáló fűtéssel való ellátására is.

A köpenyt, melyet közvetlenül a melegítendő 
tárgyra lehet húzni, a következő módon készítet
tük : mindenekelőtt kiválasztottuk a kívánt telje
sítménynek (kb. 200—800 W) legjobban meg
felelő fűtőhuzalt. A fűtőszál alkalmas hosszúságú 
darabjára (kb. 2—10 m) kerámia szigetelő gyön
gyöket fűztünk fel, üvegszálból szőtt szalaggal 
felpólyáztuk, majd kígyószerűen körülhurkoltuk 
a melegítendő edényt. A fűtőköpeny összetartásá
nak biztosítására keresztirányú üvegszalaggal 
szőttük át a huzalokat. A köpeny külső oldalára 
azbesztszövetből kiszabott szigetelő réteget erő
sítettünk, majd üvegszövettel vontuk be. A fűtő
köpeny fel- és leszerelhetőségét, vagy üvegszalag
ból készített fűzőzsinórral, vagy patentzárral, vagy 
zippzárral biztosítottuk. Az utóbbi — üvegbe 
szőtt zippzár hiánya miatt — csak viszonylag 
alacsonyabb hőmérsékleten (kb. 150—-200 °C-ig) 
alkalmazható. A fűtőköpeny energiaellátását 
hálózatról toroid transzformátor segítségével vé
geztük. Ilymódon egyenletes és folyamatos hő
mérséklet-emelkedést tudtunk elérni.

Előnyei az alábbiakban foglalhatók össze :
1. A fűtőköpeny hézagmentesen illeszthető 

a melegítendő tárgyra, ezzel a hőveszteség majd
nem teljesen elkerülhető és jelentékeny elektromos 
energia, valamint külön védőköpeny használata, 
takarítható meg.

2. Egyenletes hőközlést biztosít, kiküszöböl
hető segítségével a helyi túlmelegedés valamennyi 
következménye (hőbomlási folyamatok, főleg bom- 
lékony, magasabb viszkozitású folyadékoknál, 
továbbá üvegtörés, edénydeformálódás).

3. Könnyűszerrel lehet 35D °C-ot is biztosí
tani.

4. Majdnem teljes tűzbiztonságot nyújt szem
ben a nyilt láng, vagy nyilt izzószálú rezsó hasz
nálatával.

5. Biztonságot nyújt a vákuumlepárlásnál 
gyakran bekövetkező lombikösszeroppanás balese
tei ellen.

6. Végül ilyen rendszerű fűtőköpeny bár
milyen alakú eszköz fűtésére szerkeszthető.

B A Y E l t  O T T Ó, (Erjedésipari Kutató Intézet)

Laboratóriumi extraháló készülék

A készülék folyadék extrakcióra alkalmas, 
különösen éteres extrakciókhoz.

A készülék alapelvét Kanics Miklós dolgozta 
ki az Erjedésipari Kutatóintézetben. Ezen alap
elvek szerint dr. Csiba Lajos állította össze a mel
lékelt ábrán közölt készüléket vizes oldatok éter
rel történő extrahálására. A készüléket jó ered
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ménnyel használják a Konzerv-, Hús- és Hűtő
ipari Kutatóintézetben.

A készülék lényege az, hogy az extraháló 
szert, vagyis étert gőzalakban vezetik be az extra
hálandó folyadékba, amely hűthető tartányban 
van elhelyezve. A gőzalakban való bevezetés 
előnye az, hogy az extraháló szer igen finom el
oszlásban halad át a folyadékoszlopon, mivel 
nagyobbméretű gőzbuborékok is kondenzálódva 
igen kis folyadékcseppecskék alakjában száll
nak fel.

A készülék méretezésénél igen lényeges a 
megfelelő nívókülönbség betartása, hogy az oldott 
anyagot tartalmazó éter visszafolyása biztosítva 
legyen. Az extrahálandó folyadékot felmelegedés 
ellen hűtéssel kell ellátni, ami jelen kivitelnél víz
köpennyel történik, de történ
het hűtőspirállal is. A készü
lék elrendezését a mellékelt 
ábra mutatja.

Az extrahálandó folyadék 
a készülék cca 1 liter űrtar
talmú extraháló edényébe (A) 
kerül, amely hűtőköpennyel 
(B) van ellátva. Az A  edény 
alján három nyílás van, ame
lyek közül az egyik szolgál az 
étergőz bevezetésére, a másik 
az éter visszavezetésére, a 
harmadik pedig mintavételre, 
és a kiextrahált folyadék le
eresztésére. Az edény töltése 
felülről a visszafolyó hűtőn 
keresztül történik. Az edény 
fölé éterveszteségek elkerülé
sére visszafolyó hűtő van sze
relve.

Az éter visszavezetésére 
szolgáló csövet úgy kell elhe
lyezni, hogy az extrahálandó 
folyadék felett állandó éter
nívó legyen.

Az éter forralására cca 
1 liter űrtartalnni gömblombik (C) szolgál, amelyet 
megfelelő hőfokú vízfürdővel melegítenek. Az éter
gőz bevezetésére szolgáló cső szivornyával van 
ellátva (D). A C forraló lombikot az A  extraháló 
edény alatt oly távolságban kell elhelyezni, hogy 
az étergőz bevezetésénél az éter visszavezető cső
ben az éternívó az A  extraháló edény éternívója 
alatt legyen, vagyis az éter visszafolyása aka
dálytalanul megtörténhessék. Ez a magasság álta
lában 70 cm (víz és éter esetén).

A C lombik melegítését szolgáló vízfürdő 
elektromos fűtéssel van ellátva, a fűtés szabályo
zását pedig hőérzékelő útján automatikusan vé
gezzük. így a fürdő automatikusan a megfelelő 
hőfokra állítható be.

Átlagban 6—800 ml folyadék extrahálása 
8—9 óra alatt elvégezhető.
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A termomérleg és alkalmazási lehetőségei
H E G E D Ű S  A N D R Á S *

Az utóbbi évek külföldi irodalmában több 
összefoglaló közleményt (1, 2, 3) és az Analytica 
Chimica Acta 1947 óta megjelenő köteteiben több 
mint 50 dolgozatot találhatunk a Chevenard- 
rendszerű termomérleggel (4, 5) végzett elemzések
ről. Rövid magyarnyelvű ismertetés 1952-ben 
jelent meg először a termogravimetriával és a 
Chevenard-rendszerű termomérleggel kapcsolato
san (6). 1952-ben Duval könyvet írt a termogra- 
vimetriáról (6a).

A termomérleg ismertetése

A szilárd (folyékony) anyagok hő által okozott 
és súlyveszteséggel járó átalakulásait, valamint 
a szilárd (folyékony) és gáznemű anyagok között 
lejátszódó reakciókat már régen megpróbálták a 
szilárd (folyékony) fázis súlyváltozásának mérésé
vel követni. Hogy az ilyenirányú kísérletek sok 
esetben milyen pontatlan eredményekhez vezet
tek, pontosabb eredmények esetében pedig milyen 
tekintélyes időbefektetést igényeltek, arra az iro
dalomban (2) számtalan utalást találhatunk. 
Laboratóriumi munkánk folyamán igen gyakran 
tapasztalhatjuk, hogy a nagy körültekintéssel

összeállított mérőberendezés az, amely munkánkat 
jelentősen előbbreviszi. A termoanalitikai vizsgá
latoknál is az alkalmas műszer, a termomérleg 
megszerkesztése volt a döntő lépés. A mérleg 
konstruálásánál figyelembe kellett venni azt a 
körülményt, amely szerint a közönséges mérlegek
nél használatos ékek, achátékek a termomérlegnél 
nem alkalmazhatók. Az ékek ugyanis nem foly
tonos terheléshez vannak tervezve. Egy szoba
hőmérséklettől 1000 °C-ig terjedő teljes termo- 
analizis 4—8 órát vesz igénybe, mialatt a mérleg 
állandóan desarretált állapotban van. Az ilyen 
folytonos mérés erősen megviselné az ékek éleit, 
minek következtében a mérleg érzékenysége arány
lag hamar lecsökkenne. Az ékek élein a mérlegkar 
a folyamatos mérés folyamán, esetleges rezgések
től meggyorsítva, függőleges tengely körül elforog
hat ; ami nemcsak az élek fokozottabb kopását, 
hanem a csőkemencébe nyúló mérlegkarnak, vagy

* Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet.

az azon lévő mintának a kemence falához való 
ütődését és ezáltal a méréseredmény használha
tatlanságát eredményezné. Ügyelni kellett továbbá 
arra, hogy az analizálandó minták izzításához 
szükséges kemence a mérleg lengőrészei fölé kerül
jön, hogy a meleg levegő áramlása és a korróziót 
okozó bomlás-, reakció-, stb. termékek a mérleg 
kényes részeinek ne árthassanak.

A mérleg működésének lényege, ami alapjá
ban véve igen egyszerű, az 1. ábrából megért
hető (2).

Az ábrán/a mérlegkar felfüggesztési helye. A mérleg- 
kar egyik végére S  vertikális rúd van akasztva, amely
nek felső vége F  kályhába ér. Ennek a rúdnak a felső 
végére helyezzük a vizsgálati anyagot megfelelő tégely
ben, vagy kis villára akasztva. A mérlegkar másik végén 
van az ellensúly, C és M  tükör. A tükörre L  autólámpá
ból fénynyaláb vetődik és arról visszaverődve a T  forgó- 
dobon elhelyezett fényérzékeny papírra Írja a mérleg
kar kilengéseit. A T  dob adott idő alatt körbeforog és 
eközben az ugyancsak meghatározott idő alatt felmele
gedő minta súíyváltozását a fénynyaláb a fényérzékeny 
papírra rajzolja. Ilymódon kapjuk előhívás után az 
irodalomból közismert termogörbéket.

A mérleg részleteit és az üzembehelyezéshez 
szükséges tudnivalókat a 2—6. ábrák szemlél
tetik.

A 2. ábrán (7) láthatjuk azt a 23 cm hosszú, mágnes- 
ségmentes duralumínium mérlegkart, amely az F  ten
gelyen halad át. Az F tengely 0,05 mm átmérőjű wolfrám- 
fonalakkal van felfüggesztve. Ezeket a finom wolfrám- 
szálakat, amelyek a mérleg lengő részeit tartják, K  villa 
felcsavarásával tehermentesíteni tudjuk, azaz a mérleget 
K  villa segítségével arretáljuk. Ez a felfüggesztéses meg
oldás lehetetlenné teszi a mérlegkarnak függőleges 
tengely körül való elfordulását. C ellensúly elcsavarásá- 
val állítjuk be a mérleg nullpontját, azaz a mérlegkar 
ellenkező oldalára elhelyezett tégelynek, mintának stb. 
megfelelő egyensúlyi helyzetet ; V ellensúly elcsavarésá- 
val pedig a T  tartókára elhelyezett P  50 vagy 100 mg-os 
súllyal létrehozott S S ’ kitérést, a A m értékét, azaz a 
mérleg érzékenységét. Attól függően, hogy pl. 50 mg-mal
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létrehozott Am-et, adott határok között, a V ellensúly 
elcsavarasával nagyobbnak vagy kisebbnek választjuk, 
érzékenyebbnek vagy kevésbbé érzékenynek mondhat
juk a mérleget. M  a mérlegkarról leesavarható fémtükör, 
amely a ráeső fénynyalábot a fényérzékeny papírra ve
títi. A mérlegkar másik végén, ugyancsak 0,05 mm 
átmérőjű wolfrámdróton, függőleges szerelvény lóg, 
amelynek függőleges, torziós- és ingamozgását A olaj- 
fékek csillapítják. D excenter segítségével a kályhába 
nyúló kvarcrúd tengelyét olyan pontosan be tudjuk 
állítani, hogy az E  kvarcrúdon elhelyezett H  minta 
pontosan a kályha tengelyébe kerüljön. A gyártó cég 
a mérleghez több kvarc-,illetve fémrudat szállít, amelyek
nek végei a ráhelyezhető drótoknak vagy tégelyeknek 
megfelelően vannak kiképezve.

A mérleget a 3. ábra (3) szerint állítjuk 
asztalra :

Az ábrán Ch a fényérzékeny papírt tartó hengert 
és az azt forgató villanymotort tartalmazó fatok. A fény- 
érzékeny papírt tartó hengert egy 110 V-os, közvetlenül 
a hálózatról táplált villanymotor forgatja kétféleképen 
állítható, éspedig 1 fordulat =  3 óra és 1 fordulat =  24 
óra sebességgel. A motor indítása a kb. l m  hosszú 
Ga fényképező fatok alapzatába épített kapcsolóval 
történik. / a mérlegkarnak m tükörrel ellátott része. 
h a mérlegnek a 2. ábrán kinagyított F, K, V lengő- 
rószeit védő, lemezek formájában könnyen lecsavarható 
fémtok. h a kályha, amely Co rozsdamentes acélrudak- 
tól vezérelve és a 4. ábrán látható ellensúly által ki
egyensúlyozva, fölfelé és lefelé könnyen elmozdítható. 
t egy óraszerkezet által, megfelelő fogaskerekek kicseré
lésével kétféle, éspedig 1 fordulat = 1 2  óra és 1 for
dulat =  24 óra sebességgel forgatható, hőfokbeosztással 
ellátott henger, amely a ráragasztott „programm- 
szabályzó-görbe" segítségével, relén keresztül, a kályha 
hőmérsékletének egyenletes emelkedését vezérli, még
pedig a forgássebességnek megfelelően 150 °C/óra, illetve 
300 °C/óra sebességgel.

A termomérleget a 4. ábrán látható rajz 
alapján kötjük be a 110 V-os hálózati áramkörbe.

1 A  m érleg  (a re lé  h ig an y k ap cso ló ján  és a  v eze ték e 
k e t  ta r tó  m űanyag lem ezen  á t)  110 V-os á ram m al fű th e tő  
k á ly h á ja .

2 A  k á ly h a  hőm érsék le té t szabályozó  fém rúd .
3 A  k á ly h a  110 V-os á ram k ö réb e  kap cso lt V -A -m érő 

m űszer.
4 A  k á ly h á b a  nyú ló  m érleg k ar végére h e ly e z e tt 

tég e ly  és m in ta .
5 A  higanyre lé .
6 T ran sz fo rm áto r (a h ig an y re lé t m ű k ö d te tő , az 

a u tó lá m p á t fű tő  és az  idő-hőm érsék le t je le k e t fölvovö 
ré s t m eg n y itó  m ágnes üzem elte téséhez  szükséges) 8 V-os 
áram körhöz .

7 A  fényképező fa to k  a la p z a tá b a  sze re lt kapcsoló .
8 A  fényérzékeny  p a p ír t  fo rg a tó  110 V-os m o to r.
9 A fényérzékeny  p a p ír t ta r tó  henger.

10 A  fényjolok fö lvételéhez szolgáló m ágnes.
11 4— 5 m m  hosszú  függőleges izzószállal re n d e l

kező, 8 V-os lám pa.
12 A  m érlegkar végéről lecsav a rh a tó  fém tü k ö r.
13 A fényképező fatokra szerelt ellenállás, a lámpa 

fényének szabályozásához.
14 K apcsoló , a  fény je lek  fö lvételéhez szükséges rés 

m e g n y itá sá t végző m ágnes üzem elte téséhez .
15 K apcsoló , a  lám pa  m eg g y ú jtásáh o z .
16— 17 Ó raszerkezet á lta l fo rg a to tt h enger, am ely  

a  n y íl ir á n y á b a  forogva, a  hengerre  ra g a s z to t t k e m é n y 
pap írcsík  (p rogram m szabályozó  görbe) seg ítségéve l a  
h igany re lé  k ap cso lásá t végző fé m m u ta tó t fölfelé n y o m ja , 
m in ek  k ö v e tk ez téb en  a  re lé  m ág n esé t m ű k ö d te tő  8 V -os 
á ram k ö r IT'-nél bezáru l. I ly e n k o r 5 bekapcso l, 1 föl - 
m elegszik , 2 k itág u l és az á b rá n  lá th a tó  fo rgástengely , 
v a la m in t egy rúgó  segítségével 17 k ikapcso l m in d ad d ig , 
m íg  16 to v áb b fo rg ása  é s /v a g y  2 összehúzódása m ia t t  
17 ú jbó l b ekapcso lja  5-ön ke resz tü l a  k á ly h a  fű té sé t.

5. ábra

Az 5 ábrán látható az elektromos vezetékek elhe
lyezése és a kályhát tartó ellensúly. A kályhától jobbra 
manometer van, amellyel gázöblítós esetén, a kályhán 
átáramló gáz sebességét mérhetjük. A készülék előtt
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balról jobbra egy hőfokboosztással ellátott mV-mórő 
van a levegőben történő izzítások hőfokméréséhez ; egy 
V-A-mérőműszer; a kályha higanyrelé kapcsolója és 
egy másik, ugyancsak hőfokbeosztással ellátott mV- 
mérő van, a különböző gázatmoszférákban történő izzí
tások hőfokméréséhoz. A fényképen jobboldalt lent, 
félig látható egy gázóra, a manométer kalibrálásához.

A mérleg üzemeltetésével kapcsolatosan meg
jegyezhetjük a következőket

A mérleg érzékenységét megváltoztathatjuk 
azáltal, hogy a karok felfüggesztéséhez különböző 
átmérőjű, vagy különböző duktilitású W-fonalat 
használunk. A súlypont eltolásával szintén meg
változtathatjuk az érzékenységet, mégpedig elég 
tág határok között. A mi mérlegünknél, teljesen 
felcsavart V súllyal (2. ábra), a következő kitérése
ket kaptuk az ordináta irányába :

100,11 mg-nak megfelel 56,1 mm,
199,72 ,, ,, 112,1 mm,
299,83 „ „ 168,2 mm,
399,89 ,, ,, 224,2 mm.

Az érzékenységet még tovább fokozhatjuk a mér
leghez mellékelt kis, érzékenységet növelő súly 
segítségével, amelyet a V súlyt tartó függőleges, 
csavarmenetes tengely felső végére csavarhatunk. 
Ilymódon még kb. 10 mm-rel növelhetjük a 100 
mg-nak megfelelő kitérést. Mivel a termogörbét 
regisztráló fényérzékeny papír magassága 25 cm, 
hossza 30 cm, a fénynyaláb pedig 0,1 mm vastag 
csíkot húz a papírra, a mérleggel érzékelhető leg
kisebb súlyváltozás 5.10“ 4—10~ 3 g között inga
dozhat, részben a felhasznált fényérzékeny papír 
minőségétől is függően. Eddigi méréseinknél igen 
jól beváltak a magyar „Fortezo F 90“ és „Fortezo 
F 98“ papírok.

A nullpont fölvételénél úgy járunk el, hogy 
a fényérzékeny papírt leszorító fémrudat a fény
nyaláb előtt hagyjuk elfordulni olymódon, hogy 
a termogörbe fölvétele és előhívása után, a 30 cm 
hosszú papír mindkét szélén alul, kb. 1— 1,5 cm 
hosszú vonal Játszódjék. A két vonalat összekötve 
nyerjük a 0 mg-nak megfelelő idő- illetve hőmér
séklettengelyt, az abszcisszát. Az abszcissza irá
nyában a mért időnek, illetve hőmérsékletnek meg
felelő távolságokat, a 4. ábrán látható 14 kapcsoló 
segítségével, kis rést megnyitva, 20—30 mp-es 
exponálással, fényjelek formájában rögzítjük a 
papírra. A fényjeleknek megfelelő időt és hőmér
sékletet óráról és pirométerről olvassuk le, munka
naplónkba följegyezzük és a termogörbe előhívása 
után a fényképre írjuk. Az idő-, és hőmérséklet- 
jeleket. kb. 100 °C-onként exponáljuk a papírra. 
A 100 mg-nak megfelelő kitérést minden egyes 
termogörbéhez külön fölvesszük.

A kályhában a mintát maximálisan 1050 °C-ra 
tudjuk izzítani. Ezt a hőfokot nemcsak az említett 
sebességekkel, hanem kb. 90 perc alatt is elérhet
jük, ha a higanykapcsolót állandóan bekapcsolva 
tartjuk. Ez természetesen a kályha túlzott igény- 
bevételét jelenti. A kályha hőmérsékletét, a hőmér
sékletet szabályozó henger beosztásairól is elég 
pontosan leolvashat juk kalibrálás után. Célszerűbb 
azonban pirométertj használni. Amennyiben a kí
vánt hőmérsékletnél a hőfokszabályozó óraszerke

zetét leállítjuk, a kályha ^  2 °C pontossággal 
termosztátként működik. A kályha hőtehetetlen
sége a hőmérséklet magasságától és a hőmérséklet
emelkedés sebességétől függően 5— 15 °C. Űj 
mérlegnél a kályhát 5—7 ízben fel kell melegíte
nünk ahhoz, hogy üzembiztosán működjék. 
Amennyiben a hőfokszabályozó tűje a hengeire 
ragasztott keménypapírcsíkon megakadna, úgy a 
tűt megolajozzuk, vékonyfalú fémcsövecskét hú
zunk rá és a keménypapírcsíknak a tű felé eső 
részét puha ceruzával jól begrafitozzuk.

A kályha és ezáltal a termomérleg felhasznál
ható különböző gázatmoszférákban való izzításhoz, 
illetve méréshez. Ilyenkor a mérleggel együtt szál
lított vitreozil betétet a 6. ábrán (3) látható módon 
a kályhába toljuk. A betét segítségével kíséri eteket 
végezhetünk pl. hidrogén, nitrogén, argon, 5%-os 
formálógáz, 30%-os formálógáz, stb. atmoszférá
ban (az 5% formálógáz 5, a 30%-os pedig 30 tér
fogatszázalék hidrogént tartalmazó nitrogén). 
A gázt redukciósventilen és finombeosztású manó- 
méteren keresztül engedjük a palackból a 6. 
ábrán Ho-vel jelölt helyen a kályhába. Az F  
kályhába helyezett G vitreozil betétben, a kályhába 
nyúló és a vizsgálandó anyagot tartó fémrúd vége 
C fölött, b terelőlemez és Th vitreozil csövecske 
van beforrasztva. A Th csövecskében helyez
zük el a Ft — Ft -f Rh termoelemet. Míg levegő
ben történő izzításnál a kályha / felső nyílására

mg 100.11 mg

8 § § § § C°/P®rc/
7. ábra
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elhelyezett fedőlemezzel és l lemeznek a szaggatott 
vonallal jelzett nyíl irányában történő fölcsavará
sával tökéletesen kiküszöbölhetjük a hőáramlatok 
által okozott zavarokat, addig gázöblítés esetében 
a 7. ábrán látható nyomásváltozásokkal kell 
számolnunk.

Az ábrán láthatjuk egy 9 g-os, 24 mm átmé
rőjű és 28 mm magas platinatégely termogörbéjét, 
41 liter/óra sebességgel áramló 30%-os F-gázban. 
Látjuk, hogy az első jelig, azaz szobahőmérsék
leten és gázöblítés nélkül a tégely súlyállandó. 
Mihelyst a gázáramot megindítjuk, a tégely súlya 
a gáznyomás következtében 3,5 mg-mal megnő. 
A hőmérséklet emelkedésével majdnem lineáris, 
magasabb hőmérsékleteknél valamivel nagyobb 
mértékű súlynövekedést észlelünk :

20 C°-nál, 3,5 mg 600 C°-nál, 7,2 mg
200 „ 4,7 „ 800 „ 9,0 „
400 „ 5,8 „ 983 „ 11,4 „

Csökkenő hőmérséklet esetében is u. a. a súly 
tartozik adott hőfokhoz, mint növekvő hőmérsék
let esetében. A kályha lehűlése után a gázáramot 
leállítva a tégely súlya azonos az izzítás előtti 
súlyával. Azonos jelenséget észlelünk porcelán
tégelyt izzítva, vagy platinatégelyt más gázáram
ban izzítva. A gázáramban történő izzításoknál 
ezt a súlynövekedést korrekcióba kell vennünk.

H2-áramban történő izzításnál a tégely tartá
sához a fémrudat használjuk. Ilyenkor a kvarc
betét alsó nyílására csavarható fém zárólap nyílá
sát, a mérleghez mellékelt fémbetét (6. ábra, a) 
segítségével annyira leszűkítjük, hogy a betét 
aránylag hosszú és szűk nyílásán sebessen ki
áramló H2, a levegő bediffundálását a kályhába 
megakadályozza. A H2-t bevezető gumicsőnél 
Y-csövet iktatunk be, amelynek egyik végét rövid 
gumicsővel és Hoffmann-sz őrit óval lezárjuk. 
Amennyiben a kísérlet folyamán, a kvarcbetét 
alsó részén lévő fémrész annyira felmelegedne, 
hogy a rajta kiáramló H2-t meggyújtja, akkor az 
Y-csövön keresztül az áramló H2-t fokozatosan 
N2-nel cseréljük ki. így veszély nélkül és gyorsan 
elolhatjuk a kárt okozó H2-lángot.

A termőinérleg fontosabb alkalmazási területei

I. A dolgozat elején megemlített irodalmi 
helyeken számos példát találunk a termomérleg 
felhasználására a szervetlen és szerves analitikai 
kémia területein (8, 9). A melegítéssel, izzítással 
járó analitikai, preparatív és ipari kémiai műve
leteknél a termomérleg segítségével pontosan és 
hamar megállapíthatjuk azt a hőmérsékletet, 
amelynél egy adott vegyület bomlani kezd, vagy 
amely keletkezéséhez szükséges, valamint azt a 
hőmérséklettartományt, amelyen belül a mérleggel 
megvizsgált vegyület stabil, azaz súlyállandóságot 
mutat. A termogörbék elárulták számos új vegyü
let keletkezését és elbomlását az izzítás folyamán. 
Sok új vagy helyesbített analitikai előírás született 
meg a fölvett termogörbék alapján.

1. Magnéziumammóniumfoszfát, M gNHiPOi - 
&HoO. Az irodalomban található sok termogörbe

közül kiragadhatjuk a 8. ábrán látható MgNH4P 0 4 • 
6H20-termogörbét (1. görbe) Ez a vegyület, 
amelynek izzításával kapcsolatosan az analitikai 
irodalomban a legkülönbözőbb előírásokat olvas
hatjuk, termogörbéje alapján 40 °C-ig súlyállandó. 
Ettől kezdve, a hőmérsékletet emelve fokozatosan 
elveszíti NH3- és H20-tartalmát és 477 °C-nál 
már kvantitative Mg2P2-07-tá alakul (8). Ettől 
függetlenül azonban, papíron történt szűrés és a 
papír elhamvasztása után mégis több órán át 
magas hőmérsékleten kell izzítanunk magnézium
ammóniumfoszfát csapadékunkat, mert a papír 
elhamvasztásánál keletkezett szenet a Mg2P20 7 
igen makacsul megkötheti.

1

Egyes esetekben igen értékes következteté
seket vonhatunk le ; más esetekben iparilag fontos 
izzítási műveletek pontos hőfokát tudjuk meg, ha 
pár óra leforgása alatt fölvesszük iparilag is fontos 
anyagok vagy anyagkeverékek (amelyek az izzítás 
folyamán fognak egymással súlyveszteség közben 
reagálni) termogörbéit. Az így kapott termo
görbék, teljesen azonos körülmények mellett elő
állított anyagokra nézve, egyszer és mindenkorra 
érvényesek.

2. Kalciumhidrofoszfát,CaHPOi -2H20. Akal- 
ciumhidrofoszfátot tartalmazó fényporkeverékek 
termoanalizise a keverékek izzítása folyamán le
játszódó reakciók mechanizmusáról tájékoztat 
bennünket. A CaHP04 ■ 2H20  termogörbéjét, 150 
°C/óra hőmérsékletemelkedés esetében a 8. ábrán 
(2.görbe) láthatjuk. A CaHP04 • 2H20  95°C-ig súly
állandó. Ettől a hőmérséklettől kezdve rohamosan 
veszti el kristályvizét. 148 °C-ná' enyhe törése van 
a görbének, ami CaHP04-H20  keletkezésére 
vezethető vissza. A második erős törés 214 °C-nál 
CaHP04 keletkezését indikálja, amely azonban 
a hőmérsékletet fokozatosan emelve nem stabil, 
hanem azonnal tovább bomlik és szerkezeti vizét 
elveszítve 451 °C-nál Ca2P20 7-tá alakul. 451— 1040 
°C között a kalciumpirofoszfát súlyállandó. Az 
analízis folyamán 0,4 g anyagot 180 perc alatt 
hevítettünk 451 °C-ra. Amennyiben a melegítés 
sebességét, vagy a bemért mennyiséget változtat
juk, a megadott hőmérsékletek kismértékben el
tolódhatnak.

A termomérleget tehát felhasználhatjuk olyan 
eseteknél, amikor súlyváltozással járó vegyület- 
képződéseket, reakciókat, kristályosodási folya
matokat, hidratációkat, dehidratációkat, stb. kívá
nunk megfigyelni. Szerves anyagok elhamvasztá
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sánál is nyújthat értékes támpontokat egy termő- 
görbe.

I I .  Egyes preparátumoknál, ipari termékek
nél, a szennyezések minőségi és mennyiségi meg
állapításához is felhasználható a termoanalizis.

3. Kalciumoxalát, СаС2Оі • II20. A Ca020 4 • 
H20  termogörbéje a termoanalitikai görbék iskola
példája. Célszerű ezt a görbét a készülék meg
ismerése végett többször fölvenni, mert a kapott 
eredmények támpontot nyújtanak a mérések 
reprodukálhatóságával kapcsolatosan is. Négy 
mérésből, a kálciumoxalát hevítése folyamán 
keletkező vegyületek keletkezési és bomlási hőmér
sékletére vonatkozóan, az 1. táblázatban feltün
tetett adatokat kaptuk :

1. táblázat
Termogörbe I. II. Ш . IV.

CaC20 4 tarto 
mánya °C 222—365 208—377 —384 249—404

CaC03 tartom á
nya °C ........  420—660 458—617 479— 483—662

CaO tartomá
nya °C ........  840— 858 796— 902—

Az I—III. oszlop adatait 150 °C/óra, a IV-ét 
300 °C/óra hőmérsékletemelkedéssel vettük fel. 
A táblázat adatai alapján a vízszintes tartomá
nyok kezdeti és véghőmérséklete jelentősen éltéi1 
egymástól. Gyorsabb melegítés esetében a lépcsők 
kezdeti hőmérséklete magasabb. A leválasztás leg
apróbb részletei (рн, szemcsenagyság, kémszer 
minősége, kémszer mennyisége, hőmérséklet, stb.), 
a tégely formája (nem közömbös, hogy az anyag 
lapra, vagy mély tégelybe van elhelyezve), a vizs
gálandó anyag nedvességtartalma, az anyag elosz
lása az izzítótégelyben, stb., stb. mind olyan 
tényezők, amelyek kisebb-nagyobb mértékben el
tolhatják a lépcsők kezdeti és véghőmérsékletét. 
Az 1. táblázat adatait lényegében R. Fresenius 
eljárása szerint (10) leválasztott kálciumoxaláttal 
nyertük. Az I—III. oszlopnál a leválasztott anyag 
nedvességtartalmán, a leválasztás sebességén és a 
leválasztás hőmérsékletén változtattunk. А III. 
és IV. oszlop termoanalizis adatait azonos módon 
készült anyaggal, de eltérő hevítési sebességgel 
nyertük. Teljesen azonos feltételek mellett a méré
sek maximálisan ±  5 °C eltéréssel reprodukál
hatók.

Az ordináta irányában, kevesebb tényezőtől 
befolyásolva, pontosabb eredményeket kapunk. 
Ha a lépcsők vegyületek keletkezése folytán jön
nek létre (későbbi időpontban megjelenő dolgozat
ban látni fogjuk, hogy a lépcsők más okból kifo
lyólag is keletkezhetnek), akkor az abszcisszától 
való távolságuk kb. 1%-os hibával reprodukál
hatók.

A CaC20 4 • H20  termoanalízisénél csak az egé
szen tiszta készítmények adnak olyan termogör- 
bét, amelynél a CaC20 4-tartománya teljesen víz
szintes, hasonlóképen a CaC03 tartománya is. 
Gyakran előfordul, hogy a CaC20 4-tartománya kis 
mértékben lejt, ami a földalkálioxalát (NH4)2C20 4 
szennyezésére vezethető vissza. Szépen igazolja 
ezt a 9. ábrán látható termogörbe.

A termoanalizisnél a 200 °C-ra előmelegített 
kályhát termosztátnak használva, ráhúztuk az 
anyagra. A kalciumoxalát azonnal elveszítette 
kristályvizét és 200 °C-on 2 órán át súlyállandó 
volt. Amikor az anyagot 1 óra alatt 350 °C-ra 
melegítettük és két órán át ezen a hőmérsékleten

9. ábra

tartottuk, előbb kismérvű súlycsökkenést, majd 
ismét súlyállandóságot tapasztaltunk. A 200 °C-on 
szárított anyagban kimutatható az NH3, a 350 
°C-on szárítottban nem. Ismeretes az irodalomból, 
hogy az (NH4)2C20 4 .150 °C felett kezd észre
vehetően bomlani NH3 eltávozása közben, ami-

10. ábra
Mo03 szublimációja.

kőris főtermékként oxamid és melléktermékekként 
CO, C02, (NH4)2C03, HCN, H2C20 4 és HCOOH 
keletkeznek. Az oxamid csak 280 °C felett bomlik 
HCN-ra. A kályhát ezután fokozott sebességgel 
melegítettük 900 °C fölé és ennek megfelelően 
500 °C körül rövid CaC03 tartományt, 900 °C 
felett pedig a vízszintes CaO tartományt láthat
juk. Az ábrából kivehetjük azt is, hogy a CaC20 4 
átalakulása CaC03-tá meghatározott hőmérséklet
hez van kötve és alacsonyabb hőmérsékleten még 
hosszabb idő alatt sem adja le CO-ját.
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Adott esetekben tehát a fenti példa alapján a 
termomérleggel szennyezettségre vizsgálhatjuk 
preparátumunkat, vagy meggyőződhetünk afelől, 
hogy alkalmazott preparatív eljárásunk hiba
mentes volt-e avagy nem.

I I I .  Szublimációs folyamatokat is ellenőriz
hetünk a termomérleg segítségével.

4. Molibdéntrioxid, M o03 szublimációja. Du- 
puis (11) a Mo03 illékonyságát vizsgálva“ azt 
találta, hogy a különböző Mo-vegyületekből izzí- 
tással nyert Mo03 különböző hőmérsékleteken, 
éspedig 719—920 °C között kezd szublimálni. 
Millner—Neugebauer (12) viszont vízgőzt tartal
mazó levegőáramban már 600 °C-nál észleltek 
illékonyságot. Ha megvizsgáljuk ugyanannak a 
Mo03-nak illékonyságát azonos bemérésekből Pt- 
tégelyből, nem áramló levegőben (1. görbe), Pt- 
lemezről, nem áramló levegőben (2. görbe) és Pt- 
lemezröl 47 1/óra sebességgel áramló levegőben (3. 
görbe), akkor a 10. ábrán látható görbéket kap
juk, 150 °C/óra hőmérsékletemelkedés esetében.

A görbékből kitűnik, hogy a „Murex“ gyárt
mányú Mo03 Pt-tégelyben, 100—150 mg bemérés 
esetében, áramlásmentes levegőben 717 °C-on kezd 
szublimálni, míg azonos feltételek mellett Pt- 
lemezről már 678 °C-nál megindul a szublimáció. 
Ha hevítés közben áramoltatjuk a levegőt, még
pedig 47 liter/óra sebességgel (szilikagéllel szá
rítva), akkor a szublimáció már 636 °C-nál meg
indul. A szublimáció megindulásának hőmérsék
lete tehát nemcsak a vizsgált Mo03 előállításának 
legapróbb körülményeitől, hanem a szublimáció 
vizsgálatánál alkalmazott kísérleti körülmények
től, főleg az alkalmazott gázfázis mikéntjétől és 
annak Mo03, vízgőz, stb. koncentrációjától is függ.

IV . Talán a legelőnyösebben használhatjuk 
a termomérleget olyan szerkezetvizsgálatoknál, 
ahol a szerkezeti elváltozások súlyveszteséggel 
vagy súlygyarapodással járnak együtt ; vagyis 
minden olyan esetben, amikor víz eltávozásával, 
víz fölvételével, redukcióval, oxidációval, stb. 
párhuzamosan szerkezeti változások is végbe
mennek. Ilyen jellegűek Dupuis Be(OH)2-dal vég
zett vizsgálatai (13), valamint Dominé—Berges 
(14), Dupuis—Duval (15), Blanchin—Imelik— 
Prettre (16, 17) Al(OH)3-dal végzett vizsgálatai.

A szerkezetvizsgálat és a termogravimetria 
párhuzamos felhasználására egy később meg
jelenő dolgozatban fogunk, az Al20 3-hidrátok 
bomlásával kapcsolatosan, konkrét példát ismer
tetni.

Dupuis—Duval (15) 21-féleképpen előállított 
Al(OH)3 termogörbéjét vizsgálták és azok mind 
különböztek egymástól. A keletkezett alumínium- 
hidroxidgélek nem élesen deffiniált termékek. 
Keletkezésük előtörténete szerint (leválasztási 
hőmérséklet, pu, oldószerminőség, ionkoncentrá
ció, stb.) különböző állapotban jelenhetnek meg 
és tulajdonságaikban (diszperzitásfok, oldhatóság, 
adszorpcióképesség, stb.) nagymértékben külön
bözhetnek egymástól (alfa, alfa/beta, béta, gamma, 
stb. hidroxidgél). A leválasztott gélek nem stabi
lak. Idővel „öregedés“ folytán megváltoznak, ami 
a termogörbe formájára is kihatással bír. Ilymódon 
megérthető, hogy a 21-féleképpen leválasztott

Al(OH)3 és a 20-féle képpen leválasztott Be(OH)2 
termogörbéi mind különböznek egymástól, hogy 
a kapott hidroxidokból igen nagy szórással más 
és más hőmérsékleten keletkeznek a megfelelő 
oxidok. Tekintettel arra, hogy a görbék teljesen 
azonos feltételek betartása mellett igen szépen 
reprodukálhatók, a termoanalízis jól felhasznál
ható az anyag eredetének, a helyes leválasztás 
megállapításához, ami egyes esetekben ipari vonat
kozásban is szereppel bírhat.

V. Redukciós folyamatokat akár sziláid, akár 
folyékony és gáznemű fázis között, szintén figye
lemmel kísérhetünk a termomérleg segítségével. 
Funaki és Asada a W 03 (18) és a Mo03 (19), 
redukcióját vizsgálták H2-áramban; Suito és 
Aida pedig az olajsav és hidrogén között lejátszódó 
reakciót tanulmányozták Raney-katalizátor jelen
létében (20).

5. Ammóniummolibdát, (NH4)6Mo^02i • 4H 20  
(Riedel de Наёп-féle) redukciója. 482 mg ammó
niummolibdát ot Pt-tégelyben, 33 liter 30%-os 
formálógáz/óra gázáramban, 150 °C/óra hőmér
sékletemelkedés mellett redukálva a 11. ábra, 
1. sz. görbét kapjuk. Jó egyezésben Dupuis 
levegőben végzett vizsgálataival (11) a termo
görbe első három törése (lépcsője) a következő 
vegyületek keletkezéséből adódik :

20— 45 °C 7Mo03 • 3(NH4)20  • 4H20  
100—150 °C 5Mo03 • 2(NH4)20  
210—255 °C 4Mo0 3.(NH4)20  
A további törések (lépcsők) a mi termogör- 

bénkből számítva :
300 °C H2Mo03 (21) vagy 9Mo0 3-H20  

350—420 °C Mo03 
565—630 °C Mo02 
818— °C Mo

2

ti. Molibdéntrioxid, MoO:i (,,Murex“-féle) re
dukciója. Ha 409 mg Mo03-ot ugyanolyan felté
telek mellett redukálunk mint az ammónium- 
molibdátnál, akkor a 11. ábra, 2. sz. görbét kap
juk. A Mo03 tehát 440 °C-ig súlyállandó. Az adott 
feltételek mellett 440 °C-nál indul meg a redukció, 
előbb lassan, majd igen sebesen. 602 °C-nál Mo02 
keletkezik, amely kb. 625 °C-ig súlyállandó, majd 
redukálódni kezd és 824 °C-nál kvantitative fém- 
molibdénné alakul.

7. Titándioxid, T i0 2 (Merck-féle) redukciója. 
Ha Ti02-ot próbálunk redukálni porcelántégely
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ben 33 liter 30%-os formálógáz/óra gázáramban 
150 °C/óra hőmérsékletemelkedés mellett, akkor 
1000 °C-ig nem észlelünk súly változást még akkor 
sem, ha ezen a hőmérsékleten 2 órán át tartjuk 
az anyagot. Amennyiben a kísérletet megismé
teljük oly módon, hogy a Ti02-ot Pt-lemezre 
helyezve, izzítjuk a fenti feltételek mellett, akkor 
a 11. ábra 3. sz. görbéjét kapjuk. A Pt katalitikus 
hatására a redukció már 867 °C-nál megindul és 
ha a mintát 90 percen át 980 °C-on tartjuk, 
TiOi>87 összetételig halad előre. Amikor az izzítás 
után a gyengén szürkés árnyalatú TiOi_87-ot a Pt- 
lemezről eltávolítjuk, azt tapasztaljuk, hogy az 
1773 °C-on olvadó Pt és az 1800 °C-on olvadó Ti 
ötvöződött egymással, a Pt-lemez érdessé, töré
kennyé vált, megrepedezett.

VI. A redukciós folyamatokhoz hasonlóan a 
termomérleggel oxidációs vagy bármilyen más 
atmoszférában (a mérleg korrózióját szem előtt 
tartva) lejátszódó, súlyváltozással járó reakciókat, 
korróziós folyamatokat, stb. is vizsgálhatunk.

8. Krómferronikkel-lemezkék oxidációja. 35% 
Ni, 10% Cr és 55% Fe tartalmú lemezek oxidá
cióját különböző konstans hőmérsékleteken a
12. ábra mutatja (23).

9. Molibdénfémpor oxidációja. A „Murex“ 
MoO;rból fémmé redukált Mo-t 3% 0 2-t tartal
mazó N2-áramban oxidálva, azt tapasztaljuk, 
hogy kismérvű kezdeti oxidáció után a Mo03-dá 
való oxidáció 300 °C-nál indul meg és közbeeső 
vegyület keletkezését lépcső formájában nem 
mutatva, folyik le. A szublimáció a teljes oxidáció 
befejeződése előtt megindul.

10. Cinkszulfid, ZnS oxidációja. A savanyít 
közegből leválasztott (22) ZnS oxidációját láthat
juk a 13. ábrán. A kb. 300 mg összsúlyú, alko
hol -f- éterrel szárított ZnS port 5 mm rétegvastag
ságban izzítva, 533 °C-ig állandó súlycsökkenést 
észlelünk. Amikor a hőfokot óránként 150 °C-kal 
emelve az 533 °C-ot elértük, gyorsan megindult 
az oxidáció, amely 665 °C-ig kvantitative leját
szódott. A 300 mg anyag kiszárításához 3h szük
séges, ha a hőmérséklet közben emelkedik. Az 
oxidáció 40 perc alatt teljesen végbement. Iro
dalmi adatok alapján (24) a ZnS oxidációja lénye
gesen magasabb hőmérsékleteken játszódik le 
(850—950 °C). Fenti termogörbe azt bizonyítja, 
hogy a savanyú közegből leválasztott ZnS alacso
nyabb hőmérsékleten oxidálódik.

VII.  Az irodalomban (2, 3, 6) utalást talá
lunk arra is, hogyan használhatjuk egyes esetek

ben a termomérleget két anyagnak egymás mel
lett történő meghatározására, egy termogörbe 
segítségével. Ilyen példák a Mg és Ca meghatá
rozása egymás mellett oxalátjuk termoanalizise 
és a Cu és Ag meghatározása egymás mellett 
nitrátjuk termoanalizise révén. A gyakorlat azon
ban azt mutatja, hogy a jelen esetekben (aránylag 
elég kevés az ilyen példa) egy titrimetriás analízis 
hamarabb keresztülvihető.

A felsorolt példákból láthatjuk, hogy a 
termomérleggel olyan műszer birtokába ju
tottunk, amely igen széleskörűen felhasználható 
analitikai-, fizikai-, kémiai ismereteink kiegé
szítéséhez.
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A Bőripari Tudományos Egyesület a Magyar 
Kémikusok Egyesülete közreműködésével rendezte 
meg háromnapos műbőr konferenciáját. Az ankét 
megnyitó előadásán dr. Fehér István, a B. T. E. 
elnöke elnökölt.

A megnyitó előadást az Országos Tervhivatal 
részéről Herczeg Ferenc elvtárs tartotta. Bevezető
ben elmondta, hogy Kormányunk egy új ipar
ágnak, a műbőriparnak megteremtését tűzte ki 
feladatul. Ez komoly erőfeszítést igényel az ebben 
a témakörben dolgozó tudósainktól, mérnökeink
től, technikusainktól. Olyan iparág megteremté
séről van szó, melynek alapjai nálunk csak kis
mértékben találhatók meg. A jelenleg működő 
válallatok csak másodsorban foglalkoznak műbőr
gyártással, ennek az a következménye, hogy a 
vállalatok minőségileg nem tudják kielégíteni a 
feldolgozó iparágak által támasztott követel
ményeket.

A műbőr-termékeket konfekcionáló vállalatok 
sem használják ki a már meglevő lehetőségeket. 
Kuznyecov elvtárs, a Moszkvai Díszműbőrgyár 
Sztálin-díjas főművezetője állapította meg, hogy 
a magyar ipar feltűnően kevés műanyagot, műbőrt 
használ fel, pedig a Szovjetunióban gyártott 
kiváló minőségű műbőrök bebizonyították, hogy 
a műbőrök nem pótanyagok, hanem a bőrrel 
egyenrangú értékben használhatók fel.

Az előttünk álló feladat nemzetgazdasági 
jelentőségét néhány számadattal támaszthatjuk 
alá a legjobban. Jóminőségű rostműbőrök talp
bélés céljaira kiválóan megfelelnek. A felszabaduló 
bőráruból évi 150 000 m2 felsőbőr készíthető. Víz
gőzáteresztő műfelsőbőrök felhasználásával a nyári 
cipők gyártásánál 25 000 m2 természetes felsőbőrt 
takaríthatunk meg. Orr-és kéregrészek műbőrből 
való készítésével további 50 000 m2 természetes 
bőr megtakarítása lehetséges. Összesen tehát évi 
230 000 m2 természetes felsőbőrt helyettesíthe
tünk.

Hasonló lehetőségek vannak' a díszműáruk, 
bőrruházat, műszaki bőrök gyártásánál. Itt a 
lehető megtakarítás évi 100 000 m2 természetes 
bőr volna.

A megoldásra váró feladatok igen nagyok. 
Szükséges tehát, hogy a különböző helyen dolgozó 
elvtársak, tudósok, mérnökök, technikusok között 
jó kollektív munkaszellem alakuljon ki, mert csak 
így lehet eredményes a most megindított munka. 
A magyar műanyagipar fejlődése a magyar műbőr
gyártás fejlődését nagyban elő fogja segíteni. 
Ezért a műbőripar problémáinak tárgyalásánál a 
műanyagipar kérdéseit sem szabad szem elől 
téveszteni

Előadása végén Herczeg elvtárs felhívta a kon
ferencia résztvevőinek figyelmét arra, hogy sikeres 
munkát a konferencia akkor fog végezni, ha fel
használjuk azokat az eredményeket, melyeket a

Szovjetunió elért, s baráti segítséggel rendelke" 
zésünkre bocsát.

A következő előadó Vándor József volt. Beve
zetőben felsorolta az eddig végzett hazai műbőr 
előállítási kísérleteket. Eddig a „péti tej“ volt a 
nitrocellulóz alapú műbőrök mellett az első 
nagyobbszabású kísérlet hazai műbőrgyártásunk 
megindítására. A péti tej polivinilklorid és poliak- 
rilátok -kopolimerizációjával készült vizes emul
zió volt, mellyel rostműbőröket állítottak elő. 
A péti tejjel ragasztott rostműbőrök minősége 
azonban nem volt megfelelő, valószínűleg a töké
letlen polimerizációs technika miatt. A köztudat
ban ezeknek a kísérleteknek a nyomán elterjedt 
az a felfogás, hogy a műbőrök háborús pótanyagok. 
A feladat ezt a máig is vallott téves nézetet elosz
latni. Bár a műbőrök nem egyesítik magukban 
harmonikusan a természetes bőrök összes tulaj
donságait, bizonyos alkalmazási területen, bizo
nyos vonatkozásokban túl is szárnyalhatják a 
természetes bőrt. Műanyagok előállításánál nem 
volt és nem is lesz sohasem cél olyan műanyagok 
előállítása, melyek egy bizonyos ismert anyaghoz 
tökéletesen hasonlítanak. A cél olyan anyagok 
előállítása, melyek bizonyos, — sokszor szűkén 
korlátozott —- területen kiváló tulajdonságokkal 
rendelkeznek, és jól felhasználatók. A közfel
fogással ellentétben a műbőröknek nemcsak a 
cipőiparban van jelentőségük. Egyre nagyobb 
azoknak a műszaki alkalmazási területeknek a 
száma, ahol szintén műbőrt használnak.

A műbőröket három csoportra lehet osztani :
a) hordozó nélküli, vagy fólia műbőrök,
b) hordozó rétegre felvitt papír, textil, stb. 

alapú műbőrök,
c) bőr, textil, stb. hulladékoknak műanyag

gal való kötése útján előállított rostműbőrök.
A hordozó nélküli műbőrök különböző vastag

ságban gyártott PVC, nylon, stb. lemezek, melyek 
így kerülnek alkalmazásra. Jelentőségük eddig 
csak a díszműiparban volt, most azonban a mű
szaki felhasználás igényel egyre nagyobb mennyi
ségeket. Ilyen műbőrökből készülnek a textilipari 
henger bevonatok, bőr nadrágok, pickerek, stb. 
A fóliaműbőrök előállításának fő nehézsége a ren
delkezésre álló korszerű hengerek kis száma, 
valamint a hazai lágyítógyártás hiánya.

A hordozóra felvitt műbőrök főleg kenési 
eljárással készülnek, műanyag paszták alkalma
zásával. A nehézség itt abban rejlik, hogy nehéz 
tartós pasztákat készíteni. Szoktak kenni műanyag 
latexek, vizes emulziók felhasználásával is. A fel
vitt réteg bőrszerűségét fokozni lehet különféle 
rajzolatok, „barkák“ nyomásával. A barkázásnál 
figyelembe kell venni a műveletek fiziko-kémiai 
alapjait, főleg a fellépő relaxáció jelenségét. Ez 
az oka annak, hogy a tökéletlenül barkázott műbőr
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felületek egy idő után kisimulnak, elvesztik 
rajzolatukat.

A rostműbőrök problémái között sokáig köz
ponti helyet foglalt el a Mowilith és Akronál kötő
anyaggal készült rostműbőrök tulajdonságai felett 
folytatott vita. Ma belátható, hogy a polivinil- 
acetát alapú Mowilith és a poliakrilát alapú 
Akronálok egyforma eredménnyel alkalmazhatók 
a maguk különleges felhasználási területein. Ahol 
nagyobb hidegtűrés kell, ott az Akronálok hasz
nálatosak, ahol a kopásállóság és az olcsóság a 
fő, ott a Mowilith típusok kerülnek alkalmazásra. 
A hazai előállításnál több hiba fordul elő. Egyik, 
hogy túl nagy a felhasznált rostszuszpenzió kon
centrációja. Ez megakadályozza, hogy a műanyag 
a rostokon egyenletesen szétoszolhasson, s azokat 
egyenletesen vonja be. Ez volt a magyarázata az 
egyes talpakon belül is tapasztalt nagyméretű 
kötőanyag ingadozásoknak. Másik hiba a rostok 
őrlési fokának pontatlan betartása.

Megnehezíti az egyes rostműbőrök összehason
lítását az a tény, hogy a megjelenő közlemények 
rendszerint nem írják le azt a módszert, amivel 
a vizsgált rostműbőröket készítették, s nem ismer
tetik a bőrhulladék készítés módját, őrlési fokát 
sem. Ezeknek az adatoknak az elhanyagolása 
esetén nem is lehet összehasonlító adatokat kapni 
még ugyanazon típusok egyes gyártási szériái 
között sem.

Előadása végén Vándor elvtárs annak a meg
győződésének adott kifejezést, hogy az elkövetkező 
ötéves tervek során gyártásra kerülő műbőrök le 
fogják győzni azt az idegenkedést, mellyel a fel
használók jórésze a műbőrökkel szemben még ma 
is viselkedik.

Hozzászólók általában egyetértettek az el
mondottakkal. Különösen kiemelték a műszaki 
területen alkalmazott műbőráruk fontosságát és 
a rostműbőrök minőségvizsgálatánál az őrlési fok 
pontos megállapítását. Földi miniszterhelyettes 
elvtárs rámutatott a tudatos kutatómunka jelentő
ségére és annak szükségességére, hogy a műbőrök 
felhasználása minél szélesebb körben elterjedjen. 
Vándor elvtárs válaszában kidomborította annak 
fontosságát, hogy a műbőröket, sőt általában a 
műanyagokat alapos ismeretek birtokában, azok 
viselkedését ismerve dolgozzák fel. Különösen 
fontos, hogy ne akarjanak bőripari gépeket min
den esetben műbőrgyártásra beállítani.

Ifj. dr. Dorogi István a magyar műfelsőbőr - 
gyártás jelenlegi helyzetéről és a vízgőzáteresztő 
felsőbőrök gyártására irányuló kísérletekről tar
tott előadást.

A műbőripar szerinte szükségszerűen fejlő" 
dött ki a textiltartósítás, textilimpregnálás techni
kájából. Szükségszerűen kellett a drága és esetleg 
hiányzó bőranyagokat olyan olcsó és közelítően, 
vagy teljesen egyenértékű textilanyagokkal pó
tolni, melyek külsőre is hasonlítanak a természetes 
bőrhöz. Bőrben szegény országokban ez komoly 
devizális kérdések megoldását jelenti.

A műbőrgyártás a textilnemesítés speciális 
formája. Lényege, hogy a textil felületére egyol- 
dalt, esetleg kétoldalt filmképző anyagokat vi

szünk fel, azokat lakkozzuk, esetleg prések segít
ségével bőrbarkázattal látjuk el. A cél az árunak 
minél bőrszerübb külsőt kölcsönözni. Az áru 
szakítási szilárdságát rendesen a felhasznált textil- 
anyag szakítási szilárdsága határozza meg, mint
hogy a felvitt műanyagfilm igen vékony és nyúlása 
sem egyezik a textilével. A filmrétegnek kopás
állónak kell lennie, hajtogatást, időjárást jól kell 
bírnia, ruházati célra szolgáló műbőrnél fontos a 
vízgőzátereSztés problémája is. A bőr esetében a 
vízgőzáteresztést a természet finom kapilláris 
csövecskék formájában ideálisan oldotta meg. 
A megoldandó probléma tehát ezen hajszálcsövek 
műanyagfilmben való mesterséges előállítása.

Természetesen gyártanak olyan műbőrfélesé
geket is, melyek a vízgőzt csak 1—2 %-ban eresztik 
át és a vevő tetszésére bízzák, kívánja-e vállalni 
az olcsó árral járó kellemetlenségeket, izzadást. 
Ezen áruk közönséges műbőrgyártási módszerek
kel készülnek, esetleg velurszerű felülettel vannak 
ellátva, s ha cipőgyártás céljaira készülnek, úgy 
a merevebb tartás érdekében két réteg textilből 
vannak műanyag felhasználásával összekasirozva. 
Vízgőzáteresztőképességük nincs, hacsak az esetleg 
fellépő törések, vagy kenési hiányosságok azt nem 
hozzák létre.

A vízgőzáteresztőképesség fokozására több 
irányban folynak kísérletek. Egyik ilyen irányzat 
a filmréteg utólagos perforálása A módszer hát
ránya, hogy a képezhető lyukak mérete igen kicsi, 
mert a nagy lyukak a külső vizet beeresztik. 
Négytől hat hónap alatt a képzett lyukak a makro 
Brown-mozgás folytán elzáródnak. A szovjet 
Vorsit eljárásnál keményszálú, bolyhozott textilre 
kennek, s a kapott műbőrt igen erősen lepréselik. 
Az áru szerkezetileg közelebb áll a bőrhöz, mert 
az átmenő textilszálak mentén haj szálcsővesség 
mutatkozik, a vízgőzáteresztőképessége a valódi 
bőrhöz képest 30—35%. Ez a típus bőrrel kom
binálva sikerrel alkalmazható.

Jó vízgőzáteresztő műbőr csak akkor készít
hető, ha igyekszünk a bőr sajátos szerkezetét 
lemásolni. Ezért teljesen elhibázott irányzat a 
lyukasztással történő makroporozus-kiképzés. Ta
pasztalati tény, hogy a legtömött ebb bőrnek, a 
borjúboxnak sokkal jobb a vízgőzáteresztőképes
sége, mint a szemmel is látható porozitású disznó
bőrnek. Arra kell tehát törekedni, hogy a bőr 
átmenő kapilláris rendszerek formájában határo
zott mikroporozus jelleget mutasson. Ilyen irá
nyúak azon szovjet kísérletek, hogy a műanyagba 
konyhasót vigyenek be és azt utólag kioldják.

A megfelelő kapillaritás kiképzésével elő
állított műanyagfilm egyensúlya bizonyos mér
tékig megbomlik. Térhálót nem képező műanya
goknál, tehát telített szénláncok esetében, a kelet
kezett struktúra elősegíti a tartós nyúlások fel
lépését, ezért első tekintetre a vulkanizálható, tér
hálót képező műanyagok alkalmazása látszik elő
nyösnek. Az ideális kapillárisanyag nem disszo- 
ciáló, fizikai vagy kémiai úton eltávolítható makro
molekula, mely a filmképző műanyag rendszerén 
belül önálló rendszert képez. A feladat tehát olyan 
fonalagregátumok kiképzése, melyek vízben oldód
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nak, de a PVC vagy lágyító gyökeivel szemben 
apolárisak, vagy legalábbis mertek. A fonal- 
agregátumok kiképzése akkor lenne ideális, ha a 
fonalagregátum maga fonaljellegű volna, azaz egy
más mellett, egyirányban elhelyezkedő rendezett 
szálakból állna. Valószínűségszámítás alapján a 
fonalmolekula agregátumok legvalószínűbb alakja 
az összekuszált pamutgombolyag analógiájának 
felel meg. Ha a fonalagregátumokat ebből az 
alakból kimozdítjuk, mintegy kifésüljük, pl. hen
gerművön vak) mastikálás útján, akkor bizonyos 
idő elteltével az egyensúly helyreáll, és a fonal- 
agregátum felveszi eredeti alakját. A probléma 
tehát az agregátumnak olyan formában való 
rögzítése, hogy az agregátum alakja fonalalakot 
mutasson. Ehhez elsősorban szükséges, hogy a 
molekulákat fonalalakban rendezzük. Ez nehéz 
probléma és csak emulzióban polimerizált mű
anyagoknál oldható meg tökéletesen. További fel
adat a rendezett fonalmolekuláknak rendezett for
mában való agregáltatása és ezen alakban való 
megtartása. Megoldandó még a kiképzett kapil
lárisok alakjának megtartása és annak meg
akadályozása, hogy a keletkezett kapillárisok 
bezáródjanak. Itt nem eltömődésről van szó, 
hanem arról, hogy térhálós műanyagok esetében 
a bevitt lágyítómennyiség miatt fellépő lubri- 
fikáció igen nagy és így, különösen tartós igénybe
vétel esetében — a molekulák elcsúsznak egymás 
mellett. Ez a makro Brown-mozgás végső 
fokon analóg a folyás jelenségével. Csökkentésére 
olyan lágyítókat kell választani, melyek polaritása 
a műanyaglánc poláris csoportjaihoz a lehető 
legnagyobb, vagyis a lágyítómolekulák tapadása 
a műanyagmolekulákhoz a legnagyobb. A kapil
lárisok bezáródását megakadályozhatjuk, vagy 
csökkenthetjük úgy is, hogy ha a kapillárisok 
belső felületére olyan műanyagot viszünk fel, 
mely a kapilláris falát képező műanyaggal nem 
elegyedik, a falon külön réteget alkotva meg
akadályozza a lyukacsok összeragadását. Ha ez 
jól fedi a kapilláris falát, a kapilláris bezáródása 
lehetetlen, feltéve, hogy a bevonatot képező 
anyag egymagában nem hajlamos az össze- 
ragadásra.

A kiképzett kapillaritás következtében a 
keletkezett film szakítási szilárdsága és tartós 
nyúlása csökkenni, beszakadási szilárdsága ellen
ben növekedni fog. A kopásellenállásban lényeges 
változás nem lesz. A hajtogatási ellenállás és 
kopásállás a lágyítás mértékének függvényei és 
egymással fordított arányban állanak. Magyar 
viszonylatban jelenleg csak a külső lágyítású 
anyagok jöhetnek számításba, ezért a lágyítót 
kell megfelelően megválasztani és a megfelelően 
lelágyított filmet utólagos kezeléssel kopásállóvá 
tenni.

Hozzászólók kiegészítették a nátriumklorid 
felhasználásával történő kapillárisképző módszerre 
vonatkozó ismertetést azzal, hogy konyhasón 
kívül számos más anyag alkalmazható, így 
nátriumklorát, karbamid, stb. A porozitás válto
zását nem befolyásolja a felkent paszta őrlési 
foka.

Schwaner Károly (Műanyagipari Kutató Inté

zet) ,,A szuperpoliamidok felhasználása a műbőr
gyártó iparban“ címmel tartott előadást.

Bevezetőben elmondotta, hogy bár a szuper
poliamidok aránylag nem nagy múltra tekintenek 
vissza, előnyös fizikai viselkedésük alapján gyorsan 
teret hódítottak és mindig nagyobb szerepet kap
nak a műbőriparban. Ennek egyik oka az, hogy 
míg a többi műbőrök meglehetősen alacsony sza
kítási szilárdsággal rendelkeznek és szűk hőfok- 
határok között használhatók, addig a poliamid 
fóliák húzószilárdsága elérheti a 2000 kg/cm2 
értéket is és — 50° C-ig használhatók.

* Műbőrgyártás céljaira leginkább a legalább 
4 C atomot tartalmazó diaminok és legalább 5 C 
atomot tartalmazó dikarbonsavak vagy amino- 
savak, illetve ezek laktámjai alkalmasak, melyek 
kondenzáció alkalmával lineáris molekulát képez
nek. A kapcsolatot a CO—NH-,,peptid“ csopor
tok teremtik meg, amely csoportok a selyem és 
gyapjú molekulában is fellelhetők. A kiindulási 
vegyületek alapján a műbőrgyártásra felhasznált 
szuperpoliamidoknál két fő típust különböztetünk 
meg, az Igamid A-t és az Igamid B-t. Előbbi 
polihexametiléndiamid, utóbbi polikaprolaktám. 
Mindkettőnek közös tulajdonsága, hogy néhány 
szerves oldószer, pl. a krezol, fenol, hangyasav és 
néhány szervetlen sav, pl. kénsav kivételével nem ol
dódnak oldószerekben. Ha azonban az Igamid 
A és B alapanyagát, a hexametiléndiammonium- 
adipátot (,,Nylon-sót“) és e-kaprolaktámot bizo
nyos arány szerint együttesen polimerizálnak, 
alifás alkoholokban, benzolban oldható terméket 
kapnak. Hasonló oldható kopolimerek állíthatók 
elő- e-kaprolaktám és ketopimelinsavas hexa- 
metiléndiammin, valamint borostyánkősavas 
hexametiléndiamin, vagy e-kaprolaktám hexa- 
metilénammoniumadipát és diaminodihexilmetán 
kopolimerizációjával. A kopolimerizáció 200— 
260° C-on, vizes közegben, 16—22 atii nyomáson 
megy végbe.

Az így előállított Igamid 6A, 85—B, IC 
típusú poliamidok igen jól oldódnak etilalkohol 
— víz, vagy 80% metilalkohol —- 20% víz ele- 
gyében. A részeket kenési, vagy ragasztási eljá
rással viszik fel az alap- vagy hordozószövetre. 
Kasírozással a szövetre fóliák is felvihetők. Az 
öntött fóliák előállításának módja, hogy kb. 70° 
G-ra felmelegített alkohol —vízelegyben, keverő
edényben feloldjuk a szintén 70° C-ra fel melegí
tett poliamidot, szűrjük, és kialakítjuk filmöntő 
gépeken a filmet. Ismeretes a hengerlési eljárás is, 
ahol a 160—180° C-on pasztaszerűvé dagasztott 
anyagot 130—140° C-os fűtött hengereken 2—4% 
paraformaldehiddel keverik, és hideg henger
páron a kívánt vékonyságú fóliákká húzzák. 
A hengerpárokról kikerült anyag szilárdsága nem 
a legjobb, felülete durva, egyenetlen, ezért etázs- 
préseken 160° C körüli hőmérsékleten utópré
selik.

A szuperpoliamidok meleg állapotban nagyon 
érzékenyek a levegő oxigénjével szemben, ezért 
kerülendő a poliamid massza hosszú ideig és nagy 
felületen történő hengerlési kezelése, helyette 
nitrogén vagy C02 atmoszférában teljesen zárt- 
rendszerben történő keveréssel szokás feldolgozni.
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A szilárdsági tulajdonságok növelése céljából a 
kész poliamid fóliákat hidegen nyújtják. Ez a 
nyújtás olykor a 400%-ot is eléri. A művelet 
következtében a húzószilárdság 100%-kal, a hideg
tűrés —10° C-ról —50° C-, sőt —60° C-ra is nőhet.

Probléma a megfelelő lágyító kérdése. Tulaj
donképpeni poliamid lágyító nincs a piacon. 
Használják a rezorcinfoszfátot, továbbá a para- 
oxibenzoesavésztereket (Weichmacher 12 és 13), 
a benzolszulfomonometilamidot (Dellatol) és a 
dioxidifenilt stb. A térhálósodást nagyban elő
segítik az izocionátok, főleg a triizocianát (Des- 
modur DR) és a toluildiizocianát (Desmodur 
R és T).

Az említett fóliák kellemetlen tulajdonsága, 
hogy a hajlítás vagy hajtogatás helyén vízzel 
érintkezve repedés, ú. n. „víztörés“ lép fel. — 
Ennek elkerülésére a poliamid és a megfelelő 
lágyító elegyéhez formaldehidet adnak, rendesen 
paraformaldehid alakjában.

A poliamidok a műbőriparban mint fólia
műbőrök és mint textilalapra felvitt műbőrök 
kerülnek, alkalmazásra. Rostműbőr készítésre a 
poliamidok nem alkalmasak.

Ellentétben a természetes bőrrel, a poliamid 
műbőr víztaszító jellegű. Levegő áteresztőképes
sége minimális. Hajtogatási száma kb. 50 ezer, 
szemben a PVC műbőrök 150 ezres hajtogatási 
számával.

Kitűnő hajlító és hajtogatási szilárdsággal 
bíró, nagy karcolási szilárdságú Igamid 6A és IC 
rétegek készíthetők oly módon, hogy az oldatot 
több munkamenetben viszik fel a szövetre. Gyak
ran előnyös a szövetet egy lágy műanyagdiszper
zióval alapozni, így a poliamidnak a szövetbe való 
nagymértékű beivódását meg lehet gátolni. Elő
nyös csak az alsó réteghez lágyítót keverni, a felső 
rétegek lágyítót nem tartalmaznak. így a műbőr 
kemény felületű lesz, de emellett rugalmas is.

A géphajtószíjak vonalán nagy haladást 
jelent a nyújtott „Igamid B“-ből készült hajtó
szíj megjelenése. Sok esetben lehetővé válik, hogy 
vastagabb bőrszíjak helyett vékonyabb poliamid- 
szíjat alkalmazzanak, ami súly és anyagmegtaka
rításhoz vezet. A poliamidszíjakat néha több ré
tegből, hasított bőrrel, parafával kombinálva al
kalmazzák. A tapadó réteg a szíj futásánál meg
akadályozza a poliamid hajtószíj melegedését.

A szuperpoliamid műbőr céljaira való felhasz
nálásának új területe lenne az, hogy felhasználva 
a szuperpoliamid szövetek magas szakítószilárd
ságát, szuperpoliamid műszálból készített szövet- 
alapanyaga lenne a szövetre kent műbőröknek. 
Az ilyen szövetműbőr tartósság és szakítószilárd
ság tekintetében felülmúlná a szokásos textil
szövettel készült műbőröket.

A szuperpoliamid műbőrök elterjedésének ma 
még erős gátat vet azok magas ára. A poliamid- 
műbőröknek a természetes bőrökkel való versen
gésében előbbi csak akkor győzhet, ha árban is 
versenyképes lesz, vagy minőségi előnyei megérik 
a magasabb árat. Ez a feltétel részben teljesítve 
van, pl. a poliamid-pickerek esetében, ahol azok 
élettartama sokszorosa a, bőr pickerének.

A szuperpoliamid műbőrök hazai gyártása 
nem realizálható a közeljövőben, mert ezek elő
állításához hexametiléndiammoniumadipátra és 
e-kaprolaktámra van szükség.

Az első alapanyaga a hexametiléndiamin és 
adipinsav, mindkettő a hazai furfurolból szinte
tizálható. A szintézis ki van dolgozva, de nagy
üzemi megvalósításra csak később kerül majd 
sor. Külföldi import esetén nehézvaluta ellenében 
csak adipinsav importálható.

Kaprolaktámot hazai viszonylatban nem gyár
tanánk, egyrészt, mert a fenolból kiinduló szin
tézis a fenol szűk keresztmetszete miatt nehezen 
valósítható meg, másrészt tág lehetőség nyílik 
a szomszédos Csehszlovákiából való behozatalára. 
Éppen az utóbbi lehetőség folyt án van kilátás arra, 
hogy az Igamid B típusú poliamid gyártását — 
feltételezve, hogy a gépi berendezések elkészül
nek — hazánkban 1—2 éven belül elkezdjék. 
Műbőr vonalon ez gépszíjak gyártásának megin
dítását jelentené.

Schwaner elvtárs előadása befejező részében 
rámutatott a lágyítók hazai előállításának, vala
mint a felhasználó ipar és a kutató intézetek 
közötti együttműködés szükségességére.

A hozzászólók közül Halmi Gábor (Műanyag- 
ipari Kutató Intézet) a hazai előállítás kérdései
hez szólt hozzá. Rámutatott arra, hogy a furfurol
ból kiinduló szintézis alkalmas lenne arra, hogy 
olcsón és nagyipari méretekben gyártsa a Nylon 
66 és Igamid B típus alapanyagait. Kaprolaktám 
vonalon nem támogatja Schwaner elvtárs elgon
dolását a külföldi importtal kapcsolatban. Vándor 
József elvtárs hozzászólásában tisztázza, hogy 
ellentétben a természetes fehérjékkel, a szuper - 
poliamidok szerkezete egyenes pepiid láncokból 
áll. Tény, hogy a szuperpoliamidok a természetes 
fehérjékhez hasonló viselkedést mutatnak, pl. a 
szuperpoliamid fóliákat formalincserzéssel ki le
het cserezni. A szuperpoliamid kémia lehetőséget 
ad arra, hogy egyre inkább közeledjünk a termé
szetes testek tulajdonságaihoz. Már ma elő lehet 
állítani olyan műbőröket, melyeket első ránézésre 
nem lehet megkülönböztetni a természetes bő
röktől. Technikai felhasználás szempontjából a 
szuperpoliamid műbőrök viselkedése meglepően 
hasonlít a természetes bőrhöz, sőt sok esetben 
jobb annál. Egyetért az előadóval a kaprolaktám- 
importot illetően azzal, hogy elsősorban a Nylon 66 
nagyüzemet kellene realizálni, ezzel megteremte
nénk a technikailag felhasználható szuperpoli
amidok első bázisát. Szuperpoliamidot nemcsak 
a bőr és textilipar, hanem a gépipar is nagymér
tékben fog alkalmazni, hiszen pl. a zajtalan fogas
kerekek is szuperpoliamidokból készülnek.

Több hozzászóló a szuperpoliamidoknak a 
kollagénekkel való rokonságát fejtegeti, és meg
említi, hogy jelenleg is folyik kutatás modifikált 
kollagén előállítására, mely nylonszerű szerkezet
tel bírna.

Lóránt Iván a vöröscserzésű kollegénrostok 
rostműgyártás céljaira való felhasználásáról tar
tott előadást.

Rostműbőrök gyártásánál igen fontos kér
dés a felhasznált őrlemény kérdése. Feltétlenül
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tisztázásra szorul, hogy kémiai tulajdonságaik és 
struktúrájuk alapján az egyes nyersanyagok 
mennyiben alkalmasak jóminőségű őrlemény elő
állítására, melyeknél az egyes rostok kellő hosszú
sága mellett a szükséges nagy fajlagos felület is 
biztosítva van.

Fenti szempontok szem előtt tartásával négy 
pontban lehet összefoglalni a nyers forgáccsal 
szembeni követelményeket:

a) a rostok rendelkezzenek a szükséges felü
leti hidrofilitással, ez teszi ugyanis lehetővé, hogy 
a rostok felülete kellően hidratálódjék, ami a 
fibrillálódás szükséges előfeltétele;

b) A rosbkötegeket felépítő fibrillákat, 
továbbá az ezeket felépítő fő vegyértékláncokat 
ne kössék össze sűrű térhálót kialakító hídkötések, 
ez ugyanis megakadályozza azt, hogy a fibrillá
kat egymástól mechanikailag elkülöníthessük;

c) A rostnyersanyag az őrlés folyamán ne 
szenvedjen sem kémiai, sem strukturális szem
pontból olyan kóros változást, ami korróziót 
okozhatna;

cl) A rostanyag mechanikailag és kémiailag 
annyira feltárható legyen, hogy az elemi rostok 
(fibrillák) mechanikai úton szétválaszthatok le
gyenek anélkül, hogy közben maguk a rostok is 
széjjelszakadozzanak. Ezután ismertette a Bőr
ipari Kutató kísérleteit, melyek során vörös- 
cserzésű bőrporból a fenti követelményeknek meg
felelő rostműbőr alapanyagot állítottak elő.

Várnagy Ervin (Műanyagipari Kutató Inté
zet) „Kopolimerek gyártása rostmű bőrök elő
állítására“ címmel tartott előadást.

A rostműbőrgyártás igen fontos problémája 
a kötőanyagok kérdése. A legkülönfélébb utakon 
keresték azt a ragasztóanyagot, mellyel a bőrros
tokat úgy lehet összetapasztani, hogy a kapott 
lemez a természetes bőrhöz hasonló legyen. Leg
jobban a poliakrilsavészter-vizes emulziók, az 
ú. n. Acronálok és a polivinilacetát emulziók, az 
ú. n. Mowilithek váltak be.

A lágyítatlan műanyag-emulziókkal készült 
műbőrök ridegek, hajtogatási számuk alacsony. 
Ezért lágyítókkal keverik őket. A lágyítókat 
hidegállóságuk alapján osztályozzák, vannak hi
deget rosszul álló lágyítók, ilyen a trikrezilfoszfát, 
Mesanol stb. A hideget közepesen tűrik a Pala- 
tinol A és AH fajták. Hidegálló lágyító a Plasto- 
mol G, KF stb.

A lágyítók alkalmazásánál figyelembe kell 
venni azt, hogy egyes lágyítók affinitása bőrhöz 
kisebb, mint pl. a nitrocellulózhoz. Az ilyen lágyí
tóval készült műbőrt nitrolakkal lakkozni nem 
lehet, mert a lágyító a lakkrétegbe vándorol, s a 
bőr törni fog. Ugyanígy előfordulhat az is, hogy 
egyes lágyítók állás közben a bőrrostokba ván
dorolnak.

A lágyítók bekeverésére vibrációs keverő 
használatos, melynek segítségével a kellő pH-ra 
beállított latexhez a kívánt mennyiségű lágyító 
egyenletesen bekeverhető. A nyert lágyított emul
zió stabilitása kellően megválasztott emulgátorok 
használata esetén hónapokig változatlan marad.

Annak eldöntésére, hogy a kapott műbőrök 
milyen mértékben öregednek előállítás után, vizs

gálatokat végeztek hat heti és hat havi állás után. 
A poliakrilsavészter típusú latexek szilárdsági 
adatok tekintetében csak egyes speciális típusok
nál (Acronál 450 D stb.) mutattak javulást, az 
összes többi típusoknál az előállítási értékek többé 
kevésbbé csökkentek. Elvégezték ugyanazokat a 
vizsgálatokat polivinilacetát alapú kötőanyaggal 
készült műbőrökön is. Itt az öregedés sok szem
pontból sokkal erősebben jelentkezett. Különösen 
a szárazon mért szakítási szilárdság értékeinél 
volt majdnem mindenütt alapos csökkenés tapasz
talható.

Az eddigi tapasztalatok alapján a poliakri- 
látok általában kifogástalan minőségű műbőrt 
adnak. Szakítószilárdságuk és szögtartóságuk nor
mális, bár alatta marad a vinilszármazékokkal 
készült műbőrökének. Hidegtörésük kedvező. Ez
zel szemben feldolgozhatóságuk sok kívánnivalót 
hagy maga után. Ez, valamint meglehetősen ma
gas áruk a magyarázata annak, hogy a vinil- 
vegyületek sok tekintetben megelőzik őket a fel- 
használás néhány területén. A vinilvegyületekkel 
készült műbőrök szakítási szilárdsága igen nagy, 
rugalmasságuk jó. Előnyük még igen nagyméretű 
szögtartósságuk. Hajlító, tartóshajlító szilárdsá
guk, kopásállóságuk egyenértékű a természetes 
bőrével.

Ez volt a magyarázata annak, hogy a hazai 
kísérletek is elsősorban ilyen irányba terelődtek. 
A latexekkel készíthető műbőr viselkedését nagy
mértékben befolyásolni lehet a polimerizáció kö
rülményeivel. Ha a polimerizáció hőfokát emelik, 
a kapott műanyagláncok rövidebbek lesznek, a 
polimerizációs fok alacsonyabb ; hajlékonyabb, 
rugalmasabb, de kisebb szakítószilárdságú mű
bőrt kapnak. A polimerizációs hőfokot csökkentve, 
a kész műbőr viselkedése ellenkező irányba toló
dik el. Ugyanaz a jelenség tapasztalható a poli
merizációs katalizátorok mennyiségének növelé
sekor. Fenti megfigyelések azt mutatják, hogy 
kötőanyagként felhasznált műanyagok molekula- 
súlyát a lehetőség szerint alacsonyan kell tartani. 
Mivel ez viszont igen alacsony szakítási szilárd
sághoz vezet, nyilvánvaló, hogy itt egy egészséges 
optimumot kell kiválasztani, amikor a molekula- 
súly akkora, hogy a mííbőr szakítószilárdsága 
még megfelelő, de rugalmasságuk is eléri a kellő 
értéket.

Valószínűleg fentiek elhanyagolása okozta, 
hogy az elmúlt háború alatt gyártott „péti tej“, 
mely szintén ilyen poliakrilsavészter emulzió volt, 
nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásokat. 
Egyes darabok használhatók voltak, mások rossz 
eredményeket adtak, mindig a gyártási sarzsok- 
tól függően. Voltak olyan darabok is, melyeknek 
akkora hidegen folyása volt, hogy a talpak túl
lógtak a cipőráma szélein.

A lágyító mennyiség módosítása hasonló ered
ményre vezet. Túlsók lágyító lerontja a vízálló
ságot, valamint a szakítási szilárdságot, túlkevés 
lágyító mind ridegebb műbőröket eredményez. 
Mivel a beszámoló elején látottakból következik, 
hogy „univerzális lágyító“, mely az összes kívá
nalmaknak eleget tenne, nem létezik, hátra van 
a megfelelő lágyítótípusok kiválasztása, importá
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lása vagy hazai előállítás céljaira. Emellett meg 
kell vizsgálni a belső lágyítás lehetőségeit is. Erre 
a kopolimer részek arányának megváltoztatásá
val nyílik lehetőség, s ilyenirányú előkísérletek 
biztató eredménnyel jártak.

Befejezésül előadó táblázatok és grafikonok 
bemutatásával ismertette a rostműbőrkötőanya- 
gok kutatása során tapasztalt eddigi megfigye
léseit.

Hozzászólók közül Levérdy Erzsébet kiegé
szítette a „péti tejről“ elmondottakat azzal, hogy 
értesülése szerint a péti tej savanyú, pH 5,5, 6,0 
volt, ami a koagulálásnál nehézségeket okozott.

Lóránd Iván a műanyagnak a bőrrostra kötő
désénél lejátszódó kémiai-fizikai jelenségeket vette 
vizsgálat alá, és ismertette a Bőripari Kutatóban 
lefolytatott műbőr vizsgálatokat. Véleménye sze
rint a Műanyagipari Kutató által előállított min
ták rostműbőrök kötőanyagaként való felhaszná
lására alkalmasak, javasolta további vizsgálatok 
közös munka alapján való elvégzését.

Dr. Bruckner Zoltán „A bőr pótlása gumival“ 
című előadása volt az ankét következő beszá
molója.

Főleg a következő négy témakört taglalta : 
gumi hajtószíjak, bőr manzsetták és műszaki 
cikkek, cipősarkok és cipőtalpak előállítása. 
A gumi hajtószíjak előnyeiről szólva megemlítette, 
hogy a gumi szíj egy darabból készülhet, nem csú
szik annyira, vegyszereket jobban bírja, s a benne 
levő textilszálak miatt szilárdsága egyenletes, jól 
meghatározott. A gumihajtószíjak gyártásának 
ismertetése után rátért a műszaki gumiáruk, majd 
a gumisarkak gyártására. Megemlítette, hogy a 
gumisarkak kopásának csökkentésére újfajta kon
strukciójú sarkak kipróbálása van folyamatban. 
A gumitalpakra vonatkozólag megjegyezte, hogy 
miután ezek a vízgőzt nem eresztik át, szükség

Műszaki
A háború  u tán i időszak ú j gyógyszerei

AUatószerek. Már régebben ismerték az amilón- 
hidrát altató hatását. Hármas kötés bevezetése a hatást 
növeli. Ilyen vegyidet a Dormison (metil-etil-etinil- 
karbinol).

Fájdalomcsillapítók, görcsoldók, vérnyomáscsökken
tők. A Dolantin kb. kétszer gyengébb a morfinnál. Ha 
viszont az észter-csoportját ketonná alakítjuk, akkor a 
keletkező vegyidet még a morfin hatását is felülmúlja. 
Hátránya az, hogy utóbbi típusnál is fennáll az eufória 
veszélye. (A betegek a kezelés után később is megkíván
ják, mint a morfint).

Reumaellenes szernek használják a gentizinsavat 
(2,5-dioxibenzoesav), mely a szervezetben szalicilsavból 
is keletkezik. Az analgetikus difeniletilamint az értágító 
hatású nikotinsavval kombinálva a Lyspaminhoz ju to t
tak (l-nikotilamino-l,2-difeniletán), mely fájdalomcsil
lapító és izomgörcsoldó.

Az Avacan [alfa-(N-beta-dietilaminoetil) -amino- 
fenil-ecetsav-izoamilészter] egyesíti magában az atropin 
és papaverin hatását, mert egyszerre muszkuláris és 
antikolinerg hatású. Gyomor-, bél- és húgyszervi görcsök
nél alkalmazzák. Speciális bronchusz-görcsoldó a Taoryl 
(bisz-[l-(carbo-beta-dietilaminoetoxi)-l-fenil-ciklopentán] 
-etándiszulfonat). A morfintól eltérőleg, a légzőközpontot 
nem befolyásolja. Izom-ernyesztő kuráré-analogon a

Beszámoló a m übör-ankétról

van megfelelő köztitalpak beépítésére, hogy a 
nedvesség oldalirányban eltávozhasson. A gu
mizott szövetféleségekről szólva a vízgőzáteresz
tőképesség problémáját említette, s különféle kí
sérleteket ismertetett, melyek segítségével a gu
mizott textil alapú műbőrök vízgőzáteresztőké
pességét javítani lehet.

Hozzászólók az ipar idevágó problémáira 
vonatkozó megjegyzésekkel egészítették ki az 
értékes előadást.

Dr. Vágó György pirokatechintartalmú mű
cserzőanyagok hazai felhasználásáról számolt be.

A gázvízfeldolgozás során elért fejlődés lehe
tővé tette, hogy gázvizekből fenoszolvános eljárás
sal értékes alapanyagokat, többek között piroka- 
techint és pirokatechin homológokat nyerjenek ki. 
A besűrített gáz-víz desztillációs maradékából 
készül a Pirtan nevű pirokatechin alapú mester
séges cserzőanyag. A Pirtant a székesfehérvári 
bőrgyárban kipróbálták. Egyelőre nem alkalmas 
arra, hogy egyedül alkalmazzák cserzőanyagként, 
de kb. 50%-ig keverhető a használt nemes cserző
anyagokhoz. A kísérletek a barnaszénlepárlás 
gázvizeinek másirányú alkalmazása miatt jelenleg 
üzemszerűen nem folytathatók.

Hozzászólók örömmel üdvözölték az első 
hazai próbálkozásokat műcserzőanyagok belföldi 
előállítására. Diósadi elvtárs elmondta, hogy bár 
a pirokatechin feldolgozása költséges, s nem is 
áll megfelelő mennyiségben rendelkezésre, a vele 
való foglalkozás kutatóink számára rendkívül 
tanulságos, és bő tapasztalatokat nyújt a további 
kísérletek végzéséhez.

Az ankéton számos más, főleg cipőgyártási 
vonatkozású előadás is hangzott el, ezek ismerte
tésére a Magyar Bőr- és Cipőtechnika című lapban 
folyamatosan sor kerül a közeljövőben.

Várnagy Ervin

szemle
Dekamethonium (CIO =  bisz-trimetil-ammónium-dekán- 
dijodid). Bizonyos határok között ellenszere a Penta- 
methonium, de utóbbi nagy hátránya, hogy már egész 
kis dózisokban is erős vérnyomáscsökkentést okoz. Ezért 
utóbbit, valamint a Hexamethoniumot és a TEAB-ot 
(tetraetilammónium-bromid) magas vérnyomás kezelé
sére használják. A Buscopant (hioszcin-n-butilbromid) a 
gyomor-, bélcsatorna mozgékonysági zavarainál és gör
cseinél használják. A Banthin (beta-dietilaminoetil- 
xantén-9-karbonsav-metilbromid) a gyomor mozgékony
ságát és nedvelválasztását csökkenti és hatása hosszabb 
az atropinénál. Gyomorfekély kezelésére ajánlják. Atro- 
pinszerűen és szelektíven a gyomornedv elválasztására 
hat a Prantal (N-N-dimetil-4-piperidilidén-l,l-difenil- 
metán-metilszulfát). Gyomorsavmegkötésre megpróbál
tak bevezetni poliamid-formaldehid-típusú, anioncserélő 
műgyantákat, de sikertelenül.

Helyi érzéstelenítők. A  Novokain hatásának egyrészét 
a dietilaminoetanolra vezetik vissza, mely görcsoldóknak 
és antihisztaminoknak is fontos alkatrésze. A Novokaint 
a szervezetben a novokaineszteráz elbontja a savra és 
az alkoholra. Intravénásán adott novokain eredményes 
szív- és véredény megbetegedéseknél (digitalisz-hatás), 
de sajnos, hamar hidrolizál és a májban acetileződik.

A Pronestyl (p-amino-N-[2-dietilaminoetil]-benz- 
amin) mindkét hatásnak ellenállóbb. Szív-arrhitmiánál
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használják. A Phenocain (p-N-butilaminoszalicilsav- 
rlimetilaminoetilészter) a Pentocainnál kevésbbé toxikus, 
de különben a hatás erőssége egyenlő.

Kémiailag újtípusú helyi érzéstelenítő a Xyloeain 
(dietilamino-aceto-2,6-xilidid). Nagyon stabilis és gyors 
hatású.

Vérszegénység-ellenes szerek. A normális gyomornedv
ben egy hőstabilis anyag van, amely a B12-vitamint 
vitamin-protein-komplexummá köti. A protein neve : 
apoeritein, a komplexé : eritein. Ez a komplex baktériu
moknak támadhatatlan, nem emészthető. Vészes vér- 
szegénységben szenvedő betegek gyomornedvében ez a 
komplex elbomlik, viszont ezt a folyamatot sósav gátolja. 
Mivel ilyen betegek gyomornedvében a sósav szubnor- 
mális, azért valószínű, hogy anaemia perniciosa esetén 
a primér defektus a savhiány. Orális B12-kezelésre hozták 
forgalomba az Erytheint. Egészséges embereknél folsav- 
bevitel után a vesék nagy koncentrációban választanak 
ki folininsavat (5-formil-5,6,7,8-tetrahidrofolsav), mely 
igen aktív és bizonyos anaemia-típusoknál alkalmazható.

Aminosavak. Egyes aminosavakat a szervezet nem 
tud szintetizálni. Ezért hatékony aminosav-terápiánál 
legelsősorban ezeket az ú. n. exogén aminosavakat kell 
bevinni. Ilyen gyógyszerkészítmény az Aminotrat (kazein 
hidrolizátumbóí). Különös érdeklődést kelt a glutamin- 
sav, mert szellemi fejletlenség befolyásolására lehet hasz
nálni. Ezenkívül (mint a glikokolt is) hajszálér- 
sérüléseknél alkalmazzák.

Antikoaguláns szerek. Szarvasmarháknál, romlott 
ódeshere fogyasztása után, dikumarol-vérzések lépnek 
fel. (Hajszálérkárosodás miatt). (A dikumarol 3,3-metilén- 
bisz-(4-hidroxikumarin). Ezen az alapon a dikumarolt 
fel tudták használni a protrombin májból való előállítá
sára, mert gátolja a K-vitamin képződését. Koaguláció
gátló hatása elég lassan lép fel és néha vérzésekkel jár. 
Viszont a heparin (poliglukoronsavszulfonát) gyorsan 
hat és o tt alkalmazzák, ahol a protrombintükröt azonnal 
süllyeszteni kell. A tapasztalat igen jónak m utatja a 
mérsékelt toxicitású, heparinnal analóg 10—80-as poli- 
merizációs fokú láncmolekulákat : példa erre a Throm- 
bocid (xilán-kénsavészter-Na-só).

A ritka földfémek régen ismert gátlóhatását érté
kesíti a Thrombodym (Neodym-szulfo-izonikotinát).

Antibaktériális gyógyszerek, stb. A háború után 
járványszerűen lépett fel egy dermatomikózis járvány. 
Leküzdésére többek közt jónak bizonyultak bizonyos 
közepes lánchosszúságú savak (C6-tól), mint pl. az unde- 
cilénsav. A szubsztituált difenilszulfidokban (pl. Novax. 
2,2’-dioxi-5,5-diklór-difenilszulfid) a hatáshoz szükséges 
az orto-helyz’etű —OH ; a hatás csökken az S — SO -— 
S02-sorrendben és a C l—Br-—J  — CN-sorrendben.

Az invertszappan baktericid hatásából kiindulva, 
megkíséreltek más óniumvegyületet is felhasználni 
(N, P, As). Ilyen típusú jóhatású antimikótikus szer a 
Myxal (tri-fenil-dodecil-foszfóniumbromid).

Üj dezinficiens-t.ípus : a nitrofuránok. I t t  a hatás 
előfeltétele : 5-ös helyzetű — NO, •— csoport. A hatást 
erősíti szubsztitúció a 2-es helyzetben.

Ide tartozik a furacin (5-nitro-2-furfurol-szemikar- 
bazon). A kamilla gyulladáscsökkentő anyaga a kam atú
ién (8-izopropil-l,5-dimetilazulén).

Bélinfekciók kezeléséhez csekély rezorpció és kis 
oldékonyság a követelmények. Ennek jól eleget tesz a 
szulfaguanidin és bizonyos ftálsav-szulfonamidok, pl. a 
Phthalazol [2-(N4-ftaloil-szulfanilamido)-tiazol].

Amöbiázis ellen a Viaseptet ajánlják (Na-p-glükolil- 
amino-fenil-arzenát). Üjszerű, kéntartalmú arzeno- 
benzol-származék a Spirotrypan (2-di-f/3, •y-dioxipropilj- 
aminofenol-(4-arzeno-5) - ß -[benzoxazolil-(21) - merkapto]- 
propinosavas Na-só). Előnye az eddigi szalvarzan- 
készítményekkel szemben az, hogy könnyebben ju t a 
cerebrospinális folyadékba és így a központi idegrendszer 
szifiliszét könnyebben gyógyítja. Vizes oldatban évekig 
eltartható.

Tuberkulózisellenes szerek. A PAS-nál többek között 
hátrány a gyors kiválasztás. Származékai közt átütően 
döntő jelentőségű nincs. Jól fel tudták használni a mono- 
benzoil-származékot és a fenilésztert. Utóbbi négyszer 
erősebb a PAS-nál. A nikotinsavamid hatásából elindulva 
szintétizálták a Rimifont (izonikotinsavhidrazid). Japán 
részről ajánlják a Cepharanthint (növényi alkaloida). Ez 
a lepra kezelésében is jó hatású.

Különösképpen a tuberkulózis gyógyításában egé
szen új kezelési formát jelent az aeroszolok használata. 
W. Kunz: Neue Arzneimittel der Nachkriegszeit (IV).

Archiv der Pharmazie 285. (1952.) 481—508. old.
Kasztreiner Endre

Hírek
A V egyipari M inisztérium  1953. I . negyedévi ú jító inozgal- 

m án ak  eredm ényei
A Vegyipari Minisztérium megalakulása óta az újító

mozgalom rohamosan fejlődött.
1953. óv I. negyedében a benyújtott újítási javas

latok száma meghaladta a 8000 db-ot, ebből 4000 db-ot 
fogadtak el és 3800 db-ot megvalósítottak. Ezek az ered
mények az 1952. óv I. negyedében elért eredmények két
szeresei. Az előkalkulált javaslatok gazdasági eredménye 
44 482 000 Ft, szemben az 1952. év I. negyedében elért 
26 330 000 Ft-os összeggel. A negyedév folyamán lezárt 
újítási javaslatok utókalkulált gazdasági eredménye 
46,765 000 Ft, ez sokszorosa az 1952. I. negyedévben 
elért utókalkulált gazdasági eredménynek.

Az újítómozgalom ilyen rohamos méretű fejlődését 
az tette lehetővé, hogy a minisztérium összes vállalatai
nál megvalósult az I. negyedév folyamán az egyszemélyi 
elbírálás, de bevezetésre került az a rendszer a Trösztök
nél és a Minisztérium Igazgatóságainál is.

A javaslatokat most már bizottság helyett a műszaki 
vezetők bírálják el. Ez a gondosabb kiértékelést és a 
gyorsabb ügyintézést jelenti. Az általános jó tapaszta
latok mellett meg kell jegyezni azt, hogy vannak még 
vállalatok, ahol ezen a téren a műszaki vezetők nem 
állnak feladatuk magaslatán.

Nagymértékben hozzájárult a fenti eredmények 
eléréséhez az, hogy a Minisztérium az összes vállalati 
újítási megbízottakat levizsgáztatta. Az újítási előadók 
ma már ismerik a rendeletet és lényegesen jobban látják 
el feladataikat.

Nagy lendületet adott a mozgalomnak az április 4-e 
tiszteletére március hó folyamán m egtartott újítási ver
seny. Ennek tudható be, hogy a márciusban elért ered
mények kétszeresei az előző hónapi eredményeknek.

Legnagyobb hiányossága a mozgalomnak, — bár 
ezen a téren is volt javulás — hogy még mindig nem 
tudott tervszerűvé válni. Az üzemek műszaki vezetőjé
nek ezen a téren legfontosabb feladata, hogy a műszaki 
fejlesztéssel szoros kapcsolatban lévő közérthető bő 
feladatterveket készítsenek, illetve a meglévő feladat- 
terveket egészítsék ki. A feladattervi pontok megvalósí
tását szocialista megrendelések tömeges kiadása útján 
kell biztosítani.

G azda-m ozgalm i h írek
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a jövőben rend

szeresen közölni fogjuk, hogy milyen hulladékanyagok 
és melléktermékek keletkeznek a vegyiparban.

Kérjük, hogy ezeknek felhasználására irányuló 
újítási javaslataikat a felhasználás szerint illetékes 
vállalatokhoz küldjék be.

Az alábbiakban néhány anyag ismertetésével meg
kezdjük közleményeinket :

1. A Dorogi Szénfeldolgozó Vegyipari Vállalatnál 
évi 150 tonna fenolszurok képződik. Az anyag összetétele 
90% magas forráspontú fenol-homolog, 5% szervetlen 
só, 5% meg nem határozható szennyeződés. Felhaszná
lási területe ismeretlen.

2. A Dorogi Szénfeldolgozó Vegyipari Vállalatnál 
évente 200 tonna hulladék-kátrány képződik, jelenlegi
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készlet 500 tonna. Az anyag összetétele 30% kátrány, 
60% szénpor és 10% iszap. Felhasználási területe 
ismeretlen.

3. A Hungária Vegyiműveknél évente 1000 tonna 
szennyezett kénsav keletkezik. Tartalma 10—15% klór- 
benzolszulfosav.

4. A Veszprémmegyei Festékgyárnál évente több 
mint 100 tonna ortonitroklorbenzol elegy képződik. 
Összetétele 35% para és 60% orto módosulat. Tartalmaz 
még magasabban nitrált, illetve klórozott származéko
kat is.

5. Az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárban évente 
egy tonna nitro-fenol képződik. Szennyezései víz és 
konyhasó.

6. Az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárban évente 
120 tonna redukciós vaspor keletkezik. Összetétele vas- 
és vasoxid.

A III . Országos lljító k iá llílá s

A magyar újító mozgalom lényeges tényezője lett 
szocialista építésünknek. A benyújtott javaslatok száma 
1950-ben 188 782, 1951-ben 296 067, 1952-ben 471 242. 
Ezekből gyakorlatba vettek 1950-ben 44 000-t, 1951-ben 
107 252-t, 1952-ben 169 972-t. A várható gazdasági ered
mény 1950-ben 786,9 millió, 1951-ben 1607,6 millió, 
1952-ben 1975,5 millió Ft. Kifizetett újítási díjak összege 
1950-ben 24,5 millió, 1951-ben 44,5 millió, 1952-ben 
54,3 millió forint.

Ezek a számok azt tanúsítják, hogy dolgozó népünk 
magáénak tudja hazánkat és mint jó) gazda gyarapítani 
törekszik népgazdaságunkat nemcsak közvetlen munká
jával, hanem leleményességével és ötleteivel is. De iga
zolja azt is, hogy a dolgozók között mennyi tehetség 
veszett el a tőkés termelésben, mely a munkásság fel- 
szabadulásával mind nagyobb mértékben kerül nap
világra.

A III. Üjítókiállítás ötéves tervünk harmadik évé
nek eredményeit mutatja be. A nagyjelentőségű újítások 
mellett sok kis óijitás is bemutatásra került. A kiállított 
újítások száma 3292. A kiállítás szocialista iparosításunk 
célkitűzéseinek megfelelően a nehézipari óijitásokat emeli 
ki. A belépésnél a szénbányászat újításait látjuk tárók
nak dekorált helyiségekben. Utána következnek a kohá
szati, gép-, elektromos-, vegyi- és építőipari óijitások. 
Képviselve van a közlekedés, a posta, valamennyi 
könnyű- és élelmiszeripar, a mezőgazdaság, az egészség
ügy, valamint a belkereskedelem is. A kiállítás szín
vonalát jelentősen emelik a kutató intézetek újításai.

A vegyipar 192 újítását állította ki. Az óíjítások 
jelentős része a szakmai kutató intézetekből került ki. 
A kiállítás szerves- és gyógyszer iparunk erőteljes fejlő
déséről tesz tanúságot. Ott látjuk a Szerves Vegyipari 
Kutató Intézet által kidolgozott antrakinon származékú 
színezéseket, az anilin katalitikus előállítását. A Műanyag- 
ipari Kutató Intézet többek között hő- és hangszigetelőt, 
saválló bélésanyagot, optikai műanyaglencsét mutat be. 
A Gyógyszeripari Kutató Intézet kiemelkedő ú jításai: 
a perparin, a C-vitamin nagyipari előállítási módszere, 
valamint a dextrán. A Nehézvegyipari Kutató Intézet 
bemutatja a kohókoksz előállítását barnaszénből, lepár
lási gázok kéntelenitését, fémek korrózióvédelmét. A Vas- 
és Fémipari Kutató Intézet újításai többek között 
alumíniumporból zsugorított fémtestek, semleges kém
hatáséi aluminium hegesztőfolyadék.

Az üzemekből kikerült óíjítások közül kiemeljük : 
Chinoin-gyár által elért penicillin kitermelésnövelést, 
a klórgáz hidrogén mentesítését (Hidroxigéngyár), szelep- 
nélküli nyomáscsökkentőt (Péti Nitrogénművek), a 
pneumatikgyártás technológiájának megjavítását (Rug- 
gyantaárugyár), hidrociklon alkalmazását nedvesosztá
lyozásra alkalmas anyagoknál (Metallochémia).

A kémikus számára nemcsak a szorosan vett vegy
ipari újítások érdekesek. Sok olyan újítást állítottak ki 
a gép-, elektromos- és építőipar területéről, melyek meg
ismerése segítséget nyújt a vegyipari dolgozónak minden
napi munkájánál. A kiállítás rendezése jó. A felírások, 
sőt a katalógus is szűkszavú úgy, hogy sok készülék 
működése magyarázat hijján nem érthető meg.

H. L.

P ályázati hirdetm ény

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
pályázatot hirdet az Ipari technológiai tanszéken lévő 
egyetemi tanári állásra.

Az állás betöltője a tanszékvezetésen kívül előadja 
a Főbb iparágak technológiája c. tárgyat, az 1. évfolyamon 
az egész tanév folyamán kb. 26. ólában : Kémiai alap
fogalmak, tüzeléstechnológia, épitőanyagipar és vegyi- 
ipar.

I. évfolyam ipari tagozatán: Az ipari technológia c. 
tárgyat az első félévben összesen 30 órában : víz- és 
tüzelőszerek technológiája.

I I I .  évfolyam ipari tagozatán: Az ipari technológia 
c. tárgyat, egész évben összesen 90 órában : nehéz vegyi
ipar, az építőanyagipar, finomkerámia és üvegipar, 
szerves vegyipar és élelmezési ipar.

Az állíts után a 204/1951. 2. MT sz. rendelet szerint 
a 651-es kulcsszámói egyetemi tanári állásnak megfelelő 
3000 forint illetmény jár.

A pályázatot a hirdetménynek a Felsőoktatási Köz
lönyben való megjelenését követő három héten belül a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Rektorá
nak kell beadni.

A pályázatnak tartalmaznia kell :
a) a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését,
b) az eddigi szakmai munkájának és a munka 

eredményeinek részletes ismertetését,
c) tudományos- és oktató munkájának részletes 

ismertetését,
d) a pályázó által írt könyvek és tanulmányok 

pontos felsorolását, megjelölve, hogy azok mikor és hol 
jelentek meg,

c) a pályázónak a tudományos- és oktatómunkára 
vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell :
a) részletes önéletrajzot két példányban,
b) az oklevelek hiteles,másolatát,
c) születési anyakönyvi kivonatot,
d) az egyetemről beszerzett és pontosan kitöltött 

kérdőívet.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad a 

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Rektora 
a fogadóórák alatt.

Budapest, 1953 március 27.
Fogarasi Béla s. k 

rektor.

Feíelős szerkesztő : Dr. M agyar Károly. —  Felelős k ia d ó : a  N ehézipari K önyv- és Folyóiratk iadó V állalat vezérigazgatója. 
18437/LD02 - R évai-nyom da B udapest V, V adász-utca 16. Felelős: N yáry Dezső. — M egjelent: 1600 pé ldányban.
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Magyar Kémikusok Lapja
Újabb antibiotikumok

B O D Á N S Z K Y  M I K L Ó S
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w  K tnyvtér

A penicillin, a streptomycin és a chloram
phenicol (chloromycetin) kémiája és technológiája 
már széles körben ismert (1), (2). — Mikor most 
sor kerül néhány azóta jelentőssé vált és néhány 
másodsorban fontos antibiotikum ismertetésére, 
felmerül az a kérdés, hogy vájjon a közös erede
ten (mikroorganizmusok disszimilációs termékei) 
és a közös alkalmazáson kívül van-e olyan saját
ság, amely az antibiotikumokat összefűzi. Itt első
sorban valami közös kémiai jellegre gondolunk. 
Először nehéznek tűnik a felelet erre a kérdésre, 
mert az antibiotikumok igen sokféle szerkezettel 
rendelkeznek, de alaposabb szemrevétel után ki
derül, hogy néhány csoportba oszthatók. így van
nak polipeptid, oligoszacliarid típusú antibiotikum
csoportok, ismeretesek kinonok, savak stb. De 
ezeket a csoportokat is összekapcsolja az a jelleg
zetesség, hogy csaknem valamennyi antibiotikum 
tartalmaz olyan kémiai csoportot, térszerkezetet 
amely szokatlan a természetes anyagok között. 
Tehát éppen a szokatlanság, a rendkívüliség jel
lemzi e hatásos anyagokat és nem lehetetlen, hogy 
hatásukat különleges felépítésüknek köszönhetik. 
Feltételezhető, hogy normálistól eltérő anyag
csere közbenső termékek felépítésében vesznek 
részt és ezáltal az anyagcserét zsákutcába juttatva 
meggátolják a mikroorganizmusok életműködését, 
vagy szaporodását. Itt emlékeztetnünk kell a peni
cillinben előforduló béta-laktám szerkezetre, a 
penicillaminra, amely D-aminosav. Hasonlóképpen 
a streptomycinben nemcsak elágazó cukor (strep- 
toz) található, de ezenfelül ez a cukor és a strepto
mycin további alkotórészeként jelenlévő N-metil- 
glukozamin is L-konfigurációjúak. A chlor- 
amphenicolban a természetben egyébként elő nem 
forduló nitro- és dikloracetil csoportot találunk. 
A jelen összefoglalásban foglalkozni kívánunk né
hány peptid karakterű antibiotikummal. Ezek egy 
részében ugyancsak D-aminosavak szerepelnek 
építőkőként, más részükben pedig béta-amino- 
savak fordulnak elő. Az aureomycinben és a terra- 
mycinben naftacén váz szerepel, ez is elég szokat
lan ; érinteni fogjuk azonban a mycomycint is, 
amelynek telítetlensége nemcsak a természetes, 
de a szintetikus szerves vegyületek közt is rend
kívüli.

Neomycin
Mintegy négy esztendővel ezelőtt (1949-ben) 

rendkívüli érdeklődés nyilvánult meg az akkor 
felfedezett neomycin iránt. Azokat a pompás ered
ményeket, amelyeket a tuberkulózis terápiájánál

streptomycinnel el lehetett érni, árnyékként ta
karta a rezisztencia kialakulásáról nyert tapasz
talat. Kiderült, hogy a tuberkulózis kórokozó 
fokozódó streptomycinrezisztenciája szabálynak 
tekinthető. Érthető tehát az öröm, amely Waks- 
man (a streptomycin felfedezője) és Lechevalier 
publikációját követte (3) : a neomycinről köz
tudomású lett, hogy hat a tuberkulózisra és hatása 
a streptomycinre már ellenállóvá vált törzsekkel 
szemben is fennáll. Érdekes módon a neomycin 
mégsem került forgalomba egészen az utóbbi hó
napokig. Ugyanis részletesebb farmakológiái vizs
gálata elég sok ártalomlehetőséget tárt fel, s így 
nem alkalmazható a tuberkulózis leküzdéséhez 
szükséges adagokban. Ma leginkább a vizeletutak 
coli és pyocianeus fertőzéseinél alkalmazzák, 
mindenesetre feltűnő sikerrel.

A neomycint a Streptomyces fradiae nevű mikro
organizmus termeli. Iparilag a streptomycinhez 
hasonló módon állít ják elő (4). A fermentálást mű
anyaggal bélelt vastaitályban végzik. A kénsav
val megsavanyított fermentátumot szűrőfölddel 
keverve szűrik, majd semlegesítés után az aktív 
anyagot szénen adszorbeálják. A szénről való le- 
oldás kénsavval megsavanyított híg (10%-os) 
acetonnal történik, az oldatból további aceton 
hozzáadásával a neomycinszulfát kiválik. Kro- 
matográfiával tisztítják.

A kromatográfiás tisztítás során kiderült, 
hogy az antibiotikus hatásért nem egyetlen anyag 
felelős és innen kezdve neomycin komplexről olva
sunk (5). Később kristályos heliantátjaik, illetve 
p-oxifenilazobenzolszulfosavas sóik formájában a 
neomycin A-t, B-t és C-t különítették el. Mind
három anyag savas hidrolízisénél a keletkező bom
lástermékek egyike közös : ez a neamin (6). Ké
sőbbi vizsgálatok kiderítették, hogy a neamin azo
nos a neomycin A-val (7). A másik két neomycin- 
féleség még egy-egy diszacharid típusú építő
elemet tartalmaz, melyeket bázikus karak
terük és a streptomycin alkotórészéhez, a 
streptobiozaminhoz való analógia miatt neobioz- 
amin A, illetve neobiozamin B-nek neveznek (8). 
A biozaminok közelebbi szerkezete még nem isme
retes, de a neaminé már felderítettnek tekinthető. 
A neobiozaminokról is tudunk annyit, hogy ben
nük egy diaminodezoxihexoz található, amely pozi
tív ninhidrin reakciót ad és lúgos ezüstoldatot re
dukál. Egyébként a hidrolíziskor keletkező fur- 
furolból még egy pentoz jelenlétére lehet követ
keztetni. A neamin összegképletéből és a könnyen 
észlelhető két primer aminocsoportból hamarosan



102 M agyar K ém ikusok Lapja. V III. évf. 6. sz. Bodánszky: Újabb antibiotikum ok

világossá vált, hogy egy diaminotrioxiciklohexan- 
ról van szó. A Folkers-kutatócsoport (9) vizsgála
tai szerint 1,3 diamino- 4, 5, 6-trioxiciklohexan. 
(I) A bázis pentabenzoátját (II) metanolban bá- 
riummetiláttal parciálisán dezacilezve az N-N-di- 
benzoilszármazékhoz (III) jutunk. Míg a bázis 
4 mól, addig a dibenzoát 2 mól perjódsavat fo
gyaszt. A dibenzoát perjódsavas oxidációjakor 
dialdehid (IV) keletkezik, utóbbiból Wolfrom- 
Karabinos szerint (10) etil-dimerkaptál (V) volt 
készíthető. Raney nikkellel végzett hidrogenolizis 
1,4-dibenzamidopentánhoz (VI) vezetett.

Pusztán a streptamin analógia miatt feltéte
lezik ̂ hogy a két aminocsoport egymáshoz képest 
cis-helyzetű és emellett itt is végig transz-vegyü- 
lettel állunk szemben.

A pepiid típusú antibiotikumok között elsőnek 
már csak történelmi okok miatt is a thyrothricinnel 
foglalkozunk. Dubos 1939-ben a JB.brevis nevű 
baktérium anyagcseretermékei között talált anti- 
bakteriális anyagot (11). Magát a mikroorganiz
must is már bizonyos tervszerűséggel izolálta : 
talajmintát két éven keresztül kezeit kórokozók 
szuszpenziójával és ezután keresett a talajban 
e kórokozókkal szemben antagonista törzseket. 
Nem bizonyos, hogy ennek a törzskeresési mód
szernek valóban jelentősége van, hiszen minden 
kezelés nélkül is tartalmaz a talaj baktérium- 
antagonistákat. Ezzel szemben magának a rend
szeres antibiotikum-kutatásnak a kezdete ez : 
Dubos nem valamely véletlen megfigyelésre épí
tett, hanem tudatosan keresett — és talált — 
antibiotikum-termelő törzset. Ez a céltudatos 
munka tette jelentőssé a thyrothricinnel kapcsola
tos kutatást. Ez az első jól leírt és szerkezetében 
is ismert antibiotikum, ez adott először alkalmat 
a megoszlásos kromatográfia alkalmazására (Gor
don, Martin és Synge) (12) és a penicillinkutatás 
újramegindulása éppen a thyrothricinnel, illetve 
alkotórészeivel a gramicidinnel és tyrocidinnel el
ért sikerek következménye.

Az antibioitkuin-keverék pH 4,8-nál a táp
talaj fehérjéihezkötve kicsapódik, neutrális oldat
ban újra oldódik. A fehérje-csapadékból alkohollal 
lehet kivonni a hatóanyagot. Az alkoholos oldat 
maradékát éterrel való kimosás után ismét alkohol

ban oldva tíz térfogat 1%-os konyhasóoldattal ki
csapható. Az antibiotikumot aceton-éter keverék
kel vonva ki, a kivonat maradékát forró aceton- 
ból kristályosítva a gramicidinhez jutottak. A ki
vonás után visszamaradó hatóanyagot forró alko
holban oldva sósavas alkohol hozzáadására a tyro- 
cidin kristályosodott ki.

Szilikagélen végzett megoszlásos kromato- 
gráfiával Gordon, Martin és Synge mintegy 100 
mg gramicidinből fel tudták deríteni annak amino- 
sav-komponenseit. A vegyületben 6 leucinmole- 
kula van, mindannyi D-konfigurációjú, 6 L-tripto- 
fán, 3 L-alanin, 2 glicin és 2 etanolaminon kívül 
5 molekula valin is található. Utóbbiak konfigu
rációja problematikus, mert pl. a részleges hidro
lízis után elkülönített dipeptidek között optikai
lag inaktív valilvalin volt található, mint diben- 
zoil származék. Részletesebb vizsgálatnál kiderült, 
hogy a dipeptid a D-valil—D-valin és az L-valil— 
L-valin által alkotott racem forma. Minthogy 
ezenkívül L-valilglicin is előfordult, mégpedig 
olyan mennyiségben, amely több, mint a valin- 
molekulák felét ilyen kötésben levőnek mutatta, 
és ez figyelembevéve az összesen öt molekula 
valint és a fenti racem dipeptidet, ellentmondó 
adat, a kérdést csak a hidrolízis során fellépő 
racemizálódással lehetett magyarázni. Synge fel
tételezi, hogy a gramicidinben csak D-valil—D- 
valin fordul elő és térbeli okoknál fogva a valil
valin dipeptid epimerizálódása vagy mindkét 
aszimmetria-centrumon egyszerre következik be 
vagy egyiken sem.

A tyrocidinben előforduló triptofán, tirozin, 
fenilalanin, leucin, prolin, valin, ornitin asparagin- 
sav, glutaminsav közül csak a fenilalanin mutatja 
a rendkívüli D-alkatot. Mindegyik savból két mo
lekula van jelen, illetve a fenilalaninból három. 
A molekulában egyébként még 3 ammónia is talál
ható hidrolíziskor, ezek valószínűleg savamid cso
portokból származnak.

Érdekes, hogy míg a B.brevis a gramicidinbe 
D-leucint, addig a tirocidinbe L-leucint épít be 
egyidejűleg. A tyrocidin diklórhidrátot ad, mind
két bázikus csoportja az ornitinek delta-amino 
csoportjainak felel meg. Ezeknek az aminocsopor- 
toknak szabad voltára mutat, hogy a molekulában 
előforduló mindkét ornitin metilizotioureával argi- 
ninné alakítható.

Míg a tyrocidinnél ez a kémiai módosítás csak 
szerkezetkutató célzatú, addig a gramicidinből 
ilyen módosítással klinikailag értékesebb, ártal
matlanabb termékekhez lehet jutni. Így formal
dehiddel kezelve a gramicidint. akeletkező oximetil 
(vagy „metilol“) gramicidin sokkal kisebb mér
tékben mutatja az eredeti antibiotikum hemoli- 
tikus tulajdonságát, de megtartja a gramicidin 
antibakteriális képességét. Akár a gramicidint, 
akár az említett oximetilszármazékot kezelve 
borostyánkősavanhidriddel, a keletkező félészter 
ugyancsak kedvezőbb a kiindulási anyagnál. Az 
oximetilcsoport kapcsolódási helye valószínűleg 
a triptofánon van, a borostyánkősav viszont az 
etanolamin, illetve az oximetil csoportokat ész
terezi. Ezek a módosítások biztatók abból a 
szempontból, hogy reményt nyújtanak olyan anti-
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biotikumok hasznosíthatóságára is, melyek klini
kai alkalmazhatóságát toxikus voltuk meggátolja.

Gauze és Brazhnivova szovjet kutatók (13) 
egy újabb antagonista mikroorganizmust találtak, 
amely hasonlít ugyan Dubos B.breviséhez, de nem 
azonos azzal. így  pl. kifejezetten termofil: 60°-nál 
is növekszik, optimálisan pedig 40°-on. Ez a bakté
rium ugyancsak peptid-típusú antibiotikumot ter
mel. A tenyészetet 4,7 pH-ra savanyítva, literen
ként kb. !/2 gramm csapadék keletkezik. Ezt szárít
ják és alkoholban oldják, utóbbiból az antibioti
kum kristályosítható. A polipeptid leucint, pro- 
lint, valint, ornitint és D-fenilalanint tartalmaz, 
mindegyik aminosavból egyet. A polipeptid egyet
len szabad aminocsoportot tartalmaz, az ornitinét, 
s így monoklórhidrátot képez. Az antibiotikumot 
felfedezői gramicidin $-nek nevezték el, bár az 
azóta jobban felderített szerkezetek inkább a tyro- 
cidinhez való rokonságot mutatnak (D-fenilala- 
nin). A gramicidin S részleges hidrolízisekor kelet
kező peptidekből következtetve csak egyetlen 
sorrendje képzelhető el a benne előforduló amino- 
savaknak :
— —L-valil—L-ornitil—L-leucil—D-fenilalanil— 

—L-prolil— (VII)

Ezek a savak végnélküli láncot alkotnak, 
tehát az antibiotikum ciklopeptid. Molekulasúly
mérések szerint nem pentapeptidről, hanem deka- 
peptidről van szó. Ciklopeptid Dubos két antibio
tikuma, a gramicidin és a tyrocidin is. Ezek sem 
tartalmaznak szabad karboxil, sem pedig szabad 
a-amino csoportot.

Mind a három itt említett antibiotikum (gra
micidin S, gramicidin, tyrocidin) túlságosan to
xikus ahhoz, hogy az egész szervezetben ható 
gyógyszerként alkalmazhatók legyenek, de mind 
a hármat kiterjedten alkalmazzák gennykeltő 
mikroorganizmusok legyőzésére, sebekben, égett 
felületeken, fekélyek és más helyi elváltozások keze
lésében. A szovjet antibiotikumok közül itt említ
jük meg az albomycint; ez grampozitív és gram- 
negatív mikroorganizmusokra is hat. Minthogy 
nem toxikus, a gyermekek dizentériájának fontos 
gyógyszerévé vált.

Ugyancsak helyi kezelésben, különösen a bőr- 
gyógyászatban jutott szerephez a bacitracin (14). 
A B. subtilis term eli; megjegyezzük azonban, 
hogy ez a baktériumcsoport még egy egész sor más 
antibiotikumot is termel.

A bacitracin is peptid karakterű, de részletes 
felépítését nem ismerve, nem áll módunkban rajta 
mint példán igazolnunk az antibiotikumok szerke
zetében észlelhető nem-típusságot. Itt inkább csak 
azért említjük meg, mert termelése igen nagy mére
tekben folyik. Termelésénél 200 m3-es fermentorok 
is használatosak. A gyógyászaton kívül állat- 
takarmányként is használják. Minthogy nagy 
molekulájú és a fehérjebontó enzimek által nem 
bontható polipeptid (molsúly 2700 vagy 5400), 
nem szívódik fel a bélből, fokozza az állatok súly- 
gyarapodását, és védi őket egyes állatbetegsé
gektől, mint amilyen a sertésdizentéria.

A savanyítás után megszűrt táptalajból bu- 
tanollal vonják ki a hatóanyagot. A kivonást 
centrifugális extraktorban végzik. A butanol vá
kuumban való eltávolítása után a vízben oldott 
maradékot derítik, baktériummentesre szűrik és 
fagyasztva szárítják. — A takarmányozási célra 
használt anyag jóval tisztátlanabb, csak kb. 1 %-os 
tisztaságú és ezt a koncentrátumot adják egy 
ezreléknyi mennyiségben a takarmányhoz.

Az eddig felsorolt peptideket a rendkívüli 
konfigurációjú aminosav jelenléte fűzte össze egy 
csoportba, most néhány olyan antibakteriális 
anyagot említünk meg, amelyekben nem alfa- 
aminosavak fordulnak elő. Ezek közül újabban 
különösen a viomycin (15) vált fontossá. Hatásá
ban ugyan elmarad a streptomycin mögött, de 
mégis alkalmazzák a tuberkulózis kezelésében 
olyan esetekben, amelyek streptomycinre már re- 
zisztensekké váltak.

A viomycint a Streptomyces puniceus és a 
Streptomyces floridae termelik. A vegyület pozitív 
biuretreakciójából közvetlenül lehet a peptidfel- 
építésre következtetni. A savas hidrolizátum kro
matográfiás vizsgálata (ioncserélő oszlopokon vég
zett elválasztásokat is ideértve) az L-szerinen kívül 
alfa-béta-diamino-propionsavat, egy a lizinnel izo
mer diamino-monokarbonsavat és egy guanidin- 
csoport tartalmú komponenst mutatott ki. Érde
kes módon ugyanez a lizin izomer még két anti
biotikumban, a streptomycin felfedezésének törté
netében szerepet játszott streptothry cinben (16) 
(Streptomyces lavendulae, Waksman) és a strepto- 
linban (17) is megtalálható volt. Az új aminosav 
az izolizin, illetve béta-lizin nevet kapta. Szerkeze
tét (XII) szintézissel lehet igazolni.
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A szintézis kiindulóanyaga az L-di-N-ftaloil- 
ornitin (VIII), amelyet Arndt és Eister szerint 
alakítottak az egy szénatommal gazdagabb homo
lóggá. A hidrazinolizissel és hidrolízissel nyert sav 
és származékainak fizikai állandói, infravörös 
spektruma teljesen megnyugtatóan egyeztek az 
antibiotikumokból nyert izolizin megfelelő adatai
val.

Érdekes, hogy sem a guanidincsoport, sem 
pedig az újszerű diaminokarbonsavak jelenléte 
nem szokatlan az antibiotikumokban. így  japán 
szerzők (18) több guanidintartalmú antibiotikumot 
Írtak le és magunk is találtunk olyan antibiotikus 
anyagot (evericin) (19), amely nem aminosavhoz 
kötött guanidin-csoportot és ezenfelül nem típu
sos bázikus aminosavakat tartalmaz. Ebben az 
összefüggésben látszik említendőnek a polimixin 
(20) csoport. Több ilyen nevű antibiotikum isme
retes (polimixin A, B, C, D és E) és a korábban 
aerosporin néven ismert hatóanyag is azonosnak 
bizonyult a polimixin A-val. A csoport valamenyi 
tagja tartalmaz treonint, alfa-gamma-diamino- 
vajsavat és egy optikailag aktív elágazó zsírsavat, 
a d-6-metilkaprilsavat. A különbséget egyes to
vábbi aminosavak jelenléte, illetve hiánya adja, 
pl. a D-ben szerin is van, a G-ben nincs leucin 
(a többiben van), a B és G-ben fenilalanin van, 
stb. A polimixin A van csak forgalomban a csoport 
tagjai közül.

Ezután két olyan antibiotikumot veszünk 
sorra, amelyek nem peptid karakterűek, de vázuk, 
a naftacén ugyancsak elég szokatlan a természetes 
anyagok között. Ezek az aureomycin és a hozzá 
közelálló terramycin. Mind a két antibiotikum 
rövid idő alatt egészen rendkívüli jelentőségre 
tett Szert. Úgynevezett széles spektrumú antibio
tikumok, ami azt jelenti, hogy a kórokozók egé
szen jelentős részére hatnak. Különösen említést 
érdemel a tífuszra való nagyszerű, a chlorampheni- 
colét megközelítő hatásuk, a szamárköhögésnek is 
bevált gyógyszerei, de hatnak többek közt nagy 
vírusokra is és így hatásosak pl. a tüdőgyulladás
nak penicillin rezisztens eseteiben. Toxicitásuk 
igen csekély, elég stabilis vegyületek, szájon át 
adhatók. Az aureomycint a Streptomyces aureo- 
faciens, a terramycint a Streptomyces rimosus 
nevű törzs termeli. (Látjuk, hogy a legjelentősebb 
antibiotikum-termelők a streptomycesek !). Az 
ilyen értékes törzsek felkutatására fordított erő
feszítést jellemzi, hogy a terramycint termelő törzs 
felfedezéséhez 100 000 talajmintát vizsgáltak át.

Az aureomycin és a terramycin biológiai ter
melése a már ismertetett biológiai termelési mód
szerekhez hasonlóan történik. Az amfoter ható
anyagok elkülönítésénél az aureomycin esetében 
jól bevált a bázis zsír savas sóinak butanolos vagy 
amilalkoholos extrakciója (21). Érdekes aureo
mycin izolálási módszer, amelynél a szűrt erjeszté- 
ses oldatot vákuumban töményítik, majd a meg
savanyított oldatból konyhasó hozzáadására az 
aureomycin kristályos klórhidrátját nyerik ki. 
A kristályok képződését némi butanol hozzá
adása segíti: ez oldatban tartja a szennyező anya
gok nagyrészét. Egyébként mind a két antibioti
kum elkülönítése elég egyszerűen történhet az old

hatatlan földalkálisók alakjában történő lecsapás 
útján (22). A két antibiotikum szerkezetének fel
derítésére irányuló kutatások teljes sikerrel jártak 
ugyan (23), de itt nem áll módunkban e munka 
részleteiről beszámolni, már csak azért sem, mert 
a legtöbb bizonyíték közvetett, mint amilyen az 
infravörös színképekből és azok változásaiból le
vont következtetések.

Az aureomycinből (XIII) ecetsavval és cink
kel végzett redukciónál dezoxidezdimetilamino- 
aureomycin (XIV) keletkezik, utóbbiból metanolos 
sósav hatására vízkilépésscl, egy vörös színű ter
mék képződik, amelynek cinkpordesztillációja 
naftacént (XV) ad.

Hasonlóan a terramycinnél (XVI) :

CHjCOOH * 2 n

A két antibiotikumban közös tehát nemcsak a naftacén-váz, hanem a helyettesítések jórésze is. A közös elemeket tartalmazó szerkezetet az egyik kutatócsoport tetraciklinnek (XIX) kívánja nevezni :

XIX.Eszerint az aureomycin a klór-, a terramycin pedig oxi-tetraciklin.Bár ez az ismertetés egyáltalán nem tarthat számot a teljességre, mégsem hagyhatjuk említés

| vörös termék ]
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nélkül az előbb ilotycin, majd erithromycin néven 
ismertté vált antibiotikumot. A Fülöp-szigeteken 
talált Streptomyces erithreus termeli. Az anti
biotikum szerkezetéről még semmit sem tudunk, 
hatásáról annyit, hogy igen kifejezetten hat a 
tuberkulózis kórokozóra, de hat a nagy vírusokra, 
is. Máris forgalomban van mint gyógyszer.

Ugyancsak a tuberkulózisra ható antibioti
kum a mycomycin (24) ; a Nocardia acidophilus 
termeli. Az antibiotikum legalább egyelőre nem 
nyert jelentőséget a gyógyászatban ; így itt in
kább annak illusztrálására említjük, hogy a mikro
organizmusok milyen rendkívüli szerkezetű vegyü- 
letek termelésére képesek.

A savanyított, szűrt erjesztéses oldatból a 
hatóanyagot hexánnal vonják ki, ebből pedig 
7,5-ös pH-jú foszfátpufferbe rázzák át. Savanyítás 
után metilénl-loridba vitték az antibiotikumot; 
ebből az oldószerből lehűtésre tűs kristályokban 
válik ki. A műveleteket rendkívüli gondossággal 
kell végezni, mert már ultraibolya-sugárzás is 
tönkreteszi a hatást. Még nagyobb problémát je
lent a töményebb oldatokkal és a szilárd termék
kel való bánás. A tömény oldatokban a hatóanyag 
még labilisabb. A kristályok 75°-on robbanás köz
ben olvadnak, az anyalúgból nyert szilárd termék 
viszont szűrés közben —- annak ellenére, hogy a 
műveleteket — 40°-on száraz, inért gázzal öblített 
szekrényben végezték —• spontán meggyulladt.

A kristályos vegyület 13 szénatomos igen telí
tetlen savnak bizonyult, etilacetátban hidrogé
nezve 8 mól hidrogént fogyaszt. A keletkező ve
gyület az n-tridekánsav. A telítetlen savban már 
az infravörös spektrum is acetilén és allén kötése
ket mutat, az egyik acetilén kötés a lánc végén 
van : metanolos ezüstnitrát a sav (biológiailag 
aktív) metilésztélével ezüstsót ad.

A mycomycin (XX) szerkezete :

HC=C-C=C-CH C CH^CH CH—CH CH-CH2-COOH
XX.

Lúgos közegben szobahőfokon izomycomy- 
cinné rendeződik át (XXI) :

H,C— C C -C  C -C =C -C H  CH-CH CH—CH3-COOH
XXI.

Bár a természetes anyagok között eddig is 
ismeretes volt acetilén kötés : a tairin-savban, a 
telítetlenség ilyenfajta halmozására eddig mégsem 
láttunk példát.

Ügy véljük, hogy az újabb antibiotikumok 
felfedezése nemcsak új kitűnő gyógyszereket ad az

emberiségnek, hanem új módszert is jelent a gyógy
szerkutatásban : a természetes anyagok között 
végzett újszerű válogatást. Egyúttal azonban sok
kal teljesebbé válik a természetes anyagokról való 
elképzelésünk.
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Nagy hőfokú gőzfűtés difenil-eleggyel
S Z A B Ó  Z O L T Á N

A dowtherm A, vagy difii. I. néven forga
lomba kerülő és ilyen néven közismert difenil- 
elegy eutektikus összetétel 73% difeniloxidból és 
27% difenilből. A dowtherm B. eutektikus össze
tétele 85% difeniloxid és 15% naftalin, a dow
therm E. ezzel szemben tiszta ortodichlorbenzol.

1. ábra. Diagramm a vízgőz és difenil-elegy hőátadásának 
összehasonlítására. Filmkoefficiens csövek körüli konden
zációnál : <x =  Kcal/m2 • ó • °C|; csőátmérő : D' =  m.

A difenilelegy hőátadó közegnek magas forr- 
pontja, alacsony gőztenziója, csekély viszkozitása 
és jó termikus állandósága miatt alkalmas. Folyé
kony halmazállapotban fűtésre és hűtésre 350° C-ig 
használható, természetes, vagy mesterséges cirku
lációval. Gőzének kondenzációja útján történő 
fűtésre 255—350° C hőfok-tartományban alkalmas.

* Magyar Ásványolaj és Földgázkísérleti Intézet 
Veszprém.

A szövegben alkalmazott jelölések : 
a filmkoefficiens Kcal/m2 • ó • C°, 
y  fajsúly a filmfolyadékra kg/m3,
Á hővezetőképessóg Kcal/m ■ ó • C°, 
g  viszkozitás kg • sec/m2, 
g gravitáció m/ínp2, 
h magasság m, 
q felületterhelés Kcal/m2 • ó, 
r párolgási hő Kcal/kg, 
ts a gőz telítési hőfoka C°, 

tw falhőfok C°,
C2 anyagállandó,
D csőátmérő m,

IQ hőmennyiség Kcal/ó,
W kondenzáló mennyiség kg/ó.

Hőátadás szempontjából összehasonlítva a 
vízgőzzel, nem olyan kedvező (1. ábra), de nem 
lehet szó a kettő közötti választás lehetőségéről.

Difenil-elegy-gőzfűtés alkalmazása indokolt:
1. ha nagy fűtőfelületeket kell azonos hő

fokra felfűteni;
2. ha kis hőfok-különbségek mellett nagy 

fűtőfelület-terhelések szükségesek és így a gőzoldal 
hőátadási tényezőjének nagynak kell lennie ;

3. ha kis hűtőfelülettel nagy terhelést kell 
elérnünk.

Miután a difenil-elegy szerves anyag, a gőz- 
fejlesztőt a bomlás elkerülése céljából gyors cirku
lációjára kell tervezni, hogy ezáltal a gőzhöz képest 
magas csőfal-hőmérsékleteket el tudjuk kerülni. 
Ezenkívül a kazánnak elegendő folyadéktároló 
képességgel Feli rendelkeznie, hogy a folyadék- 
szintet nagyobb gőzelvételnél is tartani tudja.

Általában a vízgőz fejlesztésére szolgáló 
kazánkonstrukciók a fenti szempontokat kielégí
tik. Difenil-elegyre történő felhasználásuknál azon
ban figyelembe kell venni az anyag mérgező voltát 
és eleget kell tenni az ezzel kapcsolatos biztonsági 
követelményeknek.

2. ábra. Fűtőrendszer mesterséges keringetéssel, víz
szintes tűzcsöves kazánnal.

Nem nagy teljesítmények esetén egyaránt 
alkalmazhatók vízcsöves, vagy tűzcsöves kazánok.

Egy kisteljesítményű tűzcsöves kazán látható 
a 2. ábra kapcsolásában. A vízszintes kazán 900 
mm átmérőjű és 2930 mm hosszú. A csőköteg
falakba 28 db 57 mm belső átmérőjű acélcső van 
hegesztve. A kazán fűtőfelülete 20 m2. A kazán
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csövein haladnak át a füstgázok, melyeket mérsé
keltebb üzem fenntartása céljából részben vissza- 
cirkuláltatnak egy samott-ejektor segítségével, az 
égőtérből kilépő forró füstgázok nyomásának fel- 
használásával. Alacsony fűtőértékű gázok esetén 
az égő körül kb. 870° C uralkodik, a visszacirku- 
láló kb. 360° C hőfokú gázokkal való keveredés 
után a kazánba belépő füstgáz kb. 650° C hő
mérsékletű. A kazán hasznos térfogata 6001 folyé
kony difenil-elegy. Üzemnyomása 4,5—5 atü, hő
terhelése 2000 kcal/m2 ó.

A gőzfelhasználás hirtelen csökkenésekor a 
felesleges gőzt a nyomás lefújja a segédkondenzá
toron át a tartályba.

3. ábra. Fűtőrendszer természetes kondenz-vissza- 
folyéssal, állóhengeres füstcsöves kazánnal.

A vízszintes füstcsöves kazán helyett 150 000 
kcal/ó teljesítményig alkalmazható állóhengeres 
füstcsöves kazán is. A 3. ábra kapcsolásában be
mutatott ilyen szerkezetű kazán a fekvőhengeres
sel ellentétben nem kíván kényes falazást és benne 
a hőátadó közeg cirkulációja megbízhatóbb.

Tökéletesebb kazántípus a forrcsöves kazán. 
A kétdobos elrendezésnél a hengereket függőleges 
csőkötegek kötik össze. A jó természetes cirkuláció 
miatt ez a megoldás vált be leginkább. A 4. ábrán 
látható fénykép, a 8. ábrán bemutatott szabályo
zás és a 11. ábra technológiai kapcsolása ilyen 
kazánt szemléltet.

A Szovjetunióban kialakult típus 4—500 000 
kcal/ó teljesítményre Dobrin mérnök BBD jelű 
konstrukciója, mely függőleges csöves kétdobos 
kazán, és 55—210 m2 fűtőfelülettel készülhet.

Egész nagy teljesítményeknél kényszercirku- 
lációjú kazánt alkalmaznak (5. ábra). A difenil- 
elegy folyadékot keringető szivattyú nyomja át a 
gőzelválasztó dobból előbb a sugárzó, majd a kon- 
vekciós csőrendszeren, ahonnan a gőz-folyadék - 
elegy az elválasztó hengerbe kerül vissza. A fű
tésre ebből a hengerből vezetik a gőzt, és ide jut 
vissza a kondenzátum. A kivitelezett kazán telje
sítménye 1 200 000 kcal/ó.

4. ábra. Kétdobos, forrcsöves kazán.

Egész kis teljesítményeknél, laboratóriumi, 
vagy kísérleti üzemi célokra elektromos fűtésű 
kazánok vannak használatban (6. ábra). A fekvő- 
hengeres, hőszigetelt dob homlokfalain elektromos

5. ábra. Nagyteljesítményű, kényszercirkulációjú 
kazán.

1. Dowtherm-gőz. 2. Nyomásszabályozó szelep. 3. Fűtő. 4. Szepará- 
tor. 5. Kondenzedény. 6. Kondenzvezeték. 7. Gőzelválasztó. 8. Cirku
lációs szivattyú. 9. Kazán. 10. Sugárzó tér. 11. Olajégő, 12. Kon- 

vekeiós fűtőfelület.

fűtőgyertyák nyúlnak be a folyadéktérbe. A be
mutatott ábra csővezetéke ugyancsak természetes 
kondenz-visszafolyást szemléltet.
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A hőátadó közeg túlhevülésének és bomlásá
nak megakadályozására, valamint állandó hő
fokának biztosítására a kazán működését automa
tikusan kell szabályozni. Gáztüzelés esetén a lán-

6. á b ra . E le k tro m o s  fű té sű  g ő zfe jlesz tő .
1 .Biztosító szelep. 2. Gőzvezeték. 3. Töltőcsap. 4. Kondenzvezeték. 

5. Szigetelés. 6. Lefolyóhoz.

got kell szabályozni, illetve az égőt elzárni, a gőz
hőfok, vagy nyomás változása és a folyadékszint 
szerint.

Nagyteljesítményű gőzfejlesztőknél a 7. ábrán 
bemutatott automatikus szabályozást használjuk. 
A difenil-elegy gőzének hőfokát a gőzgyüjtőben

7. ábra. Nagyteljesítményű gőzfejlesztő automatikus 
szabályozása.

elhelyezett 3. termoelemmel mérik, és a 2. potencio- 
metrikus készülékkel regisztrálják. A gőzfogyasz
tást a 4. mennyiségmérő segítségével állapítják 
meg, melynek mérőpereme szintén a gőzgyüjtőben 
van elhelyezve.

A gáz az 5. fúvókába a 7. membrán-szelep 
által szabályozva a 6. vezetéken keresztül jut. 
A szelepet a 8. készülék vezérli, pneumatikus úton

(a gőzgyűjtőben érzékelt nyomás szerint). Az égő
tér gáz betáplálását leálláskor a 9. membrán-sze
leppel zárják. A gőzfejlesztő gőzteréhez kapcsoló
dik a 10. nyomásrelais, melynek kontaktusa nor
mál gőznyomás mellett zár. Ha a nyomás a meg
engedett értéken túl nő, a relais kontaktusa ki
kapcsol, és az áram áthaladása az M mágnesteker
csen megszűnik. Ezáltal az A és B érintkezők ki
kapcsolnak és elfoglalják az ábrán teljes vonallal 
kihúzott helyzetet. Ekkor a 12. szolenoid-szelep 
kikapcsol és bezárja a nyomólevegő útját a 9. 
membrán-szelephez, aminek következtében meg
szűnik a gáz betáplálása az égőbe. Egyidejűleg 
záródik a B és C érintkező és az áram megszólal
tatja a T riasztó-jelzőt.

A rendszer üzembehelyezésére a l l .  kapcsoló 
doboz K indítógombja szolgál. Ennek megnyomá
sakor a hálózati áram megindul a zárt relais-kon- 
taktuson át az M mágnestekercsen keresztül. E ;

behúzza a rudat, melyhez az A és B kontaktusok 
vannak erősítve és zárja azokat (az ábrán ponto- 
zottan ábrázolt helyzet). Az áramkör a 10. re- 
lais-n keresztül záródik, a 12. szolenoid-szelep 
megnyitja a nyomólevegő útját a 9. membrán
szelephez, amely nyit és a gáz átömlik a fúvókába.

Kisteljesítményű gőzfejlesztők szabályozásá
nak (8. ábra) működése az egyszerűsített szemlél
tető kapcsolásban a következő :

A gőzfejlesztő felső hengeréhez kapcsolódik 
az 1. nyomás-szabályozó relais. A gőznyomás 
emelkedésekor, vagy csökkenésekor a relais a 2. 
szolenoid-szelep re hat, amely zárja vagy nyitja 
a 3. pneumatikus vezérlésű szabályozó-szelepet és 
ez megszakítja, vagy megnyitja a gáz áramlását 
a 4. gáz-főégőliöz.

A fő gázégő gyújtására az 5. kisegítő égő szol
gál, mely a kazán működésekor pót-hőforrásként 
is szolgálhat.

A 6. nyomás-relais a fő- és kisegítő-gázégő 
zárására szolgál abban az esetben, ha a difenil- 
elegy gőzének nyomása túllépi a megengedett 
határt. (Javítási leálláskor is !) A 6. relais a 7. 
szolenoid-szelep útján hat a 8. pneumatikus sze
lepre.

Ha a gáz zárva van, a gőznyomásnak a szük
séges szint alá süllyedésekor az égő újra üzembe 
helyezhető. Ez a 10. nyomógomb segítségével a 
9. relais bekapcsolásával történik. A fő- és kisegítő-
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gázégőhöz jutó gázt a 11. redukciós szelep szabá
lyozza. A gáz a kisegítő-égőbe a 12. szelepen át 
jut, elkerülve a 3. és 8. szelepeket. Arra a célra, 
hogy elkerüljék a fő-gázégő bekapcsolását a segéd
gázégő kapcsolásakor a 14. termopár szolgál a 13, 
relais-vel kapcsolva. A kisegítő-égő gyújtásakor 
a 13. relais zárja a főégő gázáramát.

A gőzfűtési rendszerek most következő ismer
tetésénél eltekintünk azoktól a megoldásoktól, 
amikor a gőzfejlesztő és hőfelhasználó készülék 
azonos, és a folyékony difenil-elegy a köpenyben 
elhelyezkedve közvetlen tüzelés hatásának van 
kitéve.

Két fontosabb csoportot különböztetünk meg 
a gőzfűtési rendszerek alkalmazásában. Abban az 
esetben, ha elegendő magasságkülönbség áll ren
delkezésre a gőzfejlesztő és a hőfogyasztó készülékei 
között, gravitációs kondenz-visszavezetés lehet
séges, ellenkező esetben a rendszer cirkulációs szi
vattyúval működik.

A gravitációs rendszer az egyszerűbb, kapcso
lását a 3. ábra mutatja. Ilyen berendezés tervezé
sénél döntő az a körülmény, hogy az összes hidrau
likus ellenállásnak a gőz- és kondenzvezetékben, 
szerelvényekben és a hőfelhasználó készülékben 
(gőzköpeny, csőkígyó) kisebbnek kell lennie, mint 
a készülék alja és a Kazán folyadékszintje közötti 
magasságkülönbségből adódó sztatikus nyomás. 
Normális üzemnél a kondenz a E szintet foglalja 
el a visszatápláló csővezetékben.

A fűtőgőz fojtásakor azonban a gőzvezeték 
ellenállás megnő és a fűtőgáz nyomása csökken. 
Az ellenállás növekedésének határértékénél a kon- 
denzátum szintje eléri a készülék fenekét. Az így 
adódó X  magasság a rendszer maximális nyomás 
esése. További fojtás nem engedhető meg, mert 
így a kondenzátum már fűtőfelülettel érintkeznék 
és a felület csökkenés a hőátadást zavarná.

Adott kazánnyomáshoz tehát egy maximá
lis megengedhető fojtásiérték tartozik. Ha tehát 
fojtásos gőzszabályozást alkalmazunk, a kazán
térfogatot úgy kell megválasztani, hogy az egész

rendszert el tudja látni folyadéktöltéssel, anélkül, 
hogy a folyadékszint a megengedett alá süllyedjen.

Természetes visszafolyás esetén a visszatérő 
vezetékbe hattyúnyakat kell beépíteni. A gőzfej
lesztő gőz- és folyadékterének összekötő vezeté
kébe csatlakozik a kondenz visszavezető cső a ka
zán folyadékszintje alatt. így  biztosítható, hogy 
a folyadéknívó a megengedett alsó szint alá ne 
tudjon szállni. Ha a nívó a megengedett alá süly- 
lyedne, gőz vágna vissza a kondenzvezetékbe.

Ha nincs elegendő magasságkülönbség a gőz- 
fejlesztő és a gőzfogyasztó között, akkor a konden- 
zátumot szivattyú segítségével kell a kazánba 
visszatáplálni. A szivattyú folytonosan vagy folya
dékállás szabályozással szakaszosan működik.

Mesterséges keringetésű kapcsolást mutat a
2. ábra. A szivattyút lehet minden egyes fogyasztó
hoz beépíteni vagy lehet közös kondenztartályból 
egy szivattyúval dolgozni. A szivattyú légtelenítő 
csatlakozását be kell kötni a légzőrendszerbe.

A központi kondenzátum gyűjtőbe folyadék- 
szint alatt csatlakoznak a kondenzvezetékek és 
ügyelni kell arra, hogy a tartály méretei és folya
déktartalma ne engedjék meg a csatlakozó csövek 
szabaddá válását.

A cirkuláltató szivattyúk általában acélöntés
ből vagy kovácsolt-acélból készült centrifugál- 
szivattyúk hűtött tömszelencével. A tömszelen- 
eék a kicsepegő folyadék számára a tárolótartály
hoz visszavezető csővel vannak felszerelve.

A zárt fűtési rendszerek alkalmazásánál fon
tos a nem kondenzáló részeknek eltávolítása. A szel
lőző vezeték hűtője által le nem kondenzált gőzök 
tehát egy vákuum injektor segítségével szívhatok 
el (2. és 3. ábra).

A hőátadás Számítására általában a Nusselt- 
képletet alkalmazzák, mely szerves anyag gőzei
nek kondenzálására vonatkozik függőleges csövek 
esetén.

OCkond
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v < 1 m/sec sebességű nyugvó gőzre érvényes ez az 
összefüggés tiszta filmkondenzációra és feltételezi 
a kondenzátfilm lamináris áramlását is.

Függőleges csövek esetén azonban könnyen 
lehet turbulens áramlás. A nagyszámú kísérlettel 
nyert filmkoefficiens értékek azt mutatták, hogy 
míg a Nusselt-egyenlet értelmében a filmkoeffi
ciens csökken a hőfokkülönbség növekedésével, 
addig a valóságos filmkoefficiens növekszik.

, A számítási nehézségeket prospektus adatok
kal küszöbölik ki. Általában a =  900 h- 1500 
kcal/m2 ó° C.

Kirkbride a Nusselt-egyenletet a következő 
formában módosította :

Ezt az összefüggést kísérleti eredményekkel együtt 
diagrammban ábrázolták (9. ábra). Az anyag- 
állandók összevonva ugyancsak diagrammban áb-

200 2S0 300 350 C*

10. ábra. Az anyagállandók hőfokfüggvénye 
a Kirkbride-féle összefüggéshez.

zője A =  40 kcal/m ó °C. A difenil-elegy gőzének 
hőfoka tk  =  314° 0. Az átadandó hőmennyiség 
Q =  1 500 000 kcal/ó.

A kondenzáló difenil-elegy filmkoefficiense 
7 =  15 000 kcal/ó m2 felületterhelés mellett :

a , - C2 ( £ ) • ““  =  2,79 (ÍW 5 5 L 1 )—  =

=  730 kcal/m2-ó-“C,
ahol C2 =  2,79 ; t  =  294° C falhőmérséklet mel

lett,
r =  61 kcal/kg.

A hőterhelés ellenőrzése a következő :

15,000-3 n0-843

q =  <*! (tk — iái) =  730 (314 — 294) =  14 600 
kcal/m2 ó.
A teljes hőátadási tényező.

J_ i o.oio 1
*i A a2 730 +  40 +  320

=  210 kcal/m2-ó.°C.
Egy reaktor hőátadó felülete csak a hengeres 

részre számolva 16 m2. A hőfokkülönbség a difenil- 
elegy és a reakció-elegy között

Át =  344 — 240 =  74° C 
Egy reaktoron átadható hőmennyiség

Qr =  K  F  A t =  210 • 16 ■ 74 =  250 000 kcal/ó.
A szükséges reaktorok száma n — Qb/Qt =  

=  1 500 000/250 000 =  6.
Az ellenőrzött falhőfok

ífa l - tk Q
a tF 314 250 000 

"73(bT6 293 °C.

rázolhatók a hőfok függvényében (10. ábra), angol 
mértékegységekben. Á 9. diagrammból számított 
a érték 4,80-al szorzandó.

Szovjet szerzők kísérleti eredményeiket az 
anyagállandók összevonásával a következő alakra 
hozták :

A C2 együttható az anyagállandókat tartal
mazza és a hőfok függvénye. Értékei a követ
kezők :
Hőfok °C . 50 K 100 150 200 * 250 300 350 400
C2 ............ 0,62 1,03 1,47 1,93 2,43 2,83 3,20 3,50

Nem térünk ki ezen ismertetésben az elpárol
gás filmkoefficiensének számítására, mely a kazán 
méretezésénél fontos, viszont bemutatunk egy 
példát a hőfelhasználó készülék hőátadási mérete
zésére.

A gőzfűtés célja párhuzamosan kapcsolt gőz
köpenyes reaktorokban kémiai reakció elvégzése. 
A reakció-elegy hőfoka 240° 0. A hőátadás film
koefficiense a készülék-fal és reakció-elegy között 
a2 =  320 kcal/m2 ó °0, az acél reaktorok átmérője 
D =  1700 mm, magassága H  =  3000 mm, fal- 
vastagsága ő =  10 mm és a fal hővezetési ténye

A közvetítő közeg optimális hőfokának meg
határozása a fenti számításban a következő össze
függés alapján történt:

^1+^2 n  +  T 2
p .Vopt---------------  ̂ p ------------- h

+ /  № о tit2— CTiT2
l 1 —  c  J 1 — G

A képletben tx és t2 a melegítendő közeg hő
fokai, Ti és T 2 pedig a füstgáz hőfokok. Ha K i a 
hőátadás tényezője a gőzfejlesztőben és K 2 a re
aktorban és F-fel jelöljük a megfelelő hőátadó 
felületeket, akkor a képletben szereplő állandó

r  =  J j K L
F iK 2 '

Az optimális hőfok összefüggésének leveze
tésére nem térünk ki, az a szovjet irodalomban a 
hivatkozás alapján megtalálható. A fenti képlet 
érvényes a difenil-elegy kondenzációjával való 
fűtésre. A forrásban lévő folyadék, vagy katalizá
tormassza esetén az összefüggés egyszerűbb alak
jában érvényes, mivel fx =  f2.
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A difenil-elegy gőzfűtés gyakorlati alkalmazására példa egy alkilező berendezés kolonnáinak fűtése (11. ábra).
A difenil-elegy gőzei az 1. gőzfejlesztőből a

2. előmelegítőbe jutnak, továbbá a 3. vízszintes 
csöves elpárologtatókba, melyek egyenként a 4. 
debutanizátor, az 5. alkilát és a 6. izobután oszlop 
fűtésére szolgálnak.

A kondenzátum a 7. tárolótartályba kerül, 
ahonnan a 8. szivattyú visszatáplálja az 1. gőz- 
fejlesztőbe. A rendszer szabályozása a következő 
módon történik. A kondenzátum vezetékbe 2 sze
lep van beiktatva, az egyiket hőfok szerint, a má
sikat folyadékszint szerint szabályozzuk. A hőfok 
érzékelés az anyag gőzeinek a kolonnába való be
lépésénél történik.Különböző hőfokhatárok között táplálandó fogyasztócsoportoknál különböző elegyek használatát kombinálják. Ez történhet pl. olymódon, hogy a Dowtherm A gőzök fűtik a magashőfokú fogyasztókat és egy Dowtherm E hőkicserélőt. Az utóbbiban keletkező gőzzel alacsony hőfokú fogyasztókat fűtenek. Mindkét rendszer önálló cirkulációval működik.Természetesen nemcsak az említett difenil- elegy használható hőközlés céljaira, hanem az

anyagok egész sora. Nincs azonban lényeges kü
lönbség az alkalmazott berendezések kivitelezésé
nél és kapcsolásánál, tehát a difenil-elegynél érvé
nyes szempontok ezen esetekben is alkalmazhatók.
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Idült higanymérgezések szellemi zavarokat okoznak
Számos iparág dolgozik fémhigannyal és higany- 

vegyületekkel. A heveny higanymérgezések tünetei is
mertek, a kisebb mennyiségű higany felszívódása 
okozta idült mérgezések viszont gyakoribbak és nem 
kevésbbé károsak úgy az egyénre, mint a termelésre. 
Egyik legjellemzőbb tünetük, hogy az ideg-koordináció 
zavarása révén a kézírás megváltozik, rendetlenné vá
lik. Idegesség, reszketés, alkohol-intolerancia jelentke
zik, a nemi funkciók kimaradnak. A hirtelenné és 
bizonytalanná váló mozdulatok a munkát akadályoz
zák; a félelem és bizonytalanság érzése gyakran hasz

nálhatatlanná teszi a dolgozót. A legbiztosabb egész
ségügyi ellenőrzés abban áll, hogy a higanyt végig
kísérjük a gyártás menetén, megállapítva, hol van 
veszteség, ami mérgezést okozhat. Egyéb vegyületek, 
pl. nitrózus gözök a fogékonyságot erősen fokozzák. 
Higanymérgezésen átesett dolgozót más munkahelyre 
kell beosztani, mert ezek különösen érzékenyek az 
újabb mérgezés iránt.

Monatschrifte für Psychiatrie und Neurologie 120 
(1950) 38.

11. ábra. Alkilező berendezés kolonnáinak fűtése.
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Vákuumberendezések számítása*
D 0 H N Á L E K  R. ,  V E S E L Y  ST.

Az iparban, a kutató- és üzemlaboratóriu
mokban a vákuumtechnika a modern gyártási 
eljárások egyik legfontosabb eszközévé vált. En
nek következményeképpen számos újrendszerű, 
nagyteljesítményű vákuumszivattyút szerkesz
tettek. Annak érdekében, hogy a vákuumtechnika 
fejlettségéből adódó lehetőségeket gazdaságilag jól 
ki lehessen használni, fontos, hogy a megfelelő 
berendezéseket a legmegfelelőbb összeállításban 
használjuk. A vákuumberendezések összeállítását 
gondos technikai meggondolások és számítások 
alapján kell elvégezni, amelyeket nagyüzemi be
rendezéseknél még gazdaságossági számításokkal 
is ki kell egészíteni. A szivattyú helytelen meg
választásával és az összekötővezetékek hibás mére
tezésével a berendezés teljesítőképessége nem pár 
százalékkal, hanem a várt és lehetséges teljesít
mény töredékrészére csökkenhet le. Különösen 
gyakran találkozunk azzal a hibás nézettel, hogy 
a vákuumnál a szállítandó anyag vezetékének kis 
átmérőjű csővezetékek is megfelelnek, ami a való
ságnak pontosan az ellenkezője.

A vákuumberendezések méretezésénél a meg
kívánt üzemeltetési adatokból indulunk ki. Ezek :

1. a térfogat nagysága, amelyet szakaszos 
üzem esetén adott idő alatt kell kiüríteni;

2. az elszívandó gőz vagy gáz mennyisége 
folytonos üzemnél;

3. a berendezésben megkívánt vákuum mér
téke ;

4. a szivattyúzott anyag minősége, össze
tétele, nedvessége és hőfoka ;

5. a berendezésben megkívánt vákuum sza- 
bályozhatósága és megengedett ingadozása.

Ezen meggondolások alapján a feladatok a 
következők :

a) a készüléknek, amelyben a kívánt folya
matot el kell végezni, illetve a kiegészítő részek 
szerkezeteinek vákuumtechnikai szempontból való 
megtervezése ;

b) a szivattyútípus és teljesítményének meg
választása ;

ej a vák uumberendezés összeállításának rend
szere és az egyes alkatrészek anyagainak meg
választása a feldolgozandó anyag minősége sze
rint ;

d) az összekötőrészek megtervezése és mére
tezése ;

ej az elzáró és Szabályozóberendezések meg
választása.

A továbbiakban a következő megjelöléseket fogjuk 
használni :

p  a nyomás mm Hg-ben vagy p. (0,001 mm 
Hg),

p 0 szélső nyomás (a legkisebb elérhető nyo
más az adott berendezésben),

V térfogat literekben,

* Chemicky Prumysl I. (1951) 9—10. sz. 306— 
313. oldal.

S  vezetőképesség az áramló közeg részére 
liter/sec-ban,

Z  =  1/S a rendszer ellenállása az áramlással szem
ben seo/liter-ben,

S Sz a szivattyú szívósebessége liter/see-ban, 
Sef a szivattyú tényleges szívósebessége liter/ 

sec-ban,
Q szívóteljesítmény a szívott gáz mennyisége 

p ■ V szorzattal kifejezve) liter atm/sec-ban, 
Q0 a beszívott levegő („falslevegő“ ) liter/ 

atm/sec-ban,
D a csőátmérő cm-ben,
L  a csővezeték hossza cm-ben, 
v az áramlás sebessége cm/sec-ban, 
o a szivattyúzott anyag sűrűsége g/cm3-ben 
t; viszkozitás cgs-ben, 
m a szívott. anyag molekulasúlya,

D  • V • QRe a Reynolds-féle szám = --------- -,
V

T  abszolút hőfok °K =  273 +  t  °C, 
t hőfok °C, 
t° hőfok °C, 
t az idő sec-ban.

Alapfogalmak
Adott térben nyomáscsökkenést érhetünk el 

minden olyan berendezéssel, amelyben nyomás
esés keletkezik, így például kondenzátorral vagy 
mechanikus szivattyúval. Mechanikus szivattyúk
kal a nyomás a normálisról (760 mm Hg) egészen 
a Hg oszlop töredékére csökkenthető. Ha külön
legesen magas vákuumot akarunk elérni, a szi
vattyúkat néhány lépcsőben egymás mögé kell 
kapcsolnunk. Magas vákuum elérésére leggyako

ribb az 1. ábra szerinti összeállítás, amelyhez a 
nyomáscsökkenést ábrázoló görbe is be van raj
zolva.

Egy durva vákuumot szolgáltató szivattyú 
(például F Sz  forgó olajszivattyú) lecsökkenti a 
kipuffogó oldalon lévő barometrikus nyomást 
p =  0,1 mm-re a Szívó oldalon. A Dsz diffúziós 
szivattyú a szívóoldalon csökkenti ezt a nyomást 
még néhány ̂ további fokozattal. A diffúziós szi
vattyút a V evakuálandó térrel az A  csővezeték, 
míg a két szivattyút egymás között a B  csővezeték 
köti össze. A csatolt nyomásdiagramm szerint 
nyomáskülönbözet keletkezik úgy a szivattyúk 
szívó- és nyomócsonkjai, mint a vezetékek hosz- 
szában is. Egyszerűség kedvéért elhagyjuk a záró
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szelepek, mérőkészülékek, kifagyasztók és más 
segédeszközök bekötését, illetve jelölését.

Az alapelvek levezetéséhez ugyancsak egy 
gyakran használt másik berendezést veszünk 
figyelembe, amely a 2-es ábra Szerinti V tartályból 
és FSz forgó olajvákuumból áll, amely a kipuffogó 
oldalon az atmoszférikus nyomás ellen dolgozik.

Folytatólagos szívás esetében a V térfogatú 
tartályból így egy állandó Q mennyiségű levegőt 
szivattyúzunk ki, miközben elképzelhetjük, hogy 
ez a Q mennyiség a tartályba szelepen vagy tömí- 
tetlenségen keresztül újra beáramlik úgy, hogy 
benne egy p2 állandó nyomást (vákuumot) tart. 
Ezt a Q mennyiséget az FSz  szivattyúval kinyo
matjuk a levegőbe pi nyomáson, amely körülbelül 
egyenlő az atmoszférikus nyomással.

A számításaink alapfogalmát a szívás sebes
sége alkotja. Ezt Gaede szerint úgy definiálhatjuk, 
mint az elszívott gáz vagy gőz Fi térfogatát, 
amelyet pi nyomáson az időegység alatt a térből 
eltávolítunk, vagyis

SK — Vi (lit/sec) (1)
vagy ha számításainkban célszerűen a Q mennyi
séget a térfogat és nyomás szorzatával fejezzük ki

Q =  V1-p1 (üt. atm/sec) (2)

V x =  S tz =  —  (lit/sec). (3)
P i

A nyomás és a térfogat szorzatával mért gáz 
mennyisége kb. állandó a rendszer bármelyik 
keresztmetszetében mérve, még ha az elszívott 
gáz térfogata, illetve nyomása az időegységben 
változó is.

Q =  P i-V i =  Pí -V2 =  p í-V í (4)
Feltételezve az állapot állandósulását, ezt az 

ármalást részben a víz vagy elektromosság áram
lásához hasonlíthatjuk és az ezekben a témakörök
ben ismeretes fogalmakat, mint hajtóerő, vezető- 
képesség és ellenállás, vezethetjük be.

A (4)-es egyenletet a következőképpen is 
írhatjuk

Q =  p - S  =  P l ~ P2-, (5)

ahol a mennyiség a nyomás és a vezetőképesség 
szorzatával, vagy a hajtóerő p\—p2 és a megfelelő 
ellenállás törtjével van kifejezve. Ez az egyenlet 
érvényes úgy a szivattyúra, mint a vezeték akár
melyik szakaszára, amelynek szélső pontjai között 
a nyomáskülönbözet p Y—p2 és az ellenállás Z-vel 
egyenlő.

A szivattyúnak vezetőképességet tulajdoní
tunk, amely egyenlő annak Szívósebességével. Az 
(5) egyenlet szerint S K =  Qfp, vagy a megfelelő 
indexekkel jelölve S  =  Q/pi, ami a (3)-egyenlet 
szerint a szivattyú szívósebessége. A szivattyú 
ellenállása ennek reciprok értéke lesz, vagyis 
2  =  1 /S„.

A szívósebesség függése a nyomástól

Bizonyos nyomáshatárok között a mechanikus 
és diffúziós szivattyúk szívósebessége állandó, 
mint ahogy ezt a továbbiakban kimutatjuk. Ha a 
forgószivattyú az evakuálandó térből egy fordulat 
alatt például V' térfogatot nyom ki, akkor n ford./ 
sec-nál a szívósebessége Ssz =  n. V . A diffúziós 
szivattyúknál ez a függvény sokkal komplikál
tabb, mert az Ssz függvénye a sugár sebességének 
(higany, olaj stb.), amely viszont függ a gőzök 
hőfokától, fajhőjétől, fajsúlyától, viszkozitásától, 
bár állandósult menetnél adott feltételek mellett 
a szívósebesség elég tág határok között ebben az 
esetben is állandó.

Ezzel szemben ismeretes, hogy az összes szi
vattyúk szívósebessége a vákuum növekedésével 
csökken a szívóoldalon és szélső értékében egyenlő 
nullával, azaz eléri a Szélső vákuumot, a legkisebb 
vákuumot, amelyet az illető szivattyúval el lehet 
érni. A forgó szivattyúnál minden fordulatnál egy 
kismennyiségű gáz visszakerül a kipuffogó oldal
ról a szívóoldalra, akár a forgódobra tapadó kis 
gázbuborékok, akár — ami gyakoribb — az olaj
ban oldott gázok és gőzök adszorbciója folytán. 
A sugárszivattyúk (esetleg diffúziós szivattyúk) 
esetében is a kondenzált folyadék (higany, olaj), 
a gőzökkel és gázokkal érintkezve visszakerül a 
magasvákuumú térbe és ott az abszorbeált gőzök 
és gázok újra felszabadulnak.

így  minden szivattyút olyanrendszernek kép
zelhetünk, amelynek nemcsak bizonyos szívó
sebessége, hanem tényleges vagy képzelt tömítet- 
lensége is van, amelyen keresztül bizonyos Q0 
mennyiség jut be a vákuum oldalára. Ha ezt tekin
tetbe vesszük a szivattyú részére, ahol S  =  Sn, 
akkor az (5) egyenletet a következőképpen kell 
felírnunk

Q =  p .S u - Q 0 =  p .S - (  1 ( 6 )

A szivattyú megszűnik szívni, ha Q — 0 
vagyis Q0 =  p ■ Ssz- Amikor ez a helyzet beáll, a 
p nyomás lesz tehát a szélső nyomás (p0), azaz

Q o  =  P o  S»z  ( 7 )

A ténylegesen kiszívott mennyiség Q a (6) 
egyenlet szerint tehát kisebb és egy valóságos 
szívósebességet eredményez, melyet $e/-el jelölünk 
és melyet

S í  -  f  (*)

aránnyal fejezünk ki, amely érvényes az egész 
rendszerre és a Szivattyúra magára is.

Ha a (6) egyenletbe a szivattyúra a Q és Q„
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értékeket helyettesítjük be, a (8) és (7) képletek
ből azt kapjuk, hogy

S e f - p  =  p - S sz —  p 0 - S K  vagy

ami a szivattyú tényleges szívósebességét fejezi ki 
p nyomáson, miközben a szivattyú szélső nyo
mása p0.

Ha p %> p 0, akkor — —> 0 és az előbbi lerög- 
P

zített vonatkozás érvényes, hogy

S e ,  =  S . z =

P
és p —> p 0 esetében Se, —> 0 A (9) egyenlet függ
vényét grafikusan olyan görbével ábrázolhatjuk, 
amely p —*► p0 esetében nullára csökken. Vizsgál
junk egy olyan rendszert, amely például p0 =  0,001 
mm Hg határ, illetve szélső nyomással és Ssz =  1- 
gyel működik. Az alanti 3-as ábrán lévő táblázat 
a különböző nyomásokhoz tartozó számértékeket 
tartalmazza. A táblázatból és a grafikonból lát
ható, hogy bizonyos széles határok között (a mi 
esetünkben nagyságrendileg kb. p — 10~2 mm 
Hg) a tényleges szívósebesség gyakorlatilag ál
landó marad.

Sp
\ S e f

0 5  10 '' S IÓ '2 10'* 5.10'3 Í 0 'J

3. ábra.

1. táblázat

V
Po 1 — —  

PP

0,1 0,01 0,99
0,01 0,1 0,9
0,002 0,5 0,5

Ha a Q helyébe a (8) egyenletből az Ser p  érté
két helyettesítjük be, akkor S ^-p -d t — — V-dt 
és ezt integrálásra átalakítva

L .U . ,11)
p V ' '

Integrálás után a p} és pz határok között fel
tételezve, hogy Sef konstans, (ha a kezdő állapotot
tn 0-nak tételezzük fel), akkor

P i  _  S e,ln-

vagy
P z

t =  2,3-

■t,

lóg P i

( 12)

(13)
S e ,  “  P2

és ezzel levezettük a szívósebesség függését az 
időtől, amely alatt a V térfogatban a nyomás 
Pi értékről p2-re csökken.

A (13) egyenlet érvényes, ha S e,  konstans és 
Pi és p2 nyomáshatárok között dolgozunk.

Ha ezek között a körülmények között a pi
ép,

nyomás a felére csökken, p2 =  —, és az ehhez 

szükséges idő a (13) szerint

“ / * = i r 2'3 ' lo g 2 “ - r  i r -  <13a>
Ez a képlet a szívási idő gyors megítélésére 

alkalmas, feltételezve, hogy a p2 nyomás nem 
közelít a p0 nyomáshoz. Alkalmazhatjuk ezt más 
nyomásra is pn, amelyet a

p„ = a (p, : n . n . . . )

tört fejez ki. A hozzátartozó szívási idő aztán 
ra-szer hosszabb, azaz

t =  n - t '/z =  n- (13b)

Abban az esetben, ha a p2 nyomás a p 0 szélső 
nyomáshoz közeledik, akkor a (9) képlet szerint 
a következő képlettel kell számolnunk :

A szívási idő függése a szívósebességtől A vezeték ellenállása
Vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor egy bizo

nyos V térfogatot kell olyan rendszerrel kiszivaty- 
tyúzni, amelynek tényleges szívósebessége Se,. 
Tételezzük föl először, hogy a nyomás határértéke 
p0 elhanyagolható, azaz, hogy n p p Q nyomás 
határán dolgozunk. Mivel az edényben p • V meny- 
nyiségű gáz van, a dt idő alatt a következő mennyi
séget szivattyúzzuk ki.

Q. dt =  — d (p • F) =  — V • dp (10)

Eddig csak összekötővezeték nélküli szivaty- 
tyúkat vettünk számításba, tehát a levezetett 
egyenleteket csak akkor használhatjuk, ha az 
összekötő vezetékek ellenállása elhanyagolható. 
Ezt csak igen ritka esetben tehetjük meg, amikor 
a kiszivattyúzandó teret közvetlen rövid és jól 
méretezett összekötéssel kapcsolhatjuk a szivaty- 
tyúhoz. Minden más esetben a vezeték ellenállását 
legalább közelítőleg ki kell Számolnunk, máskülön-

és a (11) egyenlet differenciális formája pedig

f  f  0
és integrálás után:
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ben könnyen követhetünk el lényegbevágó hibát 
a méretezésben.

A 4-es ábrán a 2-es ábrához hasonló szivattyú 
van feltüntetve, de hosszabb vezetékkel úgy, hogy 
annak ellenállása már nem hanyagolható el.

A vezeték két tetszőleges keresztmetszete 
között az áramlással szembeni ellenállás hatására 
nyomáskülönbözet keletkezik. A szívósebesség, 
a nyomás és az ellenállás közötti összefüggést az 
(5) egyenlet szerint a következő általános egyenlet 

ÁVfejezi ki: Q = — , ahol Ap =  p i— pj nyomáskü-
Z%

lönbözet és Zi a vezeték ellenállása a két pont 
között.

A vákuumvezetékek ellenállására a már előbb 
említett definíció szerint néhány olyan szabály 
érvényes, mint az áramló folyadékokra vagy az 
elektromos ellenállásra. Először is az egymásután 
kapcsolt ellenállások oly végellenállást adnak, 
amelynek összege egyenlő

Z =  Zy -f- Z% -)- Z% EZi. (16)
Párhuzamos vezetékeknél a vezetőképességek, 
illetve az ellenállások reciprok értékei összegeződ- 
nek

S  — -j- $2 $3 -{-... =  27 S í, (17)
ami ugyanaz, mint

J U J _  +  _L +  JL + . . . =ay J L .
Z  Z ^ Z z ^ Z s  " Zi

A vákuumberendezés végső (effektív) ellen
állása eszerint a szivattyú és a vezeték ellenállásá
ból tevődik össze, azaz

Zet — Zt z Zv, (18)
ahol Zgz =  —- a szivattyú ellenállása és Zv a 

Sgz
vezetéké. Leírhatjuk tehát, hogy

1
~s7i

— Z  p -j- 1
W z

(19)

vagy

S tf = S„
1 -f- Z vS 'z

( 20)

Ebből látszik, hogy a rendszer valóságos 
szívósebessége csak töredéke a szivattyú tény
leges szívósebességének, mégpedig annál kisebb, 
minél nagyobb a vezeték ellenállása Zv. Főleg 
olyan berendezésekben, amelyek nagy szívóSebes- 
séggel dolgoznak a magas vákuum területein, nagy 
veszteségek lehetségesek, sokszor 50%-nál is na
gyobb, amelyeket a rosszul méretezett vezetékek 
ellenállása okoz, meg ha bizonyos tapasztalattal 
is végezték és kivitelezték a szerelést megfelelő 
számítások elvégzése nélkül.

Hogy a (20) képletet kiértékelhessük, be kell

helyettesíteni a Z  ellenállás értékét. Ez a vezeték
nek az áramlás ellen kifejtett ellenállása, amely 
változik az áramlás fajtája és a szivattyúzott anyag 
fizikai tulajdonságai szerint.

A vákuumvezetékek ellenállásának számításá
nál és a különböző képletek használatánál a leg
nagyobb nehézséget az okozza, hogy a vákuum
berendezéseknél mindenfajta áramlással és ezek 
átmeneti formáival is találkozunk. Míg az elek
tromos ellenállás nem függ sem a feszültségkülön- 
bözettől, sem az áramló mennyiségtől (Q), addig 
a gázok áramlásánál ez az összefüggés sokkal 
komplikáltabb. A gázok vagy gőzök áramlása a 
vezetékben a vezeték belvilágának változásával, 
például a szelepeknél stb. függ a nyomástól, sebes
ségtől, sűrűségtől, hőfoktól és a vezeték méreteitől, 
valamint formájától.

A) Az áramlás fajtájának befolyása

A vezeték ellenállásának a kiszámítása nem 
végezhető el az áramlás fajtájának megállapítása 
nélkül. Képzeljük el, hogy a gázt egy nem nagyon 
széles vezetéken szívatjuk jelentős sebességgel, és
pedig a kiindulási légköri nyomásról egészen ala
csony nyomásig. A kiindulási feltételek mellett ör
vénylő, vagyis turbulens áramlás keletkezik, azaz 
az áramlási vonalak sem nem párhuzamosak, sem 
nem szabályosak és örvénylések keletkeznek főleg 
a hajlatokban és az átmérőváltozásoknál. A nyo
más és a szívósebesség fokozatos csökkenésével 
az áramlás átmegy laminárisba, amikor az áram
lási vonalak alapjában véve párhuzamosak és a 
vezeték hajlatait folyamatos vonalakban folyják 
körül. Az áramlás sebessége a fal felé, amelynél 
nullával egyenlő, csökken. A sebesség eloszlása 
a keresztmetszetben a folyadékok viszkozitásával 
analóg módon történik, amiértis itt a „viszkózus 
áramlás“ megnevezést használjuk.

További hígításnál a molekulák szabad pályái 
megnőnek és megszűnik a belső súrlódásnak a ha
tása. A gázmolekulák mint önálló részecskék mo
zognak egymásnak és a falnak ütközve. Ez az 
áramlásfajta akkor keletkezik, amikor a molekulák 
szabad pályái nagyságrendileg olyan nagyok, mint 
a vezeték méretei. A molekulák mozgásának iránya 
és sebessége a vezeték alakja és a valószínűség ere
dője, az ilyen áramlást „molekulárisának nevez
zük.

Az áramlás meghatározásának feltétele (turbu
lens vagy lamináris) a dimenzió nélküli Reynolds- 
féle szám, amelyet az alábbi arány határoz meg :

D - V ' S  ( 21)=
V

ahol D =  a vezeték átmérője, v —  az áramlás 
sebessége, g =  a sűrűség és 77 =  a viszkozitás 
(abs. egységekben).

Kísérletileg megállapították, hogy az áram
lások megkülönböztetésére durván a következőket 
vehetjük alapul:

Be < 2200 . . .  turbulens (örvénylő) 
áramlás,

Be > 1200 . . .  lamináris (viszkózus) 
áramlás,
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1200 < Re < 2200 . . .  turbulens vagy lamináris 
áramlás a vezeték be-, illetve kivezetésénél fenn
álló körülményektől függően.

Hogy a Reynolds-féle számba a vákuum- 
technikában használatos értékeket bevezessük, 
a sűrűséget az ideális gázállapotegyenletből fejez
zük ki, amelyet 1 gramm gázra kifejezve a követ
kezőképpen írunk fel

R -Tp .F  =  — , (22)

ahol V ebben az esetben a fajtérfogat és egyenlő 
l/p-val, vagyis

p-m
9 =  W-~T’ (23)

ahol R az abszolút egységekben kifejezett gázál
landó, azaz R =  8,314-107 (erg. fok- 1 ), m pedig 
a molekulasúly. Az ideális gázállapotegyenletét 
azért használjuk itt, mert alacsony nyomásokról 
van szó.

Az áramlási sebességet v (cm/sec-ban) mint 
olyan hengert fejezzük ki, amely a vezeték kereszt- 
metszetén 1 sec alatt átfolyik

Q Í V
1 • n-D 2

4Q
jt 'P ’D2 (cm/sec) (24)

A Reynolds-féle számba behelyettesítve azt 
kapjuk, hogy

Re
4 •m Q

n -r / 'R -T  D '
Behelyettesítve a leggyakoribb esetet, azaz 

20° C levegőt : m  =  29, 77 =  180 • 10-8  abs. egység 
(poise), T  =  293° K, R  — 8,314-107 abs. egység, 
tehát

Q 4-29
D ' 3,14^80-8,314-293-10 

Q • 0,84-10—5
~D • (26)

Ebben a kifejezésben minden tényező abs. 
egyégekben van kifejezve, tehát Q dyn-cm—2- 
Xcm3-sec-1 . Ha a Q helyébe a nagyobb vákuu
moknál szokásos egységet, azaz p, lit/sec =  
=  1,33-103 abs. egység, vezetjük be, megkapjuk, 
hogy

Re =  ^ =  1,1-10-2

(Q p, lit/sec-ban, D cm-ben). (27)
Levezettük levegőre az áramlásfajták alap- 

feltételeit a m mennyiség és körkeresztmetszetű 
csővezeték függvényében. Ha a felsorolt kritikus 
számokat behelyettesítjük, akkor az áramlás
turbulens, ha _  _„ 2200-D „ „

Q > —1 A—9 =  2-105-J> (28)
és lamináris

Q<

1,1-10-2
ha

1200-D
1,1-10-2 - 1-105-Z>. (29)

Ez azt jelenti, hogy például p — 100 p, Hg 
nyomás és D =  1 cm átmérő mellett az áramlás 
lamináris Q < 100,000 lit/sec, azaz ha a szívó

sebesség S  =  Qlp < 1000 lit/sec. Ez aránylag nagy 
sebesség, amely részére biztos, hogy szélesebb 
vezetéket kellene választanunk, tehát gyakorlati
lag a vákuumberendezések mind a lamináris, vagy 
a molekuláris áramlások területein dolgoznak.

A tiszta lamináris áramlás részére az 1839-ből 
származó Poiseuille-törvény érvényes, amely sze
rint hosszú körkeresztmetszetű vezetékek részére 
a vezetőképességet az alábbi képlettel lehet kife
jezni :

tt-D4
S  =  128~- V Z 'P (abSZ' egység)- (30)

Hosszú körkeresztmetszetű vezetékben a mo
lekuláris áramlás számára Knudsen (1909) a kine
tikus gázelmélet alapján a következő kifejezést 
vezette le :

* “ -6~
r2-Ti-k-T  D 3

m (abs. egység). (31)

Az ebből számított értékek elég jól megegyez
nek a készülékeken mért tényleges adatokkal. 
A két képlet egyesítésével és egy korrekciós té
nyező bevezetésével mindkét fajta, valamint átme
neti áramlás részére is érvényes, félig kísérleti 
képletet vezetett le Knudsen :

8 71 • D '-p
128- r j - L  +  6

2 -n -k -T  D 3
m

X

D -p
V

1 +  1,24- D ‘p
V

(abs. egység) (32)

Ez a kifejezés 20° 0-os levegőre a számadatok 
behelyettesítése után a következőképpen egyszerű- 
sítődik le :

l̂evegő 2 0° C — 0,182-
Di
L ■P +

D* 1 +  0,256 .D -p  
+  ’ L  ' 1 +  0,316-D -p ’ (33)

ahol D és L  cm-ben a nyomás, pp, Hg-ben van 
kifejezve.

Ennek a kifejezésnek első tagja, amely egye
nes függvénye a nyomásnak a vezeték lineáris 
áramlási vezetőképessége, míg a második tag a 
korrekciós tényező nélkül a vezetőképesség mole
kuláris áramlás részére. Ha előre eldöntjük az 
áramlás formáját, a gyakorlatban mindig hasz
nálhatjuk az egyszerű képletrészlegeket, azaz az 
első vagy második tagot a (33)-as képletből. Ha a 
(33)-as képletet a következő formában írjuk

8  =  12,1--?— -J (lit/sec), (34)
JU

ahol J  = 1 +0,271 - D - p +  0,00479 (D -p)2 
1 +  0,316-D-p

akkor, ha a J  korrekciós faktort kiértékeljük, 
megállapíthatjuk, hogy p- D  < 20 p, cm értékig 
J  =  1, tehát kb. 10%-os pontossággal használ
ható a molekuláris áramlás számára, hogy

D3
S  =  12,1 — —  (lit/sec) (35)h
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p- D  500 ^-cm értékeknél J  =  0,015 J) ■p és kb. 
10%-os pontossággal használható a lamináris 
áramlás számára, hogy

DiS  =  0,182— jr - .p  (lit/sec). (36)AJ
Az 5. ábra diagramján ezek az értékek a J  

görbe segítségével grafikusan vannak kifejezve és 
ennek értékeivel kell megszoroznunk a molekuláris 
vezetőképességet, hogy megkapjuk ugyan olyan 
vezeték részére az átmeneti vagy lamináris vezető-

képességet. A molekuláris áramlás területén a 
vezetőképesség nem függ a nyomástól, tehát a 
J  értéke a j  =  1 ordináta mentén halad. A tisztán 
lamináris áramlás esetében a vezetőképesség egye
nesen arányos a nyomással és ezt az J  emelkedő 
része fejezi ki, amely a J  =  1 ordinátát a p -B  =  
=  65 ja cm pontban metszi.

Érdekes, hogy az átmeneti területen a vezető- 
képesség nagyobb (kisebb ellenállás). Ha tehát 
a p ■ D =  65 ja cm-ig molekuláris áramlással és 
innen lamináris áramlással számolunk, a számítás 
nem befolyásolja a berendezés működését előny
telenül, mert nagyobb biztonsággal számolunk.

A vezetéknek a vezetőképességét a molekulá
ris áramlás számára körülbelül meghatározhatjuk 
ugyanazon diagrammba berajzolt nomogram se
gítségével (lásd a későbbi Számítási példában.)

Fontos kihangsúlyozni, hogy a jelen meg
gondolások csak körkeresztmetszetű vezetékre 
érvényesek, amelynek hossza az átmérőjénél sok
kal nagyobb. Rövid, vagy görbe vezetékekre, 
keresztmetszet változásokra és minden más esetre 
kísérleti képleteket kell használni, amelyek a fel
sorolt irodalomban megtalálhatók.

B) Az áramló anyag fizikai tulajdonságainak 
befolyása

A viszkózus vezetőképességet lamináris áram
lásnál más gázokra könnyen kiszámíthatjuk a 
(30) képlet segítségével, ha a levegő vezetőképes
ségét megszorozzuk a levegő és a gáz viszkozitá
sának arányával. Ezek az arányok a leggyakoribb 
gázokra a Il-es táblázatban szerepelnek.

I I .  táblázat
H 2 H H20  (gőz) N2 Ne

2,1 0,94 1,9 1,04 0,58

Fontos főleg a vízgőz és a hidrogén különb
sége, amely körülbelül kétszeres vezetőképességet 
eredményez. 20° C-tól lényegesen eltérő hőfokokra 
való átszámítások a lamináris áramlásoknál ritkán 
fordulnak elő.

Különböző gázok vezetőképességeinek átszá
mításánál molekuláris áramlás esetén a levegőre 
kiszámított vezetőképességet a (31) képletnek meg
felelően beszorozzuk a molekulasúlyok fordított 
arányainak négyzetgyökével. Ezeket a szorzókat 
néhány gázra az alábbi III. táblázat tartalmazza.

I I I .  táblázat
He H 20  C 02 H2 N 2T

2,7 1,3 0,81 3,8 1,01

Amint látható, a molekuláris vezetőképes
ségek lényegesen eltérnek egymástól a szivattyú
zott gázok minősége szerint. Ezzel szemben a hő
fokváltozás okozta különbségek gyakorlatilag el
hanyagolhatók nagy hőfokkülönbségeknél is. A
IV. táblázatban ezek a hőfokszorzók szerepelnek.

IV . táblázat
— 187° C 0° C 20° C 100° C

0,55 0,96 1 1,2

Példa kétlépcsős rendszer kiszámítására.
10“ 4 inm Hg és ennél kisebb nyomáson dolgozó vá

kuum berendezés az 1-es ábra szerint áll :
1. a kiszivattyúzandó tartályból (recipiens), amelyet 

adott időben a kívánt nyomásra kell üríteni, vagy amely
ből folyamatosan állandó mennyiségű gőzt vagy gázt 
kell eltávolítani;

2. a magasvákuum (diffúziós, kondenzációs vagy 
molekuláris) és recipiens közötti összekötővezetékből;

3. a magasvákuumszivattyúból, mely konstans 
szívósebességgel rendelkezik a megkívánt határokon 
belül;

4. összekötővezetékből az elővákuum és a magas
vákuumszivattyú között;

5. az elővákuumszivattyúból, amely szükséges elő
vákuum és légköri nyomás között a megfelelő előírt sebes
séggel dolgozik.

6. különböző záró, mérő és szabályozóberendezések
ből, úgymint csapok, szelepek, jelzőberendezések stb.

Állítsunk össze és méretezzünk olyan vákuum- 
berendezést, mely a következő körülmények között dol
gozik :

}1. A tartály űrtartalma V =  50 liter.
2. Az üzemnyomás a tartályban P \=  0,1 pHg.
3. Szívóképesség Q = 10 /x • lit/sec levegő 20° C-on 

és 0,1 ju, Hg nyomáson.
Ilyen körülmények között két szivattyú összekap

csolásával kell számolnunk. A leggyakoribb összeállítást 
választjuk, amely egy rotációs olajvákuum- és egy diffú
ziós higanygőzszivattyúból áll. Ezen szivattyúk karak
terisztikái szerint a két szivattyú között p 2 (kb. 100 p  Hg) 
nyomással számolhatunk. Ezenfelül tételezzük fel, hogy 
a diffúziós szivattyú és a tartály között egy L x =  50 cm 
összekötővezetók, míg a két szivattyú között L 2 =  80 cm 
hosszú összekötővezetók elegendő. Egyszerűség kedvéért 
feltételezzük, hogy az összekötővezeték egyenes és kör
keresztmetszetű és hogy a többi szerelvény (főleg a záró
szelepek) ellenállása elhanyagolhatóan kicsiny.

Számítsuk ki : a) a, diffúziós szivattyú Sd és a 
rotációs Sj szivattyú szükséges szívósebességét.

b) a diffúziósszivattyú és a tartály közötti össze
kötővezeték belvilágát, ha a vezeték ellenállása nem 
csökkentheti le a diffúziósszivattyú szívósebességét 
50% alá.

c) a légköri nyomásnál a kívánt nyomásra való 
csökkentéséhez szükséges időt.
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Számítás :
A berendezés szívósebessége a tartály nyílásánál 

(a 8 egyenlet szerint) Sef = Q (p1 =  10) 0,1=100 lit/see.
A diffúziós szivattyú szívósebességét Sa a (19) képlet 

segítségével számoljuk ki (Sa = S/)

Sd 100
ahol Z1 a diffúziós szivattyú és a tartály közötti össze
kötővezeték ellenállása. Ennek az ellenállásnak kisebb
nek kell lennie, mint 1/100, mert Z 1 =  1/100 számára 
1 /Sa egyenlő nullával és az Sa szivattyú szívósebességé
nek teoretikusan végtelen'nagynak kellene lennie. Ha fel
tételként szabjuk meg, hogy a vezetéknek nem szabad 
a szivattyú szívósebességét 50% alá leszállítania, akkor 
kell, hogy Z  1/200. Ebben az esetben

1 1 1 1
S^d  ~  100 ~ ~  200 _  200

és a szivattyú szükségelt szívósebessége Sa =  200 lit/sec.
A vezeték vezetőképessége szintén S t = —  =  200
lit/sec. Kiszámoljuk az átmérőjét L 1 =  50 cm részére és 
először molekuláris áramlással számolunk. A (35) kép
letből

D3 =
50 • 200
-----------=  823 cm3 és ebből D =  9,4 cm.

12,1
Ezt az értéket kapjuk az 5. ábra nomogrammjából 

is a D skálán, ha az S  skálán a 200-as pontot összekötjük 
az L  skála 50-es pontjával. A továbbiakban 10 cmátmérő- 
vel számolunk.

A p -D szorzat kisebb lesz, mint 20 p  • cm, ha 
p < 2 p  Hg. Ilyen nyomások esetében a vezetékben 
molekuláris áramlás van, míg 50 p  Hg-nál nagyobb 
nyomásoknál az áramlás lamináris, mint ahogy az a 
(34) és (35) képletek indoklásaiból kitűnik.

Továbbá meghatározzuk az összekötővezetéket és a 
szívósebességet az elővákuum számára. A feltételezés 
szerint a diffúziós vákuum a nyomóoldalon p2 =  100 p  
Hg (vagy nagyobb) vákuumnak fog ellene dolgozni. 
A (8) képlet szerint az ehhez a n  nyomáshoz tartozó 
szívósebesség

Sef = Q (p3 =  10/100 =  0,1 lit/sec.
Ha például olyan kis típusú forgószivattyút hasz

nálunk, amelynek a megadott szívósebessége 1,8 m 3/óra, 
azaz Sf =  0,5 lit/sec és szélső nyomása p0 — 1 -10~2 mm 
Hg, akkor az összekötővezeték ellenállását nem véve 
figyelembe, p2 — 100 p  Hg-nál a (9) képlet szerint a 
szívósebesség a forgószivattyú szívóoldalán a következő 
lenne.

S'ef =  S p ■ ( l -----— =  0,5 • 0,90 =  0,45 lit/sec.

Mivel a diffúziós szivattyú nyomóoldalán a számí
to tt minimális 0,1 lit/sec-ra van szükségünk, az össze- 
kötővezetóket úgy kell méretezni, hogy a 0,45 lit/sec 
sebességet ne csökkentse a kívánt 0,1 lit/sec alá.

A magasabb nyomás, tehát lamináris áramlás ered
ményeképpen a két szivattyú között az összekötővezeték
nek nagyobb lesz a vezetőképessége és ezért kisebb á t
mérőjű összekötővezeték is elegendő. Ha próbaképpen a 
vezetéke átmérőjét először kb. 2 cm-nek, választjuk, 
akkor vezetőképessége 100 p  Hg nyomás és 180 cm 
hosszúság (lamináris áramlás) esetén a (36) képlet szerint 
a következő lesz

24
S 2 =  0,182 -----  100 =  3,6 lit/sec.

Ha ellenőrzésképen az (5) ábra nomogrammját hasz
náljuk, először D — 2 cm és L = 80 cm számára a vezető- 
képesség molekuláris áramlás esetén 1,2 és a p -D = 2 •

X lOOpcm szorzat számára a <7=3,8 az átmeneti áramlás 
számára. A végső vezetőképesség egyenlő a molekuláris 
vezetőképesség és a <7 szorzatával, tehát 1,2 • 3,8 =  4,5 
lit/sec.

A felsoroltak szerint a lamináris áramlás számára 
kisebb (3,6 lit/sec) vezetőképesség adódik, mint az átme
neti áramlás számára (4,5 lit/sec. Ha biztonságból kisebb 
vezetőképességgel (nagyobb ellenállással) számolunk, 
akkor a (20) képlettel kiszámíthatjuk a forgó szivattyú 
valóságos szívósebességét, tekintettel a két szivattyú 
közötti összekötővezeték ellenállására.

Sef =
S í t

1 +  S "  ■ z  . v  
e f

0,45
1

1 +  0,45 • -----
3,6

=  0,36 lit/sec.

Ez az érték a diffúziósszivattyú nyomóoldalán érvé
nyes és a fentebb kiszámított 0,1 lit/sec értékű szükséges 
szívósebességgel összehasonlítva elegendő nagyságú.

Számítsuk ki még az időt, amely a tartálynak a 
kívánt nyomásra való ürítéséhez szükséges. Tételezzük 
fel, hogy a kiürítendő térfogat a vezetékekkel 60 lit-re nő 
meg. A 13a egyenlet szerint forgó szivattyúval a fele 
nyomásra való ürítéshez szükséges idő

2 V 2 60
----------■= 110 sec =  2 perc.
3 0,36 r

Hogy a berendezésben a nyomásnak forgó szivattyú
val 100 p  Hg-re való csökkentéséhez szükséges időt 
kiszámíthassuk, a következőképpen járunk el :

A kezdő (azaz légköri nyomás =  10/ Hg) és a 
végső (azaz 100^ Hg) nyomás aránya egyenlő

106
lÖ2 104 p Hg.

Hogy a 135 képletet használhassuk, írjuk, hogy 
104 =  213, vagyis

t =  n t1ja =  13 • 110 =  1430 sec =  24 perc. 
Továbbá a diffúziós szivattyút lOOpHg-ról a 

kívánt 0,1 p  Hg-ra kell kiszívnunk. A nyomás felére, 
azaz 50 p  Hg-ra való csökkentésére hasonlóképpen

, 2 V 2 60
£,/„ =  —• • ----- =  — •-------=  0,4 sec idő szükséges.

n  3 S ' 3 100
et

A kívánt üzemi nyomás (0,1 p  Hg) eléréséhez szük
séges időt a 136 képletből számoljuk ki. A nyomások 
aránya itt

100----- =  103 =  210,
0,1

vagyis
t' — n • t'xji =  10 • 0,4 =  4 sec.

A szívási idők adatai feltételezik, hogy száraz 
levegőt szivattyúzunk, hogy a berendezés jól van góz- 
talanítva és hogy a szivattyúk teljes kapacitással dolgoz
nak, azaz a szivattyúk, főleg a diffúziós, már bemeleged
tek és normális üzemben vannak.

Az üzemi nyomásra való kiszívás ideje elméletileg 
mindkét idő t és t' összegéből adódik. Gyakorlatilag 
azonban látható, hogy ezt az időt elsősorban a forgó
szivattyú szabja meg és ennek tényleges szívósebességével 
arányosan csökken. Ezért szükséges szakaszos üzemnél 
és rövid szakaszoknál ehhez az időhöz mérten a forgó 
szivattyút túlméretezni.
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Alkid-típusú telítetlen poliészter gyanták kémiája I.
V A K C S Ó  G Y U L Á N É *

Poliészter vegyületeket kondenzáció útján 
már a múlt század közepén előállítottak, az ipari 
felhasználás azonban csak mintegy 30 évvel ez
előtt kezdődött ftálsav és glicerin alapú, külön
bözőképen módosított gliptal lakk-gyanták elő
állításával.

Nemcsak a poliészterek, de az egész műanyag
kémia és műanyag-ipar szempontjából jelentős 
esemény volt a telítetlen észterek, illetve telítetlen 
poliészterek polimerizációja útján nyerhető gyan
ták felfedezése. Ezek a gyanták mindössze 10—15 
éves múltra tekintenek vissza. Fejlődésük roha
mos, jelentőségük egyre nő, és szinte beláthatatlan 
perspektívával rendelkeznek.

A telítetlen poliészter-gyanták két fő csoportja 
különböztethető meg :

1. az ú. n. allil-típusú,
2. az ú. n. alkid-típusú poliészter-gyanták.
Mindkét típus hőre keményedő.
1. Az allil-típusú gyanták telítetlen észter 

monomerek polimerizációja útján állíthatók elő. 
Főként kétbázisú savak (ftálsav, adipinsav stb.) 
allilésztereit polimerizálják, tehát ebben az eset
ben az alkohol komponens telítetlen. A gyanták 
sok fajtája ismeretes. Különböző telítetlen észte
rek, vegyes észterek kopolimerizációja lehetséges 
különféle más vegyület csoportokba tartozó mono
merekkel.

Allil-gyantákkal kapcsolatos tudományos 
eredményekkel a szovjet szakirodalom részletesen 
foglalkozik (1).

Ez utóbbi gyanták számos kiváló tulajdon
ságuk, ú. m. magas hőállóság (200° C) rugalmas
ság, vegyszerekkel szembeni jó ellenállás, magas 
keménységi érték, jó optikai tulajdonságok miatt 
jelentősek (2).

2. A telítetlen poliészter gyanták másik típu
sát az ú. n. telítetlen alkid-típusú gyanták képe
zik. Az allil-típusúakkal együtt más néven kon
takt gyantáknak is nevezik. Az alkid-típusú kon
takt-gyanták lineáris, telítetlen poliészter konden- 
zátumoknak monomerekkel képezett kopolimeri- 
zátumai. Ebben az esetben az észter sav kompo
nense telítetlen.

A kondenzációval előállított telítetlen poli
észter fonalmolekulák megfelelő monomerekkel 
keresztkötéses kopolimerizáció útján térhálós szer
kezetű gyantákká keményednek. Előállításuk al
kalmával tehát polikondenzációs, valamint poli- 
merizációs folyamatok játszódnak le.

A gyanták szerkezeti sémája :
—A—B—A—B—A—B—

I I Ic c c
I I I

—A—B—A—B — A—B—

A : a kétértékű telített alkoholgyök,
B : kétbázisú telítetlen savgyök,
0 : a keresztkötést létrehozó monomergyök.

Szerkezetüket illetőleg a gumihoz hasonlíta
nak.

A telítetlen észterláncok megfelelnek a kau- 
csukmolekuláknak, a monomerekkel történő ko
polimerizáció pedig a vulkanizációval hasonlít
ható össze.

A polikondenzációhoz leginkább használatos 
kétértékű alkoholok a következők :

Etilénglikol, dietilénglikol, propilénglikol stb. 
Savak : maleinsav, fumársav, citrakonsav stb.

A kopolimerizációhoz leginkább alkalmazott 
monomerek : sztirol, vinilacetát, különböző akri- 
látok, metakrilátok, allilészterek.

A kondenzátumokat az alkalmazott mono
merekben oldják. Az így nyert, különböző viszko
zitású oldatokat katalizátorral polimerizálják. 
Katalizátorként főleg különböző szerves peroxido- 
kat : benzoilperoxidot, tercierbutilperoxidot stb. 
használnak. Megfelelő promotorok jelenlétében a 
polimerizáció szobahőfokon végbemegy. A pro
motorok a peroxidok szobahőmérsékleten való 
bomlását segítik elő. Promotorok nélkül a polimeri- 
zációt magasabb hőmérsékleten folytatják le. 
Fény erősen serkentő hatású.

A polimerizáció késleltetésére, sebességének 
szabályozására inhibitorok alkalmazhatók. Ilye
nek pl. különböző chinon-származékok. Bizonyos 
anyagok a katalizátort teljesen hatástalanítják 
(katalizátor mérgek). Ezek : fenolok, kén, nehéz
fém ionok. A polimerizációra gátló hatást fejt ki 
a levegő. Levegővel érintkező felület tapadós, 
ragacsos marad.

Megfelelő eljárások segítségével azonban ez a 
jelenség kiküszöbölhető.

Az ismertetett gyanták igen jó tulajdonságok
kal rendelkeznek. Vegyszerekkel, nedvességgel 
szemben ellenállóak, hőállóságuk jó, kemények, 
jó elektromos szigetelők. A legkülönfélébb célokra 
használják őket. Legjelentősebbek a felhasználá
sukkal előállított rétegelt termékek. Rétegeléshez 
főként üvegszövetet használnak. Ezek az üveg
szövettel rétegezett termékek igen nagy szilárd- 
ságúak. Fajsúlyúk aránylag kicsi (1,7, 1,8),
súlyra számított szilárdsági értékeik a fémek szi
lárdsági értékeit sok esetben túlhaladják.

További előnyük az, hogy préselés nélkül 
szobahőfokon állíthatók elő nagyméretű tárgyak. 
Rétegezés útján előállítanak üzemanyagtartályo
kat, védősisakokat, csónakokat, különböző forma- 
cikkeket, repülőgépalkatrészeket, autóvázakat stb. 
(3,4,5,6). Újabban csővezetékek (főként olajveze
tékek) előállítására is használják jó eredménnyel 
(7). Igen jelentős alkalmazási területük ezeknek a 
gyantáknak az elektromos iparban van, rendkívül 
jó elektromos szigetelő tulajdonságaik miatt. 
Speciális szigetelési problémák oldhatók meg ezen 
gyanták felhasználásával (8, 9). ^Rendkívüli elő
nyük az, hogy a kikeményedés alkalmával oldó-

* Műanyagipari Kutató Intézet.
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szer eltávolítására nincs szükség, tekintettel arra, 
hogy az oldószerek monomerek, melyek a poli- 
merizációban résztvesznek. A rétegezett termékek 
általában igen jól beváltak olyan speciális célokra 
is, ahol fémekéhez hasonló szilárdság és elektromos 
vezetés kiküszöbölése szükséges. Kisebb jelentő
séggel bírnak a blokkpolimerek. Ezeket dísztár
gyak, anatómiai beágyazások stb. céljaira hasz
nálják.*

Kondenzáció

Lineáris poliészter kondenzátumok tulajdon
ságait elsősorban az alapanyagok összetétele — 
több mint 2 komponens esetén a komponensek 
molekulán belüli eloszlása — és a kondenzáció 
foka (molekulasúly) szabja meg. Poliészter láncok 
között szekunder erők lépnek fel. Ezeket az erőket 
az észter kötések poláris oxigénjei hozzák létre. 
Bár ezen a van dér Waals’-féle erők, primer kötések 
energiájával összehasonlítva, igen kis értékek 
(nagyságrendileg 100-szor kisebbek a C-C kötés 
energiájánál), összegük megfelelő hosszúságú és 
kedvező konfigurációjú molekulák esetén azonban 
igen nagy lehet (10).

A láncok közti vonzóerők következtében, 
megfelelő polaritás esetén kristályos struktúra lép 
fel (szferőid kristályok).

A kristályosodás bekövetkezését erősen befo
lyásolja a poláris csoportok egymástól való távol
sága a lánc mentén és periodicitása (11).

Etilénglikolt maleinsavanhidriddel konden
zálva a kondenzátum már aránylag alacsony mól. 
súlynál (800) erősen kristályosodásra hajlamos. 
A kristályosodásra való hajlam nem jelenti ebben 
az esetben a fonalmolekulák tökéletes rendezett
ségét az anyag egész tömegében. Kristályos egyen
súlyi helyzetek alakulnak ki.

Ideális rendezettség esetén az etilénglikol- 
maleát struktúrképlete:

A  hőmérséklet emelésével a szekunder erők 
fellazulnak, a rendezettség csökken és egy meg
határozott hőmérsékleti közben a kristályos egyen
súly teljesen felbomlik (12). Azonos molekulasúlyú, 
különböző kémiai struktúrájú molekulákkal ren
delkező kondenzátumok viszkozitása azonos hő
mérsékleten tehát különböző. A konzisztencia, visz
kozitás függ a van dér Waals’ erők nagyságától (13).

* A kontakt-gyantáknak az alábbiakban leírt 
kémiája a változtatható tényezők nagy száma m iatt 
igen bonyolult. Számos összefüggés még ismeretlen, 
kivizsgálásra vár.

A van dér Waals’-erők és ezzel párhuzamosan 
a kristályosodás mértéke csökkenthető, ha a fonal
molekulába különböző apoláros csoportokat épí
tünk be. Ezek a csoportok elkülönítik a moleku
lákat egymástól és így lecsökkentik, vagy egyes 
esetekben teljesen megszüntetik a poláris hatást. 
A molekulák rendezettsége így egyes esetekben 
teljesen megszűnik. A kondenzátum szerves oldó
szerekben való oldékonysága ennek következté
ben nő (14).

„Kristályos“ etilénglikol-maleát kondenzá
tum nem átlátszó, szobahőmérsékleten csaknem 
szilárd, sztirol, metil-metakrilát és egyéb mono
merekben nem oldódik. A kristályosodás megszün
tethető úgy, hogy a maleinsavanhidrid egy részét 
ftálsavanhidriddel helyettesítjük a kondenzáció 
alkalmával (pl. 1 Mól maleinsavanhidrid, 0,2 Mól 
ftálsavanhidrid).

Az orbofenilén-gyök beépítésével a kristályo
sodást sztérikus akadályok befolyásolják, ezen 
túlmenően az etilénglikol-maleát molekula poláris O 
atomjainak szabályos ismétlődését megbontják, 
ezzel is csökkentve a kristályos elrendeződés lehe
tőségét.

A szabályosság további csökkentésének, va
gyis a kristályosodás lehetőségének kiküszöbölése 
céljából az észter molekulák (OH) végcsoportjai 
lezárhatók egybázisú savakkal, vagy kétbázisú 
savak savanyú észtereivel (15). Az említett módo
sításokkal előállított kondenzátumok monomerek
ben való oldékonysága nő.

Dietilénglikolból előállított kondenzátum ese
tén a poláris csoportok száma azonos fonálhosszú
ságra kisebb és a lánc egyik oldalán helyezked
nek el.

Dietilénglikólmaleát szerkezeti képlete :
Etilénglikol-maleát é s dietilénglikol-maleát mo

lekula szerkezete közti különbség a kondenzátu
mok tulajdonságaiban is megnyilvánul.

1200—1400 mól súlyú dietilénglikol-maleát 
szobahőfokon sűrű szirupszerű anyag. Monomerek
ben jól oldódik.
jSi A dietilénglikol-maleát molekulák mozgékony
ságát feltehetőleg fokozza a dietilénglikol éteres 
kötésű oxigén atomja. Egyes kutatók szeíint 
ugyanis alifás C atommal összekötött éteres oxigén 
a szomszédos C-atomok rotációját, ezáltal a mo
lekula mozgékonyságát növeli (13). Ez a nagyobb 
mozgékonyság is hozzájárul a kristályosodás kikü
szöböléséhez. Valószínűleg a molekula nagyobb 
mozgékonyságának tulajdonítható a kondenzáció 
alkalmával tapasztalt reakció-sebességbeli különb- 
tég is. Kísérleteink alkalmával ugyanis azt tapasz
taltuk, hogy dietilénglikol, maleinsavhidriddel tör- 
sénő, katalizátor nélküli kondenzációja lényegesen 
nagyobb sebességei megy végbe, mint etilénglikol 
és maleinsavhidrid, vagy butilénglikol és malein
savanhidrid polikondenzációja. Ilyen irányú kísér
leteink folyamatban vannak.

Az előzőekben vázolt jelenségek igen fontosak 
telítetlen alkid típusú poliészter gyanták előállí
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tása szempontjából. Fontosak elsősorban a kon- 
denzátumok monomerekben való oldékonysága 
miatt. A monomerekkel történő kopolimerizáció 
természetszerűleg csak úgy lehetséges, ha a kon- 
denzátum azokban oldódik.

A kondenzátum konzisztenciája, viszkozitása 
a monomerekkel történő elkeverés, oldás kivite
lezése szempontjából fontos. Ha az oldódás nem 
tökéletes, inhomogén, átlátszatlan terméket ka
punk s nem a kívánt térhálós poliészter gyantát.

Ezen túlmenően a kondenzátum konziszten- 
ciója szabja meg elsősorban a kondenzátum-mo- 
nomer oldat viszkozitását. Ez a tény feldolgozás
technikai szempontból igen lényeges. Különböző 
célokra különböző viszkozitású keverékek hasz
nálata célszerű.

Telítetlen poliészter kondenzátumok viszko
zitása és a hőmérséklet közt törvényszerű össze
függést találtunk. Az összefüggés megegyezik 
Flory által telített lineáris poliészterek olvadéká
ban mért, viszkozitás-hőmérséklet közt felfede
zett összefüggéssel (16).

Vizsgáltuk 1200 mól súlyú dietilénglikol- 
maleát kondenzátum viszkozitását rotációs visz
koziméterrel, 20—55° C hőmérsékleti közökben. 
A viszkozitás logaritmusát az abszolút hőmérsék
let reciproka függvényében ábrázolva egyenest 
kapunk. Érvényes tehát erre az esetre is a Flory 
által felállított összefüggés.

lóg A

a, b konstansok, melyek az anyagi minőségtől és a 
molekulasúlytól függenek. T: absz. hőmérséklet.

Az eredményeket az 1. táblázat, illetve gra
fikon ismerteti :

1. táblázat

1. ábra. (lóg rj — 1/T összefüggés dietilénglikol-maleét 
[1200 mól súly] esetén.)

Dietilénglikol-maleát és 1,3 butilénglikol- 
maleát/italát viszkozitásértékei közti különbségek, 
amint az 1. és 2. táblázatban látható, az elő
zőekben mondottaknak megfelelően igen nagyok. 
A kondenzátumok molekulasúlyát a COOH vég
csoportokból számítottuk ki.

2. ábra. lóg y — 1/T összefüggés 1,3 butilénglikol- 
maleát/ftalát [1 : 03 Mól] kondenzátum esetén.)

D ietiléng liko l-m aleát kondenzátum  (1200 m ól s) v iszkozi
tá sa  és a hőm érsék le t közö tti összefüggés

°c T 1
T V P log Tj

21 294 3,40 • 10-3 3530 3,547
25 298 3,35 • 10“ 3 2343 3,369
30 303 3,30 • 10“ 3 1712 3,233
35 308 3,24 • 10“ 3 725,9 2,860
45 318 3,14 • 10“ 3 460,9 2,663
55 328 3,04 • 10-3 144 2,158

Hasonló összefüggést találtunk más össze
tételű telítetlen lineáris poliészter kondenzátumok 
esetén. Természetesen a konstansok változnak.

1,3-butilénglikol-maleát/italát esetén, mivel a 
gyanta igen viszkózus volt, a viszkozitás konzisz
tencia mérése Hoeppler konzisztométerrel történt.

Az ismertetett viszkozitási viszonyok a gya
korlati feldolgozástechnika szempontjából is igen 
figyelemreméltóak. Ugyanis, amint az előzőekből 
kitűnik, a hőmérséklet kismértékű növelésével az 
alapkondenzátum viszkozitása és ennek megfele
lően a kondenzátum-monomer keverék viszkozi
tása lényegesen csökken. Viszkózus (kemény) kon
denzátum esetén a monomerekben történő oldás, 
elkeverés, lényegesen megkönnyíthető az anyagok 
kismértékű felmelegítésével.

2. táblázat
1,3 b u tiléng liko l-m aleá t-fta lá t esetén  (1 :0 ,3  mól) m ért viszkozitási é rték ek  különböző m olekulasú lyoknál, változó

hőm érsék le ten

t°c T
m 0  1 s ú  1 y 

400
m 0  1 s ú 1 y 

450
m 0  1 s ú  1 y 

600
1/T

V P log n n V log V V P log 1)

20 293 3,41 • ÍO-3 45,090 4,654 220 000 5,342 1 424 000 6,153
25 298 3,35 • IO 3 16,430 4,215 70 700 4,849 425 100 5,628
35 308 3,24 • 10“ 3 2,910 3,464 10 520 4,022 81 240 4,909
45 318 3,14 • 10-3 856 2,932 2 670 3,426 12 250 4,088
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Felmerül az a probléma, hogy a kondenzátum 
molekulasúlya, a fonalmolekulák hossza mennyire 
befolyásolja a polimerizációt, a gyantatermék 
tulajdonságait.

Megállapítottuk, hogy a folyékony gyanta
oldat gélesedési idejét, vagyis azt az időt, amely 
az oldat elkészítése és a folyékony anyag géles 
állapotáa való átalakulása közt eltelik, azonos 
összetétel mellett nagy mértékben befolyásolja a 
fonalmolekulák átlagos hossza. Ez a jelenség egé
szen természetes és főként azzal magyarázható, 
hogy hosszú molekulák esetén kevesebb kereszt
kötésre van Szükségahhoz, hogy gélváz kialakuljon.

A következőkben ismertetem különböző mo
lekulasúlyú, 1,3 butilénglikolmaleát/italát mono
merek oldatainak (7 : 3) azonos mennyiségű és 
minőségű peroxid, promoter és inhibitor tartalom 
mellett, 25° G-on tapasztalt gélesedési idejét:

Mól sú ly ___ 340 450 500 630
Gólidő, perc. 1200 321 153 159

Alkid-típusú telítetlen poliészter gyanta keverék 
gélesedési ideje a kondenzátum mól súlya függvényében

A kondenzátum mól súlya befolyásolja a 
gyanta rugalmasságát, meghatározott számú ke
resztkötések esetén. Ebben az esetben hosszabb 
molekulák ridegebb, de jobb szakítási szilárdságú, 
rövidebb molekulák rugalmasabb, de kisebb szakí
tási szilárdságú gyantát eredményeznek. Ha a 
keresztkötések száma igen nagy, a kondenzátum 
molekuláinak hossza nem befolyásolja lényegesen 
a gyanta rugalmasságát.

A kondenzátum molekulasúlya befolyásolja 
az elektromos tulajdonságokat is, szabad COOH

végződések esetén. Kis molekulasúlyú kondenzá- 
tumból előállított gyanta több COOH-csoportot 
tartalmas, s ez elektromos tulajdonságait hátrá
nyosan befolyásolja. Az OH és COOH csoportok 
mennyisége természetesen más tulajdonságokat is 
befolyásol. így  pl. a gyanta nedvességgel szembeni 
ellenállását.

Ha a láncmolekulák egységnyi hosszúságára 
nagyszámú keresztkötés esik, kemény, rideg 
gyanta keletkezik. A rugalmasság növelhető úgy, 
hogy a poliészter-fonalmolekulákban csökkentjük 
a kettős kötések számát. Ez elérhető úgy, hogy 
hosszabb láncú glikolokat, vagy nagyobb mole
kulasúlyú telítetlen savakat kondenzálunk. Másik 
mód az, hogy a telítetlen sav egy részét telített, 
kétbázisú savval helyettesítjük a kondenzátum- 
ban (pl. adipinsav, ftálsav).

Ezzel a belső lágyítással a gyanta rugalmas
sága növelhető, keménysége csökken.

Kevesebb kettős kötés a kopolimerizáció le
folyását is befolyásolja. A kopolimerizáció ugyanis 
erősen exoterm folyamat, és a nagy hőfejlődés kö
vetkeztében blokkpolimerekben gyakran repede- 
zés, alacsony forráspontú monomerek esetén hólya- 
gosodás következik be. Kevesebb kettős kötés, 
„belső lágyítás“ esetén a polimerizáció alkalmával 
bekövetkező felmelegedés csökken, a repedezés, 
hólyagosodás könnyebben elkerülhető.

Ez utóbbi problémát a közlemény második 
részében fogom bővebben ismertetni.
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Berillium-mérgezések

B erillium -vegyü le teke t m ind szélesebb kö rben  h a sz 
n á ln ak  az  Iparban . A  leggyako ribb  m érgezések  a  ve- 
gyü le tekke l é rin tkező  bü rfe lü le tek en  m u ta tk o z n a k  tú l
érzékenységben. és ekcém a-je llegű  k iü tésekben . A  be- 
lélegzéses m érgezések  okozzák  a  heveny  „berilliózis“-t. 
E z  köhögéssel kezdődik, 2—3 h é t u tá n  a  rön tgen -v izs
g á la t  a  tüdőben  erős beszü rödéseke t m u ta t és g y a k 
ra n  ha lá lla l végződik, ú jab b  1— 2 h é t u tán . A  berillium

a  m á ja t  is  m eg tám ad ja , en n ek  m űködésé t csökken ti, 
m a jd  szöv e te lh a lást okoz. A z id ü lt m érgezések  lassúbb  
lefo lyásúak , de m eg tö rtén ik , ho g y  c sak  évek  m ú ltán  
je len tkeznek . V alószínű, hogy  a  berillium  az  em beri 
te s t  enzim -rendszerében  a  m ag n éz iu m o t k is z o rítja  he
lyéből és ezúton g á to lja  az  enzim ek m űködését.

A nn. in te rn . Med. 35 (1951), 1203. old.
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Tájékoztató az Erjedésipari Kutatóintézet munkásságáról
K B A U S Z  J Ó Z S E F

Az Erjedésipari Kutatóintézet olyan szerte
ágazó iparok kutatóintézete, amelyeket a tech
nológiában rejlő hasonlóság, vagy pedig a nyers
anyag azonossága hoz közel egymáshoz, anélkül, 
hogy az egyes végtermékek között egyéb össze
függés volna.

Az Intézet a szóbanlevő iparágak szerint 
tulajdonképpen négy részre, osztályra, tagozódik, 
amelyek mindegyikét az ipar nagysága, vagy sok
rétűsége szerint arányos létszám képvisel. Ezen 
iparágak sorrendben a szeszipar, a söripar, a 
keményítő- és a kávészeripar. Az osztályok között 
a Szeszipari Osztály munkája a legszerteágazóbb, 
mert ehhez tartoznak a sörgyártáson kívül a 
többi erjedési iparokkal kapcsolatos kutatási 
feladatok. Ilyenek a szesz-, élesztő-, ecet-, bu- 
tanol-aceton-, tejsav-, pálinka- és likőripar idő
szerű és távlati kutatási feladatai.

Az iparok időszerű kérdésének tekintjük a 
gyártástechnológia korszerűsítését, mint pl. a 
folyamatos erjesztéses eljárások bevezetését, amely 
főleg a meglévő berendezések kapacitásának eme
lését és ezenkívül munkaerő és energia megtakarí
tást eredményez. Távlati feladat újabb nyers
anyagok feldolgozásához alkalmas technológia ki
dolgozása. Jelentősek lehetnek a mezőgazdaság 
által közvetlenül a szeszipar számára termelhető 
nyersanyagok, mint pl. a batáta vagy csicsóka, 
másrészt a mezőgazdaságban óriási mennyiségben 
keletkező hulladékanyagok, amelyeket eddig leg
feljebb eltüzeltek.

Intézetünk egészének nincsenek a múltba 
visszanyúló gyökerei. Felszabadulásunkat meg
előző időben az Erjedéstani Állomás foglalkozott 
az erjedésipar problémáival, és volt segítségére az 
egész országot behálózó kisebb-nagyobb pálinka-, 
likőr- és ecetgyártó üzemeknek, és elsősorban a 
mezőgazdasági szeszgyárak helyes üzemeltetése 
terén végzett magyar viszonyok között úttörő 
munkát. Ezen intézetnek kutatómunkája azon
ban nem, vagy alig terjedt ki a nagyipari szesz- 
és élesztőgyáraink felé és amennyiben hazánkban 
a meglévő ipari eljárásokban gyökeres változást 
hajtottak végre, vagy méginkább, ha újabb erje
dési iparágat vezettek be, mint pl. a butanol- 
aceton gyártását, úgy azt külföldi szabadalmak 
megvásárlásával vagy szakemberek igénybevéte
lével valósították meg. A nagyipar területén a 
hazai kutatásoknak a múltban vajmi kevés sze
repe volt. A sör-, keményítő- és kávészeriparban 
pedig egyáltalán nem folytak kutatások, amelyek 
a mozdulatlanságban dermedő iparok problémáit 
előbbre vitték volna.

Intézetünk tevékenységéről a továbbiakban 
kívánunk tájékoztatót nyújtani és kezdjük a 
Szeszipari Osztályunkkal, amelynek jelentősebb 
munkáiból megemlítjük a következőket:

Megoldottuk a cellulóz ipar me 11 éktermékének, 
a szulfitlúgnak szesz és takarmányélesztő céljaira 
történő ipari feldolgozását. Az eredmények alap
ján megindult az első szulfit-lúg feldolgozó erje- 
déses üzem tervezése.

A mezőgazdasági hulladékanyagok hidro
lízise új és olcsó nyersanyagbázist teremt szesz 
és takarmány élesztő iparunk részére. A hidrolí
zisre vonatkozóan teljes egészében befejeztük a 
reakció kinetikai vizsgálatokat, amelyek lehetővé 
tették a kísérleti üzem megtervezését és a kísér
letek elvégzését. A kísérleti üzemet az egyik ipari 
szeszgyárban állítottuk fel és ezideig napraforgó
maghéj, rizshéj és tengericsutka cukrosításával 
foglalkoztunk. E közben megoldottuk a szesszé 
erjeszthető cukor előállításával egyidejűleg a fur- 
furolgyártás kérdését is. Kísérleti üzemünkben 
ma már rendszeresen állítanak elő furfurolt, amely 
azonban kis méreteinél fogva csak részben fedezi 
a növekvő hazai szükségletet.

A hidrolízisnél kapott cukorlevek szesz és 
takarmányélesztő ipari feldolgozása különleges 
technológiát igényel, mivel egyrészt a cukorlevek 
rendkívül hígak, másrészt különleges előkészítést 
igényelnek, mert sok erjedést gátló anyagot tar
talmaznak. A hidrolízis levekben lévő pentozok 
csak bizonyos mikroorganizmusokkal erjeszthetők 
és az így kapott fehérjedús termék állati takarmá
nyozásra használható fel. Fenti feladatokat labo
ratóriumi méretben már megoldottuk, a továb
biakban félüzemi erjesztési kísérletekre kerül sor.

Az élesztőiparban új eljárást dolgoztunk ki, 
amellyel lehetővé vált az, hogy a gyárak azonos 
berendezéssel több, mint 50%-kal emelhették 
kapacitásukat. Az eljárás lényege az, hogy ugyan
azon cefre-térfogatban megfelelő adagolási rend
szerrel és az erjedésre káros termékeknek üzem
közben történő eltávolításával közel kétszer több 
nyersanyag dolgozható fel és ennek megfelelően 
emelkedik a termelt élesztő mennyisége is. Az 
élesztőgyárak az eljárást bevezették és így lehe
tővé vált, hogy a pékipar szükségletének fedezésén 
felül igen jelentős élesztőmennyiséget gyártanak, 
amelyet az állattakarmányozás használ fel, tudo
másunk szerint jó eredménnyel.

Az ipari szeszgyártással kapcsolatban eddig 
a desztillációs technika továbbfejlesztésében ér
tünk el jelentős eredményeket. A meglévő folyto
nosan működő főző-finomító készülékeknek egy 
további oszloppal, az aldehidoszloppal való ki
egészítésével lehetővé tettük, hogy az elő- és utó
párlat mennyisége, amely a megelőző időben 10— 
15, sőt 20% volt, 3% alá csökkent le. A szeszfino
mítás terén komoly sikernek könyveljük el a metil- 
alkoholt tartalmazó ipari szesz metilalkoholmen- 
tesítését.

A mezőgazdasági szesziparban mélyrehatóan 
tanulmányozzuk a gőzölés és cukrosítás folya
matait. Célunk a cukrosításhoz felhasznált árpa
maláta mennyiségének csökkentése, az erjedési 
idő lerövidítése és a legnagyobb hozam elérése.

Tanulmányoztuk a batáta és csicsóka szesz
ipari feldolgozásának technológiáját. Az elmúlt 
esztendőben a kísérleti termesztésből származó 
batátát már ipari méretben jó eredménnyel fel
dolgoztuk. A csicsókával ez évben tervezünk már 
üzemi méretű erjesztéseket.
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A hazai termesztésű guminövénnyel, a koksza- 
gizzel kapcsolatban a Szovjetunióban kialakult 
gyártástechnológiák felhasználásával eljárást dol
goztunk ki, amely lehetővé tette a gyökerekben 
lévő inulinból szesz előállítását a nyerskaucsuk 
teljes kitermelése mellett. Az eljárást e célra át
alakított egyik mezőgazdasági szeszgyárunkban 
már üzemi méretben is megvalósítottuk.

A szesziparral kapcsolatban lévő munkák 
közül felemlítjük még az ergoszterindús élesztőt, 
a szeszes erjedésnél keletkezett kozmaolaj mennyi
ségének növelését, a glicerinnek erjesztéses úton 
történő előállítását, a gyümölcscefrék irányított 
erjesztését célzó kísérleteinket, 20%-os étkezési 
ecet előállítását, a cukorgyárak melaszainak rend
szeres minősítését.

Butanol-aceton gyártásra vonatkozóan fog
lalkoztunk a melasznak, mint nyersanyagnak a 
felhasználásával. Erre a célra különleges kultúrá
kat tenyésztettünk ki, melyek a melaszt jól és 
gyorsan erjesztik. A butanol előállításánál jelentős 
költséget okoz az, hogy a késztermék a leerjedt 
cefrének alig 1,5%-a, és így annak desztillálásához 
nagyon sok gőz szükséges. Foglalkozunk butanol- 
és szeszcefrék vegyes erjesztésével, amellyel a 
cefrék hasznos anyag tartalma emelhető és ennek 
arányában a desztillálási költségek csökkenthetők.

Sörosztályunk feladatai az árpa nemesítése, 
minősítése, a malátázás és a tulajdonképeni sör
gyártás köré csoportosulnak.

A sörárpa nemesítés terén Intézetünk mun
kája alapvető segítséget nyújt az illetékes szer
veknek, amelyek a sörárpatörzsek kiválasztásá
ban és a szaporításnál alkalmazandó termelési 
eljárásokban Intézetünk kísérleti eredményeire 
támaszkodnak. Minősítő vizsgálatainkban az Inté
zetben kidolgozott analitikai módszer szerint meg
határozzuk az összes fehérjetartalom mellett a 
fehérjerészlegeket is, melyeknek ismerete a sör
gyártás szempontjából elvitathatatlan jelentő
ségű. A malátázási folyamat ellenőrzésére, azaz a 
maláta oldottsági fokának meghatározására nin
csen megfelelő eljárás, amellyel az oldottság szám
szerű adatokkal kifejezhető volna. A fehérje 
lebontással arányban az árpában lévő nyálka 
és gumiszerű anyagokban is változás következik 
be. Ezen változások mérésével módszert kívánunk 
kidolgozni az oldottság helyességének megállapí
tására.

Tanulmányozzuk a malátázás közben végbe
menő enzimes lebontást, és a levegő szénsav tar
talmának erre vonatkozó hatását. A malátázás 
folyamatánál lejátszódó enzim reakciókat a lég
zési intenzitás alapján mérjük. Erre a célra külön
leges respirációs készüléket állítottunk össze. Ily- 
módon megállapítottuk az üzemi malátázás veszte
ségét különböző hőmérsékleten, az összefüggést a 
légzési intenzitás és hőmérséklet között. Kidolgoz
tunk olyan eljárást, amellyel az áztatás és malá
tázás folyamata pontosan ellenőrizhető és a veszte
ségek számszerűen megállapíthatók. Ez lehetővé 
teszi oly üzemi malátázási eljárás kidolgozását, 
amelynél a legkedvezőbb oldottság elérése mellett 
a veszteségek a legkisebbek.

A komló hatóanyagainak tökéletesebb ki

használásával kapcsolatban több témán dolgo
zunk, amelyek egyrészt a komló keserűanyagai
nak mennyiségi meghatározására, másrészt a 
komlófőzés technológiájára vonatkoznak. Jelentős 
gazdasági eredményt értünk el azzal, hogy olyan 
komlófeldolgozási eljárást dolgoztunk ki, amely- 
lyel előreláthatólag az eddig felhasznált komló 
20—25%-a takarítható meg, szigorúan szem előtt 
tartva természetesen a termelt sör minőségének 
biztosítását.

Rendszeresen foglalkozunk sörgyárunk bio
lógiai ellenőrzésével. A biológiai ellenőrzés főleg 
az üzemben használt élesztőre terjed ki. Az üze
mek részére rendszeresen készítünk élesztő szín
tenyészeteket. Ezenkívül vezeték, sörlé és sör
vizsgálatokat végzünk és így módunkban áll eset
leges fertőzések fellépésére az üzemet kellő időben 
figyelmeztetni.

A sör tartósítását pasztőrözéssel végzik el, 
amely sok gőzfogyasztással és jelentős palack- 
töréssel jár. Széleskörűen foglalkoztunk hazai és 
külföldi készítményekkel való sörtartósítással. 
A várható eredmények nemcsak gazdasági szem
pontból jelentőségteljesek, mert egyszerűsítik a 
tartósítás technológiáját és hozzájárulnak a pa
lacktörés csökkentéséhez, de a tartósított sör 
minőségét is előnyösen befolyásolják.

A keményítő- és kávészeripari kutatások 
Intézetünkben először az elmúlt év folyamán kez
dődtek egy-egy tudományos munkatárssal. Napi
rendre kerültek azok az ipari problémák, amelyek 
elsősorban támasztottak igényt megválaszolásra. 
Ez évben már ipari kikísérletezésre kerülnek azok 
a javaslatok, amelyeket kutatásaink alapján a 
búzakeményítő és sikér jobb elválasztása, a búza
keményítőgyártás technológiájának gyökeres mó
dosítása céljából tehettünk. A tengerikeményítő
ipar termékeként kapjuk a penicillingyártáshoz 
szükséges penész táptalajt, a kukoricalekvárt, 
amelynek minőségi kérdése a létszámban meg
növekedett keményítőosztályunk részére sokol
dalú komoly igénybevételt jelent. Napirenden van
nak azok a kísérletek, amelyeknek célja a hidro- 
ciklonnak a keményítőgyártás technológiájába 
való bevezetése.

A kávészeripar részére fontos feladatunk a 
gyakorlat által kialakított üzemi eljárások tudo
mányos alapjainak tisztázása, a gyártás egyes 
fázisainak és a kész termékek vizsgálatához meg
felelő ellenőrző módszerek kidolgozása. Megemlí
tésre méltók azok a kísérletek, amelyek a kávészer
ipar céljait kielégítő újabb nyersanyagok felkuta
tására szolgálnak. A batáta és csicsóka ilyeneknek 
látszanak nagy extrakt tartalmuk és a pörkölés 
által nyert kellemes zamatuk miatt.

Az Erjedésipari Kutatóintézet munkája ter
mészetszerűleg nem merül ki az ú. n. nagy témák 
kidolgozásában. Mint az ipart közvetlenül is szol
gáló intézmény, tekintélyes számú kisebb lélek - 
zetű, de nem kevésbbé jelentős munkát végez. 
Az Intézet tudományos munkatársai a kutató
munkán kívül, az iparfejlesztés közvetlen szolgá
latán túl, tevékeny résztvesznek az ipari szak
emberek képzésében tanítással, tan- és szak
könyvek megírásával.
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Formoltitráció ipari alkalmazása*
V Á J N Á  S Á N D O R  és G R Y L L U S  V I L M O S N É

Ismeretes, hogy ammónia-, vagy amin- 
vegyületek formaiinnal urotropint adnak és ezál
tal az aminocsoportokhoz kötött anionok szabad 
savakká alakulnak át, amelyek közvetlenül titrál- 
hatók. A szokásos desztillációs ammónia meg
határozási módszerekkel szemben ennek az eljárás- 
mák nagy előnye, hogy néhány percen belül már 
eredményt ad és így üzemi vizsgálatoknál a kapott 
eredményeket az üzem azonnal felhasználhatja. 
Ennélfogva nemcsak utólagos ellenőrzést tesznek 
lehetővé, hanem üzemközben is módot adnak a 
szükséges intézkedések kellő időben történő meg
tételére. Emiatt már például a Solvay eljárásnál is 
alkalmazzák újabban ezt a módszert az üzemveze
tés segédeszközeként.

Különböző kísérleteinkben szükségünk volt 
hasonlóan gyors meghatározási módszerekre, ame
lyeknek segítségével biztosítani tudjuk a kellő 
ellenőrzést. Előzetesen mi is összehasonlítottuk a 
szokásos desztillációs módszerekkel e gyors mód
szert és megállapítottuk azt, hogy alig egy perc 
alatt kielégítő pontosságú eredményt kaphatunk. 
A módszer kivitelezését itt csak röviden ismertet
jük, tekintve, hogy ez általánosan használatos : 
a vizsgálandó ammoniumiont tartalmazó oldathoz 
semlegesített formaiint teszünk, majd a felszaba
dult savat lúggal visszatitráljuk.

Mi a módszeren bizonyos gyorsító egyszerűsí
téseket tettünk. Először is egynapi szükségletnek 
megfelelő formaiint előzetesen pontosan semlegesí
tettünk fenolftalein segítségével. A formaiint tartó 
üvegben állott egy kivevő pipetta, amely a közön
séges pipettából úgy készült, hogy az alsó szárát 
tövig levágtuk. E pipetta térfogata a szükséges 
formaiin mennyiségének megfelelő volt. A for
maiint tartó üvegben a folyadék mindig magasab
ban állott a pipetta jelénél. Az analízis kivitelezé
sénél csupán a felső nyílást kellett befogni és a 
pipettában lévő formaiin mennyiség azonnal min
den szívás nélkül kiemelhető volt. Ezzel egyrészt 
a formaiin kellemetlen felszívását szüntettük meg, 
másrészt pedig az ehhez szükséges idő gyakorlati
lag egy-két másodpercre csökkent. Ezt annál is 
inkább megtehetjük, mivel a formaiin mennyi
ségének kis változása a reakció lefolyásában 
semmiféle szerepet nem játszik. A formaiin semle
gesítéséhez szükséges fenolftalein egyúttal a sav- 
titrálás indikátorául is szolgált, így annak hozzá
adását is megtakarítottuk, ami újabb időnyere
séget jelentett.

Minthogy sokszor olyan oldatokat titráltunk 
ezzel a módszerrel, amelyek előzetesen lúgosak 
voltak, ezeket először természetesen neutralizálni 
kellett. Ha e titrálásnál Groák indikátort hasz
náltunk, úgy a második (formol) titrálás alkal
mából az oldat vörös színe a lúg hozzáadásakor 1

1 Cukoripari Kutató Intézet 90. számú közleménye'

zölddé változott, majd a neutrális pont elérésénél 
barnás vörösre. Ennek az az előnye, hogy a tit
rálás végpontját az oldat színének állandó válto
zása már előre jelzi és így kezdeti lúgmennyiségek 
igen gyorsan adhatók az oldatba, viszont az 
utolsó cseppeket megfelelő óvatossággal vihetjük 
be. Ez ismét hozzájárult a titrálás meggyorsítá
sához.

(NH4)2C03 oldat NH4+ tartalmának meg
állapítására ismert előírás szerint előzetesenneutra- 
lizált oldatból a szénsavat főzéssel kell eltávolítani, 
mert a formoltitrációt zavarja. A kifőzés ismét 
időveszteséget okozott volna. Mi ehelyett úgy jár
tunk el, hogy normál HCl-al semlegesítettük a 
karbonátot, sőt a neutrál ponton túl is haladtunk 
1 cm3-el és az ilyen módon megsavanyított olda
tot erőteljesen ráztuk 10—20 mp-ig. Ez az idő 
elegendő volt a szénsav gyakorlatilag teljes eltá
volítására. Utána a felesleges savat közömbösí
tettük és a semleges oldatban az előbbiek szerint 
végeztük el a formoltitrációt. Megállapításunk 
szerint ez az engedmény 1—2%-os eltérést okozott, 
ami üzemellenőrzés szempontjából nem jön szá
mításba.

Az (NH4)2C03 oldat karbonáttaitalmának 
meghatározására gravimetrikus, vagy gáztér- 
fogatos módszerek ismeretesek. Ezek ismét las
súak és így számunkra nem feleltek meg. Ehelyett 
úgy jártunk el, hogy a titrálandó oldathoz a kar
bonát tartalmát meghaladó mennyiségű lúgot tet
tünk, majd hozzátettük a formaiint A formaiin 
az (NH4)2CO;s ammóniáját megkötötte, a szabaddá 
vált C02 azonban a feleslegben jelenlévő lúgban 
azonnal oldódott. Az előzetesen hozzátett fenol
ftalein miatt vörös oldatot színtelenedésig titrál- 
tuk és az így kapott értéket levontuk a beadott 
lúg mennyiségéből. Ez a szám a karbonáttartalom 
felét mutatta.

Egy másik feladat az volt, hogy (NH4)2C03-t 
és Na2C03-t tartalmazó oldathoz annyi Ca(OH)2-t 
adjunk, amennyi az ammoniatartalomnak meg
felel, de lehetőleg ne kausztifikáljuk a Na2C03-t. 
Szükség volt arra, hogy a mészhozzáadás után 
megállapítsuk, elegendő volt-e ez. Ebben az eset
ben tehát a fenti alkotórészeken kívül még szabad 
NH ,OH is volt az oldatban. Szűrés után az oldatot 
először fenolftalein hozzáadásával semlegesítettük, 
majd Groák indikátorral meghatároztuk a karbo
nát tartalmát, végül pedig az így kapott neutrális 
oldatban formol titrálással meghatároztuk az 
ammónia tartalmat. Az első két titrálás különb
sége adta meg a szabad OH mennyiségét, amelyet 
összehasonlítva a harmadik titrálás eredményé
vel, megkaptuk, hogy az átalakulás elérte-e a meg
kívánt fokot.

Mint fentiekből is megállapíthatjuk, a for
moltitráció mindig jó szolgálatokat tett és külön
böző kombinációban valóban alkalmas üzem
ellenőrzésre.
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Kaliumnitrát alkalmazása szerves anvagok roncsolásánál
N Ó G R Á  D Y G Y Ö R G YSzerves anyagok mikroanalítikai vizsgálatánál gyakran alkalmazzák az összetett kénsav- salétromsavas roncsolást (biológiai anyagok, törvényszéki kémia). Az eddigi eljárás szerint egyszerre, vagy egymásután használták ezen anyagokat a vizsgálat követelményeinek megfelelő minőségben (puriss., p. a.). Mivel a vegytiszta salétromsav néha nehezen beszerezhető és raktározásnál a vizsgálatot zavaró termékekre bomlik, ezért eljárást igyekeztem kidolgozni a kénsav-salétromsavas roncsolás egyszerűsítésére.Módszerem lényege, hogy salétromsav helyett a tisztított készítményként könnyebben beszerezhető, nem bomlékony káliumnitrátot alkalmazom. Ezen anyagot a bemért kénsav mennyiségéhez arányított súlyban tablettákká préselve a ron

csolás kezdetén, vagy a kénsavas roncsolás után a reakciókeverékbe helyezzük. Ilyenkor salétromsav és nitrogénoxidoktól mentes salétromsav, valamint káliumszulfát keletkezik. Az utóbbi anyag kedvezően emeli a keverék forráspontját. A tablettás megoldás a „salétromsav“ egyszerű adagolását biztosítja, természetesen számításba- kell venni, hogy a káliumnitrát csökkenti a jelenlevő kénsav mennyiségét és alkalmazása után a roncsolás már nem a bemért kénsavmennyiséggel történik.
IRODALOM

Szép Ö., Grusz É. : Magyar Kémiai Folyóirat 
56—318. 1950.

Önműködő utántöltő és mosóberendezés kromatografiához
N Ó G R Á D Y  G Y Ö R G Y *Az adszorpciós és kromatográfiás eljárásokat egyre szélesebb körben alkalmazzák a bakteriológiai és szerológiai kutatásoknál. Különösen az antibiotikumok izolálása, tisztítása és dúsítása terén mutatkoznak igen használhatónak-Vizsgálataink során, melyben a b. asterosporus nyers hatóanyagának az asztazinnalc (Ráüss) tisztításával foglalkozunk, egyik fontos munkafázisa annak adszorpcióval történő dúsítása. Kísérleti feladatunkat kis mennyiségű adszorbensen nagy mennyiségű hatóanyagot tartalmazó oldószer lassú átáramoltatása, majd a tiszta oldószerrel való utánmosása képezte. Az ilyen munka azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy a kísérlet folyamán az oldatot gyakran kell utántölteni és az után- mosást a kellő pillanatban elvégezni. Az eljárás leírt formájában egy személyt lekötő feladatot jelent, ezért merült fel olyan berendezés elkészítésének gondolata, mely a kromatografálást az utánmosással önműködően és pontosan végzi.

A Körner-féle (1) utántöltő egyszerűsége mellett a feladat megoldására azért nem alkalmazható, mert az utánmosást külön kell elvégezni és a berendezés működése így ellenőrzést kíván. Az összes feladatok megoldására az alábbi készülék bizonyult megfelelőnek.1
Kisebb mennyiségű oldat feldolgozására alkalmas 

készülék leírása
Az átáramoltatandó folyadék mennyiségének 

megfelelő térfogatú, csappal (1. ábra,) ellátott 
hasas pipetta (A) felső szárába (2) csappal (3) el-

* Pécsi Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai 
Intézete.

1 Az eszköz modelljét Halász Lajos egyetemi 
üvegtechnikus készítette.

látott üvegcsövet (4) forrasztunk és az ábra sze
rinti meghajlítás után úgy vágjuk le, hogy végződ- 
dése (5) a pipetta kifolyó csövének végétől (6) leg

alább 40 mm magasságban legyen. A lefolyócső 
ellentétes oldalába (7) azonos méretű üvegcsövet 
(8) forrasztunk és azt az edény alakjához alkal
mazva gömbrész közbeiktatásával felső végén meg
hajlítjuk (9). A gömb arra szolgál, hogy meggátolja 
levegőbuborék által magával ragadott oldószernek 
a gumicsőbe való jutását. Az A edény felső szárát 
vízlégszivattyúval, a 8-as csövet B átmosóedény 
oldalcsövével — Kühne-szorítóval (10) ellátott 
gumicső alkalmazásával — kötjük össze. A B 
edény T-alakú üvegszárának felső folytatásába
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rúgós szorítós gumicsövet (11) és szívócsövet (12) 
szerelünk fel. A B  edény kifolyócsöve üvegcsap
pal (13) elzárható és meggörbített csőben (14) 
folytatódik. A kromatografáló cső (15) alsó ré
szébe TEííMemezt (16) teszünk, amelyre az ad- 
szorbens réteget és az azt fedő szűrőpapírt (17) 
helyezzük. Az üvegcsöveket parafával és cérná
val a szokásos módon egymáshoz rögzítjük.

A készülék működése. A kromatografáló cső
től még különálló berendezésen 1. az összes csapo
kat és szorítókat elzárjuk, majd 2. a 11-es szorí- 
tót és 13-as csapot megnyitva B edénybe a 14-es 
csövön keresztül felszívjuk a tiszta oldószert, utána 
a szorítókat és csapot zárjuk. 3. A megfelelő át
mérőjű kromatografáló csövet adszorpciónál rövid, 
kromatografálásnál hosszú adszorbens oszloppal 
megtöltve a tiszta oldószerrel át nedvesítjük. 4. Ki
nyitjuk az 1-es csapot és a pipetta végét (6) a fel
dolgozandó oldatba mártva azt vízlégszívóval -— 
mennyileges dolgozásnál a pipetta kalibrációs 
jeléig — felszívjuk, majd az 1-es csapot elzárjuk 
és a szívó működését megszüntetjük. A nyíl a 
szívás irányát jelzi. 5. A közös állványra^szerelt 
oldattal, illetve oldószerrel megtöltött berende
zést az ábra szerinti összeállításban a kromato
grafáló csőbe helyezzük, úgyhogy a 6-os és 14-es 
cső vége majdnem érintse az adszorbensre helye
zett szűrőpapírlapot. 6. A 3-as csapot lassan ki
nyitjuk, ekkor az A edényben lévő oldat mind
addig áramlik az adszorbensre, amíg az emelkedő 
folyadékszint el nem zárja a „levegőadagoló“ 4-es 
cső alsó nyílását (5). 7. Egyidejűleg kinyitjuk a 
10-es szorítót és 13-as csapot és megindítjuk a C 
szívópalackhoz kapcsolt vízlégszívó működését.

Az oldat önműködő utántöltése a folyadék- 
szint csökkenése révén mindaddig folytatódik, 
amíg az A edény ki nem ürül. Azután a B edénybe 
a 8-as csövön át levegő jut és megtörténik a tiszta 
oldószerrel való utánmosás a 14-es csövön keresz
tül. Ezzel a készülék működése befejeződött. 
A nagy nyilak a vízlégszívó szívási irányát, a kis 
nyilak csövek mellé rajzolva : a levegő áramlását, 
míg edénybe rajzolva, az oldat, illetve oldószer 
áramlását jelzik.

A kromatografáló cső méretét aszerint kell 
megválasztanunk, hogy az adszorbens oszlop fe
lett elegendő térfogat legyen a tiszta oldószer be
fogadására. Azt a nehézséget, hogy az oldat utolsó 
részletét ne hígítsa fel az utánmosó oldószer, úgy 
igyekeztünk kiküszöbölni, hogy a 6-os cső vége 
közvetlenül a szűrőpapír felszínére ér és a 14-es 
cső vége pedig ezzel egy magasságban van. Mivel 
a néhány mm-es oldalréteg leszívása gyorsan

megtörténik és az oldószeres utánmosás kis késéssel indul meg, így a felhígulás okozta esetleges veszteség — ha egyáltalán van, úgy — igen csekély.A berendezés kisebb átmérőjű csővel alkalmazva csak kis viszkozitású oldatokkal A- vizes alkohol, alkohol, aceton, organikus szolvensekkel

2. ábra.működik kifogástalanul, míg a viszkózusabb folyadékkal való munkánál nagyobb átmérőjű üvegcsövek szükségesek, különben az edények kiürülésében akadályok mutatkoznak. A megfelelő részek üvegből való elkészítése biztosítja az organikus szolvensekkel való dolgozás lehetőségét.Nagyobb mennyiségű (több liter) oldat ipari méretű feldolgozásánál a pipetta alakú edények helyett célszerű megfelelő méretű Deville-j)alac- kokat használni (2. ábra). A berendezés ilyen módosításban a leírttal elvileg azonosan működik, az A edénybe az oldatot, míg a B edénybe az utánmosó oldószert töltjük.
IRODALOM

1. Zechmeister-Cholnoky : Die Chromatographische Ad
sorptionsmethode. Wien, Springer, 1938.

Kezelés Ipari ciánmérgezéseknél
Ciánmérgezések esetén a legeredményesebb keze

lés a nátrlumnitrit és nátriumtioszulfát Intravénás 
adagolása. Addig is, míg ez megtörténhetik, a mér
gezettet friss levegőre kell vinni, a ciánnal szennye
zett ruhadaraboktól meg kell szabadítani. Mesterséges 
légzést kell azonnal alkalmazni és azt szünet nélkül 
folytatni, míg a mérgezett magához tér. Jó hatással 
van az amilnitrites belélegeztetés, melyet 5 percenként 
ismételni kell. Ha a börfelület jutott érintkezésbe a 
mérgező vegyülettel, a fertőzött helyet szappanos víz

zel lemossuk. Ha a mérgezés lenyelés útján keletke
zett és a mérgezett még öntudatnál van, gyomormo
sás alkalmazandó és ezt követően 500 ml 1%-os nát- 
riumtioszulfát-oldatot itatunk vele. Azokban az ipar
ágakban, ahol ciánmérgezések előfordulhatnak, a ke
zeléshez szükséges vegyszereket és injekciókat aján
latos állandóan készenlétben tartani. Az említett mód
szerekkel még komoly kollapszusok esetén is minden 
alkalommal sikerült a mérgezett életét megmenteni. 
Arch. Industr. Hyg. Occup. 4 (1951), 417. old.
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Meghalt Georgij Vladimirovics Akimov
Rövid ideig tartó betegség után elhúnyt a 

korróziókutatás legkiválóbb tudósa, G. V. Akimov. 
1901-ben született, 19 éves korától tagja volt 
Lenin és Sztálin pártjának. 17 éves korában ön
kéntesként jelentkezett a Vörös Hadsereg kötelé
kébe és fegyverrel a kezében küzdött új hazájáért. 
A háború befejezésével Moszkvába ment és be
iratkozott a technikai főiskolára. Tanulmányai 
elvégzése után kutatómérnökként dolgozik a 
repülőgépiparban (CAGI, VIAM). Itt kezdi el kor
róziós kutatásait. Munkájának elismeréséül a 
Szovjet Tudományos Akadémia 1939-ben levelező
tagjai sorába választja. 1940-ben a Tudományos 
Akadémián dolgozik és 1949-ben fizikai-kémiai 
intézetének vezetője lesz.

Úttörő munkát végez. () alapozza meg a szov
jet tudományos korróziókutatást. Elsőnek állított 
fel a Szovjetunióban korróziós laboratóriumot. 
200 korrózióval foglalkozó tudományos munkája 
jelent meg. Nevéhez fűződik a korrózió egyik leg
jelentősebb elmélete, a többelektródás elmélet. 
He ő dolgozta ki az elektród-potenciálok, a védő
filmek, továbbá a fémek szerkezeti korróziójának 
elméletét is.

Munkásságának egyik jellemző vonása, hogy 
legszorosabb kapcsolatot tartott fenn a tudomá
nyos kutatás és az ipar között. A nemzetgazda
ságilag oly fontos korrózió elleni harc legodaadóbb 
és leglelkesebb harcosa volt. Számos módszert dol
gozott ki a korrózió elleni védekezésre. Többek 
között jelentékeny része volt a rozsdamentes acé
lok kidolgozásában. Mérő módszerei megtalálhatók 
a világ valamennyi korróziókutatással foglalkozó 
laboratóriumában. A nagy honvédő háború alatt 
óriási munkát fejt ki a hadsereg részére szállítandó 
fegyverek korróziómentesítése érdekében. Kiváló 
tudományos és szervező munkájáért Akimovot 
háromszor tüntették ki Sztálin-díjjal.

Tudta, hogy mit jelent hazájának a korrózió 
okozta veszteség és tudta, hogy erre a nagy harcra 
jól képzett munkaerőkre van szükség. Tudomá
nyos munkája mellett nagy figyelmet fordított a 
fémek korróziója ellen küzdők kiképzésére. A cél 
érdekében különböző tanfolyamokat szervezett, 
de a felsőbb oktatás anyaga közé is felvétette a 
korróziót. Tankönyveket, kézikönyveket írt, hogy 
minél szélesebb körökkel megismertesse a kérdés 
jelentőségét. Számos kiváló tudóst nevelt és ipari 
szakmunkást képezett ki. Útmutatása alapján 
tanítványa, Tomasov tovább fejlesztette a több- 
elektródos elméletet. Nehéz lenne felsorolni mind
azokat, akik az általa megadott úton haladva ko
moly eredményeket értek el. A szovjet kormány 
igen nagyra becsülte a tudomány és az ipar fejlesz
tése érdekében végzett munkáját. A Párt pedig a 
legmesszebbmenően támogatta munkásságát. Két 
Lenin-érdemrendet kapott, a Munka Vörös 
Zászlója-érdemrendet és a Szovjetunió érdem
rendjét. G. V. Akimov — a kiváló kommu
nista tudós és hazafi — követendő példaként áll 
előttünk.

Akimov szerepét még a nyugati szaksajtó is 
elismerte. A Metál Progress 1951. augusztusi 
száma többek között a következőket írja : „A 
legjobb korróziós könyvek egyike G. V. Akimov 
„Fémek korróziójának elmélete és tanulmányozá
sának módszere“ című műve, melyet a Szovjet 
Tudományos Akadémia 1945-ben adott ki. Igen 
kiváló, átlagon felüli könyv. Bár könyve 4J4 lap 
terjedelmével nem közelíti meg Uhlig „Korróziós 
kézikönyv“-ét, Akimov könyve azonban sok ere
deti közleményt is tartalmaz és sok olyan részt, 
melyből a korróziót tanulmányozók tanulhatnak.“ 

„Akimov kétségtelenül elsőosztályú tudós', 
állapítja meg a Metál Progress, „bármelyik köny
vének fordításban óriási sikere lenne“.

Hazai korróziókutatásunkban számos mód
szerét alkalmazzuk mi is sikerrel. Mérőmódszerek
kel foglalkozó kézikönyve, mely fordításban meg
jelent, számos tudományos és ipari kutatólabora
tórium fontos és nélkülözhetetlen könyve.

Akimov olyan országban vívta óriási küzdel
mét a korrózió ellen, amelynek millió és millió 
tonnás érckészletei vannak. Mennyire fontos, hogy 
kövessük példáját mi, kiknek aránylag csekély 
készletek állanak rendelkezésünkre.

Szomorú szívvel hajtjuk meg az emlékezés 
zászlóját a nagy tudós előtt.

Bácskai Gyula

Kérdés— Felelet
Kérdés.

Milyen célokra használhatók a saválló lakk 
és festékbevonatok és melyek ezeknek beszer
zési lehetőségei ?
Felelet.

Készülékek és berendezések védelmére a vegy
iparban főleg ott alkalmaznak ecsetelt vagy felszórt 
lakk- és festékbevonatokat, ahol más típusú sav
álló védőrétegek — pl. ragasztott műanyagfóliák 
vagy gumibevonatok — felvitele megoldhatatlan. 
Nehezen hozzáférhető felületeken, vezetékeken 
és más szerkezeti részeken igen gyakran ez az 
egyedüli lehetőség. Megfelelő ecsetelési vagy por
lasztási technikával, néha kiöntő eljárással szinte 
bármely felület bevonható, így pl. csővezetékek 
belső festése is elvégezhető.

Figyelembe kell azonban venni, hogy az emlí
tett —- rendszerint több mm vastagságú rétegek
kel ellentétben az oldószer elpárolgása és a szára
dás után visszamaradó lakk vagy zománcréteg 
rendkívül vékony. Vastagsága átlag 10—25 mik
ron és még többréteges festékrendszer esetében 
sem haladja meg a védőfilm vastagsága a tized- 
milliméteres nagyságrendet. Teljesen pórusmentes 
lakkréteg pedig éppen az oldószeres felvitel követ
keztében nincsen.

Ezek a körülmények természetesen határt 
szabnak a védőképességnek is. A másik korlátozó
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tényező a szárítási lehetőség kérdése. Lehet-e a 
lakkot magasabb (150—200 C°) hőmérsékleten 
beégetni, vagy csak közönséges hőmérsékleten 
száradó anyag jöhet számításba.

A levegőn száradó saválló lakkok közül híg 
és közepes erősségű savaknak huzamos ideig ellent- 
állnak a klórkaucsuk és vinylpolimer v. kopolimer 
kötőanyagú készítmények, oldhatatlan ellenálló- 
képes pigmentekkel. (Pl. vasoxidvörös, titán- 
dioxid, siliciumkarbid) színezve. Ezek a rétegek 
kb. 60—80 C° hőmérsékletig állandóak.

Átmeneti igénybevételt 30—40 C° hátárig, 
gyenge savakkal szemben nitrozománcok is el
bírnak.

Lényegesen jobb védőhatás érhető el beége
tett bevonatokkal. Számos fenolformaldehid mű
gyanta alapú lakkbevonat igen ellenálló filmet ad. 
Különösen jól beváltak a belsőleg lágyított fenol- 
formaldehidgyantás lakkok és zománcok. Ezek 
170—190 C°-on beégetett rétegei a kellő saválló
képesség mellett megfelelően rugalmasak, jól tapad

nak az alapfelülethez és mechanikai hatásokkal 
szemben is ellenállóak. Még jobb tulajdonságúak 
a lakkipar legújabb termékei, az etoxilingyanták. 
A velük készült bevonatok savállósága és rugal
massága még fokozottabb és egyaránt jól bevál
tak vas- és színes-, illetve könnyűfém bevonására. 
A pigmentálás minden esetben csak a már említett 
sav- és hőálló pigmentekkel történik.

A saválló festékek alapanyagait ezidőszerint 
üzemi méretekben belföldön még nem gyártják, 
így az említett lakkok és zománcok közül jelen
leg csak néhány típust állít elő a hazai ipar ; 
Levegőn száradó bevonatok céljaira vinyl- 
kopolimer alapú saválló zománcokat és fenol
formaldehid műgyanta alapú beégető saválló 
lakkokat és zománcokat.

Bármely saválló bevonat alkalmazásánál egyik 
döntő alapfeltétel a fémfelület gondos tisztítása 
és előkészítése, mert csak így biztosítható a jól 
tapadó, ellenálló védőréteg.

Ellinger Emilné

Műszaki szemle
Golyósmalom robbanása

Egy golyósmalomban 4,5 kg alumlniumport, 240 g 
stearinsavat és 7 1 széntetrakloridot dolgoztak fel. 4—5 
óra múlva a készülék felrobbant, szétrombolta a helyi
séget és megölt két munkást, akik a szomszéd teremben 
dolgoztak. A vizsgálatok azt .mutatták, hogy az alumí
niumnak nemcsak széntetrakloriddal, hanem más kló
rozott szénhidrogénekkel képezett keveréke (di- vagy 
triklóretilén) is felrobbanhat.

Angew. Chemie 65. 5. sz. (1953.)
K. E.

Klorofill mint szagtalanító szer

Néhány évvel ezelőtt olvashattuk az amerikai lapok 
hírrovatában, hogy komoly tőkebefektetéssel klorofill
gyárak létesültek. Ezek a létesítmények körülbelül egy- 
időben keletkeztek és méltán várhatták nagy érdeklő
déssel a vegyészek, hogy a jelzett nagy kapacitással elő
állított klorofill hol fog felvevő piacra találni.

Röviddel később arra vonatkozóan olvashattunk 
közleményeket, hogy a klorofillnak szagmentesítő hatása 
van és például fogpasztában jó eredménnyel használható. 
Ezen kérdés körül azután megindult a vita a nyugati 
lapokban, sőt komoly orvoskongresszusok napirendjén 
szerepelt ez a tóma.Brocklehurst (British Medical Journal, 
No 4809, 541) eredménytelenül kezelt betegeket nagy 
mennyiségű klorofillal, azok székletének és vizeletének 
szaga nem változott.

Erre Mitchell válaszolt és részletesen megvizsgálta a 
gyógyászatban használt készítmények összetételét, meg
állapítva azokról, hogy azok a klorofill bomlási szárma
zékainak réz-vegyületei. Szerinte a vízoldható klorofilli- 
nek szagtalanító hatása szelektív : organikus és anorga
nikus szulfidokra terjed k i ; a rossz szájszag befolyásol
ható lesz klorofill tartalm ú rágógumivul, azonban az 
izzadságszag eltüntetésére ez nem alkalmas. (Chemical 
Age 68, 409, 415, 443.)

Kíváncsian várjuk, hogy a klorofill milyen karriert 
fog még befutni az amerikai tudomány támogatásával 
a  fogpaszta és a rágógumi után.

Biztonsági berendezés acetilént előállító üzemek részére
Nyomás alatt állá acetilénnél messzemenő biztonsági 

intézkedéseket kell tenni a gáz bomlásának megakadá
lyozására, mert a súlyos balesetek legnagyobb részét ez 
okozza. Olyan üzemrészeknél, ahol a gáz csupán a fej
lesztő alacsony nyomása alatt áll, súlyosabb balesetek 
nem szoktak történni. Ha bármily csekély tűzgóc vehető 
észre, akkor legelsősorban azonnal nyomásmentesíteni 
kell a gázvezetékeket, utána pedig nitrogénárammal 
átöblíteni; ez szinte pillanatszerűen eloltja a tüzet. 
Ezután következik a töltőkompresszorok leállítása, a 
fejlesztőtérből jövő vezetékek elzárása, a fejlesztő leállí
tása és a bombatöltő terekbe víz permetezése, továbbá 
vészjel leadása. A cikk rajzot mutat be egy nyomó- 
vezetékről és ezzel kapcsolt automatikus berendezésről. 
Az üzem bármely részéből érkező jelzésre a vezetékben 
a nyomás leesik és az előbb említett összes biztonsági 
intézkedések automatikusan bekövetkeznek. Ez a fel
szerelés az eddigi gyári tapasztalatban tökéletesen bevált.

Chemie Ingenieur Technik. 25. 51. (1953.)
K. E.

Fogak bemarődása borkősav-portól

A pezsgő-keverékek készítésénél, valamint a cu
korkagyártásnál őrölt borkősavat kevernek más por
alakú anyagokkal. Egy üzem levegőjében 7,7% sza
bad és 22,5% kötött borkösav-por volt kimutatható. 
A helyiségben dolgozók metszőfogait a borkösav-por 
erősen károsította. Kezdetben érdesség észlelhető a 
fogak felületén, majd mind erősebb bemaródások mu
tatkoznak, évek múlva a fog elszínezödik és a dentin- 
állomány szabaddá válik. Panaszok már 3 hónap után 
jelentkeztek, komolyabb károsodás kifejlődése 1—2 év 
után mutatkozott. Legjobb védekezés a jó szellőzés, de 
megfelel gázálarc használata is.

British J. Ind. Med. 3 (1951), 179. old.
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Korszerű megoldás fémhigany-mérgezések 
megakadályozására

A higanymérgezések néhány évtized előtt igen sok 
áldozatot szedtek. Régen a legtöbb áldozat a higany
metallurgiában, a cinnober feldolgozásánál volt. Ké
sőbb a tűzaranyozás, majd a tüköripar adta az áldo
zatokat. Miután a tüköriparba bevezették a nem mér
gező higanyvegyületeket, a mérgezések szinte egy csa
pásra megszűntek. Súlyos mérgezések voltak a kalap- 
készítő-, a barométer-, hőmérő- és az izzólámpa-iparok
ban. Jelenleg a legnagyobb veszély az önműködő jel
ző- és irányító-készülékek, a higanyos kapcsolók, a 
higanylégszivattyúk előállításánál van, úgyszintén a 
higanyfinomításnál. A felsorolt készülékeknél a higany 
nem nélkülözhető, összeszerelésüknél viszont elkerül
hetetlen, hogy a töltögetéseknél a higany ki ne foly
jon. Egy ilyen készülékeket gyártó üzem ügyesen ol
dotta meg a higany. ártalmatlanná tételét és össze
gyűjtését. A helyiség padlóját, ennek egyik sarka felé 
lejtősen képezték ki. A helyiség padlóját 75 mm ma
gasan áramló víz borítja, a vízszint magasságát és 
az áramlást a sarokban lévő túlfolyó szabályozza. A 
padlóra helyezett vasrács biztosítja, hogy a dolgozók 
a vízszint felett szárazon közlekedhessenek. A le
csepegtetett vagy lecsorgó higanyt a vízáramlás a lej
tős padlón a túlfolyóhoz tereli és a fém a körü
lötte lévő csatornában gyűlik össze, ahonnan veszte
ség nélkül visszanyerhető. A berendezésre fordított 
költségek bőségesen megtérültek; a higanymérgezé
sek teljesen megszűntek, feleslegessé vált az állandó 
orvosi ellenőrzés. A berendezés elkészítése kevés költ
séget igényel, az egyébként veszendőbe menő higany 
visszanyerése egymagában fedezetet nyújt erre.
Brit. J. Ind. Med. 4 (1951), 271. old.

Borberitz Károly

O. O. Rjabinovics és Sz. V. Adelszon : ,,Az ásvány- 
olajfeldolgozőipar eljárásai és készülékei“ c. könyvének 
magyar fordítása ,,A Nehézipar Könyvei“ sorozat 64. 
köteteként 1951-ben jelent meg. — A könyv az ásvány
olajfeldolgozóipar folyamatainak és legfontosabb készülé
keinek leírását, valamint e készülékek technológiai számí
tásának elvi alapjait és módszertanát tartalmazza. A ki
terjedt tárgykört a könyv 10 fejezetben, tömör, de világos 
fogalmazásban tárgyalja. Az elméleti fejtegetéseket

mindenütt közvetlenül számpéldák követik, melyek az 
egyes egyenletek ill. számítási módszerek gyakorlati 
alkalmazását szemléltetik.

Az ásványolajiparban legkiterjedtebben használt 
mértékegységek (súly, térfogat, molszázalék) ismertetése 
után a szénhidrogének és szénhidrogénelegyek legfon
tosabb fizikai-kémiai tulajdonságaival ismerkedünk meg. 
A fajsúly, molekulasúly, átlagos forráspont, karak- 
terizációs faktor, viszkozitás, gőznyomás, kritikus állan
dók, fajhő, olvadás- és párolgáshő, hőtartalom, hő
vezetőképesség, reakcióhő, égéshő fogalmát és ásvány
olaj technológiai használhatóságát ismertetik az első 
fejezetek, a többé-kevésbbé bonyolult grafikonok, kép
letek és gyakorlati fontosságú empirikus összefüggések 
részletes magyarázatával együtt.

A következő fejezetek a hőátszármaztatást és külön
böző fajait, a közvetlen és közvetett tüzelésű berendezé
sek, továbbá a kondenzálás és hűtés módjait, berendezé
seit és a méretezésűkhez szükséges hőtani és hidrodina
mikai számításokat ismertetik az ásványolajiparban 
fellépő feladatokkal kapcsolatban.

Értékes fejezet foglalkozik az ásványolajipar leg
általánosabb műveletével, a lepárlással és a rektifikáció- 
val. Közérthető fogalmazásban tárgyalja az elméleti 
alaptörvényeket, a gőz-folyadék egyensúlyi viszonyokat, 
két- és többkomponensű rendszerek párolgási és konden- 
zálási jelenségeit és az egyensúlyi elpárologtatás, vala
mint a vízgőzdesztilláció szabályait is. A rektifikálási 
folyamatot az anyagmérleg és hőforgalom segélyével 
jellemzi. Ismerteti az elméleti tányérszám meghatározá
sára alkalmas számítási és grafikus módokat, a rektifikáló 
oszlopok fajait, hőmérsékleti viszonyait és főbb méretei
nek számítási módját, binér elegyekre és multikompo
nens (ásványolaj) elegyekre egyaránt.

A következő fejezetek a folyadékokkal kapcsolatos 
ásványolaj ipari műveletek (keverés, ülepítés, szűrés, 
centrifugálás) ismertetését és számítási módjait, továbbá 
a gázokkal kapcsolatos műveleteket (gáztisztítás, ab
szorpció, deszorpció) tartalmazzák. Külön fejezet fog
lalkozik az adszorpcióval és az adszorbensek számításával. 
Az utolsó fejezetben részint bizonyos kiegészítő ásvány
olajipari műveletek (szilárd testek aprítása, osztályozása, 
szállítása, szárítása), továbbá az extrakció alapvető 
szabályainak ismertetése s végül a korszerű katalitikus 
eljárások reaktorainak kivitelezési és számítási módjai 
találhatók.

A könyv alapvető és hézagpótló munka a magyar 
nyelvű ásványolajtechnológiai szakirodalomban. Nagy
mértékben hozzá fog járulni a hazai ásványolaj technoló
giai tudományos munka, szakoktatás és ipar fejlesztésé
hez. Kováts Gábor

Hírek
A Vegyipari Minisztérium jelenti :

Az Országos Találmányi Hivatal az újítómozgalom 
fejlesztése érdekében meghatározott feltételek mellett 
és negyedévi kiértékeléssel versenyt indított, hogy melyik 
minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatok újítási 
eredményei a legjobbak.

Az első negyedévi versenyt a vegyipari minisztérium 
irányítása alá tartozó vállalatok dolgozói nyerték, az 
alábbi eredmények alap ján : A benyújtott kb. 8000 
újítási javaslatból 4000 javaslatot elfogadtak és ezekből 
3800 újítást megvalósítottak. A negyedév folyamán 
benyújtott újítási javaslatok elő kalkulált gazdasági ered
ménye 44 482 000.—- Ft, az utókalkulációval kiértékelt 
javaslatok gazdasági eredménye pedig 46 765 000.— Ft.

Összehasonlítva az ezóvi eredményt az 1952. év 
azonos időszakában elért eredménnyel, a vegyipari 
minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatok újítási 
mozgalmában a következő fejlődés állapítható m eg:

Benyújtott újítási javaslatok száma 81%-kal, 
elfogadott „ „ „ 86 „
bevezetett ,, ,, ,, 95 „
előkalkulált gazdasági eredmény 65 „
utókalkulált ,, ,, 114-5 ,,

emelkedett.
1953. április hónapban a vegyipari minisztérium 

újítási osztályához beérkezett és bevezetésre került leg
jobb újítási javaslat a Krisztinkovics Béla és György 
Győző, a Ruggyantaárugyár dolgozói által benyújtott 
„Dumper-köpenyek konfekciójának változtatása“ tárgyú 
javaslat volt. A javaslattal egy év alatt elérhető meg
takarítás közel ötmillió forint. Éz az újítás a Ruggyanta
árugyár önköltségét jelentős mértékben csökkenti. 
A javaslat lényege az, hogy a „Dumper“ autókerék 
gumiabroncsainak gyártásánál ezideig használt pamut- 
szövet betétek helyett, kisebb betétszámú, de nagyobb 
szilárdságú műselyemszövet betétet alkalmaznak. Ez a
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konstrukció az anyagmegtakarításon kívül minőségi 
javulást is jelent, mert a gumiabroncsok a betét nagyobb 
szilárdsága és rugalmassága folytán lényegesen tartó- 
sabbak az eddigieknél.

Kitüntetések
A vegyipari miniszter a munkásosztály nemzetközi 

ünnepe, május 1-e alkalmából a vegyipar területén vég
zett kiemelkedő munkájukért a „vegyipar kiváló dol
gozója“ kitüntető jelvénnyel jutalmazta a következő 
dolgozókat :

Benkó Vilmos mérnök, Vegyipari Minisztérium, 
Tervfőosztály,

Mészáros József főelőadó, Vegyipari Minisztérium, 
Ált. Oktatási Osztály,

Kiss Bálint főrevizor, Vegyipari Minisztérimn, 
Főkönyvelőség,

Kónya Sándor főmérnök, Vegyipari Minisztérium, 
Műszaki Feji. Főosztály,

Szekeres Oábor főmérnök, Vegyipari Minisztérium, 
Műszaki Feji. Főosztály,

Dr. Gsákvári György főmérnök, Vegyipari Miniszté
rium, Anyagell. Igazg.,

Szecsei Gyula előadó, Vegyipari Minisztérium, Anyag
ell. Igazgatóság,

Fenyő Elek főelőadó, Vegyipari Minisztérium, Beru
házási Igazgatóság,

Kiss István mérnök, Vegyipari Minisztérium, Szer
vetlen Vegyipari Igazgatóság,

Jánosi Ferenc csoportvez., Vegyipari Minisztérium, 
Gumiipari Igazgatóság,

Láng Tibor vegyészmérnök, Vegyipari Minisztérium, 
Gyógyszeripari Igazgatóság,

Gyárfás István előadó, Vegyipari Minisztérium, Szén- 
feldolg. Vegyipari Igazgatóság,

Keresztes János beruh. felelős, Vegyipari Miniszté
rium, Szerves Vegyipari Igazgatóság,

Kristóf Pál gépészmérnök, Vegyiműveket Tervező 
Vállalat,

Szabó Zoltán vegyészmérnök, Vegyiműveket Tervező 
Vállalat,

Bálint Ferenc csőszerelő, Vegyiműveket Szerelő Váll. 
Végh László anyagbeszerző, Vegyiműveket Szerelő 

Vállalat,
Szakonyi Mihály éjjeliőr, Vegyiműveket Szerelő Váll., 
Steiner György osztályvezető, Vegyipari Készletező 

Vállalat,
Henc János művezető, Ásványolaj Tartályszerelő és 

Karbantartó Vállalat,
Balogh János technikus, Fémipari Kutató Intézet, 
Tóth Imre technikus, Kenőolaj Ellenőrző Intézet, 
Dr. Toldy Lajos kút. m ., Gyógyszeripari Kutató Int., 
Alföldi László kutató m., Gyógyszeripari Kutató Int., 
Steingaszner Pál kutató m., Nagynyomású Kísérleti 

Intézet,
Dúsa Gyula főművezető, Nagynyomású Kísérleti 

Intézet,
Kerényi Ervin kutató m., Magyar Ásványolaj és 

Földgáz Kísérleti Intézet,
Bartha Zoltán kutató m., Gumiipari Központi 

Laboratórium,
Matolcsi Kálmán kutató m., Szerves Vegyipari Ku

tató Intézet,
Gróz Péter kutató, Szerves Vegyipari Kutató Intézet, 
Schreiner Rózsa laboráns, Nehózvegyipari Kutató 

Intézet,
Pósfalvi László szakmunkás, Nehézvegyipari Kutató 

Intézet,
Horváth János bauxitelőkészítő, Ajkai Timföldgyár, 
Oroth Márton csoportvezető, Almásfüzitői Timföld

gyár,
Gartai Papp K. brigádvezető, Magyaróvári Timföld

gyár és Műkorundgyár,
Vadászlaki Géza előmunkás, Ajkai Timföldgyár, 
Hortobágyi István művezető, Vegyészeti Gyár, 

Maszobai,
Tyutynnkov Simon csoportvezető, Műszaki Gumi

gyár,

Haász Lőrinc szakmunkás, Nagytétényi Gumigyár, 
Mezei István lemezvulkanizáló, Autókémia Vállalat, 
Molnár Jenő tapaszfaragó, Autókémia Vállalat, 
Tóth Lászlóné szakmunkás, Ruggyantaárugyár, 
Fehér József né csoportvezető, Ruggyantaárugyár, 
Molnár János szakmunkás, Ruggyantaárugyár, 
Gellert Mihály csoportvezető, Chinoin.
Dr. Varga Andor fődiszpécser, Chinoin,
Dr. Zanyi Jenő főkönyvelő, Egyesült Gyógyszer és 

Tápszergyár,
Herczeg Jenő üzemvezető m., Chinoin, 
özv. Tóth Lajosné csomagoló, Chinoin,
Mézes Ferenc csoportvezető, Chinoin,
Fülöp István csoportvezető, Chinoin,
Szász Kálmán üzemvezető mérnök, Kőbányai Gyógy- 

szerárugyár,
Kuchár Tivadarné kalkulátor, Kőbányai Gyógyszer- 

árugyár,
Tóth Ferenc szakmunkás, Egyesült Gyógyszer és 

Tápszergyár,
Demény Sándor művezető, Egyesült Gyógyszer és 

Tápszergyár,
Dr. Weisz Rezsóné osztályvezető, Chinoin,
Ócskái György csop.-vezető mérnök, Magyar Pharma 

Gyógyszergyár,
Csáki Géza szakmunkás, Magyar Pharma Gyógyszer- 

gyár,
Iszkai Tibor mérnök, Maszolaj Központ,
Hejusz József kristályosító, Maszolaj Ásv. olajipari 

Vállalat, Csepel,
Farkas Károly osztályvezető, Maszolaj Kőolajterm. 

Vállalat, Lovászi,
Csizmadia József telepvezető, Maszolaj Ásványolaj- 

vezeték Vállalat, Siófok,
Belényessi Zoltán művezető, Maszolaj Ásványolaj 

Gépgyár, Budapest,
Havrán János szivattyús, Maszolaj Ásványolaj ipari 

Vállalat, Pét,
Varga Ferenc csoportvezető, Maszolaj Lardoline 

Vegyigyár,
Horváth János esztergályos, Maszolaj Ásványolaj- 

ipari Vállalat, Szőny,
Verdes Miklós brigádvezető, Maszolaj Ásványolaj

ipari Vállalat, Nyírbogdány,
Franyó János csomagoló, Műszéntermelő Vállalat, 
Novák József csőszerelő, Pécsi Kokszművek,
Mátis Imre h. művezető, Budapesti Gáz- és Koksz

művek,
Göndör I. János bet. munkás, Budapesti Gáz- és 

Kokszművek,
Gyurics Károly szakmunkás, Dorogi Szénfeldolgozó 

Vegyipari Vállalat,
Tóth Lajos fűtő, Dorogi Szénfeld. Vegyip. Vállalat, 
Rónai László főművezető, Hydroxigéngyár,
Kiss Sándor csoportvezető, Ipari Robbanóanyag

gyár,
Gyengő Béla üzemvez. mérnök, Ipari Robbanóanyag

gyár,
Trombitás Jenő P. S. üzemvezető, Budapesti Kén- 

savgyár,
Kriszt János csoportvezető, Budapesti Kénsavgyár, 
Báli József lakatos, Tiszamenti Vegyiművek, 
Bognár Bálint kemencemunkás, Tiszamenti Vegyi

művek,
Tóth Viktória szakmunkás, Tiszamenti Vegyiművek, 
Fedor II. Mihály brigádvezető, Vegyi és Porfesték

ipari Vállalat,
Ulrich Antal főművezető, Péti Nitrogénművek, 
Dezső Gábor csoportvezető, Péti Nitrogénművek, 
Szentmiklósi Imre főmérnök, Péti Nitrogénművek, 
Kovács Kálmánná festékmunkás, Soroksári Festék

ipari Vállalat,
Fidler László csoportvezető, Ipari Segédanyaggyár, 
Mátyás Lajos igazgató, Veszprémmegyei Festékgyár, 
Bognár József üzemvezető, Veszprémmegyei Festék

gyár,
Verner Gyula főmérnök, Colorchémia,
Kemeres Imre üzemvezető, Colorchémia,
Simon József csoportvezető, Kőbányai Műanyaggyár, 
Marcinkovits Rezsőné s. munkás, Magyar Viscosagyár, 
Szebelédi Mihály csoportvezető, Magyar Vegyiművek.
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EGYESÜLETI  HÍ REK
A polarográfiai szakosztály hírei

1952. november 6—27. között a Mérnöki Tovább
képző Intézet rendezésében kéthetes egósznapos polaro- 
gráfiai tanfolyamét tartottunk. A tanfolyamot Cieleszky 
Vilmos dr. vezette 10 előadó közreműködésével. A tan
folyamon ipari kutató intézetektől és üzemektől összesen 
23 szakemoer vett részt.

1953. február 13-án Debrecenben az Egyesület 
helybeli tagozata polarográfiai ankétet tarto tt. Az anké
ten Imre Lajos egyetemi tanár, a kémiai tudományok 
kandidátusa elnökölt. Az ankéten Cieleszky Vilmos dr., 
mint vendégelőadó a polarográfia alapjairól ta rto tt 
előadást, majd Kelentei .Barna dr. (Gyógyszertani 
Intézet): A polarográfia az orvosi kutató munkában 
cimmel ismertette a polarográfia felhasználási területeit. 
Kocsár László dr. (Kórélettani Intézet) intézetében 
végzett vizsgálatok alapján számolt be a polarográfia 
feinasználásáról a gyakorlati és kutató munkában. 
Az ankéten a vegyész kartársakon kívül nagyszámban 
vettek részt az Orvos Egyetem elméleti és klinikai 
intézeteinek szakemberei is. Az ankéten elhangzott 
előadásokat élénk vita követte.

1953. március 5-ón a szakosztály klub-estet tartott. 
Érmek keretében Bodor Endre dr. és Bungor Ernő dr. 
beszámoltak az 1952. év augusztusában te tt prágai 
tanulmányútjukról. Ezután Cieleszky dr. ismertette 
a Magyarországra érkezett újabb polarográfiai szak
könyveket, majd a dokumentáció megszervezésének 
irányelveit beszélték meg a jelenlévők. Megállapodtak 
abban, hogy 1953. január 1-től megjelenő metodikai 
cikkeket rendszeresen, referátumok tormájában fogják 
feldolgozni. A referátumok elkészítését 17 kartárs 
vállalta. A szakosztály az 1952. óv végéig megjelent 
polarográfiai szakirodalom áttekintésének megkönnyí
tésére elhatározta, hogy Heyrovsky bibliográfiájának 
alapján betűrendes tárgymutatót fog összeállítani és 
erre Bodor és Cieleszky kartársakat kérte fel. A tárgy
mutató, mely előreláthatólag 1953. júliusára készül el, 
sokszorosított formában fog a szakosztály tagjainak, 
valamint az érdeklődőknek rendelkezésére állni.

*
Az Egyesület legutóbbi elnökségi ülése dr. Mázcr 

László kartársat — analitikai szakosztályunk titkárát 
—■ dicséretben és könyvjutalomban részesítette — az 
Egyesület minőségi mozgalmának keretében megren
dezett sikeres ankét megszervezéséért.

*

Ugyancsak az Egyesület minőségi mozgalmának 
keretében alakult meg és dolgozik a gumiipari selejt- 
analízis bizottság. A bizottság munkabervébe vette az 
egyes fontosabb gumiipari gyártmányok jellemző se- 
lejtjeiről nomenklatúra készítését, egységes gyártás
közi ellenőrzési rendszer kidolgozását, továbbá javas
lat kidolgozását a legjellemzőbb hibák elkerülésére.

*

Második féléves munkatervünk összeállításával 
kapcsolatban szeretnénk mindjobban tagjaink speciá
lis érdeklődési körét is kielégíteni. Ezúton kérjük fel 
tagjainkat, hogy közöljék különleges érdeklődési körü
ket, egyrészt azért, hogy egyes szakosztályaink mun
kájánál azt figyelembe vehessük, másrészt azért, hogy 
ennek megfelelően alakítsuk előadás- és munkabizott- 
ság-programmunkat.

Az Egyesület tervgazdasági munkájának megerő
sítésére — Elnökségünk határozata értelmében -— 
megalakult a Központi Tervgazdasági Bizottság. Ve
zetője: Bontó László elvtárs. A bizottság részletes 
programmját következő számunkban ismertetjük.

*
MÜSZINTTERV-bizottságunk három iparági albi

zottságot alakított. Ezek az albizottságok a követ
kező iparágakban dolgoztak: gyógyszeripar, szervetlen 
vegyipar, gumiipar. Megvizsgálták a Kőbányai Gyógy
szergyár, a Budapesti Kénsavgyár és a M. Ruggyanta- 
árugyár 1953. évi MÜSZINTTERV munkáját. A szer
zett tapasztalatokat a f. hó 17-én megrendezendő an
kéten ismertetik, és egyben javaslatot is dolgoznak 
ki az 1954. évi MÜSZINTTERV-ek elkészítésére. A 
bizottság tapasztalatait a Vegyipari Minisztérium ren
delkezésére bocsátja.

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai 
Tudományok Osztályának Közleményei

3. évfolyam 1. szám tartalomjegyzéke
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difenilamin (variaminkék) mint új redox-indikátor.
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kája.
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Magyar Kémikusok Lapja
Chelate-komplex képződés jelentősébe az a™itiksy|^émiában I.

Komplexometriás titrálások \ —TUtK̂ ,^
K Ö R Ö S  E N D R E *

Az elmúlt évek során Schwarzenbach és ' 
munkatársai egy elvileg egészen új térfogatos 
módszert dolgoztak ki, melynek elméleti kérdéseit 
is messzemenően tisztázták. Ezen új módszer el
méleti alapjai röviden a következőkben foglal
hatók össze.

Elméleti áttekintés (1)

Léiüis 1938-ban a „Savak és bázisok“ c. mun
kájában azt a megállapítást tette, hogy majdnem 
minden elem képes bizonyos vegyületeiben sav
ként viselkedni. Az analitikai kémia szempontjá
ból ez a megállapítás igen jelentős, ugyanis a sa
vak meghatározása aránylag könnyen elvégezhető 
s így új módszerek kidolgozására nyílik lehetőség. 
A legutóbbi időkig azonban ez az elgondolás nem 
bizonyult termékenynek. A Lewis által példaként 
említett vegyületek (S03, BC13, SnCl4 és AgC104), 
melyek aminekkel abszolút dioxánban, éterben 
vagy benzolban titrálhatók, alárendelt jelentő
ségűek s az elmélet elterjedését nem segítették 
elő,

Savi tuLíjdonságúaknak tételezte fel SidgwicJc 
a vize3 oldatban létező kationokat, melyek 
elektronpár-akceptorként szerepelnek, ha elektron- 
pár-donorral (pl. ammóniával) reagálnak. Ha meg 
is egyezünk abban, hogy ezen reakciók ugyan
olyanok, mint a hidrogénion és a bázis közöttiek, 
meg kell állapítanunk, hogy a Lewis által említett 
egyik feltétel, mely a savak és bázisok jellemzője, 
a titrálhatóság, itt nem teljesül.

A fémkomplexek és a hidrogónkomplexek 
képződésével járó szabad energia változás nagyság
rendileg megegyező. Példaképpen hasonlítsuk össze 
egy hidrogénkomplex stabilitási állandóját

H+ +  H3N -* H4N" ; KA =  109-3
a réz(II)tetramin-ion stabilitási állandójával :

Cu2+ +  4H3N -> [Cu (NH3)4]2+ ; Ku =  ÍO12.6
Itt elsősorban a koordinációs számban van eltérés. 
A fémionnál a szabad energia a négy ligandum 
között eloszlik s egy ammónia megkötése sokkal 
kisebb energiaváltozással jár, mint a protonnál. 
A helyzetet még az is kedvezőtlenül befolyásolja,

* E. L. T. E. Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Intézete.

A Magyar Kémikusok Egyesülete analitikai an 
kétjén, 1953. ápr. 13-án elhangzott előadás.

hogy a ligandum-addíció nem egy lépésben megy 
végbe.

Ebből következik, hogy a Cu2+ -— H3N re
akció titrálási görbéje, hasonlóan a többprotonos 
savak görbéjéhez, nem mutat éles töréspontot.

1. ábra.
H + -j~ H.N —> N H, reakció titrálási görbéje.

A 2. ábrából látható tehát, hogy a réz(II)-ion 
ammóniával nem titrálható. Érdemes megjegyezni 
azonban, hogy a réz(II)-ion koncentráció ugyan
olyan kis értékre csökken le, mint a hidrogénion 
koncentráció. A görbe lefutásában mutatkozó 
differenciát elsősorban a lépésben addicionálódó 
ligandumok okozzák. Ha részletreakciók nem vol
nának, csak a Cu2+ -j- 4H3N -> [Cu (H3N)4]2+ 
folyamat menne végbe, akkor a titrálási görbe a
2. ábra B szerint futna le. — A komplex stabili
tási állandójának növekedtével a görbe lefutása 
egyre meredek ebbé válik.

A fentiekben leírtak alapján nyilvánvaló, 
hogy a fémionok komplexképződésen alapuló 
(komplexometriás) meghatározásához ideális eset
ben két feltételnek kell teljesülni:



194 M agyar Kém ikusok  Lapja. V i l i .  évf.  7.  sz. Kőrös E.: Chelate-komplex képződés jelentősége1. a komplexképződési reakció egy lépésben játszódjék le,2. a képződött komplex stabilitási állandója nagy legyen.Mindkét feltétel többé-kevésbbé teljesül, ba ammónia helyett chelate-komplex képzésére alkalmas vegyületet alkalmazunk. A stabilitási állandó már akkor is jelentősen (102 — 104-el) megnő, ha öttagú chelate-gyűrű képzésére alkalmas bifunkciós csoportot helyezünk az egyszerű ligandumok helyére.

2. ábra.
Cu2 +  4H3N —* [Cu(NH3)4]2"̂ reakció titrálási görbéjeAz 1. táblázat a réz(II)-ion és zink-ion néhány amminkomplexének 20°-on 0,1 ionerősségű oldatban mért stabilitási kitevőjét tartalmazza. (A nem egy lépésben addicionálódó ligandumoknál az egyes lépéseknek megfelelő stabilitási kitevők külön vannak feltüntetve.)

Ligandum log K ^u

Ammónia H3N ........................ { J J j  jj-J
Etiléndiamin H2N(CH2)2NH, 10,7; 9,3

Triamino-
trietil-
amin

CH3— ch,—  nh2 

N— CH2—-CH — NH2

Ns' ch— CH—  nh2

18, 8;

1 . tá b lá za t  

log KZn 
2,2; 2,3; 
2,3; 2,0; 
5,9; 5,0;

14,6

Ha a polifunkciós molekulában ligand atomként oxigént is használunk, úgy várható, hogy olyan ionok is fognak komplexet képezni, melyek az amino-nitrogénhez kevéssé kapcsolódnak.Az alkoholos hidroxil oxigénje ilyen célra nem alkalmas, mert még az aquo komplexek vízmolekuláit sem tudja kiszorítani; a fenolos hidroxil a hozzákapcsolódó merev aromás váz miatt alkalmatlan. Legmegfelelőbbnek a karboxil-csoport

mutatkozik. (Az oxalát csak bifunkciós csoport és mégis erős komplexképző.)A legerősebb komplexképző vegyületekhez akkor jutunk, ha a karboxilcsoport nitrogént tartalmazó vázon foglal helyet.Ezen vegyületek közül az analitikai kémiában különösen kettő bír jelentőséggel:
a nitrilotriecetsav (komplexon I) ^ C H  — C00H 

N— CH;— C00H 

CH —  C00H

és az etiléndiamintetraecetsav* (komplexon II)
H00C----CH^ CĤ — COOH

— CH — CHi— N

H00C CH2 ^ c H j— C00Hröviden ; H4YA 2. táblázat néhány fontosabb fémion komplexon I-gyel és komplexon II-vel képzett chelate-komplexeinek 20°-on 0,1 ionerősségű oldatban mért stabilitási kitevőit tünteti fel:
2 . tá b lá za t

Látható, hogy különösen a komplexon II még az alkáli földfémekkel is elég stabil komplexet képez.Az etiléndiamintetraecetsav ideális vegyület a komplexometriás titrálásokhoz, mert a fentebb említett két feltételt maradéktalanul teljesíti. Különös jelentőséget ad ezen vegyületeknek analitikai szempontból még az a tény, hogy a komplex- képződési reakciók az esetek legnagyobb részében pillanatszerűek és mellékreakciómentesek.
Komplexometriás eljárásokA komplexometriás titrálásokhoz a nitrilo- triecetsavat és az etiléndiamintetraecetsavat használják, mivel azonban az előbbi vegyület a tér- fogatos elemzésben alárendelt szerepet játszik, a továbbiakban csak az etiléndiamintetraacetáttal való meghatározásokat ismertetjük.

*Az etiléndiamintetraecetsav négy protonos sav, 
disszociációs kitevői : pKj =  2,0 pK2 =  2,7 pK3 =  6,2 
pK4 =  10,3. Látható tehát, hogy számottevő mérték
ben csak két protonra disszociál.

Fémion íog JAMe (komplexon I) lóg JVMe 
(komplexon 11)

Mg2+ 5,4 8,6
Ca2+ 6,4 10,6
Sr2+ 5,0 8,6

Ba2 +- 4,8 7,7
Pb2 + 11,5 18,0
Cr3 i- ? 24,0
Fe3)_ 15,9 25,0
Ni*+ 11,1 18,3
Cu2+ 12,8 18,5
Zn2<- 10,5 16.2

Mn! t- 7,4 13,7
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A térfogatos elemzéshez az etiléndiamintetra- 
ecetsav dinátriumsójának dihidrátját az ú. n. kom
plexem III-at* (rövidítve : Na2H2Y. 2H20) hasz
nálják, mert a szabad sav vízben gyakorlatilag 
oldhatatlan.

Négy különböző eljárás ismeretes :
1. Akomplexon III pH-jára (pH =  5-re) be

állított fémionos oldathoz komplexon III-at adunk 
és a komplexképződési reakció során szabaddá 
váló hidrogén-iont alkalmas indikátor mellett 
lúggal mérjük.

A komplexképződési reakciót az alábbi egyen
let tünteti fel :

CH,— C00H 1 z
2'

v-H,--------coo
N--- CH,—  C00 N---CH,— C 0 0 \

5"- + Me2* ------ -
> \ '
CH, \\
1 >te

cn3 CH, /:
N--- CH2— C001 N---CH,— C00'/
CH — C00H CH,--------coo'

Rövidítve: [H2Y]2 -j- Me2+ [Me Y]2 -f 2 H +

2. A komplexképződés során szabaddá váló 
hidrogénion mennyiségét a jodát-jodid rendszer
ből szabaddá váló egyenértékű jód tioszulfáttal 
való mérésével is megállapíthatjuk.

3. A fémindikátoros módszer. A fémionoknak 
komplexon III-mal való titrálása során a fém- 
ionkoncentráció a legnagyobb mértékben az ekvi
valenciapont környékén változik. A végpontot 
tehát fémionra érzékeny indikátor tudja jelezni. 
Alkalmas indikátornak bizonyult a kalciumra, 
rézre, kobaltra és nikkelre a murexid ; a magné
ziumra, ólomra, kadmiumra és zinkre az eriokróm- 
fekete T, a vas(III)-ra pedig a szulfoszalicilsav. 
Ezen indikátorok a megfelelő pH -ra beállított 
(többnyire puff erőit) oldatban a titrálás befejez- 
tét éles színváltozással jelzik. «

4. Az ekvivalenciapontban beálló fémion- 
koncentráció-csökkenést potenciometrikusan vagy 
amperometriásan is észlelhetjük.

A gyakorlati életben egyszerűségénél, gyorsa
ságánál és nagy pontosságánál fogva főleg a fém
indikátoros végpontészlelési mód terjedt el, ezért 
a továbbiakban ezzel az eljárással foglalkozunk.

A koniplexometriás eljárások gyakorlati 
kivitele

Alábbiakban először a fémionok külön-külön 
történő meghatározását ismertetjük, majd az ú. n. 
kiszorításos módszereket és az indirekt meghatá
rozásokat foglaljuk össze, végül pedig néhány pél
dát közlünk a fémek egymás melletti meghatáro
zására.

A titrálásokat 0,1 m, 0,01 m vagy 0,001 m 
komplexon III mérőoldattal végezzük el. Az 0,1

* A komplexon III-at az irodalomban nátrium - 
verzenátnak is nevezik.

m oldathoz literenként 37,22 g Na2H2Y *2H20-t 
mérünk le. A mérőoldat faktora bármilyen fémsó- 
oldatra beállítható ; az oldat titerállandó.

1. A murexid indikátor jelenlétében történő meg
határozások (2)

A murexid számos fémionnal komplex vegyü- 
letet alkot, melynek színe a murexid lila színétől 
különbözik. Ezen murexid-fémkomplexekből, 
melyek szerkezete az alábbi:

,-Me,
HN----C-oV Y '0 -C ---- NHI I /  \  I I
0C C -y —  N = * = C  C0

I I /  \  I IHN----C0 00---- NH

a komplexon III a fémiont kivonja s így a titrálás 
végpontjában a murexid saját színe jelenik meg.

A murexid indikátor telített vizes oldatában 
vagy közömbös sóval (pl. KC1, NaCl, K N03) szi
lárdan 1 : 500 arányban hígítva használható a meg
határozásokhoz. A szilárd hígítás sokkal alkalma
sabb, mert a murexid vizes oldatban elég hamar 
elbomlik.

a) A kalcium meghatározása. (3, 4). A kalcium
ionos oldathoz, mely 50 mg/100 ml kalciumnál 
többet nem tartalmazhat, néhány ml 10%-os nát- 
riumhidroxidot adunk (a pH legalább 12 legyen) 
10 cg (szilárdan hígított) indikátort szórunk és a 
rózsaszínű oldatot lila színig titráljuk.

1 ml 0,1 m komplexon III 4,008 mg kalciu
mot mér.

(A titrálást a lúgosítás után azonnal végez
zük el, mert hosszabb állás után az oldatból kal
ciumkarbonát válik ki, mely a végpont észlelését 
bizonytalanná teszi.)

b) A réz meghatározása (3, 4). A rézionos ol
dathoz, mely literenként 2—5 mg egyenérték réz
nél többet nem tartalmazhat, annyi cc ammóniát 
adunk, hogy a keletkezett csapadék éppen fel
oldódjék. Ezután a réztartalomtól függően annyi 
indikátort szórunk az oldatba, míg az oldat zöldes
sárga színt nem ölt es lila színig titrálunk. Az át- 
csapás nagyon éles.

I ml 0,1 m komplexon III 6,357 mg rezet mér,
c) A nikkel meghatározása (3, 4). A 10 mg 

egyenérték/liter nikkelionnál többet nem tartal
mazó oldathoz 100 ml-enként 3 ml cc ammóniát 
öntünk, majd annyi indikátort szórunk, hogy 
sárgaszínű legyen az oldat és lila színig titrálunk. 
Az átcsapas nagyon éles.

] ml 0,1 m komplexon III 5,869 mg nikkelt
mér.

d) A kobalt meghatározása (4). Ezen meghatá
rozás csak mikroméretben végezhető el. A semleges 
kobalt-ionos oldathoz néhány csepp tömény am- 
móniumacetát-oldatot adunk, majd addig csepeg
tetünk az oldatba 2%-os ammóniát, míg sárga
színű nem lesz, és lila színig titrálunk.

1 ml 0,01 m komplexon III 0,5894 mg kobal
tot mér.
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e) A  szkandium és a ritkaföldfémek is meg
határozhatók murexid indikátor jelenlétében kom- 
plexon III-mal való titrálás útján. (5).

2. Eriokrómfekete T  indikátor jelenlétében történő 
meghatározások (6)

Az eriokrómfekete T (l'-2 dioxi-5 nitro-(1-2') 
-azonaftalin — 4 Szulfonsavas nátrium)

OH

röviden : H2F
a pH-tol függően az alábbi egyensúlyok szerint 
változtatja a színét :

pH =  6,3 pH =  11,5
H2F - < ■ HF2- +  H+ ~  *- F®~ +  2H+
piros kék narancs

A festék pH =  6,3 — 11,5 közötti kék színét 
számos fémion komplexképződés közben pirosra 
változtatja. Pl.

Mg2+ +  H F2~-------^M gF- +  H+
kék piros

Ezen festék-fémkomplexből, melynek szerkezetét 
az alábbi képlet tünteti fel :

a komplexon III a fémiont kivonja és a végpontot 
a festék eredeti kék színének megjelenése jelzi. 
A legalkalmasabban ezen titrálások pH =  9 — 10 
között (NH4C1 -+- NH4OH-al tompított közegben) 
végezhetők el.

Az indikátor- vizes oldatban lassan bomlik, 
ezért egyes szerzők nátriumkarbonátos propil- 
alkoholban (7), mások piridinben, di- vagy tri- 
etanolaminban oldják fel a festéket (8). Legmeg
felelőbb az indikátort — hasonlóan a murexidhez 
—- káliumnitráttal 1 : 500 arányban szilárdan 
hígítani.

A tompító oldat : 50 g NH4C1 -f 400 ml cc. 
NH4OH vízzel 1 literre hígítva.

a) A magnézium meghatározása (3, 4). A mag
nézium-ionos oldathoz, mely literenként 0,2 g 
magnéziumnál többet ne tartalmazzon, 100 ml-en- 
ként 5 ml tompító oldatot öntünk, 30 cg (szilárdan 
hígított) indikátort szórunk és a piros színű oldatot 
kék színig titráljuk.

1 ml 0,1 m komplexon III 2,432 mg magné
ziumot mér.

(A magnézium titrálás végefelé lassan adagol
juk a mérőoldatot, mert a komplexképződés időt

igényel; közvetlen a végpont előtt az oldat át
meneti színt [ibolyás-kék] ölt.)

b) A cink és a lcadmium meghatározása (3, 4). 
A titrálandó cink- vagy kadmium-ionos oldathoz 
100 ml-enként 5 ml tompító oldatot öntünk, 30 cg 
(szilárdan hígított) indikátort szórunk és a piros
színű oldatot kék színig titráljuk. Az átcsapás 
nagyon éles.

1 ml 0,1 m komplexon III 6,538 mg cinket 
vagy 11,241 g kadmiumot mér.

c) Az ólom meghatározása (9,10). Az ólom
ionos oldathoz, mely literenként 0,5 g ólomnál 
többet ne tartalmazzon, az ólombidroxid csapadék 
kiválásának megakadályozására kiskanálnyi ká- 
lium-nátrium-tartarátot adunk és a továbbiakban 
úgy járunk el, ahogy azt a cink meghatározásánál 
leírtuk.

1 ml 0,1 m komplexon III 20,721 mg ólmot
mér.

íj. Szulfoszalicilsav indikátor jelenlétében történő 
meghatározás (3, 4)

A szulfoszalicilsav a vas(III)-ionokkal ibolyás- 
színű komplexet képez, melyből a komplexon III 
a vas(III)-ionokat kivonja. A végpontban a 
vas(III)-komplexon sárga színe jelenik meg. A meg
határozást — szemben a fentebb leírtakkal — 
savanyú közegben végezzük el. Az alább közlendő 
meghatározás különösen mikroméretben ad kiváló 
eredményeket.

a) A vas(III)-ion meghatározása. A vas(III)- 
ionos oldatot, melynek koncentrációja a 10' 2 érté
ket ne haladja meg, (a vas(II)-ionokat előzőleg 
oxidálni kell) kongópapír jelenlétében pH =  
=  2—3-ra állítjuk be, majd néhány kristályka 
indikátort szórunk hozzá, 40—50°-ra felmelegít
jük és sárga színig titráljuk.

1 ml 0,1 m komplexon III 5,585 mg vasat mér.
(Erősen savanyú közegben túlfogyást kapunk, 

túltömény ^as(III)-ionos oldat esetében, vala
mint kevés indikátor jelenlétében pedig a fogyás 
kevesebbnek adódik a vártnál.)

A vas(III)-ionok meghatározásánál Szulfo
szalicilsav helyett tiron (pirokatechin-3,5-di- 
szulfonsavasnátrium) is használható. Ilyen eset
ben az eljárás teljesen megegyezik a fent leírttal.

A fentebb közölt eljárásokat Flaschka rnikro- 
mennyisegű fémionok meghatározására is kidol
gozta. 30—100 p,g között a mérés hibája kb. 1%, 
100 mg—1 fig között pedig 1%-nál kisebb.

4. Kiszorításos meghatározások (3, 4, 6, 9, 11)
a) Néhány fémion oldata (pl. Hg2+, Mn2+, 

Tl3+) az eriokrómfekete T indikátor alkalmazásá
hoz szükséges pH =  10-re nem állítható be anél
kül, hogy az illető fémion valamilyen vegyiilete 
csapadék alakjában ki ne válna. Ezen fémionok 
komplexon III-mal való közvetlen titrálása tehát 
nem végezhető el. Ilyen esetben az illető fémion 
savanyú oldatához (előzőleg komplexon III-mal 
pontosan letitrált) magnéziumkomplexont adunk, 
inikoris az illető fémion a komplexből az egyen
értékű magnéziumot kiszorítja. (A komplexonnal



Körös E.: Chelate-komplex képződés jelentősége M agyar K ém ikusok Lapja. V ili .  évf. 7. sz. 197

u. i. a legfontosabb fémionok közül a magnézium 
képezi a legkevésbbé stabil komplexet.) Ezután 
a kiszorított magnéziumot a fentebb leírt módon 
meghatározzuk.

A kiszorításos reakciót az alábbi egyenlet 
tünteti f e l:

[MgY]2- +  Me2+ -*■ [M.eY]2- +  Mg2+
Eljárhatunk úgy is, hogy az illető fémionos 

oldathoz ismert, feleslegben lévő komplexon III 
mérőoldatot adunk és a mérőoldat feleslegét ismert 
titerű magnéziumklorid-oldattal mérjük vissza.

1 ml 0,1 m komplexon III 5,493 mg mangánt 
20,061 mg higanyt és 20,439 mg talliumot mér.

b) A stroncium meghatározása (6) eriokróm- 
fekete T indikátor jelenlétében nem végezhető el 
mert ezen ion a festékkel nagyon kis stabilitású 
komplexet képez. Ha azonban a stroncium ionos 
oldathoz magnéziumkomplexont adunk, a stron
cium kiszorítja a magnéziumot és a meghatározás 
elég jól elvégezhető.

Érdekes megjegyezni, hogy a [MgY]2- — 
valamint a [SrY]2~ — komplex stabilitási kitevői 
azonosak, a magnézium kiszorítás azzal magyaráz
ható (Schwarzenbach), hogy a magnézium kissé 
amminképző, a stroncium azonban nem s így az 
alábbi egyensúly a felső nyíl irányában tolódik e l :

x(NH)3 +  Sr2+ +  [MgY]2“ ^ [ M g  (NH3)X]2+ +  
+  [SrY]2“

1 ml 0,1 m komplexon III 8,763 mg stronciu- 
mot mér.

c) A bárium meghatározása Schwarzenbach 
szerint (6) még a stronciumhoz hasonlóan sem 
végezhető el, mivel a [BaY]2 komplex stabilitása 
kisebb, mint a [MgY]2- komplexé.

Más szerzők (12) szerint azonban a bárium tit- 
rálása is keresztülvihető, ha olyan komplexon III- 
oldattal titrálunk, mely bizonyos mennyiségű 
[CaY]2_-t és [MgY]2--t is tartalmaz.* Ilyenkor 
u. i. (Singer Szerint) az alábbi egyensúly tolódik el 
a felső nyíl irányában :

[MgY]2-  +  [BaF]- [MgF]- +  [BaY]2~ 
log K: 8,7 2,0 7,0 7,8
(F =  az eriokrómfekete T festék anionja ; 1.
előbb.)

1 ml 0,05 m komplexon 111 6,868 mg báriu
mot mér.

5. Indirekt meghatározások

a) A nátrium meghatározása (13). (Mikro- 
módszer.) A nátriumot az ismert módon nátrium- 
cinkuranilacetát alakjában leválasztjuk, a csapa
dékot szűrjük, mossuk, kevés ammóniában fel
oldjuk és cink komponensét a fentebb leírt módon 
0,01 m vagy 0,001 m komplexon III oldattal meg- 
titráljuk.

* A bárium meghatározásához szükséges mérő- 
oldat : 28,0 g komplexon III, 2,6 g MgCl2 . 6H20, 1,9 g 
CaCl2 • 2H20  és 8 ml 50%-os nátriumhidroxid szénsav- 
mentes vízzel 1 literre oldva. Az így előállított komplexon 
II I  oldat 0,05 mólos. A titrálás azonos a magnéziuméval.

Ilyen módon 20—250 /jlg nátrium nagyon 
pontosan mérhető.

1 ml 0,01 m komplexon III 0,230 mg nátriu
mot mér.

b) A foszfát meghatározása (14, 15). A foszfá
tot MgNH4P 04.6H20  alakjában leválasztjuk, szűr
jük, mossuk ; a csapadékot kevés híg sósavban 
feloldjuk, az oldatot erősen meghígítjuk és ammó
nia hozzáadása titán a magnéziumot a fentebb 
leírt módon meghatározzuk. Még 80 ju.g foszfor is 
mérhető 1—2% pontossággal.

E meghatározás nagy előnye az, hogy foszfát
tal csapadékot adó fémek (Fe3+, Al3+, Ca2+ stb.) 
mellett is elvégezhető. Ezen fémeket ugyanis a 
leválasztás előtt komplexon III-mal álcázni lehet.

1 ml 0,1 m komplexon III 3,098 mg foszfort
mér.

c) A szulfát meghatározása (16). A szulfát-iont 
gyengén savanyú közegben forrás közben ismert 
töménységű báriumklorid-oldat feleslegével le
választjuk és a csapadékos folyadék lehűtése után 
a bárium feleslegét komplexon III-oldattal a fen
tebb közöltek alapján megtitráljuk. (Célszerű a 
csapadékot tömörülése után leszűrni, ugyanis az 
indikátor színváltása a csapadékos folyadékban 
nem jól észlelhető.)

1 ml 0,1 m komplexon III 9,606 mg szulfátot
mér.

d) A cianid meghatározása (17) A cianid- 
ionos oldathoz feleslegben ismert titerű nikkel
ionos oldatot adunk, mikoris [Ni(CN)4]2-  kelet
kezik, melyet a komplexon III nem tud megbon
tani és a nikkel feleslegét a nikkel meghatározás
nál leírtak alapján 0,01 m komplexon III oldattal 
mérjük vissza.

(Nagyobb mennyiségű cianid esetében a 
cianid-ionos oldatot murexid indikátor jelenlété
ben közvetlenül nikkel-ionos oldattal titrálhatjuk.)

Ezen meghatározást a Cl--, Br~-, J - -, SCN- -, 
Fe (CN)64-- és Fe (CN)63--ionok nem zavarják, 
csupán ez utóbbi két ion jelenlétében az oldatot 
erősebben kell hígítani.

1 ml 0,1 m komplexon III 10,407 mg cianidot
mér.

e) Az ezüst és a halogenid-ionok meghatározása 
(18, 19). Az ezüstion ammöniás közegben a 
[Ni (CN)4]2--ionból a nikkel-iont kiszorítja :

2Ag' +  [Ni (CN)4p -  -> 2 [Ag (CN),]- +  Ni2+
Az így kiszorított nikkel-ion komplexon III oldat
tal mérhető.

Halogenidek meghatározásánál először ezüst- 
nitráttal leválasztjuk az ezüsthalogenidet, a csapa
dékot szűrjük, mossuk, ammóniás oldatba visz- 
szük és késhegynyi stöchiometrikus összetételű 
K2 [Ni (CN)4] hozzáadása után a kiszorított nikkel- 
iont mérjük.

1 ml 0,1 m komplexon III 21,576 mg ezüstöt, 
7,0914 mg kloridot és 15,983 mg bromidot mér.

6. Fémek egymás melletti meghatározása

a) A kalcium és magnézium egymás melletti 
meghatározása. A meghatározás azon az elven 
alapszik, hogy a kalcium-ion a komplexon III-mal
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stabilabb komplexet képez, mint a magnézium 
s így a [H2Y]2~-al először a kalcium-ion lép reak
cióba s csak azután a magnézium-ion. A meg
határozás többféle módon végezhető el.

oc) A két alkáliföldfém-iont tartalmazó oldat 
egyik részletében a fentebb leírt módon megtitrál- 
juk a kalciumot (a magnézium a meghatározást 
nem zavarja) és egy másik részletben a kalciumot 
és a magnéziumot — a magnézium meghatározá
sánál leírt módon — együtt mérjük. A két titrálás 
eredményének a differenciája adja az oldat 
magnéziumtartalmát (3, 20, 21).

Ez utóbbi titrálással határozható meg a vizek 
összkeménysége. A komplexonos vízkeménység 
meghatározással ezen folyóirat hasábjain már 
Apor (22) foglalkozott, ezért erre részletesen ezen 
a helyen nem térünk ki.

/3) A magnéziumnak kalcium mellett tör
ténő közvetlen meghatározására egyes szerzők 
(3, 23) a kalciumnak kalciumoxalátmonohidrát 
alakjában való leválasztását javasolják, azonban 
az oxalát nagy feleslege az eriokrómfekete T 
indikációját kissé zavarja.

y )  A magnézium izolálására Schwarzenbach 
az ionkicserélő gyantát alkalmazza (3). A kalcium 
letitrálása után az oldatot kationcserélőn bocsátja 
át, mikoris a magnézium megkötődik (a kalcium 
pedig mivel már anionban van ([CaY]2 ), az osz
lopon áthalad) és sósavas eluálás, majd a sav
felesleg elpárologtatása után a magnéziumot 
megtitrálja.

ő) Újabban sikerült olyan eljárást kidolgozni 
(24), mely a fentebb tárgyalt módszereknél egy
szerűbb. A kalciumnak komplexon III-mal való 
titrálása után az oldat átsavanyításával a murexid 
indikátort elbontjuk és ammóniával történő lúgo- 
sítás után eriokrómfekete T indikátor jelenlété
ben a magnéziumot meghatározzuk. — Ezen 
módszer a nehéz fémek és az alumínium leválasz
tása, illetve álcázása után különböző vizek, 
valamint kőzetek és egyéb anyagok kalcium- 
és magnézium tartalmának meghatározására alkal
mas.

b) A vas (Ill)-ion meghatározását (1, 3) egyik 
fémion sem zavarja, mert a vas (Ill)-ion képezi 
a komplexon III-mal a legállandóbb komplexet 
(1. 2. táblázat). Egyedül a Cr3+ alkot hasonló 
stabil komplexet, azonban ezen komplexképző
dési reakció nagyon lassú, s így a pillanat-szérűén 
végbemenő FeY-  képződést nem zavarja.

Kis mennyiségű vas esetében (pl. dolomit 
elemzéseknél) a vas letitrálása után az oldat 
egyéb fémion (pl. Ca, Mg) tartalma a fentebb 
leírtak alapján meghatározható. Nagyobb meny- 
nyiségű vas jelenlétében a vas meghatározása után 
a [FeY]~ komplex barnás színe miatt — mely 
a további meghatározások során az indikációt 
erősen zavarja — kationcserélőgyantán bocsátjuk 
át az oldatot és a megkötődött kationok sósavas 
eluálása után azok meghatározását elvégezzük.

c) Az ólom-ion meghatározása(Q) cianiddal sta
bil komplexet képző kationok (Cu2+, Zn2+, Co2+, 
Ni2+, Hg2+, Cd2+) mellett, ezen fémionok cianidos 
álcázása után, elvégezhető. A fentebb felsorolt 
fémionok cianidkomplexeit u. i. a komplexon 
III nem tudja megbontani.

d) A higany (Il)-ion egyes fémek (pl. Zn2+, 
Cd2+, Ni2+ alkáliföldfémek) mellett káliumjodid- 
dal is álcázható (6).

e) Érdemes megjegyezni, hogy az alumínium
ion a komplexon III-mal [AlY(OH)2]3-összetételű 
— a [MgY]2̂ -nál is kisebb stabilitású — kom
plexet képez, ezért komplexometriás meghatáro
zása elég nehézkesen és nem nagy pontossággal 
végezhető' el (25). Szükséges azonban az alumí
nium leválasztása minden olyan esetben, mikor 
eriokrómfekete T indikátor jelenlétében határo
zunk meg valamilyen fémiont u. i. az alumínium
ion a festékkel elég stabil pirosszínű komplexet 
képez s így a titrálás végpontját nem észlelhet
jük.

A komplexometriás módszerek kiterjedt alkal
mazást találnak a víz- és szilikát elemzéseknél, 
de a klasszikus analitikai elválasztási módszerek 
és álcázások megfelelő kombinációjával a fém
ötvözetek elemzésénél is előnyösen felhasznál
hatók.
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Szakaszos működésű desztilláló kolonnák 
kapacitásának meghatározása

G Y Ö K H E G Y I  L Á S Z L Ó

Szakaszos frakcionáló berendezések kapacitá
sának, illetve kívánt kapacitás esetén a kolonna 
kereszmetszetének meghatározása gyakori feladat, 
ami éppen a művelet szakaszos jellegéből követ
kezően távolról sem könnyű. Ilyen feladat rend
szerint akkor merül fel, amikor valamely, egyéb
ként folyamatos eljárás egyik művelete szakaszos 
desztilláció. Ebben az esetben a szakaszos műkö
désű desztilláló kapacitását a folyamatos üzem
rész kapacitásával összhangba kell hozni, mert 
ellenkező esetben az eljárás szűk keresztmetszetét 
a szakaszos művelet képezheti.

E lm é le t i  m e g g o n d o lá s o k

Szakaszos desztilláló kolonnák a komponen
seknek a kívánt mértékben történő szétválasztását 
két módon valósítják meg :

1. Állandó refluxaránnyal, amikor a desztil
láció előhaladtával a könnyebben illó komponens 
koncentrációja csökken a desztillátumban.

2. Állandó fejtermék összetétellel, amikor a 
refluxarány valamely kezdeti értékről a kívánt 
üst-maradék összetétel eléréséig folyton nő.

A refluxarány kezdeti értéke mindkét esetben 
a művelet megindítása előtt az üstbe táplált anyag 
és a fej termék összetételének függvénye.

Az elválasztás mennyiségi vonatkozásainak 
meghatározása az 1. esetben az irodalomban ala
posan ismertetett Rayleigh módszerrel aránylag 
könnyen történik. Ez a módszer arra a kérdésre 
ad választ : milyen mennyiséget kell adott meny- 
nyiségű és összetételű keverékből ledesztillálni, 
hogy a kívánt maradék összetételt elérjük ? Az 
állandó refluxarány lehetővé teszi, hogy a kolonna 
keresztmetszetének ismeretében a desztilláció idő
tartamát ugyanazzal az összefüggéssel számít
hassuk, amelyet folytonos működésű kolonnák 
keresztmetszetének megállapításához használnak :

D ( R  +  1) - 22,4 273 +  t  P

s ü . 3600-1 273 ' p ’ ( ’
ahol :

s  a kolonna keresztmetszete m2-ben,
D a desztillátum mennyisége kg mól-ban, 
u  a kolonna teljes keresztmetszetére számí

tott gőzsebesség m/sec-ban,
I  a desztilláció időtartama órában,'
R  az alkalmazott refluxarány, 

t a kolonnában uralkodó átlagos hőmérsék
let C°-ban,

P  a rendszerre ható össznyomás mm Hg osz
lopban,

p a kolonnában uralkodó átlagnyomás mm 
Hg oszlopban.

Az (1) egyenlet akár tányéros, akár töltelékes 
kolonnára egyaránt érvényes azzal a különbséggel, 
hogy amíg tányéros kolonnánál a gőzsebesség 
értéke bizonyos határokon belül önkényesen vá

lasztható, addig töltelékes kolonnában uralkodó 
gőzsebesség meghatározásához előbb az ú. n. 
elárasztási gőzsebességet kell kiszámítani. A gőz
sebesség értékének megválasztása, ill. meghatá
rozása nem képezi jelen értekezés tárgyát.

Mivel az (1) összefüggésben D  értéke a Ray- 
leigh-féle egyenletből adott elválasztás esetére 
meghatározható, R  értéke a feltételezés szerint a 
művelet alatt állandó és ismert, u  értéke megvá
lasztható vagy kiszámítható, a kolonnában ural
kodó átlaghőmérséklet és nyomás kellő pontos
sággal legalább is becsülhető, a desztilláció idő
tartama meghatározható.

A 2. esetben a refluxarány változása a desz
tillátum mennyiségének változását vonja maga 
után. Ez a tény az előző számítási módszer alkal
mazását lehetetlenné teszi. Ennek a nehézségnek 
legyőzésére szolgál az alábbi módszer :

Adott átmérőjű, akár tányéros, akár töltelékes 
szerkezetű kolonna keresztmetszetén az időegység 
alatt átáramló maximális gőzmennyiség az oszlop 
keresztmetszetének és a szabad keresztmetszetre 
számított gőz-tömegsebességnek szorzatából adó
dik :

( 2)

ahol
V  az oszlop gőzkapacitása, kg mól/óra-ban, 
G  kg/óra m2, az oszlop teljes keresztmetsze

tére számított gőz-tömegsebesség,
M  a fejtermék mólsúlya, 

s  a kolonna keresztmetszete m2-ben.
A gőztömegsebességét a lineáris gőzsebesség 

és a gőzsűrűség szorzata szolgáltatja.
G =  r - u -3600 (3)

ahol
r  kg/m3 a fejtermék gőzsűrűsége

M  273 
22~í T~ (4)

Az oszlop keresztmetszetén az időegység alatt 
átáramló max. gőz mennyiségen kívül a desztilláció 
időtartamának kiszámításához szükség van a mű
velet megindításától a kívánt maradék összetétel 
eléréséig forgalomba került gőz mennyiségére is. 
A változó refluxaránnyal működtetett szakaszos 
desztilláció időtartamát az összes forgalomba ke
rült és a keresztmetszeten óránként áthaladó gőz
mennyiségek hányadosa adja. A művelet tartama 
alatt fejlődött gőz mennyiségének meghatározása 
a következő módon történik.

Valamely két komponensből álló rendszerre 
vonatkozó anyagmérleg :

B l — B 2 = D  (5)
Ugyanebben a rendszerben a könyebben illó kom
ponensre vonatkozó anyagmérleg :

B i x x — B 2 x 2 —  D  x D (6)
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A (2) és (3) egyenletből :

D  =  B y - x l --- x2
Xd ---- x‘> (7)

Jelölések :
B az üstben levő anyagmennyiség kg mól

ban,
D  a desztillátum mennyisége kg mól-ban, 
x az üstben levő anyag összetétele a köny- 

nyebben illó komponens móltörtjében ki
fejezve,

xJ} a desztillátum összetétele a könnyebben 
illó komponens móltörtjében kifejezve,

1 és 2 azon időpontok jelölése, amelyek között 
nyert desztillátum mennyisége D  kg mól.

Az üstben maradó anyag összetétele tetsző
leges refluxarány és ismert elméleti tányérszám 
esetére a közismert McCabe—Thiele-féle grafikus 
módszerrel meghatározható. A kiindulási anyag- 
mennyiség, a kiindulási összetétel, valamint a ma
radék összetételének ismeretében a (4) egyenlet 
módot ad a művelet kezdete óta nyert desztillátum 
mennyiségének kiszámítására. A számítást külön
böző refluxarányokra elvégezve, az alkalmazott 
refluxarány és a nyert desztillátum mennyiségek 
között számszerű összefüggés mutatkozik.

A McCabe—Thiele-féle módszer alapfeltéte
lezése szerint R  refluxarány és D  kg mól desztil
látum esetén az oszlop keresztmetszetén

(R +  1) D
kg mól gőz halad át.

A művelet során fejlődött összes gőz meny- 
nyisége pedig :

f (-R +  i)  d D  (8)
1̂  = 0

A nyert desztillátum mennyiségek és az alkal
mazott refluxarány ok, ill. ( R  +  1) értékeit koordi
náta-rendszerben az abszcisszán, ill. az ordinátán 
tüntetve fel, a közöttük levő összefüggés grafikusan 
ábrázolható. Az összetartozó értékeknek meg
felelő pontok folytonos görbén fekszenek. A görbe, 
valamint D 1 =  0 és Z)2 pontokban emelt ordináták 
által bezárt terület szolgáltatja az integrál értékét.

Az integrálással nyert, a művelet kezdete óta 
fejlődött gőzmennyiség értékét a kolonna órán
kénti maximális gőzkapacitásával osztva a desz- 
tilláció időtartamához jutunk.

Az elmondottakat az alábbi, önkényesen vá
lasztott példa illusztrálja.

Gyakorlati példa

A szétválasztandó keverék
mennyisége........................  B v = 2 9 ,0  kg mól

A betáplált keverék össze
tétele ................   xp =  0,886

A fejtermék összetétele . . . .  xfí =  0,960
Elméleti tányérszám az üsttel

együtt ................................  N  =  7
Kezdeti refluxarány ..........  fi, = 2
Végrefluxarány...................  fi5 =11

Az 1. ábrán feltüntetett McCabe—Thiele-féle 
grafikus módszer szerint :
Rí =  2 esetben elérhető üstösszetétel
*2 — 3 ,, ,, ,,
*3 — 4 ,,
*4 — 0 ,,
* 5 = 1 1  „

x Y =  0,821 
x2 =  0,778 
x3 =  0,744 
xx =  0,700 
x5 =  0,616

A (4) egyenletből számítva a desztilláció 
megindulásától kezdve nyert desztillátum meny- 
nyisége különböző refluxarányok esetén az alábbi :

R x esetén Dx =  13,55 kg mól 
R 2 esetén D 2 =  17,20 kg mól 
R 3 esetén D a =  19,05 kg mól 
R x esetén Z>4 =  20,70 kg mól 
* 5 esetén D h =  22,77 kg mól

D  különböző értékeit az abszcisszán, ( 5 + 1 )  
különböző értékeit az ordinátán ábrázolva, a 2.
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ábrán látható görbe nyerhető. A görbe, valamint értékeit ábrázolva a 3. ábra görbéje nyerhető. 
D  — 0 és Ds’pontban emelt ordináták által bezárt A görbe, valamint x x =  x p  és x 5 pontokban emelt 
terület ordináták által bezárt terület

l D5=  22.77

j  (R +  1) • dD =  88,44 egység =
»=■ o =  88,44 kg mól.

Ez azt jelenti, hogy a desztilláció megindulá
sától x 5 =  0,616 maradék összetétel eléréséig az 
oszlop keresztmetszetén 88,44 kg mól gőz haladt 
át.

Legyen a választott kolonna gőzkapacitása : 
V =  12,35 kg mól/óra, 

ekkor a desztilláció időtartama :
88,44
12,35 7,16 óra.

Az eredmény nem foglalja magában a segéd
műveletek (üst töltése, felfűtés, stb.) elvégzéséhez 
szükséges időt.

Ö s s z e h a s o n lí tá s  m á s  m ó d s z e r r e l

Az ismertetett módszer használhatósága Bo
gart módszerével (Trans. Am. Inst. Chem. Engrs. 
1937. 33. 137.) ellenőrizhető. A változó refluxarány - 
nyal működtetett szakaszos desztilláció időtar
tama az előző jelölések megtartásával az alábbiak 
összefüggéséből vezethető le :

B\ (xd — x) j

i
d x

(1 — L / V )  ( x p  — x Y
(9)

A McCabe—Thiele-módszer feltételezése sze
rint :

ahol
L

V

R

L R
V  ~  R + 1 ’ ( 10)

a kolonnában óránként lefolyó folyadék 
mennyisége kg mólban, 
a kolonnában óránként felszálló gőz meny- 
nyisége kg mól-ban, 
az alkalmazott refluxarány.

Az előző példában felvett értékek alkalmazá
sával az alábbi táblázat állítható össze :

1 2 3 4 5 6 7

X XD ~ X
L
V ( * - # )

3 • 5 (3-5)—1

0 ,8 8 6 0 ,0 7 4 5 , 5 -  1 0 - 3 0,666 0 ,3 3 4 1 ,8 2 -  IO - 3 5 4 5 ,0
0 ,8 2 1 0 ,1 3 8 1 9 ,3  • 1 0 “ 3 0,666 0 ,3 3 4 6 ,4 5 -  1 0 - 3 1 5 5 ,0
0 ,7 7 8 0 ,1 8 2 3 3 ,2 -  Í O - 3 0 ,7 5 0 0 ,2 5 0 8 ,3 0 -  1 0 “  3 1 2 0 ,5
0 ,7 4 4 0 ,2 1 6 4 6 , 7 -  1 0 “  3 0 ,8 0 0 0 ,2 0 0 9 ,3 4 -  1 0 ~ 3 1 0 7 ,5
0 ,7 0 0 0 ,2 6 0 6 7 ,5 -  1 0 -  3 0 ,8 3 3 0 ,1 6 7 1 1 ,1 0 -  1 0 “ 3 9 0 ,0
0 ,6 1 6 0 ,3 4 4 1 1 9 ,0  • IO - 3 0 ,9 1 5 0 ,0 8 5 1 0 ,1 0 -  1 0  3 9 9 ,0

Az abszcisszán x ,  az ordinátán

43,41 egység.

3 .  á b r a .

Ha az oszlop gőzkapacitása változatlanul
V =  12,35 kg mól/óra 

és Bx =  29,0 kg mól,
akkor a desztilláció időtartama Bogart szerint :

29,0-0,074-43,41
12,35 =  7,54 óra.

K o lo n n a  á tm é r ő jé n e k  m e g h a tá r o z á s a

Ha a feladat valamely változó refluxaránnyal 
működő szakaszos kolonna átmérőjének meghatá
rozása, akkor a követendő számítási módszert az 
alábbi példa mutatja be :

Meghatározandó valamely szakaszos kolonna 
átmérője, amelyen 4000 kg =  78,15 kg mól, 80,0 
mólszázalékos betáplált keveréket kell 12 óra 
alatt feltöményíteni. A párlat összetétele 96,0, 
míg a maradék összetétele 0,60 mólszázalék legyen.

A desztillálásra kerülő keverék gőz-folyadék 
egyensúlyi görbéje rendelkezésre áll.

A McCabe—Thiele-féle grafikus szerkesztéssel 
meghatározott refluxarány a desztilláció kezde
tén :

Ri =  3
A különböző refluxarányok alkalmazása ese

tén elérhető maradékösszetételek és a nyert desz- 
tillátum mennyiségek összefüggése az alábbi:

R X D
3 0,800 0,00
3 0,130 61,75
4 0,007 63,70
5 0,006 63,75

Az abszcisszán D, az ordinátán (R +  1) érté
keit ábrázolva — 1. 4. ábra — a görbe, valamint
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D =  0 és Di =  63,75 pontokban emelt ordináták 
által bezárt terület

/>4=63,75J  (E +  1) dD — 256,25 egység. 
z>=o

Ez azt jelenti, hogy a desztilláció megindulá
sától kezdve a művelet végéig az oszlop kereszt- 
metszetén 256,26 kg mól gőz haladt át.

A desztilláció időtartama :
j(R +  1) dD

( 1 1 )

Legyen jelen példában a teljes oszlopkereszt
metszetre számított gőzsebesség

u =  0,4 m/sec
az oszlop fej hőmérséklete pedig 62 C° =  335K°.

A (2), (3) és (4) egyenlet értelmében

V  = 256,25 0,4 -M  -273-3600
12 , 22,4-335-M

Ebből az oszlop keresztmetszete : 
256,25-22,4-335 =  0,407 m-
h2-0,4-3600-273 

Az oszlop átmérője — 0.700 m.

( 12 )

ÖSSZEFOGLALÁS

A bemutatott példák tanúsága szerint a jelen 
értekezésben ismertetett módszerrel számított 
eredmény Bogart módszerével történő számítás 
eredményétől kb. 5% eltérést mutat.

Tekintettel arra, hogy a bemutatott, de az 
irodalomban nem szereplő módszer valamivel 
kevesebb fáradságot igényel, pontossága pedig 
Bogart módszerével összehasonlítva is kielégítő, 
változó refluxaránnyal működő szakaszos desztil
láló kolonnák átmérőjének, ill. kapacitásának meg
állapítására előnyösen használható.

IRODALOM

K a sza tk in  ; A kémiai technológia készülékeinek 
és folyamatainak alapjai.

K irsch b a u m  ; Destillier- und Rektifiziertechnik. 
Trans. Am. Inst. Chem. Engrs. 1937. 33. 137.

Beszámoló a nyári termelési gyakorlatok kérdéséről tartott
ankétről

Népgazdaságunk fejlődésének üteme, ötéves ter
veink perspektívái, a termelésteohnika fejlesztésének 
szükségszerűsége vegyészképzésünkkel szemben is foko
zottabb követelményeket támasztanak.

Vegyészképzésünkben végrehajtott reformok szük
ségessé tették a nyári termelési gyakorlatok átszerve
zését. Ennek eredményeként most már a termelési 
gyakorlat tanintézeteinkben, de különösen egyetemein
ken az oktatás szerves részét képezi.

A termelési gyakorlatok megszervezését az tette 
szükségessé, hogy a tapasztalatok szerint, a tanintézet
ből kikerült technikusok, mérnökök nehezen tudták 
elméleti tudásukat a gyakorlatban felhasználni. Ez a 
megállapítás különösen azokból a tanintézetekből ki
került műszakiakra vonatkozott, ahol nem áll rendel
kezésre kísérleti üzem vagy műhely és ahol a techno
lógia és géptan tanítás szemléltetése a legjobb esetben 
táblára felrajzolt ábrák alapján történt.

A termelési gyakorlatok megszervezésé/cl és lebo
nyolításával kapcsolatban több olyan elvi és gyakor
lati kérdés maradt megoldatlanul, amelyek tisztázása 
a soron következő gyakorlatok eredményessé tétele 
szempontjából elsőrendű fontosságú.

A termelési gyakorlatok eredményességével egy
részt a tanintézetek elégedetlenek voltak, mert a gya
korlatoknak sok esetben elmaradt az a nevelő és ok
tató hatása, amelyet a hallgatók további fejlődése 
szempontjából szükségesnek ítéltek meg. Panasz merült 
fel a vállalatok részéről is, mert a termelési gyakorlaton 
résztvevő tanulók vagy hallgatók nem egy esetben

rosszul használták ki a rendelkezésre álló időt és hiá
nyosan látták el azt a feladatot, amellyel őket az 
üzem a gyakorlatok idejére megbízta.

A vitás kérdések tisztázásának időszerűsége kész
tette a Magyar Kémikusok Egyesületének Oktatási 
Bizottságát arra, hogy a Vegyipari Minisztérium Okta
tási Osztályával közösen a termelési gyakorlatok tár
gyában ankétot készítsen elő.

Az ankétot az oktatási bizottság több megbeszé
lésben készítette elő. Ezen megbeszélések folyamán 
vetődtek fel azok a kérdések, amelyek a termelési 
gyakorlatok sikerének érdekében azonnali intézkedést 
követelnek. Ezek a problémák képezték kiindulópont
ját a március 13-án rendezett ankét előadásainak. 
Az ankéton a tanintézetek és a vállalatok képviselői 
vettek  részt.

M o rg á s J e n ő  műegyetemi tanársegéd előadásában 
első kérdésként az egyetemi hallgatók termelési gyakor
latának célkitűzéseivel foglalkozott. A kérdést a követ
kezőkben foglalta össze : ,,A termelési gyakorlat célja 
az, hogy a hallgatók megismerkedjenek élenjáró válla
lataink munkáján keresztül jövő munkaterületükkel, 
az ötéves terv vegyipari vonatkozású célkitűzéseivel. 
Ismerjék meg hallgatóink az üzemek dolgozóinak, 
műszaki értelmiségének üzemi életét és munkáját, 
mert a velük való szoros kapcsolat megerősíti politikai 
magatartásukat, nagyban hozzájárul politikai fejlődé
sükhöz. Mutasson rá a gyakorlat azokra a fontos kér
désekre, amelyek oktatásunkban ma még nem kerül
nek kellően előtérbe. így  a gazdaságos termelés, az 
önköltség, az anyagmozgatás, a munka helyes megszel1-
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vezése képezze döntő mértékben a termelési gyakor
latok tárgyát.“

Ezután az egyetemi hallgatók termelési gyakorla
tának jellegéről a következőket mondotta : „A te r
melési gyakorlat jellege kétféle, aszerint, hogy műszaki, 
illetve tudományegyetemi hallgatók gyakorlatáról van 
szó.

A műegyetemi hallgatók gyakorlatának jellege 
olyan legyen, hogy a hallgatók gyakorlatuk folytán 
ismerjék meg egy-egy üzem, üzemrész technológiáját, 
gépi berendezéseit, munkafolyamatait azoknak irodal
mával együtt, éljenek az üzem légkörében, szokjanak 
hozzá az üzemi élethez. Legyenek beosztva az üzem
vezető mellé, hogy azoktól az üzemvezetés és a te r
melés irányításának módszereit elsajátítsák. A gyakor
lat végeztével készítsenek egy-egy meghatározott folya
matot, műveletet, gépiberendezést, vagy üzemrészt 
ismertető részletes beszámolót.

A tudományegyetemet végző hallgatók egy-egy, a 
termeléssel szorosan összefüggő ipari problémával labo
ratóriumi munka keretén belül foglalkozzanak és az 
irodalom tanulmányozásával tárják fel az üzemi prob
léma megoldásának valamennyi lehetőségét. A lehe
tőség szerint kapcsolják be őket a minőségellenőrzés 
munkájába is. Végzett munkájukról készítsenek rész
letes beszámolót.“

Előadásában ezután a termelési gyakorlatok mód
szertani megszervezésének és technikai előkészítésének, 
valamint lebonyolításának kérdésével foglalkozott. 
Ezzel kapcsolatban a következő javaslatot terjesz
tette elő :

„1. A szakminisztériumok a kijelölt vállalatok név
sorát beérkezésük után azonnal bírálják el, ezáltal el
kerüljük azt a hibát, amelyet a gyakorlatok meg
szervezésének késői kezdete jelentett.

2. Az üzemek vezetői úgy tekintsék a gyakor
latra hozzájuk beosztott hallgatókat, mint leendő 
munkatársaikat, akik egy év múlva már velük együtt 
fognak dolgozni a termelésben. Neveljék őket fegye
lemre, felelősségérzetre, éberségre. Szakítsanak időt sok 
munkájuk ellenére a velük való foglalkozásra, beszéljék 
meg velük naponta röviden a problémáikat, segítsék 
őket feladataik megoldásában.“

Előadását a szovjet egyetemek termelési gyakor
latának ismertetésével fejezte be és a szovjet példával 
kapcsolatban a következőkre hívta fel a figyelmet : 
,,a termelési gyakorlat célját csak abban az esetben 
tudja elérni, ha a felügyeleti szerv, a tanintézetek és 
a vállalatok a legszorosabb együttműködésben dolgoz
nak ennek megvalósításén. A gyakorlat eredményes
sége nagymértékben függ attól, hogy milyen benső
séges kapcsolat alakult ki ezen szervek között. A Szov
jetunió felsőoktatásának tapasztalatai azt bizonyítják, 
hogy a Szovjetunióban ez a kooperáció már kialakult. 
Ha az ismertetett szovjet eredményeket a gyakorlat 
során jól használjuk fel, akkor biztosítani tudjuk, hogy 
az eddiginél jobb elméleti felkészültséggel rendelkező 
sok értékes gyakorlati tapasztalatot szerzett szak
embert adunk népgazdaságunknak.“

Báró tusi .József, a Thököly-úti Vegyipari Techni
kum igazgatója előadásában a technikumi tanulók ter 
melési gyakorlatával kapcsolatos problémákat a követ 
kező kérdések köré csoportosította : „Elsősorban meg 
kell határozni a termelési gyakorlatok feladatát, 
meg kell vitatni, hogy az egyes évfolyamokat a kijelölt 
feladat szerint milyen módon foglalkoztatjuk, majd 
tisztázni kell a gyakorlatok értékelését és ha mind
ezekben megállapodtunk, fel kell vetni, hogy milyet] 
szervezési feladatokat kell megoldani az elkövetkezendő 
termelési gyakorlatok folyamán.“

Az első kérdéssel kapcsolatban az előadás a követ
kezőkben rögzítette le a vegyipari technikumi tanulók 
nyári termelési gyakorlatának célkitűzéseit : „meg
ismertetni a tanulókkal a vegyipart, ami tulajdonkép
pen általános feladat. Ennek megvalósítása úgy tö r
ténnék, hogy a tanulóval minden egyes nyári gyakor
lat alkalmával meg kell ismertetni egy-egy üzem életét.“ 

Baráto8Í elvtárs osztályonként a technikumi tanu
lók termelési gyakorlatának jellegét a következőkben 
határozta meg :

„A második osztályt végzett tanulók foglalkozta
tására azután keiül sor, amikor a tárolók a techno
lógiai alapfogalmakkal már megismerkedtek. Ezeket a 
legcélszerűbb vegyipari üzemek készüléket kezelő szak
munkásai mellé beosztani. Az üzemekben a másodéves 
tanulókat olyan helyre kell állítani, ahol gyakorlatot 
szerezhetnek a vegyipari berendezések kezelésében és 
kiszolgálásában.“

„A harmadéves tanulók már ismerik az üzem 
életét, aránylag komoly szaktudással renelkeznek és 
az oktatás folytán már komoly laboratóriumi gya
korlatra tettek szert. Nyári gyakorlatuk során kívá
natos tehát, hogy az üzemek analitikai laboratóriumába 
is kerüljenek beosztásra. Feladatuk legyen egyenlő a 
laboránsok munkájával. Segítsenek az ott dolgozó 
mérnököknek és technikusoknak.“

A következő kérdés, amelyre az előadás kitért, a 
nevelés és oktatás kérdése volt. Ez a kérdés a gyakor
latok sikere érdekében nagyon fontos. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni azt, hogy a szocializmusban az 
oktatás nem választható el a neveléstől. A termelési 
gyakorlatoknak nemcsak az a célja, hogy a tanulók 
tárgyi tudását bővítse, hanem, hogy a tanulókat mun
kára nevelje. Az üzemekkel szemben a gyakorlatok 
folyamán az a követelmény, hogy a tanulók állandó 
nevelését szem előtt tartsák. Ez a nevelés arra a szak
munkásra, technikusra, vagy mérnökre tartozik, aki 
mellett a tanuló gyakorlata folyamán dolgozik. A szemé
lyek kiválogatása tehát nem történhet csak szakmai 
szempontok figyelembevételével, hanem ezeknél a 
személyeknél feltétlenül figyelembe kell venni politikai 
fejlettségüket, dolgozótársaihoz való viszonyukat, álta
lában üzemi életük minden egyes megnyilvánulását.

Az előadások és az előadásokat követő viták számos 
problémát vetettek fel és egy egész sor nyitott kérdést 
tártak a hallgatóság elé.

fíarta Béla, a Magyar Vegyiművek mérnöke, az 
egyetemi hallgatók termelési gyakorlatának jellegével 
kapcsolatban nem értett egyet az előadóval. Véleménye 
szerint a műegyetemi és a tudományegyetemi hallgatók 
foglalkoztatásának azonos jellegűnek kell lennie. Ennek 
alátámasztására azt hozta fel, hogy a tudományegye
temet végzett hallgatók a végszigorlat letétele után 
éppen olyan valószínűséggel kerülnek az üzembe, mint 
laboratóriumba. Tekintettel arra, hogy a tudomány- 
egyetemeken — véleménye szerint — az üzemi vonat
kozású előadások igen korlátozottak, szükségesnek ta r 
to tta , hogy a hallgatók éppen a termelési gyakorlatok 
keretén belül ismerkedjenek meg az üzem munka
köreivel. Véleményét azzal támasztotta alá, hogy a 
kutató laboratóriumok üzemi eljárásokat dolgoznak ki, 
amelyek csak akkor lesznek sikeresek, ha nem szakad
nak el az üzemi élettől és ha szem előtt tartják  az ipar 
követelményeit. A kutató intézetekben elhelyezkedő, 
tudományegyetemet végzett vegyészek ezeknek a köve
telményeknek csak akkor tudnak megfelelni, ha ismerik 
az üzem problémáit. Erre pedig a termelési gyakor
latok jó alkalmat szolgáltatnak.

Felszólalása a kérdésben vitát, indította el. A 
további felszólalók véleménye megoszlott. Az egyik 
rész a tudomány- és a műegyetemi hallgatók foglal
koztatásának kettős jellegét szükségtelennek látta és 
Barta elvtárs felszólalásához kapcsolódva az előadással 
ellentétes véleményen volt. A kérdéshez kapcsolódó 
felszólalások között csak kevesen voltak azon a véle
ményen, hogy a gyakorlatok jellegét is a vegyészkér
dés két alapvető formája szerint kell kialakítani. Rádi 
Péter, a Felsőoktatási Minisztérium főelőadója erről a 
kérdésről hozzászólásában a következőket mondotta : 
„azért van kétféle képzés, hogy kétféle szükségletet 
elégítsen ki. A mai helyzet az, hogy a ténylegesen 
munkábaállításnál nem igen veszik figyelembe azt, 
hogy milyen egyetemet végzett valaki, ami hibás állás
pontnak tekintendő és semmi esetre sem lehet norma. 
Kétségtelen, hogy mindkét gyakorlat feladata techno
lógiai jellegű. De amíg, mint ahogy ezt a birtokunkban 
lévő szovjet programm is tanúsítja, a műegyetemi hall
gatóknak egy-egy üzemrész technológiájával egész 
beható pontossággal meg kell ismerkedniök, beleértve 
a készülékek szerkezetét is, addig a tudományegyetemi



204 M agyar K ém ikusok Lapja. V III. évf. 7. sz. Nyári termelési gyakorlatok

hallgatóknak nagyobb vonalakban az egész üzem tech
nológiájával kell foglalkozniok.“

A vitát követő összefoglaló során a vitavezető Rádi 
elvtárs véleménye alapján zárta le a kérdést azzal, 
hogy az oktatás kétféle jellegére oktatási politikánk 
célkitűzéseinek megfelelően a termelési gyakorlatok jel
legének megválasztásával is érvényesülnie kell. Két
ségtelen igaz, hogy a tudományegyetemet végzett hall
gatóknak szükségük van az üzem megismerésére, tehát 
nem szabad elszakadniok a gyakorlattól. Ezért a 
gyakorlat jellegét úgy kell megválasztani, hogy az 
egy-egy üzem technológiájához kapcsolódjék anélkül 
azonban, hogy a gyakorlatok teljes időtartamát az 
üzem technológiájával való ismerkedés töltené be. 
A hallgatóknak gyakorlatot kell szerezniük az üzemi 
problémák laboratóriumi megoldásában, ezért minden
képpen helyes az előadás által említett foglalkozási 
terv. Végeredményben tehát helyes az az elképzelés, 
hogy a gyarkolatokon különbséget tesznek a téma meg
választásánál a tudományegyetemet és a műegyetemet 
végző hallgatók között. Ennek a különbségnek azonban 
nem szabad alapvetőnek lennie és mindkettőnek tech
nológiai jelleggel kell rendelkeznie. A különbség csak 
a technológia megismerésének részletességében kell 
hogy érvényre jusson, de semmiképpen sem a foglal
koztatás tartalmában.

A másik kérdés, amit a felszólalások vetettek fel, 
a gyakorlatok témájának kijelölése volt. D r . K o m á r o m i  
I s tv á n n á , az ELTE termelési gyakorlatának felelőse ezt 
a kérdést a következőképpen világította meg : ,,A te r
melési gyakorlatok eredményes volta tapasztalataink 
szerint nagymértékben függ a hallgatók foglalkoztatási 
programmjának megfelelő megválasztásától. Fontos, 
hogy az üzem problémáival szervesen összefüggő és az 
üzem munkáját komolyan segítő és a hallgatók szakmai 
fejlődését alátámasztó témákat kapjanak a hallgatók, 
amelyet a rendelkezésre álló idő alatt meg tudnak 
oldani.“ A kérdésben G á l G y ö rg y n e k , a Debreceni Tudo
mányegyetem tanársegédének az volt a véleménye, 
hogy eddigi megfigyelései szerint a gyakorlat akkor 
volt különösen sikeres, ha a hallgatók konkrét felada
tokat kaptak, mint pl. egy-egy üzem technológiájának 
bizonytalan pontja, egy eljárás kidolgozásának részlet- 
kérdése stb.

Szóba került a felszólalások folyamán az egyetemi 
hallgatók termelési gyakorlatának módszertani elő
készítése és technikai lebonyolítása is. Ezzel kapcsolat
ban Barta elvtárs ismertette saját módszerét : „Célom 
az volt, hogy a hallgatók a gyakorlat ideje alatt ne 
csak a részükre kijelölt üzemet ismerjék meg, hanem a 
vállalat összes termelő üzemét. Erre annál inkább is 
súlyt fektettem, mivel vállalatomnál (Magyar Vegyi
művek) úgyszólván valamennyi szerveskémiai alap
művelet megtalálható. Ebből a célból két héten keresz
tül minden reggel más és más termelőüzem technoló
giáját hallgatták meg a hallgatók és utána ezt az 
üzemet rögtön meg is tekintették. Ezeken az előadá
sokon ismerkedtek meg az üzem fő problémáival.

A hallgatók időbeosztása nagyjából a következő 
volt : első héten ismerkedés a kijelölt üzemmel, iro- 
dalmazás ; második, harmadik héten végezték el a 
hallgatók a kijelölt munkát. A munkát úgy jelöltük ki, 
hogy a hallgatók azok megoldása során megtalálják az 
elmélet és a gyakorlat szoros összefüggését (pl. desztil
láló kolonnatervezés, hűtő- és hűtőfelületszámítás, 
reaktortervezós, energiamérleg stb.).

A negyedik héten a hallgatók az üzemvezető 
mérnök napi munkáját ismerték meg, melynek folya
mán súlyt helyeztünk arra, hogy Ízelítőt szerezzenek 
az üzemi adminisztráció lebonyolításából is. Ezen a 
héten történt a dolgozatok összeállítása.“ Ehhez a 
módszerhez a felszólalók közül többen hozzászóltak 
és a módszert helyesnek találták. A vitavezető össze
foglalójában kiemelte, hogy a gyakorlat sikere döntő 
mértékben függ a foglalkoztatás rendszerességétől, 
amely az üzemi felelősök jó munkájának bizonyítéka. 
Ahol a hallgatókkal rendszeresen és lelkiismeretesen 
foglalkoznak, a fáradságot eredmény fogja követni, 
mint ahogy az a Vegyiművek termelési gyakorlatánál 
bebizonyosodott.

A technikumi tanulók gyakorlatának kérdéséhez 
kapcsolódó felszólalók egyetértettek az előadással. 
A témával kapcsolatos egyetle 1 ellenvélemény az volt, 
hogy a harmadéves hallgatók ne a laboratóriumokba, 
hanem az üzemekbe nyerjenek beosztást. A felszólaló 
ezt a véleményét azzal támasztotta alá, hogy a tanulók 
a harmadik osztályban tanult géptan tanulmányaikat 
az üzemben értékesíthetik legjobban. A vita vezető 
összefoglalásában nem értett egyet ezzel a javaslattal. 
A harmadévet végzett tanulók laboratóriumi foglalkoz
tatása mellett az előkészítő megbeszélések folyamán 
az volt a döntő szempont, hogy a tanulók ezen a fokon 
már rendelkeznek olyan komolysággal és gyakorlati 
szaktudással, hogy necsak megfigyeljék az üzemi mun
kát, hanem abban részt is vegyenek.

A technikumi tanulók termelési gyakorlatának 
megszervezéséről a felszólalások folyamán sok szó 
esett. Találóan mutatott rá S c h w a rc z  S á n d o r , a Buda
pesti Kénsavgyár mérnöke hozzászólásában : „Üzemi 
vonalon alapvető nehézség a termelési gyakorlatra 
beosztott technikumi tanulók egyszerre jelentkező 
magas létszáma. A kérdés megoldása azonban főleg 
szervezési jellegű, mert ha megfelelően szétosztjuk a 
tanulókat, akkor egy-egy üzemre a múlt gyakorla
tával szemben lényegesen kisebb létszámú tanuló ju t.“

A nevelés kérdéséhez kapcsolódva a felszólalók az 
előadással általában egyetértettek és azt több konkrét 
példával egészítették ki. így Komáromi elvtársnő a 
kérdésről a következőket mondotta : „fontos kérdés 
az irányító szakmai felelős személye. Az egész üzemet 
átfogó feladattal megbízott szakember (üzemvezető, 
osztályvezető) tapasztalataink szerint nem alkalmas a 
részletfeladat megoldáséra túlságos elfoglaltsága miatt. 
A hallgatók jó munkája és a gyakorlat eredményessége 
ugyanis csak a rendszeres üzembeli ellenőrzés mellett 
van biztosítva, ami a velük foglalkozó egyén részére 
elfoglaltságot jelent.“

A kérdéshez Rádi Péter elvtárs, a DISZ és a tan 
intézetekre váró feladatokkal kapcsolatban a követ
kezőket foglalta össze : „A DISZ szervezetek vonják 
be a hallgatókat a termelési értekezleteken való rész
vételbe, az üzemi DISZ szervezetek munkáiba. A hall
gatóknak a gyakorlat ideje alatt a munka példaképévé 
kell válniok. A tanintézet feladata megértetni a tanu
lókkal, hogy nekik példamutatóan kell viselkedniük és 
igyekezniök kell arra, hogy az üzem fegyelmét elő
segítsék.“

Az ankét vitevezetője a következő javaslatot te r
jesztette a hallgatóság elé :

„A Magyar Kémikusok Egyesületének Oktatási 
Bizottsága a termelési gyakorlatok tárgyában tarto tt 
ankéten megvitatott kérdések alapján az illetékes szer
vek felé az alábbi javaslatot terjeszti elő :

A) A z  e g y e te m i h a llg a tó k  n y á r i  te rm e lé s i g y a k o r 
la tá v a l  k a p c s o la tb a n  :

1. Az egyetemi hallgatók termelési gyakorlatát 
annak érdekében kell megszervezni, hogy az egyetemi 
oktató munkát támassza alá azáltal, hogy a hallgatók 
megismerkednek jövendő munkaterületükkel ;

2. a fenti célkitűzés érdekében :
a )  a tudományegyetemi hallgatókat a termelési 

gyakorlatok alatt általában a termeléssel összefüggő 
ipari probléma laboratóriumi megoldásával kell foglal
koztatni, emellett azonban biztosítani kell, hogy meg
ismerjék a vállalat valamennyi üzemének technológiá
ját és az üzemi munka jellegét ;

b )  a műegyetemi hallgatók foglalkozását úgy kell 
megszervezni, hogy a hallgatók főleg az üzemi vegyész 
munkaterületét ismerjék meg és ezen keresztül tájé
koztatva legyenek az üzemszervezés és az üzemgazda
ságtan gyakorlati kérdéseiről.

3. A gyakorlat technikai lebonyolítására javasol
juk. hogy az illetékes ipari tárcák dolgozzanak ki ren
deletet, amely az eddigi rendeleteken felül pontosan 
meghatározza a gyakorlatok előkészítésének és lebo
nyolításának ügyrendjét. A rendeletnek ki kell térnie 
a felelősök jogkörének pontos megjelölésére, a gyakor
latokat előkészítő munka lebonyolításának határidejére 
és tevékenységeire, a hallgatók kötelességének lerög-
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zítésére és a hallgatók részére biztosított juttatások 
tisztázására.

B) A technikumi tanulók termelési gyakorlatával 
kapcsolatban :

1. A technikumi tanulók termelési gyakorlatának 
feladatává azt kell tenni, hogy a tanulók megismerjék 
a vegyipart azáltal, hogy megismerik egy-egy üzem 
életét.

2. A fenti célkitűzés érdekében :
a j A második osztályt végzett tanulókat általá

ban készülékkezelő vegyipari szakmunkás vagy üzem
lakatos mellé kell beosztani ;

ó j a  harmadik osztályt végzett tanulókat a te r
melési gyakorlat idejére lehetőleg a központi analitikai 
laboratóriumokba a MEO-ra, vagy a gyártásközti ellen
őrző laboratóriumokba kell beosztani.

Ezenfelül rendszeres látogatások és foglalkozások 
megszervezésével gondoskodni kell arról, hogy a tanulók 
megismerjék a vállalat összes üzemeinek technológiáját, 
az alapvető kémiai folyamatokat és a jellemző beren
dezéseket.

3. Az üzem nevelőhatásának érvényesítése és a 
szervezési munka megkönnyítése céljából azt javasol
juk, hogy egy technikum tanulói több éven át ugyan
abba az üzembe kerüljenek és ennek eredményeként 
egy technikum legfeljebb csak 3—4 üzemmel álljon 
kapcsolatban.

4. A fennálló vitás kérdések tisztázása szempontjá
ból az illetékes minisztériumok felé azt javasoljuk, hogy 
a termelési gyakorlatok ügyrendjét rendeletileg szabá
lyozzák. A rendeletnek tartalmaznia kell :

a) az üzemi és a minisztériumi felelősök kijelö
lését és hatáskörét ;

b) a gyakorlatok lebonyolításának részletmunkáit, 
a munkák pontos ütemezését a határidők megjelölésé
vel ;

ej a tanulók kötelezettségét és a tanulóknak nyúj
to tt juttatásokat.

A jelenlévők a javaslatokkal egyetértettek. Ezután 
az ankét az elnök zárószavai után bezárult.

Az ankét eredményességét vizsgálva, hiányosság
ként állapítható meg a résztvevők kis száma.

Másik hiányossága abban mutatkozott, hogy a fel
szólalások a felvetett problémáknak csak egy részével 
foglalkoztak, másrészt a felszólalók a vitás kérdések
ben nem foglaltak határozott állást, így az egyetemi 
hallgatók gyakorlatának jellegét érintő kérdéstől el
tekintve komoly vita nem alakult ki.

Az ankét eredményessége a következőkben fog
lalható össze :

Feltárta és részben tisztázta azokat a problémákat, 
amelyek a gyakorlatok eredményes lebonyolítását aka
dályozták.

Meghatározta a termelési gyakorlatok jellegét és 
célkitűzéseit.

Felhívta a figyelmet a gyakorlattal kapcsolatos 
nevelés fontosságára.

Feltárta a szervezés hiányosságait és ezeknek ki
küszöbölésére javaslatot terjesztett elő.

Rámutatott a felügyeleti szervek, a tanintézetek 
és a termelőüzemek kooperációjának fontosságára és 
javaslatot te tt a kooperáció megjavítására.

Felhívta a figyelmet a termelési gyakorlatok fon
tosságára és erről a kérdésről az üzemi felelősöket tájé
koztatta.

A hibák és az eredmények mérlegelésével az anké- 
to t feltétlenül eredményesnek mondhatjuk. Az ered
ményességet azonban nem lehet csak az előadásokból, 
a hozzászólásokból és a javaslatokból megítélni. Az ered
ményesség vagy eredménytelenség a közeljövőben fog 
ténylegesen eldőlni, amikor a tanév befejeztével számos 
egyetemi hallgató és technikumi tanuló elvégzi terme
lési gyakorlatát.

S ze k e re s  G á bor

Plazmapótló anyagok
K A S S Z Á N  B É L A

A gyógyászat fontos problémái közé tartozik 
a súlyos sérülések, égések alkalmával fellépő jelen
tős vér-, illetőleg folyadékveszteség gyors pótlása, 
valamint ugyancsak fontos kérdés az ilyen esetek
ben fellépő sokkos állapot kezelése. A sokkos 
állapotot rendkívül alacsony vérnyomás, vér
keringési zavarok jellemzik, amit sokszor a vér- 
veszteség nem indokol, ilyen esetekben is az 
egyetlen hatásos gyógymód a gyorsan elvégzett 
transzfúzió. A transzfúziónak szerepe csupán az, 
hogy növeljük a vérpálya folyadéktartalmát, ennek 
segítségével helyreállítsuk a normális vérnyomást 
és szívműködést. Ezt a hatást nem érhetjük el 
kielégítő eredménnyel kristalloidokat tartalmazó 
infúziós oldatokkal, mint amilyen pl. a fiziológiás 
konyhasó, a Ringer- vagy Locke-oldat. Az ezek
ben levő kis mólsúlyú szervetlen sók (NaCl, CaCl2, 
MgCl2, NaHC03, stb.) igen gyorsan elhagyják 
diffúzió útján a vérpályát, ezért csak percekig 
hatásosak. Szükséges tehát, hogy olyan makro
molekulás anyagok kolloid oldatát adagoljuk intra
vénásán, melyeknek mólsúlya nagyságrendben a 
plazmát alkotó fehérjék mólsúlyával egyezik, így 
ozmózis nyomása, viszkozitása közel áll a. vér 
ozmózis nyomásához és viszkozitásához, ezek nem 
diffundálnak ki gyorsan a vérpályából és így a 
kívánt hatást sokáig tartják.

Az eddig elmondottakból következik, hogy 
az említett vér-, illetőleg folyadékveszteség pótlá
sára és a sokkos állapot kezelésére nemcsak a 
közönségesen ismert teljes vér- vagy plazma- 
infúzió lehet alkalmas, hanem egyéb, a vér ille
tőleg plazma kémiai összetételétől teljesen eltérő 
makromolekulás anyag kolloid oldatának intra
vénás adagolása is igen eredményes lehet. Plazwa- 
pótló anyagokon tehát olyan természetes vagy 
szintetikus úton készült makromolekulás anya
gokat értünk, melyeknek vizes oldatai veszélyte
lenül adagolhatok intravénásán 500—1000 ml-es 
nagyságrendben is és a lecsökkent vérnyomást s 
vele az elégtelen szívműködést tartósan helyre
állítják. A kifogástalan, minden szempontot ki
elégítő plazmapótló anyag összes fontos sajátságai 
azonban nem sűríthetők össze egy rövid, néhány 
szavas mondatban. A fontos tulajdonságokat a 
következőkben foglalhatjuk össze : (1, 2, 3.)

Pozitív tulajdonságok
1. A vérpályában maradjon mindaddig, amíg 

a szervezet pótolja a plazma természetes fehérjéit. 
Másszóval : ne diffundáljon ki gyorsan a szövet
nedvekbe, illetőleg ne ürüljön ki gyorsan a vesén 
keresztül. Ez a kritérium szoros összefüggésben
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van a mólsúllyal, és általában a 70—80 000-es 
átlag mólsúly ad kielégítő eredményt, ez a 
nagyságrend a plazmafehérjék általános mólsúlyá
val közel egyező. Az ennél sokkal kisebb és na
gyobb mólsúlyok egyaránt károsak, a kicsik gyor
san kiürülnek, a nagyok alacsony ozmózis nyomást 
eredményeznek és, mint később látni fogjuk, 
egyéb kellemetlen következményekkel is járnak. 
Ezért, bár makromolekulák esetén számolnunk 
kell a kolloid oldat heterodiszperzitásával, plazma
pótlók esetén az eloszlás az átlagmólsúly körül 
nem lehet igen szétszórt, hanem alsó és felső 
határt kell megszabnunk, ami kb. 25 000 és 
100 000 mólsúly nagyságrendet jelent.

2. Ozmózis nyomás és viszkozitás szempont
jából az infúziós oldat és a plazma közel azonos 
legyen.

3. Az infúziós oldat stabil legyen : «^hőhatá
sokkal szemben (sterilizálható legyen 100—J20 
C°-on), b) raktározás közben ne bomoljék el.

4. Előállítása üzemi méretben konstans mó
don reprodukálható legyen.

5. Vércsoporttól függetlenül, 500-—lOOOnrl-es 
mennyiségben intravénásán adagolható legyen.

Negatív tulajdonságok

1. Ne legyen toxikus.
2. Ne tartalmazzon pirogén anyagokat.
3. Ne legyen antigén tulajdonságú.
4. Ne okozzon allergiás (anafilaxiás) tüne

teket.
5. Ne okozzon kóros elváltozást a vérpályá

ban és a szervekben ; (ne okozzon agglutinációt, 
ne raktározódjon hosszú időre a májban, Iépben, 
tüdőben, vesében. Ez utóbbi kérdés szintén a 
mólsúllyal van összefüggésben, az előbb említett 
nagy molekulák okoznak a legtöbb esetben kóros 
elváltozásokat).

Az a tény, hogy a jó plazmapótló anyagnak 
ilyen sok feltételt kell kielégítenie, — és az előbb 
felsoroltak nrég csak a legfontosabb szempontok -— 
elképzelhető, hogy teljesen tökéletes anyagot elég 
nehéz találni. Elmondhatjuk, hogy mind a mai 
napig nem is sikerült előállítani olyat, melyet ne 
ért volna kisebb vagy nagyobb kritika, és az egész 
világirodalom kifogástalannak ismert volna el. 
Ezért állandóan foglalkoztatja a kutatókat, vegyé
szeket és orvosokat ez a kérdés, és igen nagy 
számú az a próbálkozás, mely a plazma pótlását 
óhajtja megoldani. A kisebb hátrányokkal is járó 
plazmapótlók alkalmazása mégis aránylag elég 
elterjedt, ennek több oka van :

1. Az infúzióra szokásosan alkalmazott teljes 
vér, vagy plazma sokszor nem áll elegendő meny- 
nyiségben vagy elég gyorsan rendelkezésre (tömeg- 
szerencsétlenségek, háborúk sebesültjei).

2. A teljes vér- és plazmaszövet nem sterili
zálható és pár hónapnál tovább nem raktározható 
(kivételt képez a fagyasztva szárított plazma, 
melynek előállítása azonban kényes és költséges 
művelet, és természetes eredeténél fogva szintén

nem áll korlátlan mennyiségben rendelkezésre). 
A vérátömlesztés ezenfelül bizonyos fokig mindig 
azzal a veszéllyel jár, hogy infekciót viszünk be 
a szervezetbe.

3. Sürgős transzfúziós esetekben a közönséges 
vérátömlesztést rendkívül nehézkessé teszi az elő
zetesen elvégzendő vércsopoit meghatározás.

4. Számos klinikai eset bizonyítja, hogy a 
vérátömlesztés is igen sokszor iendkrvii] káros 
mellékhatásokkal jár (4).

5. A plazmapótlók, ha okoznak is egy-egy 
esetben múló, káros melléktünetet, akkor kerül
nek a kalmazásia, mikor szerepük feltétlenül élet
mentő, és ha ezen szerepüket hiánytalanul betöl
tik, az esetleg szórványosan előforduló kellemetlen 
tapasztalatok nem indoko hatják a velük szemben 
sokszor megnyilvánuló bizalmat’anságot.

A plazmapótló anyagok áttekinthető csopor
tosítása, felsorolása nem könnyű feladat, mert a 
problémakör igen szerteágazó. Egyik szempont 
lenne alkalmazásuk időrendi sorrendjében való 
felsorolás. Ehelyett inkább a kémiai összetétel 
szerinti csoportosítást választjuk, ami a vegyész 
számára jobb áttekinthetőséget biztosít. Ezek 
szerint a felosztás a következő. lehet :

I. Természetes, emberi vagy állati vérfehér
jék, illetőleg véraikatelemek : emberi szérum, 
szérum albumin, haemoglobin, globin, haemin, 
marhaszérum albumin.

II. Testidegen fehérjék : zselatin, kazein.
III. Polisaccharid alapú természetes anya

gok : gumi arabikum, pektin.
IV. Szintetikus anyagok : 1. kémiai szinté

zissel készülők : polivinylpyrrolidon, polivinyl- 
alkohol, metilcellulóz. 2. Mikrobiológiai szintézis
sel készülő : dextrán.

Az I. csoportbeli anyagok tulajdonképpen 
nem is tekinthetők kimondottan plazmapótlók
nak, mivel forrásuk az emberi vagy állati vér, 
így előállításukhoz szükséges nyersanyag éppen 
annyira korlátozott mennyiségben áll csak ren
delkezésre, mint a teljes vér vagy plazma. Elő
nyeik a jobb raktározhatóság, a sterilitás biz
tosítása ; előállításuk sok esetben melléktermékek 
feldolgozásának tekinthető.

Az emberi szérum plazmapótló anyagként való 
alkalmazása 1942-ben megjelent svájci és belga szabadal
makhoz fűződik (5, 6). Ezek szerint a szérumot. 10% 
glükóz hozzátéttel kb. 40—50 C°-on vákuumban szá
razra párolják. A száraz anyag újraoldva infúziós 
oldatként használható. Irodalmi adatok szerint (7) 
hővel nem sterilizálható, mivel közben a fehérjék nagy
mértékben denaturálódnak, ami az oldat ozmózis nyo
másának jelentős csökkenésében mutatkozik ; hőkezelés 
után az oldat tengeri malacokon kifejezett anafilaxiás 
tüneteket okoz.

Az emberi szérum albumin frakcióját plazmapótló 
infúziós anyagként elsőizben a hadisebészetben alkal
mazták a második világháború alkalmával (8). Az 
albumin oldatot egyik legkifogástalanabb, hatásos és 
káros hatásoktól mentes plazmapótlónak tartják (9). 
Előállítási költségei m iatt még nem alkalmas arra, 
hogy a mindennapos használatban is szerepeljen. Az 
albumin mólsúlya 69 000, oldata hőre stabil, tehát hővel 
sterilizálható, infúzió után múló haemodilución kívül 
egyéb elváltozást nem okoz, a szerveket nem károsítja. 
A sokkos állapot kezelésén kívül hatásosan alkalmazható 
hypoproteinaemiás esetekben is (10).
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Az állatok és emberek véréből nyert haemoglobint 
is próbálták alkalmazni infúziós anyagként. Sokkos 
állapotban lévő kutyákon jó eredményeket értek el 
Ringer- és Locke-oldatban oldott haemoglobinnal (11). 
A nem gondosan tisztított oldat azonban súlyos károso
dást okoz a vesében, a vese tubulusait haemoglobin 
pigmentek zárják el (12), ha ez nem is következik be, 
haemoglobin pigment lerakódás észlelhető a májban 
és a lépben (13).

Strumia és munkatársai foglalkoztak a globinnak 
plazmapótló anyagként való alkalmazásával (14). 
A plazma előállítása alkalmával nagy mennyiségben 
melléktermékként marad vissza vörös vérsejt, melyből 
kinyerhető a globin. A globin mólsúlya kb. 30 000— 
40 000, 6,5—7,4 pH között jól oldódik vízben. Fiziológiás 
konyhasós oldata állandó és intravénásán nagyobb 
mennyiségben is veszélytelenül adagolható. 2—7%-os 
oldatainak viszkozitása és ozmózis nyomása kb. meg
egyezik a citrátpufferrel stabilizált plazma viszkozi
tásával és ozmózis nyomásával.

Lampert és Liesegang a hemoglobin másik kompo
nenséből, a haeminből készített infúziós oldatot (15). 
Szabadalmaik szerint 0,25 gr kristályos haemint oldanak 
15 ml normál nátriumhidroxidoldatban és 20 ml vízben, 
ezt 25 ml 10%-os zselatin oldattal keverik, mely védő
kolloidként szerepel, végül savval az oldatot közömbö
sítik ; ezt használják infúziós oldatként.

Az állati szérumok közül a marha szérum felhasz
nálásával foglalkoztak. A szérum azonban és annak főleg 
globulin-frakciója igen toxikusnak és károsnak m utat
kozott (16). Más kísérletek viszont azt bizonyították, 
hogy a szérum albumin ártalmatlan és kutyán végzett 
kísérletekben hatásosnak bizonyult (17). Ezért a globu- 
lin eltávolítása céljából anunonszulfátos kicsapással és 
70 C°-ra való felmelegítéssel kezelték a szérumot, a tisz
títo tt termék veszély nélkül volt alkalmazható (18). 
Adagolásának azonban vannak kellemetlen mellék
hatásai: csalánkiütés, láz, émelygés, hányás, hideg
rázás (19).

Az I. csoportba tartozó anyagnak tekinthető szov
jet kutatók eredménye, akik placenta extrahálással 
állítottak elő plazmapótló infúziós oldatot (20). A pla- 
centát 2%-os nátriumklorid oldattal 48 óráig kezelik 
hűtés közben. Büchner-tölcséres szűrés után centri
fugálnak, a pH-t normál sósavval 1,1—1,2-re állítják be, 
majd az anyagot 48 óráig szobahőfokon állni hagyják, 
végül Seitz-lapon szűrnek. A termék szárazanyag
tartalma 6%, nitrogéntartalma 0.88%, cukortartalma 
0,074%, hamutartalma 1.4%, kálium- és kalciumtar
talma 0,007%—0,007%. Néhány klinikai adat a gyer
mekgyógyászatban való alkalmazhatóságát bizonyítja.

A II. csoportba két anyag, a zselatin és a kazein 
tartozik. Időrendben a zselatin alkalmazása aránylag 
hosszú múltra tekinthet vissza. 1915-ben. az első világ
háborúban. Hogan használt először zselatinoldat infú
ziót plazmapótlás céljából (21). Hogan 25 g „igen“ tiszta 
zselatinból, 1,5 g nátriumkloriddal és 100 ml vízzel 
készített törzsoldatot, melyet felforralt, megszűrt, majd 
1 óráig 125 C°-on autoklávozott. Az oldatot jégen ta r
to tta  el, majd felmelegítés után 1000 ml 0,9 g nátrium 
klorid és 2 g nátriumkarbonátot tartalmazó vízhez 
öntötte, ez volt a kész infúziós oldat. Az oldat azonban 
több alkalommal fertőzött volt, a kezdeti eredmények 
pedig nem voltak reprodukálhatók. A két világháború 
között Wolfson és Teller vetette fel újra a zselatin fel- 
használásának gondolatát (22). Oldatuk készítése nem 
sokban tért el az előbb említettől. 5 g zselatint, 1 g nát
riumkarbonátot és 0,9 g nátriumkloridot oldottak fel 
400 ml vízben, ezt felforralták, megszűrték, majd 1 óráig 
120 C°-on autoklávozták. Felhasználás előtt ehhez a 
törzsoldathoz még 600 ml vizet adtak. A második világ
háborúban és ma is az amerikai Upjohn Company, a 
Knox Gelatin Company és a Baxter-laboratórium gyárt 
nagyüzemi méretekben zselatin-infúziós oldatot. A mar
hacsontokból gyártott zselatint elektrodializissel, nyo
más alatti főzéssel, derítéssel igen gondosan megtisztít
ják. majd fiziológiás konyhasó oldatban 5—6%-os 
oldatot készítenek, és az oldatot 1,1 atm-án autoklávoz- 
zák. Az autoklávozás hatására is történik molekula
lebontás, az előírásokat (idő, hőfok, nyomás) tehát 
gondosan be kell tartani, hogy mindig közel azonos

*
átlag mólsúlyú termékeket nyerjenek. A mólsúlyra 
vonatkozó fiziko-kémiai vizsgálatok (23) a következő
ket eredményezték : egy le nem bontott zselatin átlag 
mólsúlya 45 700, az infúziós célra készített zselatin 
mólsúlyai pedig 36 000, 30 000, 19 000, 15 000 a lebontás 
fokától függően. A mólsúly adat különösen azért fontos, 
mert ezzel van összefüggésben két nem kívánatos mellék
hatás, a vörös vérsejtsüllyedés jelentős fokozódása, 
illetőleg a pseudoagglutinációs jelenség. A nagyobb mól
súlyok ezeket a jelenségeket fokozottabban idézik elő. 
Ezt a hatást egyébként nemcsak zselatin esetében ész
lelték, hanem többé-kevésbbé az összes makromolekulás 
anyag ilyen hatású (23a). Zselatin oldatokkal igen jó 
eredményeket értek el számos klinikai esetben és az 
előbb említett mellékhatáson kivül egyéb káros reakciót 
nem tapasztaltak. A zselatin nem raktározódik a szer
vekben, nem károsítja azokat, 3—5 nap alatt eltávozik 
a szervezetből, illetőleg részben metabolizálódik (24).

A zselatinnal kapcsolatosan említhetjük meg annak 
két változatát : a vizahólyagból készült ichtiokollát (25) 
és az oxipolizselatint (26). A vizahólyagból készült fehérje 
azonban nem bizonyult olyan hatásosnak, mint az állati 
bőrből vagy csontból készült zselatin oldata, mivel elég 
gyorsan kiürül a vérpályából (27). A zselatin oxidációs 
és polimerizációs átalakításával készülő oxipolizselatin 
fő előnye az alacsonyabb hőfokon bekövetkező gélesedés, 
ami kiküszöböli a felhasználás előtti felmelegítés szük
ségességét. (Hadseregben való alkalmazásnál fontos 
szempont).

A kazein plazmapótló anyagként való alkalmazására 
két fontosabb utalás található az irodalomban. Az egyik 
szovjet kutatók közleménye (28). Az eljárás leírását 
mellőzve közlik, hogy tejből készült kazein speciális 
módszerekkel denaturálva (ez a denaturálás meg
szünteti az anyag anafilaxiás tulajdonságait) alkalmas 
plazmapótló anyagként infúziós célokra. Az oldat 
adatai : 30—40 g „tisztított“ kazein, 7—8 g nátrium
klorid, 0,1—0,2 g káliumklorid, 0,1—0,2 g kaleium- 
klorid, 2,5 g nátriumhidrokarbonát 1000 ml vízben 
oldva. Olyan ozmózis nyomással, viszkozitással és pH-val 
rendelkezik, mint a természetes plazma. Az oldat stabil, 
1,5 atm-on autoklávozva sterilizálható.

A másik közlemény holland szerzőktől származik
(29) . Készítményük cápáin néven ismeretes. A cápáin 
kazeinből készül aktiválatlan papainnal hidrolizálva 
5,8 pH-n, 70 C°-on. A nem hidrolizált protein részt 
3%-os triklórecetsavval precipitáltatják, majd a savat 
gyenge alkalikus főzéssel távolítják el, az oldatot 15%-os 
fehérje oldatnak megfelelő nitrogéntartalomig párolják 
be, végül hővel sterilizálják. A cápáin oldat stabil, egy 
évig is eltartható szobahőfokon ; a 13—15%-os cápáin 
oldat fiziko-kémiai sajátságai közel olyanok, mint a 
plazmáé, a hidrolizált cápáin is polipeptid jellegű. 
Állatkísérletekben és klinikai kipróbáláson jó eredmény
nyel használták, enyhe hidegrázáson kívül egyéb káros 
hatást nem tapasztaltak.

A III. csoportba növényi erodetű. polisaccharid 
alapú makromolekulák tartoznak, fő képviselőik : a 
gumi arabikmn (gum-acacia) és a pektin.

A gumi arabikumnak a plazmapótlásban történelmi 
szerepe van, ez volt az első olyan anyag, melyet az első 
világháborúban infúziós oldatként elég elterjedten alkal
maztak. Felhasználásának kezdeményezője Bayliss volt
(30) . Bayliss plazmapótlásra megpróbálta a keményítőt , 
dextrint, zselatint, azonban egyikkel sem kapott kielégítő 
eredményt. Sikert ért el azonban a gumi arabikum 6%-os 
oldatával fiziológiás, konyhasós oldatban ; oldatát „gum- 
saline“-nak nevezte el. Aránylag elég hosszú alkalmazás 
u tán  az 1930-as években azonban sok kritika érte a 
gumi arabikumot. Maytum és Magatli (31) antigén tulaj
donságúnak találták, Anderseh, Gibson és Hall (32) 
szerint egyes szervekben, főleg a májban nagy mér
tékben halmozódik, a vérpályában az adagolás után 
még 144 nap múlva is kimutatható, a plazma fibrinogén- 
jének reszintetizálódását gátolja. Ma már a gumi arabi
kumnak infúziós oldata sehol sem kerül alkalmazásra.

A pektin kémiai felépítése hasonló a gumi arabikuin- 
hoz, makromolekulás anyag, lényegében poligalakturon- 
sav, a karboxil csoportok részben metilalkohollal vannak 
észterezve. Hidrolízisének bomlástermékei : galakturon- 
sav, galaktóz, arabinóz, xiloz, metanol, ecetsav. A növényi
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sejtfalban cellulózhoz kötve szerepel, ez a protopektin. 
A protopektinből 0,5%-os ammonoxaláttal 70—90 C°-on 
vagy híg savakkal melegítve a cellulóz és a pektinrész 
szétválasztható. A pektin vízben csak 0,5—2%-ig 
oldódik, az oldat igen viszkózus, vizes oldatból a pektin 
alkohollal kicsapható.

A pektin oldat plazmapótló anyagként való alkal
mazása Hartmanntól származik (33) (1941). Nyersanyag
ként grape-fruitból előállított kétféle minőségű pektint 
használt: az egyik egy barnás por, vízben 1 %-ban oldódik. 
Szűrés után az oldat gyengén opalizál, pH-ja 3,5, relatív 
viszkozitása 38 C°-on 10,15. Ezt az oldatot 1,8%-os 
nátriumklorid oldattal 1 : 1-hez hígította és a pH-t 
foszfátpufferrel 6,5-re állította be. A másik nyersanyag 
fehér por volt, mely 35% glükózt is tartalmazott, ebből 
is az előbbi módon készített infúziós oldatot. A kész 
oldatokat 1,1 atm nyomáson 20 percig sterilizálta.

Hartmann szerint a pektin oldat előnyei : az olcsó 
nyersanyag (a gyümölcspektin-gyártás technológiája 
egyszerű és közismert), pektinből kell a legkevesebb, 
hogy a plazmának megfelelő viszkozitást és ozmózis 
nyomást érjünk el (0,5%-os oldata már alkalmas infú
zióra, más anyagokból készített infúziós oldatok általá
ban 6—7% szárazanyagot tartalmaznak), az infúziós 
oldat készítése egyszerű.

A pektin oldat farmakológiai vizsgálatai azonban 
nem egyértelműek. Nem találták ugyan toxikusnak és 
antigén tulajdonságúnak (34), a szervezetben való rak- 
tározódás és a szervekre való hatás szempontjából 
azonban eltérőek a vélemények. Bryrant, Palmer és 
Joseph (35) nyulakon végzett vizsgálatokban nem láttak 
szervi elváltozást és 7 nappal az adagolás után a vérben 
sem találtak pektint. Heuper (36) azonban lebontott 
pektint m utatott ki a májban, vesében, csontvelőben, 
lépben és főleg a vesében talált jelentős elváltozáso
kat.

A növényi eredetű plazmapótló anyagok között 
említhetünk még két japán szabadalmat, melyek kemé
nyítőből (37) és hemicellulózból (38) indulnak ki : 90 g 
keményítőt részletekben 100 g cc. kénsavhoz adagolnak 
keverés és 5 C°-ra való hűtés közben. Adagolás után 
2 1 vízzel hígítanak, kalciumkarbonáttal leválasztják 
a szulfátot, a gipszet leszűrik és a szüredéket 400 ml-re 
párolják be. Állás közben kristályos kiválás mutatkozik, 
melyet leszűrnek és az oldatot vákuumban szirup
sűrűségűre párolják, majd üveglapokon a terméket 
megszárítják. így kb 80 g anyagot kapnak, melyből 
6%-os oldatot készítenek (az oldathoz kevés nátrium- 
kloridot, káliumkloridot, nátriumhidrokarbonátot és glü
kózt is tesznek) és a pH-t 6,5-re állítják be. Az oldatot 
100°-on 30 percig sterilizálják. A másik szabadalom 
teljesen azonos módon jár el, csak 50 g hemi-cellulózból 
és 80 g cc. kónsavból kiindulva 40 g szárított termékhez 
jut. A termékből 3%-os oldatot készít, a többi körülmény 
az előbbivel szintén azonos.

Az egyik legújabb készítmény a plazmapótlók 
területén ugyancsak növényi eredetű. Egy zöldsógfajtá- 
ból (hibiscus esculentus) állítottak elő infúziós oldatot 
Benjámin és munkatársai (39). A növényből 95%-os 
alkohollal extrahálják a zsírokat és viaszokat, majd az 
alkoholos extraktum leöntése után a maradékot vászon
zacskóban kipréselik. A visszamaradt lepényt megtörik, 
deszt. vízben szuszpendálják erős keverés közben, majd 
szűréssel viszkózus oldatot nyernek, ami a növény víz
oldható plazmája. Cukoripari metodikával az oldatot 
tisztítják, majd vákuumban 50 C°-on 2% szárazanyag 
tartalomig párolják be. Az oldathoz annyi nátriumklori- 
dot adnak, hogy az oldat fiziológiás legyen, végül hővel 
sterilizálják. Kutyákon végzett kísérletek jó eredménnyel 
zárultak, az anyag káros reakciókat nem m utatott.

A vegyészeket legjobban érdeklő IV. (szin
tetikus) csoportban található az a két legfonto
sabb anyag, melyek ma is világviszonylatban 
a legnagyobb mennyiségben kerülnek gyártásra : 
a polivinylpyrrolidon és a dextrán. Ezek mellett 
jelentőségben sokkal csekélyebb a polivinylalkohol 
(40) és a metilcellulóz. Utóbbiak használata ellen

a legfontosabb ellenvetés a különböző szervek
ben való jelentős mennyiségű raktározódás (41).

A polivinylpyrrolidon (továbbiakban rövi
den PVP) plazmapótló anyagként való alkal
mazása német szabadalom, Hecht és Weese, 
illetőleg Reppe nevéhez fűződik (42). A németek 
kiterjedten és jó eredménnyel alkalmazták az 
anyagot a második világháborúban.

A PVP szintézise a Reppe-féle nagynyomású 
acetilén reakciókon alapszik. Formaldehidet és 
acetilént rézacetilid katalizátor jelenlétében rea- 
gáltatnak 20—25 atm. nyomáson, ekkor butindiol 
keletkezik. A terméket Cu, Ni, Mn keverék-fém 
katalizátor segítségével hidrogénezik 350 atm. 
nyomáson butándiollá. A gyűrűzárás és dehidro- 
génezés gőzfázisban történik Cu katalizátorral, 
ekkor butirolakton keletkezik, melyből ammono- 
lízissel állítható elő a 2-pyrrolidon. Ezután a 
Reppe-féle vinilezési reakció következik : acetilént 
és pyrrolidont 15—20 atm. nyomáson kálium- 
hidroxid jelenlétében reagáltatnak, így N-vinyl- 
2-pyrrolidon keletkezik. A monomer polimeri- 
zációja hidrogénperoxiddal történik, a polimerizá- 
t-umot permetezve szárítják. A reakcióegyenletek 
a következők :

+ H0 — CH.—  0H Cu ac ttitd  kato intőt or

H0— CH—  C s C -  CH,— OH 
butindiol

+ 2 H2
350 «m  Cu, Ni, rh

H0 —  CH —  CH —  CH,—  CH —OH 
butándiol

c ik l iM lo s . dchdroqéncici 
C u  Uoioh lótor

CH,------ CH, CH,—  CH,
1 1 ^  -  | |
CH, c»o CH, c -0

< N H /
butirolakton 2 pyrroiidon

H C **C H  

15- 20 atm KOH

CHt------- CH,

CH, C -0  

I
CH=CH,

N vmyl 2 pyrroiidon

polimerizátum

A Reppe-féle eljárás hátránya, hogy a nagy
nyomású acetilén technológiát előbb jól be kell 
gyakorolni, hogy a módszer biztonságosan alkal
mazható legyen. Vinylpyrrolidon szintézisére egy
szerűbb eljárást közölnek Puetzer, Katz és Hor- 
witz (43). Eljárásuk az egyébként laboratóriumi 
méretekben is szokásos szintézissel előállítható 
butirolaktonból indul ki. Butirolaktont és 2-ami- 
noethanolt reagáltatnak 180—190 C°-on úgy, 
hogy a kilépő vizet a feleslegben adagolt 2-amino- 
ethanollal kidesztillálják. A kitermelés 85—90 
°/0-os. Ebből a termékből thionilkloriddal a 
megfelelő klórszármazék állítható elő. A klóro
zott termékből benzolos oldatban sósavat hasí
tanak ki káliumhidroxid jelenlétében és így 
76%-os kitermeléssel jutnak a vinylpyrrolidon- 
hoz ;
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CH— CH2 CH,---- CH,

! » HjN— C,H.0H i ; S0C1,
CH, со
4 N/

CH;— CH—OH

CH,-----CH. CH,-----CH,
1 1

-  HCI
CH, C0 
" І - N /

CH — CHr CI CH— CH,

 ̂ Egy másik módszer szerint a halogénvegyüle- 
tet trimetilaminnal és nátriumjodiddal a meg
felelő kvaterner jodiddá alakítják, majd ebből 
metanolos közegben ezüstoxiddal kezelve és desz
tillálva nyerik a vinylpyrrolidont :

CH,-----CH, CHj----- CH2 Дд,0 CH,----- CH,
NaJ Me OH 1 1

QH, c-o (CHĵ N 
44

CH, C-0 deszt. QHi c»o
1
CH2-  CH2—  Cl

1
СН,— СН,—N-(CH^0‘

1
CH=CH,

A PVP-ből infúziós célokra általában 2,5-— 
4,5%-os oldatokat készítenek, az oldathoz anor
ganikus sókat is adagolnak, az összetétel pl. a 
következő : 2,5°/0 PVP, 0,9% nátriumklorid, 
0,042% káliumklorid, 0,025% kalciumklorid, 
0,005% magnéziumklorid, 0,042% nátriumhidro- 
karbonát. Az oldatok szalmasárga színűek; keres
kedelmi elnevezésük : Periston, Kollidon, Sub- 
tosan, Plasmosan.

Mint minden plazmapótló anyagnál, a PVP 
esetében is igen fontos a mólsúly kérdése, és az 
eloszlás az átlag mólsúly körül, vagyis az anyag 
heterodiszperzitása. (A kicsi mólsúlyok gyors ki
ürüléséről, illetőleg a nagy mólsúlyok káros 
hatásairól : raktározódás a szervekben, vörös- 
vérsejtsüllyedés fokozása, pseudoagglutináció, a 
cikk egyéb helyein már tettünk említést). Pontos 
tehát minden esetben a plazmapótlók fiziko- 
kémiai vizsgálata. A mólsúlymeghatározás egyik 
módszere az ultracentrifugás mérés, a mólsúly 
a következő Svedberg képlet szerint számítható :

M  =
RTs

D (1— Vq)
M  — mólsúly,
R =  gázállandó,
D  =  diffúziós állandó, 
s =  szedimentációs állandó,

T  =  hőmérséklet (absz. fokokban) 
V =  parciális fajlagos térfogat, 
q =  az oldószer sűrűsége.

A mérés eredménye természetesen esak átlag- 
mólsúly és mivel polimerek esetén az egyes kom
ponensek között nincs éles különbség, hanem foko
zatos az átmenet, az ultracentrifugás mérés sem 
ad közvetlen felvilágosítást a heterodiszperzitás- 
ról. Ezért a célhoz vezető út a frakcionálás és a

frakciók átlag-mólsúlyainak mérése. PVP vizes 
oldatból acetonnal frakcionálható. Sok esetben 
a plazmapótló előállításakor ipari méretekben is 
elvégzik a frakcionálást, éppen azért, hogy mól- 
súlyeloszlás szempontjából egységesebb termék
hez jussanak. A mólsúly meghatározás adatai
ból számítható a molekula formafaktora is, ami 
a részecskék alakjára ad némi felvilágosítást :

tlfo =  КГ*
(  i - F e 
V K  « 20 v

Ha flfo =  1, gömbalakú, ha///o nagyobb, mint 
1, megnyúlt molekulákról van szó. A molekula
alak is fontos lehet a plazmapótlás kérdésében, 
általában azt tapasztalták, hogy az igen meg
nyúlt és asszimetrikus láncmolekulák okozzák a 
vörös vérsejt süllyedés fokozását (44).

Az ultracentrifugás mérés nem alkalmas 
állandó ipari ellenőrző módszernek, hanem igye
keznek a mólsúly és a gyorsabban és egyszerűbben 
kivitelezhető viszkozitásmérési adatok között 
összefüggést keresni. Az egyes makromolekulák 
oldataira jellemző az ú. n. belső (=  intrinsic) 
viszkozitás, képletben :

, Hm Vv° — 1
M  =  c^ 0 :

[rj] =  belső viszkozitás,
r] =  az oldat kifolyási ideje, 

r]0 =  oldószer kifolyási ideje, 
yj/rjo—1 =  rjtp =  specifikus viszkozitás, 

c =  koncentráció g/100 ml-ben.
A viszkozitásméréseket rendszerint Ostwald 

viszkoziméterben végzik többféle koncentráció
ban és végül 0 koncentrációra extrapolálnak.

A PVP fiziko-kémiai adataira vonatkozóan 
Dialer és Vogler végzett méréseket (45). Külön
böző frakciók viszkozitás adatait és ultracentri
fugás méréseket egybevetve a következő össze
függéshez jutottak :

[r\] =  6,4 X 10-4 X AT'1,58
M  kitevőjének kis értéke és ultracentrifugás 

méréseiknek adataiból számított formafaktor a 
makromolekula szferoidális alakjára enged követ
keztetni. Egyéb heterodiszperzitásra vonatkozó 
adataik (46) azt mutatták, hogy az egyes keres
kedelmi termékek erősen heterodiszperzek. Két 
frakcionálási viszgálatuk táblázatos eredménye pl. 
a következő :

1. SZ anyag 2 sz. anyag

frakció menny. frakció frakció menny. frakció
%-ban mólsúlya %-ban mólsúlya

1 1 ,8 54  000 1 3 ,4 7 6  0 0 0
1 3 ,2 5 2  5 0 0 7 ,8 5 4  0 0 0
11.1 3 5  0 0 0 1 1 ,3 4 2  5 0 0
1 1 .1 3 4  0 0 0 9 ,9 2 8  0 0 0
1 5 ,3 2 5  0 0 0 1 2 ,7 2 2  5 0 0
1 0 ,4 1 9  5 0 0 8 ,5 1 6  2 0 0

7 ,0 13 2 0 0 1 0 ,6 1 2  6 0 0
4 ,8 11 8 0 0 1 0 ,6 11 0 0 0
4 ,2 8 7 0 0 2 ,7 5  8 0 0

1 1 ,1 2  7 0 0 1 2 ,7 5  4 0 0
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A vinylpyrrolidon polimerizációs körülmé
nyeinek és a termékek frakcionálásának változtatá
sával természetesen a legkülönbözőbb termékekhez 
lehet jutni. Fikentscher és Herrle (47) végzett erre 
vonatkozóan számos kísérletet, termékeiket a 
Fikentscher-féle k állandóval jellemzik, amely 
lényegében szintén viszkozitásmérésből levezetett 
tapasztalati érték. (Termékeik k értékei 20—100-ig 
váltakoznak).

A PVP kétféle minőségben kerül forgalomba, 
egy nagyobb mólsúJyú termék (kb. 50 000-es 
mólsúly), ez alkalmas plazmapótlásra, és egy kis 
mólsúlyú (10—25 000-es mólsúly), aminek sze
repe a PVP-nek detoxikáló hatásán alapszik. 
Schubert számos kísérlettel igazolta a PVP 
azon tulajdonságát, hogy különböző szinezékeket 
és egyéb vegyületeket tartósan megköt (48) (pl. 
tripánvörös, tripánkék, kongóvörös, eosin, naftol- 
sárga, metilinkék, metilibolya, fluorescein stb.). 
Tengeri malacokon végzett kísérletei azt mutat
ták, hogy pl. a tripánvörös színezék, melyet az 
állatok veséi nem ürítenek ki, PVP adagolással 
kihozható a szervezetből (49). Ezekkel az adatok
kal hozható összefüggésbe, hogy a PVP adagolás 
hatásosnak mutatkozott a szervezet detoxikálá- 
sára, mivel a toxinokat megkötve, azokat a gyor
san távozó kis mólsúlyú PVP a vizelettel kiüríti, 
így védekezést nyújtott pl. bizonyos chlostridia 
fajok, diftéria és tetanusz toxinjaival szemben (50). 
A PVP sok gyógyszerrel is kombinálódik, azokat 
is megköti és így azok hatását hosszabb időre 
prolongálja a szervezetben. Ilyen esetben hor
dozóanyagként szerepel és a vele együtt adagolt 
gyógyszer hatását mindaddig, míg maga a PVP 
is kiürül, jelentős mértékben retardálja (pl. peni
cillin, inzulin, adrenalin stb.).

A PVP farmakológiai vizsgálatai általában 
kedvező eredményeket mutattak. A vérsejtsüly- 
lyedés sokszor jelentős fokozásán kívül egyéb 
komolyan káros mellékhatást nem észleltek. Né
hány adat csekély lerakódásról és szervi károso
dásról szól, elsősorban a lépben (más referátumok 
értékelése szerint a PVP csak a ge'atin és dextrán 
után következik káros mellékhatások előidézése 
szempontjából) (51). A kísérletek egy részét 
kutyákon végezték, és így talán nem teljesen 
mérvadóak, mivel más adatok határozottan állít
ják, hogy kutyákon súlyos sokkos állapotot okoz 
(52), más állatokban és emberben azonban tel
jesen ártalmatlan.

A PVP-nél újabbkeletű és ma már szintén 
igen elterjedt plazmapótló anyag a dextrán. A leg
utóbbi időben a PVP-nek komoly versenytársa 
lett. Előállítási körülményei ugyanis igen egy
szerűek, nyersanyagai jól hozzáférhetők és ol
csók. a dextrán-oldat a plazmapótló szerepét pedig 
általában ugyanolyan jól tölti be, mint a PVP.

A dextrán poliszaccharid, építőköve kizáró
lag a glükóz, molekuláinak döntő része a glükózt 
1-6-alfa-d kötésben tartalmazza, erősen jobbra 
forgat. (a.D= +180°). A dextránt először a múlt 
században Schiebler (53) identifikálta. Az ő meg
figyelése volt, hogy a cukorfinomítók munkáját 
sokszor igen megzavarja egy viszkózus anyag 
ke'etkezése, ami elsősorban a cukorlevek szűrését

nehezíti meg. Megállapították, hogy ezen anyag 
a cukorlé fertőződéséből ered. A bakteriológusok 
izolálták a fertőző mikroorganizmust, ami a 
Leuconostoc fajhoz tartozik (54). A faj több, 
mint 80 törzsből áll (55), ezek közül azonban 
dextrán szintézis szempontjából csak kettő jön 
számításba, a Leuconostoc mesenteroides és a 
Leuconostoc dextranicus. Ezek a mikroorganiz
musok kizárólag csak szaccharózból produkálnak 
dextránt, enzimrendszerükkel megbontják a glü
kóz-fruktóz kötést, majd a fruktózt visszahagyva, 
a glükózokat dextránná szintetizálják. A külön
böző törzsek nem azonos dextránt termelnek, 
a termékek kémiai szerkezetben és oldhatósági 
viszonyokban térnek el (vízben oldódók, illetőleg 
vízben oldhatatlanok). A szerkezet felderítésével 
számos kutató foglalkozott. Kimerítő metilezés- 
sel, a metilezett termék hidrolízisével és a külön
bözőképpen szubsztituált metilglükozidok szét
választásával (56), illetőleg perjodátos oxidációval 
(57) végzett kísérletek azt eredményezték, hogy 
az I—6 kötésű főláncon több-kevesebb 1—4 
kötésű elágazás is lehetséges. Az elágazások száma 
és hossza természetesen jelentősen befolyásolja 
a makromolekula alakját, tehát hosszú láncalakú, 
illetőleg majdnem szferoidális molekulák kelet
kezhetnek.

A dextrán előállítása fermentációs úton tör
ténik (58—59). A táptalaj élesztőt, peptont, di- 
nátriumhidrofoszfátot, káliumkloridot tartalmaz, 
ehhez tesznek hozzá annyi közönséges cukrot, 
hogy a tápoldat cukortartalma kb. 20%-os legyen. 
Ezután történik á beoltás a Leuconostoc mesen
teroides inoculumával. A fermentáció kezdeti 
pH-ja 7—8 között van, levegőztetés nem szük
séges, a hőfok 18—25 C°. Az átalakulás előre
haladását a pH csökkenése jelzi, illetőleg a híg
folyós tápoldat nagymérvű besűrűsödése. Ha a 
pH 4,5—5-re esik, a fermentációs fo'yamat az 
optimális dextránképződés szempontjából be
fejeződött, ez kb. 2—3 nap alatt zajlik le. Ha a 
fermentálás tovább megy, a pH tovább esik, 
ez a dextrán hozam csökkenésével is jár. Az 
újabb eredmények közé tartozik a dextrán szin
tézise Leuconostoc törzsek által termelt enzim 
preparátumokkal (60).

A dextrán vízben jól, szerves oldószerekben 
azonban nem oldódik , így a fermentációs oldatból 
methanollal, ethanollal vagy acetonnal kicsapható. 
Az így nyert dextrán mólsúlya azonban több 
milliós nagyságrendű, ezért ilyen formában plaz
mapótlásra nem alkalmas. Ingelman és Grönwall- 
tól (61) származik a gondolat és a megvalósítás, 
hogy a nagy mólsúlyú dextrán óvatos parciális 
hidrolízisével olyan termékhez juthatnak, ami 
vizes oldatban a plazmához hasonló fiziko-kémiai 
sajátságokkal rendelkezik. Munkájuk nyomán 
lényegében a következő, ipari méretekben is 
alkalmazott eljárás alakult ki :

A fermentációs-oldatból metil- vagy etil
alkohollal kicsapott nyers dextránt melegítés és 
keverés közben újraoldják, így ismét igen visz
kózus oldatot nyernek, majd az oldathoz sósavat 
vagy kénsavat adagolnak, a pH-t 1,5—2 közé 
állítják be. A híg sav és melegítés (85—95 C°)
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hatására a dextrán-molekula fokozatos hidroliti- 
kus bomlást szenved, amit azáltal észlelnek, hogy 
az oldat viszkozitása jelentősen csökken. A hid
rolízis mértékét viszkozitásméréssel követik, né
hány óra alatt a kívánt mólsúlyú termékhez jut
nak. A hidrolízis végeztével az oldatot lehűtik, 
lúggal közömbösítik. A lebontott dextránt alko
hollal kicsapják, az újraoldást és kicsapást több
ször megismétlik, közben szűréseket is alkalmaz
nak. Ujraoldások és kicsapások alkalmával fon
tos az oldatok koncentrációinak, illetőleg a víz
alkohol térfogatarányok rendszeres ellenőrzése, 
mivel ezen műveletek során frakcionálás is tör
ténik. Egyébként a frakcionálás az eljárásnak ki
mondottan célja is, csak egy középső frakciót 
tartanak meg infúziós célokra, ami mólsúly 
szempontjából elég egységes, átl<»g molekula- 
súlya 70—80 000 között van. A gyártási előiratok 
megszaDják, hogy az ilyen átlag mólsúlyú ter
mék csak 5—10%-ban tartalmazhat ennél lénye
gesen kisebb, illetőleg nagyobb (25 000, illetőleg 
200 000) átlag mólsúlyú frakciót. Az utolsó ki
csapás után a terméket vagy permetezve szárítják 
és a szárított anyagból készítenek pontos be
méréssel 6%-OS infúziós dextrán oldatot fizioló
giás konyhasóban, vagy az utolsó oldás után 
vákuumban 50—60 C°-on az alkoholnyomokat 
lepárolják, a bepárolt oldat dextrán koncentráció
ját szárazanyag tartalom meghatározással ellen
őrzik és annyi vízzel hígítanak, hogy az oldat 
6%-os legyen. A feldolgozási munka során min
denütt frissen desztillált vizet használnak, a kész 
oldatokat aktí\ szenes derítés után Seitz lapon 
szűrik, ami a pirogén hatású anyagok kiküszöbö
lését célozza. A kész oldatokat 500 ml-es infúziós 
palackoKba töltik és 100—120 C°-on sterilizál
ják. Az oldat a sterilizálást kifogástalanul birja, 
stabilitása pedig korlátlan időre szól.

A dextrán fiziko-kémiai vizsgálatait elsőnek 
Ingelman és Halling végezte el (62). Különböző
képpen lebontott és többször frakcionált dextrán 
mintákon végezték kísérleteiket. Először az egyes 
anyagok belső viszkozitás értékeit határozták 
meg, majd a diffúziós és szedimentációs állandó 
meghatározásával a már ismertetett képletek 
alapján az átlag mól súly és a formaiaktól1 meg
állapításával foglalkoztak. Méréseik legfontosabb 
eredményeit a következő táblázat tartalmazza :

Frakciók jelölései Belső
viszkozitás Átl. mólsúly f/fo

U IV ........................ 0,08 14 000 1,88
ü l ........................... 0,18 36 000 2,17
F I., V.................... 0,25 84 000 2,49
F r„ IV .................. 0,29 141 000 2,72
F I., I l i ................. 0,38 240 000 3,15
F II., 10a, 13 . . . . 0,74 1 990 000 3,61
F II., 10a, a  . . . . 0,86 3 050 000 4,25
F II., 2a ............... 1,26 38 000 000 4,03

A belső viszkozitás és a molsúly között 
lineáris összefüggést csak bizonyos mólsúlyhatá
rok között tudtak megformulázni a következő 
képlet segítségével :

frj] =  8,2 X 1(T7 X M  +  0,18 
(ha : 40 000<M <300 000)

Meg kell jegyeznünk, hogy a belső viszkozitás 
és mólsúly közti összefüggés nem jellemző egy
ségesen minden dextránra, hiszen a viszkozitás 
értékek nagymértékben függenek a molekula 
alakjától (hosszú egyenes láncok, főleg csak 1—6 
kötésekkel, vagy elágazások is 1—4 kötésekkel), 
így az ultracentrifugás mérésekből számított, 
teljesen azonos átlag mólsúlyú dextránok belső 
viszkozitás értékei igen eltérőek lehetnek. Mivel 
a dextrán molekula-alakja általában a fermentáló 
törzzsel vagy a gyártási eljárással van össze
függésben, minden gyártás bevezetésekor feltét
lenül szükséges meghatározni a mólsúly és a belső 
viszkozitás közti összefüggést, és csak ezután 
alkalmazható egyszerű ipari ellenőrző módszer
ként a rendszeres belső viszkozitás mérés.

Az átlag mólsúly meghatározására az ultra
centrifugás mérésen kívül jól alkalmazható az 
apparatíve és metodikailag egyszerűbben elvégez
hető szórtfény-vizsgálat (light-scattering method). 
Dextránok mólsúlyának meghatározására ezt a 
módszert kiterjedten alkalmazzák.

Ingelman és Halling megvizsgálták a dextrán 
adszorpcióját is aktív szénen. A különböző dextrán 
frakciók oldatait 25 C°-on kezelték aktív szénnel 
és szűrés után meghatározták a szüredék dextrán 
koncentrációját. A mérések alapján adszorp- 
ciós izotermákat szerkesztettek, melyek azt mutat
ták, hogy a mólsúly és az adszorbció mértéke 
fordítva arányos. Szén adszorpciós tornyon végzett 
frontál analízis eredményei szerint glükóztól di-, 
tri-, ül. poli-glükozidok felé haladva az adszorpció 
nő, ill. 800—8000 mólsúly között maximumot 
mutat.

Ingelman és Siegbahn (63) megvizsgálták a 
dextrán elektronmikroszkópos képét is. A kép 
elágazásokkal rendelkező fonal-molekulákat mu
tat, a molekula vastagsága 50 Á.

A dextrán-oldatok farmakológiai vizsgálatait 
a dextránt plazmapótlóként elsőnek alkalmazó 
svédek végezték (64), majd angol (65) és amerikai 
(66) klinikákon is kipróbálásra került. A vizsgá
latra kerülő dextrán-oldatok főbb adatai a 
következők : 6% dextránt tartalmaz fiziológiás 
konyhasóban oldva, ozmózis nyomása 300—400 
Hg mm, viszkozitása 3—4 rel., pH 6,5—7, N-tar- 
talma 1 mg/100 ml. Az eredmények egybehang
zóan bizonyítják, hogy a dextrán nem toxikus, 
pirogén anyagoktól mentes, a lecsökkent vér
nyomást tartósan helyreállítja, 24 óra alatt csak 
10—-25% ürül ki a vizelettel, az egyes szervekben 
lényeges elváltozást nem okoz. A raktározódás 
szempontjából döntőek azok a vizsgálatok, melye
ket C14 izotóppal készült dextránnal végeztek és 
kimutatták, hogy a szervezet a ki nem ürülő 
dextránt metabolizálja (67). Az antigén tulajdon
ságra vonatkozó és anafilaxiás tünetekkel kap
csolatos adatok nem egyértelműek. Állat-kísér
letek kifejezetten azt bizonyítják, hogy a dextrán 
nem antigén, és nem okoz anafilaxiás tüneteket. 
Klinikai esetekben azonban szórványosan léptek 
fel anafilaxiás mellékhatások. A vérsejtsüllyedés 
fokozására és a pseudo-agglutinációs jelenség 
kiváltására vonatkozóan ugyanazt tapasztalták 
dextránnal is, mint minden makromolekulás
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anyaggal : a jelenségek a mólsúllyal vannak össze
függésben.

A két legfontosabb szintetikus plazma
pótlóval, a PVP-vel és a dextránnal elért eddigi 
eredmények azt bizonyítják, hogy azok egyforma 
eséllyel jól alkalmazhatók. A dextrán kiterjedt 
gyártása mellett szól az olcsó és könnyen elérhető 
nyersanyag (alkohol, cukor) és az igen egyszerű 
technológia, valószínű azonban, hogy a PVP 
jelentősége az elkövetkező időkben sem fog csök
kenni, különösen, ha detoxikáló és gyógyszer
hatást prolongáló szerepére is gondolunk.

A plazma-pótlókkal való foglalkozás egyetlen 
ország számára sem, és így hazai viszonylatban 
sem elhanyagolható kérdés. A kutatás és a 
plazma-pótlók előállítása terén már megtettük 
a döntő kezdeti lépéseket. Ezen összefoglalás 
főcélja, hogy felhívja a figyelmet a kérdés fon
tosságára, bár az összefoglaló nyilván elég hiá
nyos, mivel elősorban a plazma-pótlót előállító 
vegyész szemszögéből vizsgálja a kérdést. A cikk 
keretein belül az igen fontos fiziko-kémiai, farma
kológiái és klinikai vizsgálatokra csak utalni 
tudtam. Kívánatos lenne tehát, ha a problémakör 
felvetése nyomán további cikkek jelennének meg, 
melyek részletesebben beszámolhatnának az egyéb 
vizsgálati módszerekről és eredményekről. A plaz
ma-pótlók terén végzendő hazai kutatásaink csak 
akkor lesznek gyorsan eredményesek, ha biz
tosítjuk a legkülönbözőbb szakmák képviselőinek 
széleskörű kooperációját.
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A bitumen jelentősége az építőiparban
S O L T É S Z  G Á S P Á R

Az ásványolajipar alig egy évszázados múltra 
tekinthet vissza. Rohamos fejlődése ennek az idő
nek második felére esik, amikor is a robbanó
motorok feltalálása és elterjedése az üzemanyagok 
termelésfokozását és a kenőanyagok nemesítését 
emelte műszaki követelménnyé. A nyersolaj mara
dékát képező bitumen melléktermék jellegét mégis 
sokáig megtartotta, mert a vele közel-rokon, 
lényegileg csak keletkezésük időtartamában eltérő 
természetes aszfaltok — helyesebben : természetes 
bitumenek — régen ismertek, könnyen hozzáfér
hetők és különféle iparágakban elterjedt használat
ban voltak. Tervszerűtlen gazdálkodás mellett 
pedig az olajból nyert, nem egységesen viselkedő, 
alkalmanként a lelőhelyek egyedi tulajdonságából 
következő technológiai változtatásokat kívánó 
petrolbitumenek sokáig nem tudták a természetes 
bitumeneket kiszorítani régi felhasználási terüle
teikről.

A bituminózus anyagok régi idők óta ismer
tek. Herodotos, Aristoteles, Dioscorides, Plinius 
műveiben s egyéb ókori szövegekben ismételt 
említés esik az ,,asphaltos“-ról, többek között 
mint épületek emelésénél használatos kötőanyag
ról. („Asphaltos“ jelentése : változhatatlan. A „bi
tumen“ újabb keletű, kulináris latin szó.) Ismerték 
azt a tulajdonságát is, hogy nedvesség ellen védel
met ad, írtak ilyetén alkalmazásáról, ami termé
szetesen kezdetleges módszerekkel történt, akkor 
is, később is. A módszerek, ha lassan is, egyre 
fejlődtek s az alkalmazásban évszázadok folyamán 
megszakítás nem következett ; mert a bitumen, a 
nedvesség elleni szigetelésnek ez a klasszikus 
anyaga, olyan egyedülálló tulajdonságokat mutat, 
amelyek másegyéb izolátoroknak mindenkor fölébe 
helyezték.

A bitumen páratlanul értékes sajátságainak 
hordozója a kolloidális szerkezet: olajos közegben 
igen finoman eloszló diszperz fázis, amelynek még 
kemény vállfajait is túlhűtött folyadékoknak kell 
tekinteni. Kolloid-jeli egével magyarázható a bitu

men felületbevonó-képessége és meglehetős tapadó
készsége, ami általában kielégítő, esetenként fokoz
ható is. Ezeket a jellegzetességeket minden bitu
men mutatja különböző mértékben. Az egyes elő
fordulások és termékek minőségi eltéréseit azon
ban nemcsak a lelőhelyek egyedi tulajdonságai 
határozzák meg, hanem a feldolgozás módja is : 
egyazon nyersolajból kiindulva nemcsak lágyabb 
és keményebb, nemcsak több és kevesebb, hanem 
jobb és silányabb, más és más célra inkább és 
kevésbbé alkalmas bitumeneket is elő lehet állí
tani.

Ez a körülmény nem volt hatástalan a mester
séges úton nyerhető ásványolajbitumenek egyre 
inkább térhódító ipari alkalmazása tekintetében. 
Az ipari szükségletek e század eleje óta gyors 
ütemben növekedtek s a természetes bitumenek, 
bár különben kedvező és származásukra jellemző 
sajátságaik vannak, ma már, három évtizeddel a 
nyersolaj bitumen szélesebb körű használatának 
elindulása után, mennyiség tekintetében sem elé
gítenek ki. Ehhez járul az is, hogy nem ritkán nagy 
távolságról kerülnek piacra, sokezer kilométerről 
történő körülményes szállítás pedig akkora ár
drágulást okoz, hogy az már nem lehet arányban 
a jóval olcsóbb ásványolaj bitumenek esetleges 
minőség-fogyatékosságával. Vannak azonban a 
mesterségesen előállított bitumeneknek olyan alap
vető tulajdonságaik is, amelyek mindenképen 
előnyt jelentenek a természetes vállfajokkal szem
ben. Ilyen pl. nagy tisztaságuk (csekély hamu- 
tartalmuk), míg a természetes előfordulások leg
többször számottevő mennyiségben tartalmaznak 
meddő kőzetet. Egyiknél-másiknál 40—50% ha
mutartalom sem ritkaság, s e nagy érték csökken
tése csak költséges finomítással hajtható végre. 
Az a fentebb már említett körülmény sem marad
hat figyelmen kívül, hogy az ásványolaj bitumenek 
fogyatékosságai műszaki fogásokkal részben ki
küszöbölhetők, helyes üzemirányítással korlátok 
közé szoríthatók, mi több : észszerű technológia
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és kellő hozzáértés olyan mértékű javításra tud 
vezetni, ami már anyagnemesítés számba megy.

Mindennek elsősorban nyersolajtermelő és 
nyersolaj feldolgozó államokban van jelentősége, 
tehát Magyarországon is, ahol az ásványolaj - 
bitumen a kátrányszurkot a szigetelés területeiről 
jóformán egészen kiszorította, az importált ter
mészetes bitumenek alkalmazása pedig sokhelyütt 
és egyre inkább csökken. így van ez a felhasználás 
egyik legnagyobb területén, az építőiparban is.

Az építőipar bitumenigénye az utóbbi eszten
dőkkel folytonosan növekszik. Méreteinek illusztrá
lására egyetlen adat elegendő : Magyarországon 
évenként többmillió négyzetméternyi felületen 
készítenek szigetelést, s ehhez felületegységenként 
középértékben 4—5 kg szigetelőanyag szükséges, 
legalább is akkor, ha bitumenes szigetelést készí
tenek. Már pedig hazánkban ma a szigetelések 
túlnyomó része bituminózus jellegű, minthogy a 
bitument egynéhány, előzőkben nem említett 
tulajdonsága szigetelésre különösen alkalmassá, 
olykor túlszárnyalhatatlanul versenyképessé teszi, 
így használata mellett szól

gazdaságossága : olcsó termék, általában 
hozzáférhető, segítségével a szükséghez képest 
vékonyabb és vastagabb izolálórétegek készít
hetők.

Fajsúlya alacsony : nem okozza a szerkezetek 
túlterhelését, a szigetelés önsúlya alig befolyásolja 
a sztatikus számításait.

Hőálló : hőbomlást nem szenved vagy csak 
korlátozott mértékben s az atmoszferiliákkal köz
vetlenül érintkező bitumenes felületek a sugárzás 
károkozó hatása ellen egyszerű eszközökkel véd
hetők.

Csaknem szagtalan: hideg állapotban és 
lehűlés után teljességgel az.

Vízzel és vizes oldatokkal szemben ellenálló : 
vízben gyakorlatilag oldhatatlan, vízálló, vízzáró, 
víztaszító rétegek kiképzésére alkalmas és agresz- 
szív vizekkel szemben is védelmet ad. Híg savak 
és híg alkáliák sem támadják meg : savak agresz- 
szív hatása csak nagy koncentráció esetén jelent
kezik. Közönséges alkalmazási helyein organikus 
oldószereivel rendszerint nem kerül érintkezésbe. 
Ilyen jó oldószerei a szénkéneg, kloroform, benzin, 
benzol és homológjai stb., amelyek túlnyomólag 
alacsony forrpontúak, míg a bennük oldott bitu
men nem illékony. Ezen alapszik oldatainak 
hideg úton történő felhasználása.

Képlékeny : szobahőmérsékleten általában 
nem folyik, vagy csak hosszabb idő elteltével, 
napok vagy hetek alatt ; könnyen szállítható a 
beépítés helyére, ahol — lobbanáspontja igen 
magas lévén — tűzokozás nagyobb veszélye nélkül 
felmelegíthető. Olvadéka lehűlés után ismét tar
tósan megdermed, emellett lágyuláspontja is 
növekszik némileg, s ez teszi lehetővé alkalmazá
sának meleg úton történő módozatait.

Ezek a tulajdonságok, számos egyéb, kedvező 
sajátság mellett, teszik alkalmassá a bitument 
építőipari, ott is elsősorban szigetelőanyagként való 
felhasználásra, ahol természetesen mindenkor fenn
áll az a kívánalom, hogy az izolátor a védendő 
felületet megszakítatlan rétegben borítsa. E köve

telménynek a bitumen legtöbbször meg is felel, 
legalább is a szigetelés elkészítésének idejében. 
Nem úgy utóbb, amikor kétséges, hogy a szige
telendő felületen eredetileg megtapadt bitumen 
elválása nem következik-e be s a kezdetben össze
függő szigetelőrétegen nem támadnak-e hajszál
vékony, alig észlelhető és még nehezebben kijavít
ható folytonossági hiányok, esetleg komolyabb 
sérülések, nagyobb megszakadások is, tekintettel 
a fellépő húzó-, nyomó-, hajlító-, nyíró-erőkre, 
amelyekkel a szigetelés helyén leggyakrabban szá
molni kell. Ugyanígy jelentkezhetik a hőmérséklet- 
ingadozások befolyása, az atmoszferiliák károkozó 
hatása, amiből időelőtti öregedés és öregedés 
előtt is bekövetkező, sohasem veszélytelen réteg- 
vékonyodás származhatik. Ezért van szükség a 
szigetelő-bevonatok rögzítésére és tartósítására ; 
olyan megoldásra, amely mellett a káros hatások 
egyáltalán nem, vagy ha mégis, akkor csökkent
mértékben és valószínűleg csak hosszabb idő 
múltán mutatkoznak ; olyan közvetítőre tehát, 
amely a nedvesség ellen szigetelni hivatott bitu
ment összefüggő rétegben képes hosszabb ideig 
együtt tartani.

Ilyen közvetítő a bitumennel itatott és 
bitumennel bevont nemezeit kéreglemez, ami nem
csak nedvesség ellen szigetel, hanem ellenáll az 
épületek mozgásakor fellépő deformáló erőknek 
is, (korlátozott, de a gyakorlatban adódó követel
ményeket legtöbbször kielégítő mértékben). Ha 
megfelelő alapanyagból és kellő gondossággal ké
szítik, akkor nem szakad egykönnyen. Ha pedig 
több rétegben használják szigeteléshez olyképen, 
hogy az alsó réteget az építmény felületéhez 
ragasztják melegen felkent bitumennel s az egyes 
itatott lemezeket nemkülönben melegen felkent, 
lehűléskor nyomban megkötő bitumennel erősítik 
egymáshoz, akkor a ragasztó bitumen képlé- 
kenysége az itatott lemezréteg nagyobb szilárd
ságával párosulva, a szigetelés tartósságát hosz- 
szabb időre biztosítani képes.

Ez- magyarázza a bitumenes lemezek roppant 
méretű elterjedettségét az építőipar szétágazó 
területein, évtizedek óta és világszerte. A külön
böző erősségben gyártott bitumenes lemezek alap
anyaga a rongy és a textilhulladék. Legalkalma
sabb a tisztán gyapjúból készült rongyanyag, 
minthogy az állati rostok jóval szívóképesebbek 
a növényieknél. A tapasztalat arra is megtanított, 
hogy hosszú szálakból jobb minőségű lemez állít
ható elő, ezért a kéreglemez készítésénél a gyapjú
fonók porhulladéka elvileg ugyanúgy mellőzendő, 
mint mindennémű faanyag, ami nemkülönben 
minőségromlást okoz. Hasonlókópen kerülni kell 
az enyvezést is, ami a szívóképességet csökkenti, 
ez pedig — a szilárdság és tartósság mellett — 
olyan elsőrendű követelmény, amelyet szab
ványmódszerekkel ellenőrizni szokás.

A nyers kéreglemezek telítése ma már min
denütt gépesített eljárással megy végbe. A bitu
ment nyitott kádakban vagy tepsikben megol
vasztják s a telítendő nyers lemeztekercset a 
meleg olvadékon vezetik át görgőrendszerek segít
ségével. Nem érdektelen a bitumen olvadékának 
hőmérséklete, viszkozitása, a telítés időtartama
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és a nyers lemez nedvességtartalma sem. Mindez 
befolyással van a lemez szívóképességére, tehát, 
a telítődés mértékére. A telítőfürdők után elhe
lyezett görgőrendszer szolgál az itatott lemez 
felületén egyenetlenül megtapadt bitumenfelesleg 
eltávolítására, úgyanígy a felület bitumenes be
vonatának felhordására is. Telítésre lágyabb, be
vonásra keményebb bitument célszerű használni, 
ezért elvileg kifogásolandó az a helyenként mosta
nában általánosult módszer, amikor egyazon 
bitumenválfajt használják mindkét célra. A le
mezek felületi hintéssel való ellátása az itatás és 
bevonás után következik, és pedig zsírkőporral, 
finom homokkal vagy kaviccsal, aszerint, ahogy 
azt a felhasználás kívánja. A hintés feladata 
egyébként nemcsak az atmoszferikus hatások, 
első helyen a napsugárzás elleni védelem, amit 
— fentebb történt erről említés — a kellőleg 
megválasztott felületi szórás tartósan biztosít ; 
hanem az is, hogy a lemezek feltekercselésekor 
vagy azt követőleg a tárolás és szállítás folyamán 
ne ragadjanak össze és ne szenvedjenek felhaszná
lás előtt sérülést.

Meg kell említeni, hogy a bitumennel telített 
lemezek használatos elnevezése meglehetősen követ- 
kezetlen és távolról sem egyértelmű. A számozás — 
90-es, 100-as, 120-as, 150-es stb. lemez elneve
zés — nemzetközi viszonylatban elfogadott és 
nem kifogásolható : azt jelzi, hogy hány folyó
méter (négyzetméter) lemezt tartalmaz egy-egy 50 kg 
súlyú tekercs. Továbbiakban a nomenklat-ura zava
ros és nem közérthető : az avult magyar szabvány 
fedél- és szigetelőlemezekről szól, csupaszlemezek
ről, bőrlemezekről, különleges fedéllemezekről stb., 
és merőben alkalmas a fogalmak összekeverésére. 
Örvendetes, hogy a korszerű új szabvány már 
munkában van, hihetőleg rendszert és rendet fog 
teremteni és világosabbá teszi majd a nomen
klatúrát.

A különböző célokra és kivitelben készített 
bitumenes lemezek az építőiparban sokrétű alkal
mazásra találnak. Szakszerű felhasználás esetén 
tartósságot és biztonságot nyújtanak, mind szi
várgó talajnedvesség, mind nyomás alatt előtörő 
víz, mind pedig légköri lecsapódás ellen. Alapfa,lak 
szigetelésére a megfelelő válfajok ugyanúgy alkal
mazhatók jó eredménnyel, mint tetők borítására 
és terraszok fedésére, s mind e felhasználásuk mód
felett el is terjedt s a követelményeket túlnyomó- 
lag ki is elégítik. Viszont kiviteli hiányosságok, 
megoldásbeli fogyatékosságok, mint a ragasztó- 
anyagnak a kívánatos 180—200 C°-nál alacso
nyabb hőmérsékleten való felkenése s egyéb mű
hibák, a szigetelés biztonságát jelentősen csökken
tik. Ugyanez következik a lemezek gyártásának 
és telítésének tökéletlenségéből is, ami esetenként 
csak a felhasználáskor mutatkozik meg. így akkor, 
ha a nyerslemez rongyanyaga nem volt kifogás
talan, vagy ha az itatás nem volt teljes értékű. 
Mindez nem is ritkán fordul elő, mert nemcsak 
a szigetelés kiképzése kényes művelet, hanem a 
bitumenes lemezek elkészítése is. Ha az itatásra 
és telítésre szánt bitumenek hőmérséklete nem 
volt elég magas s ezért a fürdők nem voltak híg
folyékonyak, akkor a kéreglemez szívóképessége

nem érvényesülhetett kellőképpen, rostjai nem 
telítődtek eléggé és nem vonódtak be teljes mér
tékben. Ha viszont a bitumenfürdők hőmérséklete 
a kívánatosnál magasabb volt, akkor a lágyulás
pont erősebben emelkedhetett, s ennek folytán 
a ridegebbé vált bitumen a lemez felületéről 
könnyen lepattogzik.

Vékonyan felkent bitumenréteg — bevonó 
vagy ragasztó réteg — vízfelvevőképessége csekély. 
Kísérletek bizonyítják, hogy 120 nap alatt sem 
több 1—2%-nál, s ez az érték csökken, ha a vékony 
bitumenréteg két merev felület közé szorul. Nem 
úgy a bitumenes lemezek esetében, ahol is a 
nedvességfelvétel egyes rostok telítetlensége foly
tán jóval nagyobb lehet, a bevonatlan és telítetlen 
organikus rostok nedvesség hatására rothadni 
kezdenek, ami nem ritka tünet. Ilyenkor a szi
getelés vázát képező itatott lemezek idővel vagy 
idő előtt elmállanak, szétszakadoznak.

Ezt igyekeznek kiküszöbölni többek között 
azáltal, hogy rongylemez helyett szervetlen váz
anyagok : üvegszálszövedék, azbesztrost, fémfólia 
stb., és bitumen kombinációit alkalmazzák szige
telések kialakításánál. Itt, nem vitatható előnyök 
mellett, tökéletes eredmény nem várható ; egyes 
esetekben azért, mert a bitumen és a szervetlen 
vázanyagok közötti tapadás többnyire nem ki
elégítő ; máskor azért, mert a nem kapilláris 
tulajdonságú vázanyag csupán bevonódik, de nem 
telítődik is egyben bitumennel s ennek folytán 
a szerkezet nem lehet elég egységes. Más esetekben 
organikus, de a nemezeit lemeznél rugalmasabb és 
megbízhatóbban folyadékszívó anyagokat használ
nak tömítésre, elsősorban felületi tömítésre, ami
lyen a bitumennel itatott jutaszövet is. Az ered
mények itt sokszor jók, akárcsak a bitumenes 
kéreglemezek alkalmazásának legtöbb esetében, 
de a bitumenes szigetelések lemeznélküli kialakítása 
mégis előtérben van, állandóan és végleges meg
oldásra váró probléma. Nemcsak a lemezek rongy
anyagának gyakori selejtessége miatt, aminek oka 
esetleg nem is a rongyanyag hiánya, hanem az a 
körülmény, hogy a rendelkezésre álló rongy java 
minősége fontosabb területeken kerülhet fel- 
használásra. Egyéb okok is szólnak az elterjedt és 
jól bevált ragasztott szigetelés ellen : nem utolsó 
sorban az, hogy a felületek szegélyeinek kiképzése, 
a felhajtások, egyenetlenségek, a szerelvényekkel 
megszakított helyek tömörítése mindenkor kényes 
feladat, néha csak költséges, de olykor alig elhá
rítható nehézségekbe ütközik. Ezért igyekeznek a 
lemez nélküli, ú. n. plasztikus szigetelések mód
szeres kilalaldtására, többek között tetőfelületek 
védelme végett.

Ilyen helyeken szigetelő rétegként bitumen és 
ásványi rostanyag (azbeszt) organikus oldószerben 
felvett elegye szolgál. Ez a kompozíció a szigete
lendő felületre hideg állapotban kenhető fel s a 
felület alakjához idomul. Meleg eljárásra, vasa
lásra csak a réteg egyenletesítésénél, tartósításánál 
van szükség. Mindez azonban különös gondosságot 
kíván, ugyanúgy az alapozás előzetes kiképzése 
s az anyagok kiválasztása is. Ha erre nincs mód, 
akkor a plasztikus tetőbevonat biztonsága kétes. 
Ez egyébként egyik magyarázata annak, hogy a
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hideg bevonatok távolról sem terjedtek el olyan 
mértékben, mint a lemezes tetőszigetelés, amelyet 
az atmoszferiliák hatása ellen — mint már emlí
tettük — tartósan meg lehet óvni kavics-szórás
sal. Ugyanez a plasztikus bevonatokon már csak 
azért sem keresztülvihető, mert 3—4 milliméternél 
vastagabb rétegre nem célszerű kiképezni őket. 
Ezenfelül nem teljesen gondos kivitelezésnél a 
repedezés és felhólyagzás veszélye is fennáll; 
utóbbi különösen akkor, ha az alapozás nem ki
fogástalan, ha a plasztikus réteg kialakítása idején, 
nem tapadt azonnal a bevonandó felületre, mert 
a bevonat bitumené nem nedvesítette az alapot 
megfelelő mértékben.

Ezért célszerű és szokásos az alap előzetes 
kezelése hígfolyékony bitumenes mázzal, 200 C° 
alatti forrpontú oldószerben — benzin, benzol 
stb. — feloldott bitumennel. Az efféle mázak fino
man eloszlott bitumené az alapfelületet — követ, 
téglát, betont — némileg nedvesíti, s az oldószer 
elpárolgása után megtapadt igen vékony bitumen
réteg a reákerülő plasztikus massza bitumenével 
egyesülvén, ennek tartós tapadását előmozdítja.

Az oldószeres mázak, lakkok és a vizes emulziók 
használata más vonatkozásban is meglehetősen 
elterjedt az építőipar területén, mert az a tulaj
donságuk, hogy a kőanyagokat bizonyos mérték
ben előre nedvesítik, sokhelyütt előnyösen használ
ható fel. Az azonnali megtapadás ugyanis egyaránt 
fontos a szigetelő-munkálatok minden helyén, 
különösen akkor, ha a gondos kivitelen felül a 
gyors munkavégzés is követelmény. Példa erre a 
bitumenes hézagtömítők alkalmazása, amikor is az 
eresztékek, nyílások elzárásának legtöbbször rövid 
idő alatt kell megtörténnie. Az oldószeres bitumen
mázak ilyenkor jó szolgálatot tesznek : illó alkat
részük — különösen száraz helyeken és meleg 
időben — hamar távozik s a hézagok falazatán 
tapadt vékony bitumen-kéreg a gyorsan követ
kező második munkafázis alatt odajutó bitumen 
azonnali megkapaszkodását nagy mértékben elő
segíti. Ha viszont a második munkafázis, a hézagok 
teljes eltömítése, a felületek végleges bevonása 
valamely okból késik, a szigetelendő építmény- 
rész akkor sem teljesen védtelen, mert az oldószer 
elpárolgása után maradó bitumenfilm ideig-óráig 
egymaga is képes némi nedvesség elleni védelmet 
biztosítani.

Nedves helyeken, csapadékos időben a szerves 
oldószerben felvett bitument alkalmazni nem aján
latos. Ilyenkor az alapmázolást vizes bitumenemul
ziókkal lehet elvégezni, amikor is az emulzió meg
törése s a víz-komponens távozása után alakul ki 
az a finom eloszlású bitumen-hártya, amely az 
alapot előre nedvesíteni hivatott. Bitumenes emul
ziók ilyen esetekben való alkalmazásakor fokozott 
vigyázat szükséges. A bitumenemulziók stabilitása 
sokszor nagyon is kérdéses s az egyensúly károsan, 
idő előtt megbomolhat. Azonkívül sohasem szabad 
figyelmen kívül hagyni azt a körülményt, hogy 
az amúgy is nedves épületrészekbe az emulziókkal 
további vízmennyiség kerül s e víz eltávozásához 
szükséges előnyös feltételek nem mindenütt állnak 
fenn. Esetenként a megtört emulzió szabaddá váló 
vize nem képes elpárologni, hanem elszivárog és
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a Szivárgás iránya nem mindenkor látható előre 
biztonsággal.

A mázak és emulziók egyébként nemcsak 
hígfolyékony állapotban kerülnek felhasználásra, 
hanem sokirányú alkalmazásuk céljának meg
felelően sűrűn-folyósak vagy folyékonyak is 
lehetnek. Ugyanígy a bitumenes hézagtömítők, raga
csok, tapaszok, kittek, spatulyázó-masszák (a nomen
klatura itt is zavaros némileg és egységesítésre 
szorulna !), amelyek hasonlóképen változó össze- 
tételűek és konzisztenciájúak lehetnek, alkalma
zási területük szerint. Használatosak kőliszt-, 
kovaföld-, aszbeszt-, szerves őrlemény-tartalmú, 
olajjal visszalágyított és olajmentes, gyantát tar
talmazó és gyanta nélküli kompozíciók egyaránt; 
ismeretesek meleg állapotban alkalmazható és 
oldószeres, hideg eljárással felhasználandó készít
mények, amelyeknek alkalmassága vagy alkalmat
lansága felett végleges és egységes bírálatot fele
lősséggel mondani nem lehet. Elterjedettségük 
mindenesetre igen nagy s az építőipar fejlődésével 
lépést tartva nőttön-nő, olyannyira, hogy szab
ványosításuk szükségessége . is előtérbe került 
legutóbbi időkben s egyes esetekre vonatkozólag 
már meg is történt.

A bitumenes habarcsok használata is növekedő
ben van és egyre szélesedik a parkettaragacsok 
alkalmazási területe is. Utóbbi azért, mert a fa
megtakarítást jelentő, vakpadlót és párnafát nem 
igénylő, betonaljazatra bitumenes készítmények 
segítségével rögzíthető parkettaborítás elterjedését 
illetékes körök eredményesen mozdítják elő. Szük
ség van erre azért, mert egyfelől a fatakarékosság 
hazánk mai állapotában feltétlenül időszerű ; más
részt a parkettát helyettesítő egyéb kipróbált meg
oldások, hézagmentes melegpadlók és félmeleg 
borítások nem mindenütt alkalmazhatók. Ilyen a 
sok előnyös tulajdonságot mutató bitumenpadló 
is, aminek lakóépületben való alkalmazása ellen 
esztétikai meggondolások is szólnak. Viszont 
egyéb helyeken igen elterjedtek és jól beváltak 
ezek a ma már mindenkor ásványolajbitumenből 
készülő ú. n. aszfaltpadlók; mindenütt, ahol az 
esztétikai követelmények másodlagosak, míg az 
igénybevétel erős s a hosszú élettartam lényeges 
követelmény. Laktanyákban, iskola-tantermek
ben, gyárépületekben, műhelyekben, raktárakban, 
pályaudvarok várótermeiben és sokegyéb alig fel
sorolható helyen egyre inkább alkalmazzák járó
felületként az öntött és hengerelt aszfaltpadlókat. 
Többnyire meleg úton készülnek, de ilyen helye
ken jól beváltak az emulziós hideg eljárások is. 
Általában egyeznek abban, hogy tartósak, sőt 
javulnak a használatban ; rugalmasak s ha köny- 
nyen piszkolódnak is, egyszerűen portalaníthatók 
vizes felmosással. Számos egyéb előnyös tulajdon
ságuk közül kiemelendő, hogy alápincézetlen, 
egyébként sem szigetelt földszinti helyiségekben a 
talajnedvesség távoltartására egymaguk is alkal
masak. Tekintélyes mértékű savállóságukat is az 
előnyök között kell említeni, vegyi laboratóriumok
ban, savas munkahelyeken ezért jól használhatók ; 
ahol pedig a savállósági követelmény még inkább 
felfokozott, ott a saválló padló- és falburkoló-lapok 
és téglák hézagai közé legtöbbször bitumenalapon
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előállított tömítőmasszák kerülnek. Nem utolsó 
sorban azért, mert az ilyenfajta hézagolás fogya
tékosságai könnyen megmutatkoznak és a meg
hibásodott tömítő-anyag viszonylag könnyen cse
rélhető, felújítható.

Végezetül meg kell említeni, hogy vízmedencék 
és csatornacsövek nedvességszigetelésénél ipari fej
lettségünk mai állása mellett más, mint a bitu
menes megoldások valamelyike, alig jön figye
lembe; de további részletezésnek s a bitumen építő
ipari egyéb meglévő alkalmazásának és alkal
mazási lehetőségének ismertetésére e közlemény 
keretében nincs hely. Az eddig elmondottak sem 
tartanak igényt teljességre, céljuk nem az volt, 
hogy minden részletet megvilágítsanak. Rá kellett 
mutatni azonban az ásványolaj bitumen fontos
ságára az építőipar területén, különösen ama kar
társak számára, akiknek működési köre távolabb 
esik. De rá kell mutatni arra is, hogy a nagy-

Műszaki
A kapitalista világ Vegyiparának hírei

A nyugateurópai országok piacának felvevökapaci- 
tása erősen csökken. A zsugorodó piac és a fegyver
kezés okozta pénzügyi nehézségek behozatali korláto
zásokat szültek, ezek a korlátozások fokozták a nehéz
ségeket. Panaszok hangzanak dömping-jelenségekkel 
szemben, amelyekkel piacokért küzdenek a verseny
társak. A Marshall-terv népszerűtlenné vált Európa 
nyugati felében. „Áruforgalmat, nem pedig segítséget“ 
— az új jelszó a nyugati gazdasági körökben. Nyu
gatnémetország, Olaszország, Anglia és Franciaország 
vegyiparának termelési indexe 1951. első harmadától 
kezdve 1952. végéig süllyedő irányzatú, szabálytalanul 
haladó vonal. Anglia kénsavtermelése például 1952. 
harmadik harmadában az előző évinek 78%-ára esett 
vissza, a mütrágyafelhasználás is 25%-kal esett, an
nak dacára, hogy Angliában a mezőgazdaság termelé
kenysége igen alacsony.
Ind. Eng. Chem. 1953. Jan. 19 A

Magyarország kénsavtermelése az elmúlt években 
a következőképpen alakult, az 1950. évi termelést 100- 
nak véve:

1951. 111
1952. 148
1953. 218 (tervezett)

A fenti számok egymásmellé állítása szemléltetően
mutatja a szocialista és kapitalista ipar fejlődésének 
különbségét.

Az Egyesült Államokban a mérnökképzés nem elég 
széleskörű. 1955-ben az Egyesült Államokban 15 000, a 
Szovjetunióban 50 000 új mérnök kerül ki az egyete
mekről.
Ind. Eng. Chem. 1953. March 7 A

Az angol gyógyszeripar exportlehetősége 1952. első 
felében erősen lecsökkent. Ezt elsősorban az Egyesült 
Államok, Japán és Németország piacokért való versen
gésével magyarázzák. Ugyanakkor a műtrágya eladat
lanul hever, mert a földművelőknek eddig juttatott tá 
mogatást megvonták, a színezékek a textilipar krízisét 
érzik, a műanyagipar stagnál, egyedül a robbanószer 
és egyéb háborús termékek mutatkoznak biztató üz
letnek.
Chimie et Industrie, 68, 946—950.

lengyeli bitumen minőségi fejlődése s a gyártási 
technológia javulása, amit ellenőrző vizsgálatok 
biztonsággal megállapítanak s amit nyersolajfel
dolgozó iparunk komoly eredményként könyvel
het el, országos viszonylatban mennyire fontos és 
gazdaságunk számára mekkora gyarapodást jelent.

Az építőipar a nagylengyeli bitumen nemesí
téséért folyó küzdelmet ennek megfelelő rokojĵ - 
szenvvel figyeli s e termék minőségi javulását es 
mennyiségi gyarapodását növekvő örömmel fogja 
üdvözölni.
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szemle
A cukorrépa lélekzése

A cukorrépa földből való kiszedése után is to
vább lélekzik. A répa légzésének tanulmányozása köz
ben bebizonyult, hogy a répa légzésének sebessége a 
felülettel egyenesen arányos, a tömegtől független. 
Egyenlő felületre számítva a répa egyes részeinek lég
zési sebességét, csökken a fejtől a farok felé. Megvizs
gálták a légzési sebesség változását a hőfok függvé
nyében is, az 10 és 25 C° között csak keveset változik. 
A légzési sebességből számított cukorveszteségek alig 
különböznek a tárolásnál mért cukorveszteségektöl, te
hát nem helytálló az a régebbi vélemény, hogy a tá
rolás folyamán a légzésen kívül más okai is volnának 
a répa cukorveszteségének. Ezt a tényt a légzési kvo- 
ciens értéke is bizonyította, amely az egységgel volt 
egyenlő. A cukorrépa lélegeztetésére szerkesztett 
edényben a légzés túlnyomásmentes lefolyását kellő 
pontosságú oxigénmérés mellett lehet biztosítani.
I. V. Papp Margit és Vájná Sándor, Cukoripar, 6, 
1953. 3. sz. 65—70. old.

Aminósavak képződése primitív földi körülmények 
között

Oparin szerint az élet alapját képező organikus ve- 
gyületek akkor képződtek, mikor a föld atmoszférája 
metánt, ammóniát, vizet és hidrogént tartalmazott. En
nek a feltevésnek vizsgálatára a következő egyszerű 
készüléket alkalmazták: üveggömbben vizet forralnak, a 
vízgőzök egy nagyobb edényben keverednek a fentemlí- 
tett gázokkal és elektródák közt végigáramolva, hűtés 
után az eredeti forralólombikba jutnak. A képződött ami
nósavak, nem lévén illékonyak, a vízben maradnak. Az 
elektromos kisüléseket ibolyántúli sugarak helyett al
kalmazták, szabad gyökök képzése céljából; de az 
elektromos kisüléseknek a primitív földatmoszférában 
különben is jelentős szerepe lehetett. Egy heti áramol
tatás után feldolgozták az elegyet, úgy hogy Ba(OH)2- 
vel főzve eltávolították az amineket, kénsavval főzve 
a savakat, az amfotér természetű maradékokat pedig 
papírkromatográfiával vizsgálták. Biztosan azonosítot
tak glicint, alfa-alanint és béta-alanint; kevésbbé biz
tosan az aszparaginsavat és az alfa-amino-nlvajsavat. 
Lehet, hogy béta- és gamma-aminósavak is jelen van
nak, többek között, de kisebb mennyiségben. Az ossz-
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termelés mg-nagyságrendü volt. Az optimális feltéte
lek kidolgozásával a készülék esetleg ipari alkalma
zásra is megfelelhet.
S. Miller, Science (1953.), p. 528—529 (117. köt.).

K. E.

A k ap sza ic in ta rta lo m  m e g h a tá ro zá sa  fo to m etriá s  úton

A kapszaicin mennyiségi meghatározását zavaró 
festékalkatrészek elkülönítése acetonos közegben kero- 
zénnal és konyhasóoldattal történhetik. A vanádium- 
oxitrikloriddal kapott színreakció intenzitásának meg
állapítását az összehasonlító oldat nélküli úgynevezett 
„abszolút“ kolorimetriás eljárással végzik, ezáltal az 
összehasonlító kolorimetriás eljárások okozta hibák ki
küszöbölhetők. A vanadin-kapszaicin az előírások pon
tos betartása esetér Lambert—Beer-törvényét követi 
és a Pulfrich-fotométeren megállapított extinkció ér
téke a kapszaicin tartalom függvényének tekintendők. 
A kalibrációs egyenes megállapítása csípősségtől men
tes (kapszaicinmentes) paprikából előállított, a festék- 
alkatrészektől megtisztított közegben kristályos kapsza- 
icinnal történt.
Benedek László, Élelmezési Ipar, 7, 1953. 4. sz. 123. 
— 127.

N ap fén y en erg ia  á ta la k ítá s a  kém iai en e rg iáv á

1948-ban Heidt vízből, ceri- és cero-perklorátból és 
perklórsavból álló rendszert ajánlott a napenergiának 
kémiai energiává való alakítására. A napfény ab
szorpciója redox folyamatot eredményez, hidrogén és 
oxigén képződik, de a cérium-ión és a sav koncentrá
ciója nem változik; energiaforrásra a képződött hidro
gén és oxigén használható. A reakció-feltételek további 
vizsgálata azt mutatta, hogy a cero-ión és a sav kon
centrációjának növelésével a cero-ión oxidációjának és 
az egyidejű hidrogéntermelésnek a hatásfoka nő, vi
szont a ceri-ión redukciójának és a szimultán oxigén
képződésnek hatásfoka csökken. Az optimális kon
centrációviszonyok kikísérletezése az eljárást iparilag is 
gazdaságossá teheti, mert egy olyan átalakító beren
dezéssel, amely az oxigén-hidrogén reakció (kb. 2000 
C°) és a víz forráshömérséklete között működik, az 
elméleti hatásfok 86,5%.
Chem. and Eng. News. 1953., 1406.

K. E.

V izsgála ti m ódszer a z  izoo la jsavak  m eg h a tá ro z á sá ra  
h id rogéneze tt növényi o la jokban

Növényi olajok hidrogénezés folyamatának köve
tése analitikai módszerrel történik. A meghatározásra 
alkalmas módszerek a rodanszám és a parciális jód- 
szám meghatározás. A vizsgálatok folyamán mód nyílt 
arra, hogy a rodánszám és a parciális jódszám isme
retében tisztán számítás útján is megállapítható a 
vizsgált zsiradék izoolajsavtartalma. Az izoolajsav 
meghatározás Twitchell-féle ólomsó-alkoholos módszer
rel történt, amely csak 2—3 nap alatt szolgáltat ered
ményt. Az új számítási módszerrel kapott izoolajsav- 
tartalom értéke a közepesen keményített (30—40 fokos 
csúszáspontú) zsírok esetén a Twitchell-módszerrel 
kapott eredményekkel azonosak. Az alacsonyabb ke
ményített zsírok (20—30 fok csúszáspontú) adatai
azonban eltérőek. Ennek oka az, hogy a keményítős 
elején képződő olajsav izomérek a Twitchell-módszer
rel nem mutathatók ki. Az új módszer tehát a Twit- 
chell-módszemél nagyobb érzékenységgel rendelkezik, 
az olajsav izomérek szélesebb körét képes kimutatni.
Széplaky Miklós, Élelmezési Ipar, 7, 1953. 2. sz. 42— 
46.

A  g lu tam in sav  e lő á llítá sán ak  néhány  kérdése

A glutaminsavnak sikérböl történő előállításánál 
a következők állapíthatók meg: a hidrolízishez felhasz
nált sósav mennyisége nyersanyagra vonatkoztatva a

2,5-szeres mennyiséget ne haladja meg, mert a kiter
melés a sósav mennyiségének növekedésével lényege
sen nem emelkedik. A hidrolízist befolyásolja a sósav 
töménysége. A végtermék tisztaságát a hidrolízishez 
adagolt sztannokloriddal, a kristályosítás előtt alkalma
zott aktívszén szűréssel lehet befolyásolni. Glutamin - 
savklórhidrátból NaOH-al állítják elő a nátriumgluta- 
mátot.
Holló János, Nyeste László, Élelmezési Ipar, 7, 1953. 3. 
sz. 82—83.

T ejsav  e lő á llítása  savóból

A tejsav műanyagok, gyanták gyártásának olcsó 
kiindulási anyaga. A tejsav előállítása a tejüzemekben 
melléktermékként keletkező savóból, mint olcsó szén
hidrát forrásból erjesztési eljárás útján történhetik. A 
speciálisan előállított Lactobacillus bulgaricus törzset 
használták fel az erjesztéshez. A tejcukorból történő 
erjedésre vonatkozóan megállapítható volt, hogy az 
erjedés sebessége a hőmérséklettől függ. Fémszennye
ződések (réz, alumínium) az erjedés menetét gátolják. 
A tejsav kinyerése Ca(OH)2-val, semlegesítés útján kris
tályosítással történt. A tejsav analitikai meghatározása 
Hillig által alkalmazott vas-, laktát-komplex színerös- 
ségének kolorimetrikus mérése által történt.
Holló János, Puskás Aurél, Élelmezési Ipar, 7, 1953. 3. 
sz. 83—86.

A  h ig an y  gyo rs  m eg h a tá ro zá sa  m unkahely iségek  
levegőjében

A higany nemcsak a levegő útján mérgezheti a 
higanyvegyületekkel dolgozó munkásokat, a levegő 
ellenőrzése mégis a legfontosabb, mert ezen keresztül 
azok a dolgozók is mérgezést kaphanak, akik higany
nyal közvetlenül nem dolgoznak. A vizsgálandó le
vegő meghatározott mennyiségét 0,05 n KMn04 5%-os 
kénsavas oldatán buborékoltatjuk át, üvegszürön, vagy 
üvegtörmeléken vezetve át a levegőt, hogy apró bu
borékokat kapjunk. A meghatározáshoz ditizon 50 mg 
%-os kloroformos oldatát használjuk, melyet a vizs
gálat előtt kloroformmal 1 : 100-hoz hígítunk; az oldat 
sötétben tartandó. Az elnyelésre használt oldatot oxál- 
savval elszíntelenítjük, ismert hányadát választótöl
csérbe visszük, 1 ml-enként ditizon-oldatot adunk 
hozzá, míg az elvált kloroform-rétegben a színerösség 
már nem növekszik, ami kb. 10 ml-nek felel meg. A 
keletkezett színt ugyanilyen módon készített vakpró
bával hasonlítjuk össze, melyhez előzetesen ismert 
mennyiségű HgCl2 oldatot adtunk (5 mikrogramm 
Hg/ml). Az edények és a kémszerek higanymentessé
gét ellenőrizni kell. A réz nem zavar, ha az oldat 
pH-ja 2 körül van, mert csak hosszas kirázással von
ható ki. Az eljárás gyors, könnyen végrehajtható, nem 
kell hozzá különleges felszerelés. Az átszívott levegő 
mennyiségének növelésével a meghatározás alsó, mikro- 
grammig terjedő határa még tovább növelhető. Nem
csak a higanygőzt határozza meg, hanem a poron lévő 
higanyt is.
British J. Ind. Med. 3 (1951), 181. old.

M angánm érgezések  m egelőzése az  aeélöntödékben.

Az acélöntödék személyzetének rendszeres idősza
kos vizsgálata a Szovjetunióban azt mutatta, hogy a 
munkások tekintélyes hányadánál jelentkeznek a jel
legzetes tünetek, az általános legyengülés, a tag- és 
hátfájások. A beható vizsgálatok azt mutatták, hogy 
a munkahelyek levegője volt mangánnal szennyezve. 
Legjobb védekezés az erős szellőztetés; a falakon le
gyen elegendő ablak, a helyiség kéménye legyen ma
gas, hogy a kielégítő légmozgás biztosítva legyen. A 
személyzetet időszakonklnt vizsgálni kell, hogy a mér
gezés idejében megállapítható legyen.
Gigiena, 1 (1950), 26. old.
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A  B A L h a tá s a  a  k róm  okoz ta  b ő rsérü lések  m eg
előzésében

A különféle krómvegyületek gyakran okoznak fe
kélyszerű sérüléseket a kezelő személyzet bőrfelületén. 
Annak ellenére, hogy a nehezen gyógyuló fekélyek 
kezelésénél a BAL alkalmazása nem mutat eredményt, 
5% BAL-t tartalmazó védő-krém teljes védelmet biz
tosított. A védő-krém állandó használatának elterjedé
sétől a krómvegyületek okozta fekélyek jelentkezésének 
komoly csökkenése várható.
Rass. Med. Industr. 20 (1951), 169. old.

Ü j kézm osószerek  á sv án y o la jja l dolgozó m u nkások  
részére

Az ásványolajiparban foglalkoztatott munkások
nál, de ezen kívül mindazoknál, akik kenőolajjal jut
nak érintkezésbe, a kézre tapadt vékony olajréteg el
távolítása nem megy egykönnyen. Az erre a célra hasz
nált anyagok vagy mechanikusan dörzsöléssel tisztít

ják meg a bőrfelületet, ami az epidermiszt károsítja, 
vagy oldószerekkel távolítják el az olajat, ami viszont 
a bőrt is zsírtalanítja és így szárazzá teszi a kezet, 
repedezővé a börfelületet. Mint poralakú tisztító anyag 
legjobban bevált az 50% szappanpor, 42% fürészpor, 
2% boraxból álló keverék. Mint folyékony kéztisztító 
szer igen ajánlható a következő összetétel: 14,5% poli
etilén-típusú, nem ionizált mesterséges tisztítóanyag, 
6,5% szappan (nem lúgos!), 4% izopropilalkohol és 
75% víz. Az anyaggal kezet mosva, majd utána a ke
zet vízzel leöblítve, az ásványolajtermékeket teljesen 
eltávolíthatjuk és a bőr természetes zsírtartalma és 
puhasága megmarad.

A kézbe beszívódó ásványolajtermékek nem ártal
matlanok, ezért eltávolításukra gondot kell fordítani. 
Ultraibolya fényben a természetes kéz fényképe sötét, 
az ásványolajos egészen világos. A kipróbált tisztító
anyagok a kezet annyira megtisztítják, hogy az ide
gen anyag fenti módszerrel sem mutatható ki.
British Journal of Industrial Medicine, 1951. jan. 26. o.

Hírek
T erv g azd aság i m u n k a  k iszélesítése  

a  M ag y ar K ém ikusok  E gyesü le tében

Népgazdaságunk az elmúlt évek során hatalmas 
mértékben fejlődött. Ez a  fejlődés megmutatkozik nem
csak a termelés terén, hanem gazdasági tervezésünk 
és szervezésünk módszereiben is. Nagymértékben fej
lődtek kádereink is. Míg 1950-ben a tervezés és szer
vezés kérdésében csak kisebb aktívagárda tevékenyke
dett, ma már a gazdasági tervezés és szervezés kér
désével a dolgozók széles rétege foglalkozik.

1950-ben a gazdasági tervezés és szervezés mód
szereinek kialakításával centralizáltan kellett foglal
kozni egyrészt a szakképzett káderek kis száma miatt, 
másrészt az alapvető kérdések általános tisztázása ér
dekében. Miután ez szovjet tapasztalatok felhasználá
sával megtörtént, a további fejlődés megkívánja, hogy 
a gazdasági tervezés és szervezés kérdéseit az egyes 
iparágak sajátosságainak megfelelően elmélyítsük, kon
kretizáljuk. Ezt lehetővé tette, hogy mind nagyobb 
mértékben állnak rendelkezésünkre a Szovjetunió gaz
dag tapasztalatai, valamint kádereink rohamlépésekkel 
való fejlődése.

Tehát az a tény, hogy decentralizálunk és ipar
áganként foglalkozunk a gazdasági tervezés és szer
vezés kérdésével, egészséges folyamat, mert lehetővé 
teszi az iparág sajátosságainak figyelembevételét és 
a konkrét módszerek kidolgozását.

Az Üzemi Tervgazdasági és Szervezési Tudományos 
Egyesület (ÜTE) 1950-ben alakult meg és nagy, út
törő munkát végzett, a tervgazdaság egyes kérdései
nek kidolgozása terén. Különösen jelentős munkája volt 
a szovjet módszerek és tapasztalatok elterjesztése a 
magyar viszonyok figyelembevételével.

Ma már, amikor kádereink ezen a téren megfelelő 
szakképzettséggel, tapasztalattal rendelkeznek, a mód
szerek jobban kikristályosodnak, a centralizáció már 
gátolja a további fejlődést. Szükséges a kérdésekkel 
az iparágban konkréten, az adottságok figyelembevé
telével foglalkozni. Ennek az elgondolásnak szellemé
ben született meg a MTESZ határozata, melyben a 
tervgazdasági kérdések decentralizálását jelölte ki és 
a gazdasági tervezés és szervezés kérdéseivel az ipari 
egyesületeket bízta meg. Az ÜTE megszűnik és he
lyette a MTESZ főtitkárság mellett egy központi terv- 
gazdasági kérdésekkel foglalkozó bizottság fog mű
ködni, mely csak elvi irányítást ad az ipari egyesüle
teknek. A gazdasági tervezés és szervezés kérdéseivel

az ipari egyesületeknek kell foglalkozniok sokkal szé
lesebb körben és sokkal mélyebben, mint azt eddig 
tették.

A vegyipar területén sok kérdés vár a gazdasági 
tervezés és szervezés vonalán még megoldásra. A Ma
gyar Kémikusok Egyesületére hárul az a fontos fel
adat, hogy társadalmi úton mozgósítsa a vegyipar terv- 
gazdasági kérdésekkel foglalkozó dolgozóit a problé
mák megoldására.

Általában megállapítható, hogy a vegyipar dol
gozói élenjárnak a termelési terv teljesítésében. Nem 
mondhatjuk ugyanezt el a többi részlettervek teljesí
téséről. Még komoly hiányosságok mutatkoznak a 
gazdaságosság vonalán, mely az önköltségi tervek nem 
teljesítésében nyilvánul meg. Ezen hibák nagy része a 
gazdasági tervezés és szervezés terén keresendők. Vi
szont a műszaki szervezési intézkedések tervének he
lyes módszerekkel való kidolgozása, a napi grafikon 
szerinti termelés bevezetése, sok tartalék feltárására 
ad lehetőséget.

Fentiek figyelembevételével a Magyar Kémikusok 
Egyesületének elnöksége létrehívta a — közvetlen az 
elnökséghez tartozó — Tervgazdasági Bizottságot, mely 
hivatott foglalkozni a vegyipar területén a tervgazda
sági kérdések társadalmi úton való kidolgozásával.

A Tervgazdasági Bizottság feladatai a következők:
a) A munkabizottságok irányítása és ellenőrzése.
b) Az egyes vidéki vegyipari bázisok tervgazda

sági munkájának irányítása.
c) A szovjet tapasztalatok vegyipari vonalon való 

elterjesztése, a párt és a kormányhatározatok végre
hajtására egyes módszerek kidolgozása, újabb témák 
felvétele.

d) Ankétok, tapasztalatcserék szervezése.
e) Évenként vegyipari tervgazdasági konferencia 

szervezése.
f) A Magyar Kémikusok Lapja részére tervgazda

sági cikkek biztosítása.
g) Javaslattétel a minisztérium felé az elnökségen 

keresztül egyes jó társadalmi munkát végzők jutalma
zására, elismerésére.

A Tervgazdasági Bizottság tagjai részt vesznek 
az egyes munkabizottságok munkájában.

1953. év II. félévében a Magyar Kémikusok Egye
sületén belül a Tervgazdasági Bizottság az alanti 
munkabizottságokat kívánja működtetni:

a) MÜSZINTTERV munkabizottság, b) Egyenle
tes ütemes termelés kérdésével foglalkozó munkabi
zottság, c) Diszpécser munkabizottság (gyógyszer
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ipar vonalán), d) TMK munkabizottság, e>) Vállalati 
tervezési munkabizottság, f) Forgóeszközcsökkentési 
munkabizottság, g) Gyártáselökészítési munkabizott
ság (gumiipar vonalán), h) Tervgazdasági oktatási 
munkabizottság. íj „Vegyipari sztahanovista” munka- 
bizottság.

A munkabizottságok egy része már működik, a 
többi szeptember hónapban kezdi el munkáját.

A Magyar Kémikusok Egyesületének feladata, 
hogy minél szélesebb körben propagálja és vonja be a 
tervgazdasági kérdésekkel foglalkozó szakkádereket a 
munkabizottságok munkájába, biztosítsa a kitűzött 
feladatok tudományos színvonalon és határidőre való 
teljesítését.

A vegyipari vállalatok műszaki és gazdasági dol
gozói aktivitásukkal segítsék elő a Magyar Kémikusok 
Egyesületében működő Tervgazdasági Bizottság és a 
hozzátartozó munkabizottságok munkáját. Tisztában 
kell lenniök azzal, hogy az a munka, melyet közösen 
az Egyesület keretében végeznek, komoly népgazda
sági jelentőséggel bír, lehetővé teszi a vállalatok jobb 
munkáját, csökkenti az önköltséget, elősegíti ötéves 
tervünk célkitűzéseinek megvalósítását, gyakorlati al
kalmazása során, a vállalatok munkáját segíti elő,

A Vegyipari Minisztérium minden segítséget meg 
fog adni a Magyar Kémikusok Egyesületének ez 
irányú munkájához. Biztosítani fogja, hogy a gyakor
lati tapasztalatokat, amelyeket a munkabizottságok 
felszínre hoznak, minél szélesebb körben elterjesszék 
és alkalmazzák.

A Magyar Kémikusok Egyesülete Tervgazdasági 
Bizottsága várja a vállalatok műszaki és adminisztra
tív dolgozóinak minél nagyobb számú aktív részvételét, 
a tervezési és szervezési kérdéseknek kidolgozásában, 
megoldásában.

Bontó Lásztó
*

Műszaki és Tudományos Bizottságunk megvitatta 
a szénkémiai szakosztály munkatervét. Megállapította, 
hogy a szakosztály eredményes munkát végzett, azon
ban működési területét helyes lenne kissé kiszélesíteni. 
A szakosztály a kapott szempontok alapján részletes 
munkabizottsági és előadási programmot dolgoz ki.

F E L H Í V Á S !
A  M ag y ar K ém ikusok  E g y esü le te  a  debreceni K ossu th  L ajos T udom ányegyetem 

m el k a rö ltv e  ez évben D ebrecenben, szep tem ber 26-átóI 29-éig rendezi m eg  a  m á r  
h agyom ányossá  v á lt szerves k ém ia i kon fe ren c iá já t.

A  k o n feren c ia  célja, m in t az  előbbi években  is, fe lm érn i a z t a  fe jlődést, am it 
vegy iparunk , v a lam in t k ém ia i tu d o m án y u n k  egy  év  a la t t  m eg te tt, az  ezen a  té ren  
n y e rt e redm ényeke t és hasznos ta p a s z ta la to k a t á lta lán o s ítan i és m ég  fokozo ttabb  
m érték b en  nem ze tg azd aság u n k  szo lg á la táb a  á llítan i.

T ek in te tte l a  k o n fe ren c iá ra  b eé rk eze tt a n y a g  nagy  terjede lm ére , az  e lő ad áso k a t 
k é t szekcióban  ta r t ju k . A  kém iai szekcióban  e lő ad ásra  k e rü ln ek  az  elm életi, v a la 
m in t sz in te tik u s  kém iai kérd ések e t tá rg y a ló  m unkák , m íg  a  technológiai szekcióban 
az  ip a r i p rob lém ákkal foglalkozó m unkák .

A  M ag y ar K ém ikusok  E g y esü le te  gondoskodik  tá r s a s  u tazá sró l, szá llásró l és 
é tk ez te té s rő l. K é rjü k  a  k o n ferenc ián  ré sz tv en n i óha jtó  k a r tá r s a k a t ,  hogy  folyó év 
a u g u sz tu s  1-éig a  m u nkahe ly  ig a z g a tó sá g á n  keresz tü l je len tsék  részvéte li szán d ék u 
k a t  a  M ag y a r K ém ikusok  E gyesü le tének .

B udapest, 1953. jú liu s  6.
M AGVAK K ÉM IK U SO K  E G Y E SÜ L E T E

A szakosztályok 2. félévi munkaterve az alábbi ' 
főbb szempontok szerint készültek el:

A szakosztályokon belül műveleti munkabizottsá
gok alakultak, amelyek azt tűzték ki feladatul, hogy 
a vegyipar egyes döntő műveleteit vizsgálják felül. A 
vizsgálat kiterjed a rendelkezésre álló irodalomra, a 
szovjet tapasztalatokra, továbbá az ipar sztahanovis
táinak munkamódszereire is.

Az Egyesület üzemi bázisának kiszélesítésére egyes 
szakosztályok vállalták egy-egy üzem patronálását, 
hogy az üzem valamennyi dolgozója megismerje az 
Egyesület munkáját, továbbá, hogy az Egyesület meg
ismerje és munkatervébe beépíthesse az üzemi problé
mák megoldását.

A szervetlen kémiai technológiai szakosztályon be
lül munkavédelmi bizottságot szerveztünk. A munka- 
bizottság olyan ipari ártalmak vizsgálatával kíván fog
lalkozni, amelyek különösebben jelentősek és amelyek
kel szemben a védekezés módszere még nincs részle
tesen kidolgozva.

Az Egyesület vezetőségének határozata értelmé
ben az Oktatási Bizottság és a pedagógiai szakosztály 
a továbbiakban közös programmal, mint oktatási szak
osztály fog működni.

Egyesületünk veszprémi csoportja július 4-én Vesz
prémben egésznapos ankétet szervezett „A nagylengyeli 
nyersolaj termékeinek felhasználása“ címmel. Freunö 
Mihály dr. plenáris előadása után az ankét két szek
cióban: Bitumen- és Üzem- és fűtőanyag-szekcióban 
folytatta munkáját.

*

Az Országos Tervhivatal és az Üzemi Tervgazda
sági és Szervezési Tudományos Egyesület által az el
múlt évben meghirdetett 60 000 forintos anyagnorma- 
pályázat nyilvános eredménykihirdetése

1953. július 30-án délután 5 órakor 
lesz a MTESZ Budapest, VI., Rudas László-utca 45. 
szám alatti székház I. emeleti előadótermében.

A nyilvános eredményhirdetésre meghívót ugyan
ott lehet igényelni.

A pályázók névre szóló meghívót kapnak.

Felelős szerkesztő: Dr. Magyar Károly. — Felelős kiadó : a Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat vezérigazgatója. 
19466/LD02 - Itévai-nyornda Budapest V, Vadász-utca 16. Felelős: Nyáry Dezső. —• Megjelent: 1600 példányban.
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Kényvfér

„Igurit44, a vegyipar uj szerkezeti anyaga
Dr. Ing. W. H K Y D 1 B  és dr. Ing . A. B O P  P

A bitterfeldi Elektrokémiai Kombinát műszaki vezetői, dr. Heyder főigazgató, dr. Bopp, dr. Spring- 
mann vegyészek és Scheibe üzemvezető az elmúlt 15 év a la tt Igurit néven új szerkezeti anyagot dolgoztak ki 
és ezt a vegyiparban széles körben bevezették. Ennek elismeréséül a Német Demokratikus Köztársaság ala
pításának harmadik évfordulóján 1952. október hó 7-én őket a Nemzeti Díjjal tüntették  ki. Az Igurit 
széleskörű alkalmazását nagymértékben elősegítette a klóripar fejlődése az első világháború után, továbbá 
ama körülmény, hogy a vegyipar fémes szerkezeti anyagait és a bevonatokra használt anyagokat, mint 
pl. a gumi, nehezen lehetett beszerezni. A sósavgyártásnál a kiváló minőségű „Igurit S“-t alkalmazzák, 
míg kénsav gyártásánál és egyéb téren az „Igurit AS*‘ minőséget, melyek VA acélokat, ólmot stb. helyettesí
tenek. Szerkesztőbizottságunk felkérésére az alábbiakban ismertetik ezen a téren elért eredményeiket és 
további terveiket.

1. Az Igurit előállításának fejlődése 1951-ig

Az Iguritnak, mint új szerkezeti anyagnak 
fejlődését és alkalmazását 1952. év közepéig már 
tárgyaltuk más helyen (1) és (2), mégis szükséges 
jelenlegi fejlődési fokának megértéséhez az, hogy 
nagy vonásokban ismertessük eddigi működésün
ket. Munkálatainkat a bitterfeldi üzemünkben 
folytattuk le. Célkitűzésünk alapgondolata az volt, 
hogy olyan elektrografitot állítsunk elő, amely al
kalmas pl. klóralkáli elektrolízisénél használatos 
elektródák készítésére, aminek folyadék- és gáz- 
záró képessége olyan nagyfokú legyen, hogy az el
kerülhetetlenül bennemaradó pórusok megfelelő 
folyadékkal való telítése után keményítősnek le
hessen alávetni. Iiyen célra jelenleg kizárólag mű
gyantákat használnak, melyeket telítés utáni hő
kezeléssel keményítenek. Ilyen módon természe
tesen grafitcsöveket, vagy más grafitformadara- 
bokat is lehet telíteni. Igurit üzemünk által elő
állított sósavabszorberekbe és folyadékhűtőkbe 
különleges lemezdarabokat helyezünk el. Az im
pregnált Iguritot keményfához hasonlóan meg 
lehet munkálni, vagyis gyalulni, esztergályozni, 
fúrni és fűrészelni. Ez teszi főképpen alkalmassá 
arra, hogy készülékek építésére szerkezeti anyag
ként alkalmazzák, mert ■ a készülékek alkatrészei 
famegmunkálási módszerekkel készíthetők el és 
megfelelő műgyantákkal ragaszthatok. A kész 
összeragasztott készülékeket azután hőkezeléssel 
keményítik. Kellő lehűtés után a készüléket 
szilárdsági vizsgálatnak vetik alá.

Az Iguritnak ezt a kezdeti alakját először só
savgyártásnál használták. Sósavval szemben kü
lönösen ellenálló, ezért neveztük el „Igurit S“-nek, 
mely hővezetőképességével is kitűnik.

Ezenkívül ú. n. öntött Igurit is készül üze
münkben. Ezt homokformákban, vagy kokilla- 
öntéssel készítik. Az így öntött formadarabokat a 
mechanikai szilárdság emelése céljából hőkezelé- 
ses utókeményítésnek vetik alá, mely után azok

szükség szerint megmunkálhatok. Az öntött Igu- 
rit hővezetőképessége kisebb a normális Iguriténál.

1951. évben sikerült olyan Iguritot előállítani, 
mely lúgokkal és savakkal szemben egyaránt jó 
ellenállást tanúsít. Ennek neve „Igurit AS“. Ez 
elkészíthető olyan minőségben is, mint az impreg
nált grafit vagy mint az öntött Igurit. Az előbbi
nek neve Igurit AS, jó hővezetőképességgel, az 
utóbbi neve öntött Igurit AS, kevésbbé jó hő- 
vezetőképességgel.

2. Az Igurit hőtechnikai előnyei hőkicserélők 
és más vegyipari készülékek előállításánál

A fémek és helyettesítésükre szolgáló nem 
fémes szerkezeti anyagok összehasonlításánál nem
csak az a döntő tényező, hogy mennyire ellenállók 
kémiai behatásokkal szemben, hanem azok alkal
mazhatósága a szóbanforgó készülékek alakjának 
kivitelezésénél. A hőkicserélők szerkezeti anyagául 
már korábban is a grafitféleségeket alkalmazták, 
mint olyan szerkezeti anyagokat, melyeknek a 
hővezetőképessége megfelelő. Ilyen irányban már 
hosszabb idő óta folytattunk kísérleteket. A cső
köteges hőkicserélők szerkezete túlbonyolult ahhoz, 
hogy az egészet Iguritból állítsák elő. Ha a ké
szülék megépítésénél fém- (vas vagy acél) anyago
kat is fel akarunk külső köpenyként használni, 
akkor olyan akadályokba ütközünk, amelyek le- 
küzdhetetlenek. Elsősorban akadály a hőtágu
lási együtthatók nagy különbsége a fémek és gra
fitok között. A lineáris hőkitágulási együttható 
a vasnál és az acélnál 15-ször nagyobb, mint az 
Iguritnál. Ennek folytán az itt szóbakerülő arány
lag rövid szerkezeteknél, még a legjobban átgon
dolt szerkesztési megoldásoknál is (tömszelence 
alkalmazása) ez szintén nem megfelelő, mert a 
csövek és a homlokfal gyakori törése elkerülhetet
len a fellépő feszülések következtében. Ha ennek 
elkerülése érdekében kisebb egységekkel kísérle.
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teztünk, itt a felhasználásra kerülő Igurit anyag- 
mennyiség igen nagy lenne a teljesítményhez vi
szonyítva. Ezért már kezdetben áttértünk olyan 
hőkicserélők szerkesztésére, amelyek négyszög
alakú kamrákból állanak és sima lemezekből van
nak összeállítva. Ezt a szerkesztési elvet Heyder 
és Springemann 1952-ben szabadalomként be
jelentették. A sósavszorber korábbi típusa 
(1951-ig), amelyhez az Iguritot, mint szerkezeti 
anyagot kidolgozták, az 1. ábrán, a szerkesztési 
elv pedig a 2. ábrán látható.

1. ábra. Három szabványos Igurit hűtő 11 kamrával, 
33 m2 hűtőfelülettel (régebbi típus)

2. ábra. Sósavabszorpció céljára szolgáló Igurit lemez- 
hűtő vázlata (régebbi típus)

Evek folyamán kiderült, hogy a csöves meg
oldással szemben a kamrás megoldás kevésbbé jó 
folyadékáramlási viszonyaiból eredő hátrányt az 
Igurit jó hővezetőképességéből származó előny ki
egyenlíti. A kamrás megoldásnál a folyadék áram
lási irányának rövid időközökben történő gyakori 
változása folytán olyan erőteljes hőmérséklet
keveredés keletkezik, melynek nagy jelentősége 
van. Mivel az Igurit hővezetőképességQ, szemben 
a fémes szerkezeti anyagokéval, emelkedő hőmér
séklet mellett gyorsan emelkedik, a 10 mm vastag 
lemez nem akadályozza a hőátadást. A falfelüle
ten lévő beépítmények a hőmérsékietkülönbségek 
létrehozása útján tovább emelik a hőátadást.

Az 1. táblázat áttekintést nyújt a különböző 
szerkezeti anyagok k és t értékeiről. Korrózióálló 
hőkicserélők szerkezeti anyagaként tekintetbe jö
hetnek a V2A acél, ólom, tantal, Igurit, egyéb hő
kicserélő szerkezeti anyagként az acél és a réz. 
A V2A-acél, ólom, tantal és C-acél k  értéke 50 
alatt, t értéke 0,1 alatt van. Az összes szerkezeti 
anyagok közül, mint sósavnak ellenálló anyag ki
emelkedik a tantal. Az Igurit k értéke alapján,

mely kereken 100, a nem-fémes szerkezeti anyagok 
között első helyen áll, t értéke pedig, mely 0,2 
—0,32 között van, közel áll a réz r értékéhez, 
mely 0,4. A t értéket a többi szerkezeti anyag r 
értékeivel összehasonlítva, azoknál 2,5—15-ször 
nagyobb. Az 1. táblázatból tehát megállapítható, 
hogy az Igurit az a szerkezeti anyag, mely 
hőkicseiélőbe történő beépítésre a legalkalma
sabb. Ezt a következő két példa is bizonyítja.

1. táblázat
X =  liÖYezetőképesség, r =  különböző szerkezeti anya

gok hőmérsékletyezetőképessége

Szerkezeti anyag kal/°ó Cm 2/'m /̂O

V2A-acél.......................... 20 0,022
Acél (1% C) .................. 40 0.047
Ólom ................................ 30 0,085
T a n ta l .............................. 47 0,086
A lum ínium ...................... 110—190 0,189—0,326
Réz .................................. 330 0,402
Igurit S V  AS (20 C°) . . 75—90 0.205—0,246
Igurit S v AS (150 C°) . 120 0,328
Öntött Igurit S v AS . . 0,2—2,0 —
Igelit (polivinklorid) . . . 0,13 0,00039
Porcelán ........................ 1,3 0,003
U v é g ................................. 0,5—0,6 0,0014
Jénai üveg 16 111 ........ 0,828 0,0017

A 3. ábrán feltüntetett folyadékhűtő (23 
kamra =  23 m2 hűtőfelület) egy erősen sósavtar
talmú oldatnak 80—90 C°-ról 30—40 C°-ra való 
lehűtésére szolgál. Ennél a lemért k érték (hő
átadási tényező) 800—1000 kcal/óC°m2 volt.

3. ábra. Igurit folyadékhűtő 23 kamrával 23 m3 
hűtőfelülettel

Egyik középnémetországi vegyészeti gyárban 
egy csőkondenzátor helyett 3 Igurit lemezhűtőt 
állítottak be. A régebbi csőkondenzátor V4A acél
ból készült 180 m2 hűtőfelülettel. A 3 Igurit hűtő, 
egyenként 11 kamrával összesen 33 m2 hűtőfelü
lettel bírt. A 3 Igurit hűtőnél teljes terhe.és mel
lett 25 mérési eredmény a következő volt : k  
érték 1540—2110, átlagban 1770 kcal/óC°m2.
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A kis hőkiterjedési tényező biztosítja a készülék 
ellenállóképességét gyors hőváltozásokkal szem
ben. Az Igurit S igen jó hőváltozási képessége 
0 C° alatti tetszés szerinti hőmérséklet és 180 C° 
között van, Igurit AS-é pedig 300 C°-ig terjed. 
Igurit AS, rövid ideig 1000 C°-ig igénybevehető 
károsodás nélkül- Erre a tényre az alábbiakban 
még visszatérünk. Az öntött Igurit S és AS-fajtái 
hőhatásoknak is igen jól ellenállának, ami 
az üveg és porcelán tulajdonságaival összehason
lítva igen fontos. Pl. egy idő óta teljes megelége
déssel működik egy gyógyszerárugyárban egy 
Igurit-hütő sole-hűtéssel, melyet benzoldiazo- 
niumklorid előállítására használnak.

3. Az Igurit kémiai tulajdonságai

Az alábbi 2. és 3. táblázatokban feltüntetett 
adatok nemcsak az Igurit S és AS-ra, hanem az 
öntött Igurit S és AS-ra is vonatkoznak.

2. táblázat
Az Igurit S vegyi ellenállóképessége

Ellenáll Nem áll ellen

Sósav erős lúgok és igen erős 
oxidáló szerek, ú. m.Az összes szervetlen sók

vizes oldatai salétromsav, krómsav
forró 10%-os szódaoldat stb.
forró ammoniákoldat hipoklorit
forró klórvíz aceton
hideg konc. kénsav amilacetát
forró 60% kénsav anilin
hideg szerves oldatok forró koncentrált ecetsav
forró szénhidrogének (jégecet)
forró klórozott szénhidro

gének 180 C°-ig

Az a tény, hogy az Igurit S számos iparilag 
fontos vegyianyagnak nem áll ellen és csak 180 
C°-ig használható, határt szab az Igurit széles
körű használatának, dacára, hogy hőtechnikai 
tulajdonságai jók. Scheibe műszaki munkatár
sunk segítségével sikerült olyan anyagot előállí
tani, amely a fenti hátrányokat nagyrészt kikü
szöböli. Ezt az új szerkezeti anyagot Igurit AS*- 
nak neveztük el. Az alábbi 3. táblázat az Igurit AS 
ellenállóképességi adatait tünteti fel.

3. táblázat
Az Igurit AS vegyi ellenállóképessége

Ellenáll

Az összes vegyianyagok, amelyekkel szemben az Igurit 
S ellenáll.

híg vagy koncentrált hideg vagy forrásban lévő 
lúgok, 

hipoklorit, 
krómsavoldatok, 
aceton, 
amilacetát, 
anilin, 
jégecet,
tetrahidrofuran, 
konc. kénsav 70 C°-ig,
salétromsav, különböző koncentrációknál és hőmér

sékletnél,
hőellenálló 300 C°-ig.

A 2. és 3. táblázatban felsorolt adatok csupán 
általános tájékoztatásul szolgálnak és adott eset
ben az ellenállóképesség laboratóriumunkban vagy 
az érdekelt fél üzemében pótlólag felülvizsgá- 
landók.

Az Igurit S és AS hőállóképessége levegőben 
különböző, éspedig Igurit S 200 C° feletti hőfoknál 
a töltőanyag krakkolódása folytán robbanás
szerűen szétesik. Ezzel szemben az Igurit AS-nél 
az ilyen szétesés nem következik be, ennek tartós 
igénybevételénél a szilárdsága 300 C°-nál állandó 
marad levegő jelenlétében. A hőfok emelkedésével 
fokozatos elszenesedés áll be, azt követőleg teljes 
elégés. Ha Igurit AS lemezt rövid ideig kovács
tűzhely fölött 1000 C°-ra hevítünk, akkor 40 percig 
alakját megtartja és tömör marad. 50 perc után 
további hevítés esetén szilárdsága csökken és el
veszti tömörségét. 60 perces hevítés után elszene
sedik, ill. elég. Ez a szerves műanyagnál egyedül
álló viselkedés lehetővé teszi ipari üzemekben 
300 C° feletti rövid igénybevételét anélkül, hogy 
az anyagnak ártana.

Megemlítendő még az Igurit jó ellenállóképes
sége hideg és forró folyékony és gázalakú foly- 
sawal szemben.

A 4. táblázatban fel vannak sorolva az Igu- 
rit S és AS fizikai és mechanikai adatai.

Az Igurit 8 és Igurit AS ti/.ikai tulajdonságai
4. táblázat

Faj súly ............................ 1,8—1,9 g/cm3
nyomószilárdság ............ 650—900 kg/cm2
húzószilárdság ................ 80—160 kg/cm2
hajlítószilárdság ............
rugalmassági modulus . .

160—250 kg/cm2 
70 000—100 000 kg/cm2 
Igurit S-nél 180 C°-ighőállóképesség................
Igurit AS-nél 300 C°-ig

hővezetőképesség
20 C °-nál.................. 75—90 kcal/óC°m

hővezetőképesség
50 C °-nál.................. 120 koal/óC°m

hőmérséklet vezetőképes-
s é g .................................. 0,2—0,33 m2ó

hőkiterjedési együttható 5,6—6,5 • 10-«
elektromos ellenállás . . . 8—12 ■ 10—« m

A táblázatban felsorolt számadatok csak ál
talános tájékozásul szolgálnak és erős szórást 
mutatnak egyes esetekben.

Az öntött Igurit S és AS fizikai tulajdonságai 
közül megemlítendők a fajsúly, mely 1,3—1,5 
g/cm3 és a hővezetőképesség 0,2—2,0 kal/óC°, 
amely lényegesen alacsonyabb, mint Igurit S és 
AS-é. Ennek megfelelően az elektromos vezető- 
képesség is nagyon alacsony. Az öntött Iguritok 
szilárdsága függ előállításuk kémiai és mechanikai 
módjától s így erre nézve pontos adatokat nem 
lehet megadni.

4. Az Igurit alkalmazása a vegyiparban

Az 1. ábra egy régebbi típusú abszorber képét, 
a 2. ábra ennek szerkezeti vázlatát mutatta. Ez 
1951-ben készült, 2 atü hűtővíznyomással műkö
dik és mint a 2. ábra mutatja, vízhűtéses gáz
csonkkal van ellátva. Ez a megoldás az Igurit AS
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alkalmazása óta változást szenvedett, mivel a 
forró sósavgáz belépő helyén lévő csonkokat hőre 
nem érzékeny Igurit AS-ből készítik és a homlok 
és fedőlemezekre vannak ragasztva. Ezek a leme
zek sósavabszorpció esetén Igurit S-ből készülnek 
és 5 cm vastagságúak. Minthogy ezek a lemezek 
az első és utolsó hűtővízkamrák falait képezik, az 
Igurit-anyag kellően lehűl s így a csonkok túl- 
hevítése nem fordulhat elő.

A 4. ábra három új 11 kamrás sósavabszor- 
bert mutat. Ezek a legújabb módszerek szerint 
készülnek, hűtővizet 5 atü nyomás mellett táplál
ják, a nyomáspróbát 7,5 atü-vel végzik. Egy ilyen 
készülék teljesítőképessége 5 t/napHCl (100%-os), 
vagyis 15t/nap 20 Bé (32%-os) sósav. Hűtőképes
sége ugyanakkora, mint egy 140 m2 hűtőfelületű 
kőagyag hőkicserélőé.

4. ábra. Három sorozatban gyártott 11 kamrás 
sósav abszorber a HC1 csonk vízhűtése nélkül

A sósavgáz abszorpciója egyen-, vagy ellen
áramú hűtési elv szerint történik, aszerint, hogy 
melyik a célszerű, anélkül, hogy a készüléket át 
kellene építeni. Ha különleges követelmények 
megkívánják, akkor ezek a készülékek 6 atü hűtő
víznyomásra is elkészíthetők. Természetesen ki
sebb teljesítményre kevesebb kamrával is fel
szerelhetek.

Az 5. ábra egy korszerű sósavgyár felső eme
letét mutatja Igurit abszorberekkel, hátoldali 
nézetben.

5. ábra. Korszerű sósavgyár Igurit abszorberekkel

Az ábrán feltüntetett épületben azelőtt egy 
kőagyag tourillabszorber volt felállítva, melynek 
teljesítőképessége csupán tizedrésze volt a jelen
legi Igurit abszorbereknek.

6. ábra. Igurit-labirint-hűtő

Hexaklorciklohexan előállításánál egy hosz- 
szabb üvegcső rendszerbe szakaszonként kap
csolva újszerű Igurit-labirint-hűtő, működik és 
jól bevált. A 6. ábra ilyen labirint-hűtők soroza
tát mutatja.

7. ábra. Hűtő-betétek Igurit S vagy AS-ből

* Klorál előállításánál legjobban beváltak a 
„hűtőujjak“, melyeket az alkohol-klórozó edénybe 
függesztenek. A 7. ábra ilyen hűtőbetéteket mutat. 
Ezek felületét beesztergályozott csavarmenettel 
növelik.

8. ábra. Klórbevezetőcsö- 9. ábra. Igurit keverő 
vek Igurit S vagy AS-ből (4 m magas).
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Ugyancsak klorál előállításához klórbevezető
csöveket készítettek Iguritból. Ezeket a 8. ábra 
mutatja.

A 9. ábra egy Igurit keverőt mutat, melyet 
egy laposfenekű 4 m magas reaktorba szerelnek. 
Az ilyen keverő alkalmazásával lehetővé vált sósav 
bevezetése olyan készülékekbe, ahol a szerke
zeti anyag ezt korábban nem tette lehetővé.

Ennek megfelelően saját üzemünkben gyár
tás alatt állanak előmelegítők, folyadékhűtők és 
elgőzölögtetők, melyek egy részét üzembe helyez
tük. Különös érdeklődésre tart számot a folyadék- 
hűtők újabb szerkezete. Itt szilárd részeket szusz- 
pendáló folyadék hűtéséről van szó, ez máris 
sikerült úgy, hogy a szilárd részek lerakódását 
ellenáramú öblítéssel megakadályoztuk. További

11. ábra. Mosókád öntött Igurit S-ből
12. ábra. Különböző formadarabok öntött Iguritból.

A 12. és 13. ábrák az öntött Igurit különböző 
felhasználási módját mutatja, ú. m. csodarabok, 
csapágycsészék, fúvókák, gőzsugárinjektor, venti
látor, rozetták, szivattyúszárnykerekek, hűtő
táskák stb. A 12. ábra középrészén egy páncélozott 
szelep látható öntött Igurit ból, ezek és a hasonlóan 
épített ferdeülésű szelepek 25, 32, 40, 50, 70, 80 
és 100 mm belső átmérővel készülnek. Ezeknek a 
szelepeknek a porcelán szelepekkel szemben az az 
előnyük, hogy nagy hőfokváltozásoknak jól ellen
állának.

13. ábra. Különböző formadarabok öntött Iguritból.
5. Az Igurit fejlődésének mai állása

Végül az Igurit alkalmazásának újabb terüle- 
Jelenleg szelepek, szivattyúk, előmelegítők tét említjük meg, ahol az eddigi megállapí- 

és elpárologtatók tervezésével és kikísérletezésével tások szerint figyelemreméltó eredményeket vár
foglalkozunk. hatunk. Arról van szó, hogy egy új, eddig még

10 a, b, c ábrák. Forgószűrők öntött Igurit S-ből.

Az öntött Igurit érdekes alkalmazását mutat
ják a 10 a, b, c ábrák. Ezek forgó szűrők öntött 
Igurit S-ből, kormányfejrésze 1,90 m átmérőjű.

Ezek a szűrők szintén sósavval dolgozó üzem
ben kerültek felszerelésre.

alapos kikísérletezés után lehet csak arról szó, 
hogy az ilyen készülékeket más üzemeknek át
engedjünk és kereskedelmi forgalomba kerüljenek.



226 M agyar K ém ikusok Lapja. V i l i  évf. 8. sz. Heyder—Bopp: „I g u r i t a  vegyipar új szerkezeti anyaga

nem tárgyalt Igurit-minőséget állítottunk elő, 
melynek neve „Igurit C“. Ez a minőség alkalmas 
centrifugálszivattyúk tengelyvédő perselyeinek 
előállítására. Ezek az Igurit C-bői készült perse
lyek nemcsak kísérleteink során, hanem más 
üzemekben is jól beváltak. Igurit C és a többi, 
eddig tárgyalt Igurit-fajtákkal igen jól helyet
tesíthetik a fémcsapágyakat. Erre nézve né
hány példával szolgálunk. Eddig nagyszámú, 
1400—3000 fordulat/perccel működő centrifugál- 
szivattyút szereltünk fel Igurit S-ból készült 
csapágycsészével. Ezek jól beváltak. A Német 
Demokratikus Köztársaság egyik cellulóz gyárá
ban három éve savas folyadékokban öntött Igurit- 
csapágycsészékben futnak a tengelyek jó ered
ménnyel. Egész sor más üzemben is — kísérlet

képpen — Igurittal helyettesítik a csapágycsészé
ket. Különösen cellulóz- és papírgyárak használják 
ilyen célra, néhol 160 mm átmérőjű csapágy
átmérőig, részben nagy megterhelés mellett. Ed
digi értesülésünk szerint ezek jó eredménnyel 
működnek. Az Igurit használhatóságának leg
végső határának megállapítása céljából a fel
használó üzemekkel állandó összeköttetést tar
tunk fenn, ismert szakemberek közreműködésével.

Fentiekben foglaltuk össze az Igurit alkal
mazására és perspektivikus alkalmazhatóságára 
vonatkozó adatokat.

IRODALOM
1. Heyder W. Chemische Technik (1951) 195/198.
2. Bopp A . Chemische Technik (1952) 299/305.

Fibrintermékek *
B A G D Y  D Á N I E L

Műanyagokat (polietilén, akrilat és pvc- 
származékok) és fémeket (rozsdamentes acél
csövek, krómacél szegek, ezüstvarrófonál, stb.) 
az orvosi gyakorlat számos területén sikerrel alkal
maznak. Ezen anyagok tekintélyes része — sok 
előnyös tulajdonságuk ellenére — mégis csak 
szükségmegoldást jelent. Közös hátrányuk ugyan
is az, hogy nem szívódnak fel, a szervezetben 
idegen anyagként maradnak vissza. Érthetők 
tehát azok a törekvések, amelyek felszívódó, nem 
testidegen, ú. n. természetes anyagok előállítására 
irányulnak. Klasszikus példa e tekintetben a sebé
szeti varrófonál : a különleges birkafajta beléből 
előállított varróanyag megfelelő mechanikai tulaj
donságai mellett a szervezetben csupán enyhe 
reakciót vált ki s rövid időn belül nyomtalanul 
eltűnik. Az orvosi gyakorlatnak — a helyreállító 
sebészet és a fogászat speciális területeit kivéve — 
elsősorban ilyen típusú „műanyagokéra van 
szüksége : enyhe és átmeneti szöveti reakcióval 
járó, a szervezetből meghatározott idő múlva 
felszívódó készítményekre.

A II. világháború idején számos ilyen anyag 
vált ismertté (oxidált cellulóz, fibrinszivacs, fibrin- 
film, zselatinahab, kollagénből készített varró
fonal). Ezek közül jelentőségükben kiemelked
nek az emberi plazma frakcionálása során elő
állított fibrintermékek. Fibrintermékeknek a vér- 
plasma alvadóképes fehérjéből, a fibrinogénből az 
alvasztó enzima, a thrombin hatására speciális fel
tételek között keletkező készítményeket nevezzük. 
Emberi plasmából a vérzéscsillapító fibrinhab 
(szivacs) és a különféle plasztikai célokra alkalmas 
fibrinfilm előállítását dolgozták ki (1, 2). Ezek 
az orvosi gyakorlatban jól beváltak, széleskörű 
ipari előállításuk és alkalmazásuk mégsem volt 
realizálható, mert az emberi vér, mint nyersanyag, 
még önkéntes adás útján gyűjtve is rendkívül

* A Szegedi Szerves Kémiai Konferencián elhang
zott előadás nyomán. Gyógyszeripari Kutató Intézet 
Biokémiai osztálya.

költséges, a kitermelés belőle igen kedvezőtlen s 
folyamatossága nehezen megoldható. Innen van 
az, hogy fibrintermékek helyett különböző olcsó 
s nagy méretekben is könnyen előállítható mű
anyagokat kezdtek el használni. A különféle pót- 
anyagok és műanyagok azonban legjobb esetben 
is csak megközelítik, de sohasem pótolják a szer
vezet természetes fehérje-anyagait. Minthogy az 
alkalmazott biokémia feladata éppen az, hogy az 
elméleti kutatások gyakorlati vonatkozású problé
máit ipari vonalon, a termelés síkján, ill. a gyógyí
tásban valósítsa meg, feladatul tűztük ki iparilag 
megvalósítható, a széles gyakorlat számára hozzá
férhető fibrintermékek előállítását.

Fibrinogén előállítása

Első feladatunk megfelelő minőségű, más fehér
jékkel lehetőleg nem szennyezett, nagytisztaságú jib- 
rinogén előállítása volt. Fibrinogénen a vérplazma 
(alakelemmentes vér) azon globulin típusú fehérje
frakcióját értjük, amely thrombin hatására fibrinné 
alakul át. A fibrinogén a normál emberi plazmában 
0,2—0,3%-ban fordul elő s az átlagosan 7—8% plazma- 
fehérjének mintegy 4%-át teszi ki. A különböző emlős
plazmák általában magasabb fibrinogén tartalm at 
mutatnak az emberinél. A marhaplazma kb. kétszer 
annyit tartalmaz, mint az emberi; kiindulási anyagként 
éppen ezért marhaplazmát használtunk.

A fibrinogén előállítására számos eljárás ismert. 
A különböző izolálási eljárások kritikai áttekintésekor 
a régebbi módszereket (kisózás) a nem megfelelő tiszta
ságú termék, az újabbakat pedig a kedvezőtlen és vál
tozékony kitermelés, továbbá az adottságainknak nem 
megfelelő technológia m iatt kellett elvetnünk.

Laki (3) 1942-ben sertésplazmából tricalcium-
foszfátgéles adszorpció, majd foszfát.pufferes lemosás 
után először állított elő kristályos fibrinogént. Bál- 
eljárása nagy méretekben való gyártásra nem bizonyult 
alkalmasnak, tanulságai nyomán sikerült 1947-ben 
marhaplazmából kristályosítanom a fibrinogént. (4). Az 
eljárás lényege az, hogy a 60—65% tisztaságú (alvadó- 
képes fehérje az összfehérje százalékában) nyers 
fibrinogén oldatot alacsony hőmérsékleten speciális 
feltételek között frakcionáljuk á a fibrinogént izo- 
elektromosan választjuk le. A 90—98% tisztaságú 
oldatokból gyengén savanyú közegben következik be
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a kristályosodás. A nagy fokban letisztított, kristályos 
fibrinogénnel végzett áramlási kettőstörési, viscosítási 
elektroforetikus és szedimentáeiós vizsgálatok ered
ményei szerint — az irodalmi adatokkal egybehang
zóan — a fibrinogen molekula megnyúlt ellipszoid, 
kifejezetten ú. n. fibrozus, szálalakú fehérje. Az ellip
szoid átmérői 35—36, ill. 700—900 Á, tengelyaszim
metriája tehát szembetűnő, tengelyaránya 1 : 20. Mole
kulasúlya 450—500 000.

Eljárásunkat ipari vonalra a termelés minőségének 
és észszerű, gazdaságos voltának biztosítására bizonyos 
módosításokkal vittük ót. E módosításokkal ipari méret
ben is kedvező kitermeléssel következetesen minimá
lisan 90%-os tisztaságú alapanyag állítható elő.

Fibrinogén oldatok stabilitása. A. fibrinogén tárolása 
oldatban tisztított állapotában sem célszerű. Stabilitása 
a hőmérséklet, az ionmiliő és koncentráció és saját 
koncentrációjának függvénye. N anningával (5) meg
egyezően azt találtuk, hogy konyhasó esetén 1,8—2,0 
°/0-os oldatban a legjobb a fibrinogén stabilitása. 
A fehérjekoncentrációra vonatkozó kísérletek pedig 
azt m utatták, hogy szobahőmérsékleten 20—25, jég
szekrény hőmérsékleten pedig 10—12 mg/ml a még 
oldatban ta rto tt fibrinogén koncentrációjának felső 
határa. Ennél magasabb koncentráció esetén az adott 
hőmérsékleten aggregélódás, majd kiülepedés követ
kezik be. Konzerváló szereknek az oldathoz történő 
keverése igen problematikus, mert a fenol, trikresol, 
merthiolát, stb. egyaránt erősen rontják az oldat 
stabilitását. A baktériumszűrőkön való szűrés pedig 
jelentékeny fehérjeveszteséggel jár. Ha tehát a külön
féle fibrintermékek gyártása nem követi közvetlenül az 
alapanyag gyártását, a fibrinogén tárolását szárított 
állapotban kell biztosítani.

Fibrinogén szárítása fagyasztott állapotból. Fehérjék 
és egyéb, biológiailag aktív anyagok szárítását legcél
szerűbb fagyasztott állapotból végezni. A konyhasós 
fibrinogén oldatokat szárazjeges acetonnal vékony 
rétegben gömblombikok falára fagyasztottuk, majd 
duplikátor rendszerű, saválló acélból készült lyophilizáló 
készülékre helyeztük (6). A szárítás általában 18—24 
órát igényelt. A szárított anyag hófehér, nedvesség- 
tartalm a alacsony (2—3%), könnyen porlik. Vissza- 
oldósa — a szárítási térfogatnak megfelelő mennyiségű 
desztillált vízben — könnyen keresztülvihető. A szárí
to tt anyag tárolása csak nedvességmentes környezet
ben, levegő kizárásával biztosítható.

Emlősfibrinogének azonossági problémája

A megfelelő alapanyag előállításával egyidejű
leg lényeges problémát jelentett az az elméleti 
szempontból is érdekes kérdés, hogy mennyiben 
azonosítható a marhafibrinogén, ill. fibrin az emberi 
fibrinogénnel, itt. fibrinnel? Éles, specifikus különb
ség van-e a megfelelő molekulák között, vagy 
pedig közös szerkezeti elemek azonos, vagy rész
ben azonos térszerkezeti elrendeződés alapján 
rokonságról beszélhetünk-e? Ugyanis ez döntően 
határozza meg, jogosult-e állati eredetű fehérje
termék alkalmazása az emberi gyógyászatban, 
vagy nem?

Kémiai-analitikai, fiziko-kémiai módszerek 
fehérjemakromolekulák azonosítási problémáinak 
megoldására legfejlettebb formájukban sem alkal
masak. Az elemi analízis csak minőleges tájé
kozódást nyújt. A különféle fiziko-kémiai mérő
módszerek érzékenysége limitált, s a tapasztalat 
szerint megfelelő érzékenység esetén sem bizo
nyulnak következetesen megbízhatóaknak ezek 
az eljárások. (így pl. a nagy fokban letisztított, 
ú. n. gamma-globulin frakció, amely elektroforézis 
alkalmával homogénnek mutatkozik, biológiai 
módszerekkel jól kimutathatóan 12— 18 külön

böző komponensből áll). Csak biológiai módszerek, 
az élő szervezetek rendkívül érzékeny és specifikus 
reakciói alkalmasak fehérjeazonosssági problémák 
eldöntésére.

Ismeretes, hogy a magasabbrendű szervezetek a 
tápcsatorna megkerülésével beléjük jutott, vagy bennük 
az anyagcsere folyamán keletkezett toxikus, kisméretű 
molekulákat igen változatos kémiai utakon (oxidáció, 
redukció, konjugáció, desamináció, stb.) méregtelenítik. 
A nagyméretű, sejtjeikbe behatolni nem tudó moleku
lákkal szemben viszont ellenanyagokat termelnek, 
amelyek adott idő elteltével megjelennek és kim utat
hatók az állat szérumában. Ez a reakció specifikus, az 
ellenanyag (antitest) csak a keletkezését kiváltó (anti
gén) vagy azzal rokon molekulával ad reakciót. Land- 
steiner (7) óta ismeretes, hogy a fehérje makromolekulák 
(antigének) specificitásáért végső fokon sztereokémiái 
szerkezetük a felelős. Egy bizonyos fajta ellenanyagot 
tartalmazó szérum jellegzetesen erősebben reagál le 
azzal a fehérjével, amelynek hatására képződött, mint 
az ezzel rokonságban lévőkkel. A rokonság mértékét 
éppen az említett, ú. n. keresztreakciók erőssége hatá
rozza meg. Ez pedig a kérdéses fehérje (antigén) 
molekula azon részével való térszerkezeti hasonlóság 
mértékétől függ, amely az ellenanyaggal történő kap
csolódásban résztvesz.

Az antigén-antitest reakció in vitro és in vivő 
közvetlenül észlelhető módon (kicsapásos-, ill. tú l
érzékenységi reakciók alakjában) is végbemehet.

Az emberi és marha, valamint egyéb emlős és 
szárnyasfibrinogén azonosságának eldöntésére vo
natkozó immunkémiai vizsgálataink eredményét, 
amelyeket Szilágyi Tibor dr.-ral közösen végez
tünk és másutt már részleteiben ismertettünk (8, 
9, 10), a következőkben foglalhatjuk össze :

1. A vizsgált emlősfibrinogének (ember, sertés, 
ló, marha és birka) határozott rokonságot mutat
nak egymással. A kicsapásos kereszt reakciók, az 
adszorpciós (kimerítési) és túlérzékenységi próbák 
egyaránt arra utalnak, hogy a különböző állat
fajokból származó fibrinogén molekulák térszer
kezete legalább is részben azonos.

2. Az azonossági jeleken kívül kétségtelenül 
vannak bizonyos finomabb eltérések is az egyes 
fibrinogén fajták között. Ezen különbségek erős
sége azonban lényegesen alatta marad a rokon
sági reakciók intenzitásának.

3. Az emlős fibrinogének nem mutatnak 
rokonsági kapcsolatokat a szárnyas fibrinogének - 
kel.

További szempontot adott a probléma meg
közelítésére az a megfigyelésünk (11), hogy a 
fibrinogén és fibrin molekula egyaránt szén
hidrátot tartalmaz, amely mannózból, galaktóz- 
ból és glukózaminból áll. Összehasonlító vizs
gálataink szerint (12) a különféle emlősök fibrin 
polisaccharidájának összetétele igen hasonló s a 
hexóz-glukózamin arány is csak csekély eltérése
ket mutat. Ezen adatokat azért kell fontosaknak 
tekintenünk, mert ismeretes, hogy a szénhidrát
fehérje komp’exekben a szénhidrát komponens
nek általában lényeges szerepe van a térszerkezet 
meghatározásában.

Az emlősfibrinogének, ill. fibrinek azonos
ságára vonatkozó kísérleteinkből a gyakorlat 
számára az a következtetés vonható le, hogy 
elméleti szempontból sem hozható fel érv a marha - 
plazmából (vagy egyéb emlős) előállított fibrintermé
kek gyógyászati alkalmazása ellen.
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Fibrinogén-fibrin átalakulás

A véralvadási folyamat középpontjában a 
fibrinogén-fibrin átalakulás áll s ez a részreakció 
a legfontosabb a fibrintermékek előállítása szem
pontjából is. A következőkben ennek a reakció
nak csak néhány, a fibrin termékek gyártása szem
pontjából lényeges jellegzetességét tárgyaljuk.

A thrombin és fibrinogén koncentrációnak 
a fibrinogén-fibrin átalakulásra való befolyása 
egyaránt a mellett szól, hogy a thrombinhatás 
enzimtermészetű. A thrombin 600 X -os mennyi
ségű fibrinogént képes fibrinné alakítani.

Apitz (13) korábbi megfigyelése nyomán, 
amely szerint a fibrinogén-fibrin átalakulás inter
medier termék képződésével jár, Laki és Mom- 
maerts (14) kísérleti módszerével tanulmányoztuk 
a fibrinogén-fibrin átalakulás kétszakaszos voltát 
(15). E kísérletek közben figyeltük meg, hogy 
az átalakulás pH optimuma két oldalán keletkező 
fibringélek (alvadékok) nemcsak a reakció időben, 
hanem szerkezetükben is (s ennek megfelelően 
lényeges fizikokémiai tulajdonságaikban) lényeges 
különbségeket mutatnak. A pH függvényeként két 
fibringél típus figyelhető meg : A lúgos pH-kon 
képződő alvadékok áttetszőek, morzsalékonyak, 
nem synerizálnak, törékenyek; a savanyú pH-kon 
készített fibringélek ezzel szemben opálosak, 
elasztikusak, könnyen synerizálnak, plasztikusak, 
viszonylag nagy szakítási szilárdságúak. Nyilván
való, hogy az utóbbi feltételek igen kedvezőek 
különféle termékek előállítása szempontjából.

Elektronmikroszkópos, viszkozimetriás és 
fényszórási tanulmányok alapján a fibrinogén- 
fibrin átalakulás háromdimenziós polimerizációnak 
tekinthető: a fibrinogén szálmolekulák részben 
végeikkel, részben oldalirányú kapcsolódásaikkal 
hozzák létre a fibringélt thrombin hatására.

Fibrintermékek

Különféle fibrintermékek előállításának lehe
tősége azáltal adott, hogy a fibrinogén fibrinné 
történő polimerizációjának feltételeit, a polimeri- 
zációban résztvevő anyagok mennyiségi viszo
nyait megszabhatjuk, a reakció külső feltételeit 
változtathatjuk, a képződő fibringélek fiziko- 
kémiai tulajdonságait irányíthatjuk.

A következőkben egyrészt a már üzemi gyár
tásban lévő, másrészt aközelesen üzemi megvaló
sításra kerülő fibrintermékek technológiáját és tu
lajdonságait ismertetjük.

1. Fibrinhab. Ha fibrinogén oldatot gyen
gén savanyú közegben, megfelelő habverőkészülék
ben habbá verünk s a likacsos, szivacsra emlékez
tető anyaghoz megfelelő mennyiségű thrombin 
oldatot adunk, az átmeneti jellegű, egyébként 
könnyen visszaalakuló fibrinogénliab fibrinné ala
kul és megszilárdul. A termék nedvességtartalma 
ilyenkor természetesen magas, a rendszer 95— 
97% vizet tartalmaz. A készítmény jól utánozza 
a természetes véralvadék fibrinhálóját : fibrin - 
rostok sűrű hálózatából áll ; a rostok részben 
szemmellátható, részben mikroszkopikus méretű 
rések sokaságát veszik körül.

A víz eltávolítása fagyasztott állapotból tör
ténik, más szárítási eljárások nem alkalmasak.

Száraz állapotában a fibrinhab fehér, fény
telen, kissé törékeny anyag. Nedvességtartalma 
közvetlenül a szárítás után mérve 3—5%. Ez még 
a szekrényben történő utószárítással (elektromos 
fűtés) biztosan 1% alá szorítható. Ebben az álla
potában a termék igen alkalmas szárazhő sterile- 
zésre. A sterilezésnek ez a módja nem károsítja 
a készítmény jellemző tulajdonságait, csupán a 
színe változik a hófehérből enyhén sárgásfehérre.

1. ébra. Fibrinhab

A fibrinhab belső felülete a rostrendszer 
következtében igen nagy s így nedvszívása jelen
tékeny. Folyadékba mártva (konyhasóoldat, vér) 
gyorsan átnedvesedik, teleszívja magát ; közben 
puhává, hajlékonnyá válik. Nyomásra a felvett 
folyadékot elengedi, újra oldatba mártva ismét 
teleszívja magát-. A folyadékfelvétel nem jár tér
fogatnagyobbodással. Az említett oldatokból saját 
súlyának 20—30 X -osát képes felszívni. (A készít
ményt a Kőbányai Gyógyszerárugyár Fibrostan 
néven hozza forgalomba.)

2. A fibrinfilm fibrinogén- és t-hrombinoldat 
keverékéből készül. A reakcióidőt és a képződő gél 
minőségét meghatározó tényezőket, a fibrinogén- 
és thrombinkoncentrációt és ionmiliőt és koncen
trációt e terméknél úgy állítjuk be, hogy az át
alakulás időben elhúzódó, a fibringél víztartalma 
könnyen eltávolítható legyen. Ilyen feltételek mel
lett a reakciókeverékben a gélképződés meghatá
rozott idő után indul meg és fejeződik be. Az oldat
keverék így sol állapotban tetszőleges méretű 
öntőedénybe vihető át. Az átalakulás eredménye
ként az öntőminta alakjának megfelelő átlátszat
lan, tejfehér kocsonya formájában kapjuk a fibrin- 
lemez (film) öntvényt. Ezt a magas víztartalmú 
anyagot lemezzé a rosthálózat tömörítése útján 
alakítjuk.

E művelet közben a fibrinrostháló hézagai
ból eltávozik a víz, a sók s a kis százalékban jelen
lévő egyéb (nem fibrin) fehérjemolekulák. A rost
hálózat eddig egymástól viszonylag nagy távol
ságban lévő elemei ezáltal szorosan egymás mellé 
rendeződnek s a fibrinkoncentráció növekedésével 
párhuzamosan így alakul ki az öntvényből a film. 
A film — szemben az öntvénnyel — nem szaka- 
dékony, hanem redukált víztartalmának meg
felelően rugalmas, nyúlékony termék. A filmek 
fibrintartalmát (a mechanikai tulajdonságok dön
tően függnek a felületegységre eső fibrinkoncen-
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trációtól) a fibrinogénoldat koncentrációja és az 
öntvény rétegvastagsága határozza meg. A fibrin- 
tartalom emelkedésével párhuzamosan általában 
nő a filmek vastagsága is, ezt az összefüggést azon
ban plasztizáló anyagok elfedhetik.

2. á b ra . F ib rin film

A filmek nedvességtartalma préselés után 
mintegy 40—50%. Ekkor többszakaszos eljárás
sal 20—25%-ra szorítjuk le ezt az értéket, majd 
a filmeket autoklávban 120 C°-on 20—30 percen 
át sterilezzük. Az autoklávos sterilezés lényegesen 
felfokozza a filmek ellenállóképességét a fehérje- 
bontó enzimekkel szemben. A filmek „életideje“ 
a szervezetben enyhe krómpác alkalmazásával 
még tovább fokozható.

Azonos területű (100 cm-) és fibrintartalmú 
emberi és marhafibrinfilm előállítási költségeit 
összevetve azt kapjuk, hogy az előbbi több mint 
100-szorosa az utóbbiénak. (A készítményt a Kő
bányai Gyógyszerárugyár Fibroplast néven hozza 
forgalomba.)

3. A fibrinpor thrombin vivőanyagként való 
alkalmazásának gondolata már korábban fel
merült (16). A mosott, tisztított, majd szárított 
nyers fibrin őrlése révén porterméket kaptunk 
ugyan, ez azonban nem rendelkezett megfelelő 
tulaj donságokkal.

Lyophil fibrinpor előállítására irányuló kísér
leteinket egyrészt az a szükséghelyzet indította el, 
amely a szekrénylyophilizáló hiányából adódott. 
A gömblombikos lyophilizálási technika mellett 
ugyanis igen nagy %-ban kaptunk selejtet (hab
forgács) a fibrinhab szárításakor, aminek a fel- 
használása nem lehetett közömbös. Másrészt 
megfigyeltük, hogy a szárított és hőkezelt fibrin
hab bizonyos feltételek mellett jól porítható. Lyo
phil fibrinpor nyerése céljából a továbbiakban 
olyan körülményeket biztosítottunk tehát, ame
lyek között a habtermék relatív nedvességtar
talma huzamosabb időn át a szárítás utáni ala
csony szinten volt tartható. Ugyanakkor pedig 
szem előtt tartottuk azokat a tapasztalatokat is, 
amelyek szerint a száraz őrlés, mint fizikai 
behatás, a kísérleti feltételektől, elsősorban a hatás 
időtartamától függően, nem közömbös a nagy
molekulájú anyagokra, s huzamosabb időn át 
alkalmazva a fehérje és poliszaccharida molekulák 
lépcsőzetes lebontását okozza (17, 18).

Kísérleteink eredményeképpen új, az iroda
dalomban eddig nem ismert fokozott hatású hae-

mostaticumot sikerült előállítanunk. A lyophil 
fibrinpor nedvszívása igen jelentékeny, közel azo
nos a fibrinhabéval. Konyhasós thrombinoldattal, 
vérrel gyorsan átnedvesedik, s összefüggő réteget 
képez, ami a gyakorlat szempontjából igen elő
nyös. GerendásssA kimutattuk (19), hogy a lyophil 
fibrinpor és thrombinpor keveréke nem tekinthető 
egyszerű keveréknek, a thrombin egy része ugyanis 
adszorbeálódik a fibrinen. Ez az adszorpció követi 
a Langmuir-féle formulát és reverzibilis. Az ad- 
szorpciós kísérletekkel kapcsolatban tisztáztuk 
azt is, hogy a fibrinpor — szemben pl. az oxidált 
cellulózzal — nem befolyásolja kedvezőtlenül a 
thrombin hatásosságát még hosszabb ideig való 
közös tárolás után sem.

A lyophil fibrinpor a lyophil thrombinporral 
együtt, meghatározott arányban ad hatásos ké
szítményt. A két hatóanyag arányát kísérleteink 
alapján úgy állapítottuk meg, hogy a thrombin 
koaguláló hatása optimális legyen s ugyanakkor 
megfelelő mennyiségű fibrinpor biztosítsa az en
zimnek az adott felületen való tartását.

Kemoterapeutikumok, antibiotikumok a throm- 
bin-fibrinporral és fibrinhabbal egyaránt alkal
mazhatók. A megfelelő kombinációk elkészítésé
nél természetesen részletes kísérletsorozatokkal 
tisztáztuk azt, hogy milyen thrombin mennyisé
gekkel ellensúlyozható ezen anyagoknak magas 
helyi koncentrációjuk következtében kifejtett al- 
vadáskésleltető hatása. (A készítményt a Kőbá
nyai Gyógyszerárugyár Stasigen néven hozza for
galomba.)

Az eddigiekben ismertetett termékek ipari 
megvalósítása befejezett, alkalmazásuk a gyógyá
szatban, elsősorban a sebészetben és műtéti szak
mákban elterjedt. A következőkben néhány olyan 
terméket ismertetünk, amelyek üzemileg — első
sorban lényegesen bonyolultabb technológiájuk 
következtében — csak a jövőben realizálhatók. 
Ezek a fibrincső, fibrinszeg és fibrinfonál.

Az érsebészetben használt műanyagcsövek 
részben rozsdamentes fémből, részben plexiglas- 
ból készülnek. E testidegen anyagokkal szemben 
a fibrincsövekkel megszabott felszívódási idővel 
bíró termék alkalmazása válna lehetővé.

3. ábra. Fibrincsövek

Fibrincső fibrinogén és thrombin oldat keve
rékéből laboratóriumban legegyszerűbben henger
gyűrű öntési technikával állítható elő. A gélkép
ződés befejeződése után — a lemezöntvény analó
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giájára — tejfehér kocsonya alakjában kapjuk a 
fibrincsőöntvényt. A csomagra (üvegbot, üveg
cső) tapadó preparátum a csőmag, mint tengely 
körül hengerelhető.

Ismeretes, hogy bizonyos fehérjékből (casein, 
zein, albumin) különböző eljárásokkal fonalak ké
szíthetők. Az irodalomban leírt fonálkészítési el
járások általában fehérjedenaturálással járnak. 
E le m i  f ib r in f o n a ln t thrombin-fibrinogénoldat keve
rékéből csőöntési technikával készítettünk. Az

A nyers fibrint letisztítás után golyósmalom
ban fibrinlisztté őröltük, majd savi és lúgos hidro
lízisnek vetettük alá. Enzimes hidrolízis tiszta 
enzimkészítmények hiányában ipari szempontból 
is problematikus. A kémiai hidrolízisek rövid idő 
alatt lezajlanak, technikai keresztülvitelük egy
szerű, sem különleges anyagokat, sem speciális 
előfeltételeket nem igényelnek.

A savi hidrolíziseket 2 N kénsavfal, a lúgo
sakat 14°/0-os Ba(OH)2-dal végeztük (20). A hidro-

4. és 5. ábra.
(savi) (lúgos)

A kromatogrammokon a következő foltok különíthetők el : leucin és izoleuein (közös folt) (1), phenylalanin (2), 
valin és methionin (közös folt) (3 és 16), tryptophan (4), tyrosin (5), alanin (6), prolin (7), methionin szulfon 
(8), bázisos aminosavak kevéssé elkülönülve — lysin (10), arginin és histidin (9), threonin (11), glycin és serin 

(közös folt) (12), glutaminsav (13), asparaginsav (14) és (15).

öntvény megfelelő mechanikai behatásokra köny- 
nyen víztelenedik és elemi fonállá alakítható. Az 
elemi fibrinfonállal kapcso'atos eddigi kísérleteink 
arra utalnak, hogy a technológia csak a műanyag- 
fonálgyártás tapasztalatainak felhasználásával 
alakítható ki. A fibrinfonál két lényeges tulajdon
ságában volna megfelelőbb a jelenlegi varrófonál
nál : sterilitása vitán felül állana, s meghatáro
zott felszívódási idővel rendelkeznék.

A fibrin hidrolízise

A fibrintermékek sorában kell tárgyalnunk 
azt a terméket is, amely nem poümerizáció, hanem 
lebontás eredménye. A vérplazma és szérum ipari 
feldolgozása során a fibrin tekintélyes mennyiség
ben mint selejt keletkezik. Ez a selejt egyszerű 
eljárással, regenerálható oldószerekkel analitikai 
tisztaságúra tisztítható le, ami a legjobb alap a 
belőle hidrolízis útján nyerhető a m in o s a v k e v e r é k  
szempontjából. A nyersanyag minimális önkölt
sége s ugyanakkor a standard, jól definiált alap
anyaggal járó előnyök a fibrint ipari szempontból 
a casein elé helyezik.

lizátumok derítésére és neutralizására először az 
irodalomból jól ismert klasszikus eljárásokat al
kalmaztuk. Később B ic h te r  J á n o s -  dr-ral együtt
működve ioncserélő gyanták használatára tér
tünk át. Ezen kísérleteink eredményeként k o r 
s z e r ű  te c h n o ló g iá v a l  ig e n  a la c s o n y  h a m u ta r ta lm ú , 
p o n to s a n  m e g h a tá r o z o tt ,  á l la n d ó  ö s s z e té te lű ,  a la c s o n y  
ö n k ö lts é g ű  a m in o s a v k e v e r é k  g y á r tá s á t  in d í th a t tu k  
m e g . Egyes aminosavaknak a keverékből történő 
előállítása a közeljövő feladata.

A hidrolizátumok analízisét S z á r a  I s t v á n  dr. 
végezte papír-kromatográfiás módszerrel (20). 
Ezek a vizsgálatok határozták meg egyfelől az elő
állítás standardizálását, másfelől az egyes amino
savak megközelítő %-os arányát.

Az analízisek adatai szerint a savas hidrolizá- 
tum a tryptophan kivételével valamennyi eszen- 
ciális aminosavat tartalmazza, a lúgos pedig ma
gas, a caseinnél kétszer nagyobb tryptophan tar
talmával tűnik ki.

A fibrintermékekre vonatkozó kutatásaink 
eddigi eredményeit a következőkben összegez
hetjük :

1. Marhaplazmából iparilag könnyen meg-
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valósítható, egyszerű eljárást dolgoztunk ki nagy
tisztaságú fibrinogén előállítására.

2. Széleskörű immunkémiai vizsgálatokkal 
igazoltuk bizonyos emlősfibrinogének rokonságá
val az állati plazmák (emlős) felhasználásának 
jogosultságát.

3. Néhány fibrintermék ipari megvalósításán 
kívül új, az irodalomban eddig nem ismert készít
mények előállítását is kidolgoztuk.

4. A fibrintermékekkel újabb természetes 
hatóanyagokat adtunk a megelőző és gyógyító 
orvostudomány számára.
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Forgómozgású keverő szerkezetek folyadékok keverésére
S Z Á N T A Y  B A L Á Z S

A keverő szerkezet a legtágabb területen alkal
mazott vegyipari készülék. Ha a készülék rendel
tetését tekintjük, két egymástól eltérő műveletet 
különböztethetünk meg : a kavarást és a keverést.

Ez a megkülönböztetés nálunk a gyakorlat
ban teljesen elmosódott és a külföldi irodalomtól 
eltérően (rühren-mischen ; stirring-mixing stb.) 
mindkét műveletet keverés néven emlegetik.

A fogalomzavar oka talán az, hogy a két 
művelet határozott definíciója ma még hiányzik.

Jelenleg két nézet uralkodik ezen a téren :
Az egyik vélemény a folyadék áramlási képéből 

indul ki. Eszerint kavarásnál a készülék folyadéktar
talma lamináris, keverésnél pedig turbulens áramlásban 
van.

A másik nézet a készülékben lévő anyagok halmaz- 
állapotából indul ki. Eszerint kavarás az a művelet, 
ahol homogén fázist tartunk mozgásban és célja a ré
szecskék helyzetének folytonos változtatása. A keve
rés ezzel szemben heterogén fázis mozgásba hozatala és 
célja a két fázis részecskéinek keveredése.

Nehéz igazságot tenni a két elmélet között, mert 
a heterogén fázis részecskéinek keveredéséhez turbu
lens áramlásra van szükség, így nyilván a helyes 
definíciót a két elmélet kombinációja adná. Döntő érv 
azonban az, hogy nincs olyan szerkezet, amely tiszta 
turbulens vagy lamináris áramlást okozna. A gyakor
latban valóságban legtöbbször kevert áramlás van, 
amely a keverő környezetében turbulens, attól távo
lodva lamináris. Az, hogy a két áramlás közül melyik 
van túlsúlyban, egyrészt a keverő fordulatszámától, 
másrészt szerkezeti kialakításától függ. Az itt  vázolt 
bizonytalanság m iatt azután az első felfogás szerinti 
meghatározást elvetették és a kavarás, illetve keverés 
fogalmát a fázisok szerint határozzák meg.

A gépész szempontjából a meghatározás fenti 
módjának az az előnye, hogy nem kell különbséget 
tenni az egyes szerkezeti megoldások között, így azok 
csoportosítása és tipizálása egyszerűbb és könnyebb.

A kavarás célja. A kavarás feladata az előzők 
szerint homogén fázis részecskéinek mozgásban

tartása. Gyakorlati célja csaknem kizárólag a 
hőátadás megjavítása a készülék hőátadó felü
letei és az azzal érintkező melegítendő anyag 
között.

A keverés célja. A keverés célja már sokol
dalúbb lehet :

1. Egyszerű fizikai keverék képzése.
2. Fizikai változások elősegítése.
3. Diszperziók képzése.
4. Kémiai reakciók elősegítése.
Feladatunk most a keverő szerkezeteket

üzemi jellemzőik szerint csoportosítani és alkal
mazási területük szerint elhatárolni.

A keverő típusokat általában két főcsoportra 
oszthatjuk :

A ) Mechanikus keverők.
B) Pneumatikus keverők.
Jelenleg csak a mechanikus és forgó mozgás

sal dolgozó keverőkkel fogunk foglalkozni, egyrészt 
azért, mert ezeket alkalmazzuk leggyakrabban, 
másrészt, mert ezen a területen mutatkozik a 
nagyobb bizonytalanság. Igen gyakori a már 
kiforrott típusok helytelen alkalmazása, továbbá 
a helytelen alka'mazás következtében jobbnak 
vélt legfantasztikusabb típusok születése.

Ha csak a legjobban bevált kiviteleket is 
vesszük sorra, azt tapasztaljuk, hogy még min
dig túlságosan sok típus van forgalomban. A cé
lunk az, hogy üzemi adataik szerint csoportosítva 
a szerkezeteket az üzemi gyakorlat rendelkezésére 
bocsássuk, ott azután a tapasztalat döntse el, 
hogy az egyes csoportokon belül melyik a leg
megfelelőbb típus.

A mechanikus, forgómozgású keverőket leg
célszerűbb kerületi sebességük (illetve fordulat
számuk) szerint csoportosítani,
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Eszerint két csoport különböztethető meg :
1. L a s s ú  fo r d u la t ú  k e v e r ő k , kerületi sebes

ségük < 2 ,5  m/mp.
2. G y o r s  fo r d u la t ú  lceverölc, kerületi sebessé

gük 3 — 1 1  m/mp.

1. Lassú fordulatú ke verők
1 .1  L a p á to s  k e v e r  ő k

Egyszerű és olcsó szerkezetek. Alkalmazhatók 
szálas, kristályos és amorf anyagok oldásánál, 
szálas anyagok szuszpenzióban tartására, kis és 
közepes viszkozitású anyagok keverésére.

i

Nem alkalmasak nagyobb fajsúlyú szilárd 
anyagok szuszpenzióban tartására, mert tengely- 
irányú áramlást vagy egyáltalán nem, vagy csak 
gyengén tudnak okozni.

2. ábra.

Lapátos keverő típusok ;
1 .1 1  L a p k e v e r ő

Egyszerű sík lap, középvonalában a meg
hajtó tengellyel. A lap szélessége rendszerint az

T?
81
§1 3

3. ábra.

edény átmérőjének a fele. Alsó élvonala a fenék 
körvonalával párhuzamos (1. ábra).

1 .1 2  K e v e r ő  la p á t

Keskeny sík lap. Vagy egymagában, vagy 
a keverőtengelyre egymásfölé több darabot fel
erősítve használják (2. és 3. ábra). Ez utóbbi 
megoldással nagyméretű készülékekben is alkal
mazhatók.

A keverő lapáttal tengelyirányú áramlás is 
létesíthető, ha a lapátokat ferde síkban helyezzük 
el (4. ábra).

4. ábra.

1 .2  H o r g o n y k e v e r ő .

A horgonykeverő a készülék falával pár- . 
huzamos körvonalúra módosított lapát. A készü
lék fala mellett létesíti a legerősebb áramlást, 
ezért a legalkalmasabb szerkezet a hőátadás 
javítására kis és közepes viszkozitású anyagok
nál. Kerületi sebességük 0 , 5 —- 1 , 5  m/mp. (5. 
ábra).

1 .3  K a lo d á s  k e v e rő .

A horgonykeverő változata : a horgonyba 
vízszintes és ferde kalodákat építünk be. Ezzel 
a kevert rész területileg megnő. Alkalmazhatók, 
ha a hőátadás javítása mellett keveredést is elő 
kell idézni. Kerületi sebességük 0 ,5  -h 1 ,5  m/mp. 
(6. ábra).

1 .4  U j ja s  k e v e rő .

Az egyszerű keverő típusok közül legalkal
masabb nagyviszkozitású anyagok keverésére. 
Kerületi sebességük 0 ,5  1 ,0  m/mp. (7. ábra).
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2. Gyors fordulata keverők
A gyorsfordulatú keverők átmérője rend

szerint a készülék átmérőjének 1/;) % része
és általában a folyadéktér alsó 1/;) részében 
helyezik el. Magas folyadéktér esetén egy tengelyre 
több is erősít hető. A következő típusaik vannak :

2 .1  T u r b ó -  ( v a g y  r a d i á l i s  t u r b i n a - )  k e v e r ő k .

Kerületi sebességük 3  -h 5  m/mp. A legelter
jedtebb keverő típusok egyike. Alakjuk az egy
szeres vagy kettős beömlésű centrifugálszivattyú 
járókerekéhez hasonlít. A folyadék a keverőbe 
axiálisan áramlik be és közel radiálisán ki (8. 
ábra).

A lapátok száma 6  ~  16. Készülhet radiális 
egyenes lapátokkal, híg folyadékok keverésére, 
de viszkózus folyadékoknál ajánlatos a hátra
görbített lapát alkalmazása.

Tekintettel arra, hogy a kilépő áramlás nem 
teljesen radiális, viszkózus folyadékoknál ez a 
folyadék tömeg forgását idézné elő. A folyadék 
forgása következtében azonban a részecskék 
keveredése csökken, és ez a körülmény — hacsak 
nem kavarás a cél — nem kívánatos. A forgás

megakadályozására — azaz a radiális kilépés biz
tosítására — a forgó részt egy vezetőlapátokkal 
ellátott állórésszel kell körülvenni (9. ábra). 
Ez a vezető kerék megnöveli a keverő hatósugarát 
is, mert a folyadék axiális irányból kisebb kine
tikai energia veszteséggel lép át a radiális irányba.

A kettős beömlésű turbókeverők elkészít
hetők úgy is, hogy a folyadék a felső csatornából 
vízszintesen, az alsóból közel függőlegesen lépjen 
ki. Az áramlások keresztezése, bár csökkent 
hatósugarú, de igen erős keveredést okoz. Ez a 
típus előnyösen használható gázok diszpergálá- 
sára folyadékokba (10. ábra).

10. ábra.

A turbókeverők előnye, hogy aránylag kis 
energia szükséglet mellett nagy keverési teljesít
ményt szolgáltatnak.

Hátrányuk a bonyolult előállítás és ezért a 
viszonylag magas ár.

Alkalmazási területük :
a )  Folyadék keverése és kavarása 6 m3-ig.
b) Folyadék intenzív diszpergálása 4,5 m3-ig.
c) Híg iszap felkeverése 60% szárazanyag- 

tartalomig.
d) Folyadékban max. 2,5 mm szemnagyságú 

szilárd anyag elkeverése.
e )  Folyadékban max. 5% szálas anyag elke

verése.
f )  Viszkózus folyadék keverése 2000 cP 

viszkozitásig (vezetőkerék nélkül 1000 cP-ig, 
egyenes lapátozással 400 cP-ig).

A turbókeverőkkel hasonló elven működik 
a d o b k e v e r ő  (a szovjet irodalomban ,,mókuskerék" 
néven található). Lényegében turbókeverő, de 
magassága átmérőjének másfélszerese. Átmérőjük 
a készülék átmérőjének 1/i -i- 1/6 része. Különösen 
alkalmasak szuszpenziók készítésére, feldolgozá
sára olyan esetekben, amikor feltétlenül meg kell 
akadályozni a szilárd fázis kiválását, kicsapó
dását.

2 .2  T á r c s á s  k e v e r ő k .

Szerkezetük a turbókeverő egyszerűsített alak
ját tükrözi vissza, ezért előállítási költségük jóval 
alacsonyabb. Tulajdonképpen kerületükön lapá-

□B^ED  [QÉ^BEl

X  4 J
b. c.

11. ábra.
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tokkal ellátott sík tárcsák. A lapátok lehetnek 
egyenesek, hátrahajlók, vagy nyílhegy alaknak 
(11. ábra).

Alkalmazási területük nagyjából megegyezik 
a turbókeverőjével. Tekintettel azonban arra, 
hogy a folyadék itt nem csatornában áramlik, 
hatásuk gyengébb.

Keverő teljesítményükön valamelyest javít, 
hogy a turbókeverőjénél nagyobb kerületi sebes
séggel járatják ( 5 - h  7 m/mp).

A folyadék tömeg forgásának megakadályo
zására szintén járathatok vezetőkerékkel.

2 .3  P r o p e l l e r  k e v e r  ő k

Olcsó, könnyen elkészíthető, kis energia- 
szükséglettel dolgozó szerkezetek. Igen gyakran 
alkalmazzák sokoldalú felhasználhatóságuk miatt. 
Kerületi sebességük 5 — 11 m/mp.

A propeller szárnya csavarfelület, amelynek 
hengermetszetei csavarvonalak. Egy r  sugarú 
hengermetszet emelkedése

h  =  2 r  ■ t i  tg cp

ahol <p a csavarvonal emelkedési szöge.
Eszerint kétféle propeller lehetséges :
a )  A z  egész felület mentén állandó a p  

emelkedési szög, tehát az r  sugár változásával 
változik a h  emelkedés. Ezek a v á lto z ó  e m e lk e d é s ű  
propellerek, tulajdonképpen ferdén álló sík lapátok 
(12ja  ábra).

b ) Az egész felület mentén úgy változik a p  
emelkedési szög, hogy bármely r  sugárhoz ugyanaz 
a h  emelkedés tartozzék. Ezek az á l la n d ó  e m e lk e 
d é s ű  p r o p e l le r e k  (12jb ábra).

Mint keverő szerkezet jobb hatásfokú az 
állandó emelkedésű propeller, mert a változó 
emelkedésű keverő hatása csak a lapát közvetlen 
környezetében érvényesül.

Rendszerint két vagy három szárnyú pro
pellert alkalmaznak. A tapasztalat szerint a leg
jobb keverő hatást olyan propellernél érjük el, 
amelynél az emelkedés (h) egyenlő a propeller 
külső átmérőjével (d ) .

A  propeller keverők alkalmazási területe a 
következő :

a )  Kis és közepes viszkozitású anyagok 
keverése 4000 cP viszkozitásig.

b )  Emulzió készítése 4,5 m3 űrtartalomig.
c) Lerakódások felkeverése, max. 10% száraz

anyag tartalomig, 0,1 -f- 0,15 mm szemcsenagy
ságig.

A propeller keverők hátrányai :
a )  Korlátozott méretei (max. 0  600 mm)

miatt nagy méretű készülékekben nem alkalmaz
hatók.

b )  A  keverendő folyadék viszkozitásának 
emelkedésével erősen lecsökken a keverés hatásos
sága.

c )  Helytelen alkalmazásakor könnyen léphet 
fel kavitáció, amely a propellert rövid idő alatt 
tönkreteszi.

Az utóbbi két hátrány kiküszöbölésére újab
ban menet közben állítható szárnyú propellereket 
készítenek. Ezekkel elérhető egyrészt a 100%-os 
hajtómotor kihasználás akkor, ha a keverendő 
anyag viszkozitása keverés közben tág határok 
között változik (thixotrop, illetve pseudoplasz- 
tikus anyagok), másrészt elkerülhető a kavitáció, 
ha több, egymástól erősen eltérő viszkozitású 
anyagot keverünk (univerzális keverők).

A változó emelkedésű keverőket 2 -f- 3 lapá
tos állandó emelkedésű propeller helyett ma már 
ritkán alkalmazzák. Használatos azonban tovább
fejlesztésük az ú. n. a x i á l i s  tu r b in a -  vagy r o to r 
k e v e rő .

13. ábra.

Ezek átmenetet képeznek a tárcsás keverők 
és az állandó emelkedésű propellerek között. Agyra 
erősített f  h- 16 függőleges, vagy ferde lapátból 
állanak (13. ábra). A függőleges lapátokat szokás 
előre vagy hátra görbíteni.

Működésükre nézve változó emelkedésű pro
pellereknek tekintendők. Alkalmazási területük, 
előnyeik és hátrányaik általában azonosak a 
propellerével. Részletes, tapasztalati adatok még 
nem állnak rendelkezésünkre, de általában 2500 
cP viszkozitásig használatosak folyadékok keve
résére és szuszpenziók képzésére.

A folyadék forgásának megakadályozása

Mint már említettük helyenként, a gyors
fordulat ú keverőknél fennáll az a veszély, hogy 
a folyadéktömeg forgásba jön és ezzel a részecskék 
keveredése erősen lecsökken. A jelenség ellen 
tehát küzdeni kell, hacsak nem kavarás a cél.

A forgás megakadályozásának egyik módja, 
mint láttuk, a v e ze tő  k e r é k  alkalmazása. Ez a leg
hatásosabb, de egyben a legköltségesebb módszer 
is, mert a vezetőkerék gyártása bonyolult és igen 
pontos szerelést kíván.

Egyszerűbb, bár valamivel gyengébb hatású 
és több hajtóenergiát igénylő eljárás az, hogy az 
edény falára merőlegesen (ritkábban : ferdén) 
ütköző felületeket, ú. n. to r ló le m e z e k e t építünk be.
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A 14. ábra ezeknek a torlólemezeknek külön
féle beépítési lehetőségeit mutatja. Legmegfelelőbb 
méreteit kísérletekkel állapították meg. A lemezek 
szélessége a készülék átmérőjének V10 V12
része. Számuk 0  6000 mm-ig 4, azon felül 6.

a b c d
14. áb ra .

A 15. ábra a torlólemezek hatását szemlélteti. 
A 15. ábra „A“ oldalán forgásban lévő folyadék 
felszínének alakulását láthatjuk. A ,,B“ oldalon 
látható, hogy a torlólemez beépítésével a jelleg
zetes folyadéktól csér eltűnt és a folyadék felszín

15. áb ra .

csaknem sík. A torlólemez, vezetőkerék beépíté 
sének gyakran lehet akadálya a készülék szer
kezeti anyaga. Ugyanis gumi, műanyag, keramikus 
bélésű vagy zománcozott készülékekbe ezeket a 
szerkezeteket legtöbbször nem lehet beépíteni.

A keverő típus kiválasztása

A keverési eljárás elvégzésére olyan keverő
típust kell keresnünk, amellyel minimális teljesít
ményszükséglettel a legrövidebb idő alatt érhető 
el a megkívánt mértékű keveredés.

Ha a teljesítményszükséglet A kW, a keverési 
idő t óra,

N  ■ t =  L  kWó
a keveredési folyamat energia szükséglete.

A fenti kifejezésből t kísérletileg állapítandó 
meg, N  azonban a különféle keverő típusokra 
a meglévő kísérlet sorozatok alapján már számít
ható. Ez a t idő a keverő hatásosságára jellemző 
érték.

A keverők teljesítmény szükséglete

A keverők ieljesítményszükségletének számí
tására a legújabb időkig nem volt megfelelő meg
bízható és egységes módszer. Az irodalomban 
jelentek meg ugyan egyes keverő típusokra számí
tási eljárások, de ezek gyakran ugyanarra a típusra 
3 -r- 400%-os eltérést mutattak.

A helyes számítási módszerekre K. Sz. Pavlu- 
senko, P. G. Romankov és V. V. Kafarov munkáiban 
találunk először utalást.

Ezek a számítási módszerek kisminta kísérle
teken alapulnak. A keverő meghajtásához szük
séges energiát az örvényképződés és a folyadék 
súrlódás emészti fel. A felhasznált energia arányos 
a közegellenállással.

v sebességgel mozgó és a mozgás irányára 
merőleges F  felületű test közegellenállása y  faj
súlyú folyadékban :

S

A képletbe £ az ellenállási tényező, nagysága 
az áramlás jellegétől függ és általában a Reynolds 
és Froude számok függvénye

í  =  / (Re, Fr) ■
Keverőkre

n2 -d -QRe

Fr
P

n2 • d
~T~’

ahol n a keverő másodpercenkénti fórdulatszáma; 
d a keverő átmérője (m);

yq = ~  a folyadék sűrűsége (kg*mp2-m 4),

/jl a folyadék dinamikai viszkozitása 
(kg-mp- nr 4).

A teljesítmény meghatározása szempontjából 
két esetet kell figyelembe venni :

1. A folyadék felülete keverés közben sík 
marad (mélyen elhelyezett keverő, alacsony for
dulatszám, illetve vezetőkerék vagy torlólemez 
beépítése).

Ebben az esetben
4 =  / (Re).

2. A folyadék felszínén tölcsér képződik 
(gyors fordulatra keverő, vezetőgyűrű vagy torló
lemez nélkül).

Ekkor
C = f (Re, Fr).

A keverő teljesítményszükségletét a követ
kező egyenlet fejezi ki :

N  =  £ -d5•w3•p mkg/rnp,
ebből

d5-n3-q
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Romankov és Pavlusenko kísérletei szerint 

^  — K  -Be~ m ■ Frp.d5-n3-Q 
Az 1. esetben p =  0, tehát

i -  *d5-n3-Q Bem 
A 2. esetben, ha Be > 300, m =

a — log Be 
P = -------S--------

0 és

(a és b az edény méretarányaitól és a keverő 
alakjától függő értékek.)

Ekkor a — \ogRe
K- Fr  * .N

d5•n3 ■Q

Ha a 4 =  / (Pe, Fr) függvényt logaritmikus lép
tékben ábrázoljuk, a 16. ábra szerinti görbéket 
kapjuk.

16. ábra.
I. táblázat

Ábra Keverő típus 11 jd D\d S/d K m Re értékhatár

í Lapkeverő ............ 2 2 0,36 111,0 1,0 Re -= 20
14,35 0,31 Re =  102 -3- 5.101
5,25 0,0 Re >  5.10 4

2

3

Kétlapátos keverő 
függ. lapátokkal 

Kétlapátos keverő
3 3 0,33 6,8 0,2

45%-os lapátok
kal ...................... 3 3 0,33 4,05 0,2

4 Horgony keverő . . 1,11 1,11 0,11 6,2 0,25
5 Ujjas keverő ........ 1,11 1,11 0,11 6,0 0,25
6 3 x2  lapátos

12,5 0,25keverő ................ 1,11 1,11 0,11

17. ábra.
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I I .  táblázat

Görbe Keverő típus Híd Ujd S/d bjD i K m Re értékhatár

i 3 lapátos vezető-
%

kerék nélkül . . . 3 3 0,33 — 0 3 ,9 0,2
2 6 lapátos vezető-

kerék nélkül . . . 2,7—3,9 3 0,75—1,3 0,1 4 100 0,47 Re <102
1,5 0 -Re =  5.10M-105

3 6 lapátos vezető-
kerékkel .............. 1,78 2.4 0,25 — 0 5,98 0.15

4 6 lapátos vezető-
kerékkel ............ 0,74 2,4 0,9 — 0 3,0 0,08 Re—104-1-105

5 6 lapátos vezető
kerékkel ............ 2,7—3.9 3 0,75—1,3 — 0 180,0 1,0 jKe<102

6 12 lapátos vezető-
kerékkel ............ 1,78 2,4 0,25 — 0 9,0 0,15

7 Dobkeverő .......... 4 4 0,4 — 0 20,8 0,27

18. ábra.

A görbe sajátossága, hogy bármely Re érték
hez tartozó görberész érintőjének az abszcisszával 
bezárt szöge (a) meghatározza m értékét :

m =  tg x.
Az érintő pedig az ordinátatengelyből a Re érték
hez tartozó K  értéket metszi ki.

A görbe A — B  szakaszán az áramlás lami
náris (Re < 10), a görberész 45°-os egyenes, 
tehát m — 1 és p =  0. Itt a teljesítmény szük
séglet

N  =  K x -n- • d3-pi ~  Le.

A görbe B  — C, illetve B  — E  szakasza át
menet a turbulens áramlásba (Re =  10 -h 10 4). 
Erre a szakaszra az eredeti általános képletek 
érvényesek, mert K, m, p érték pontról-pontra 
változik. A görbe C — D szakaszán teljes turbu
lencia és sik folyadékfelszín van. A közegellen
állás független már a Re számtól : m =  0 és

p =  0. Ezen a szakaszon a teljesítmény szükség
let

N  =  /\.»-n3 • p Le.75
A görbe E  — F  szakaszán a folyadékfelszín 

már nem sík (2. eset) erősen hullámos vagy tölcsér 
képződik rajta. Itt a teljesítmény : •

, ,  , a — lóg Re
N  = K 3 . n Z . d * . Q . - \ ^ )  * Le.

A fenti méretezési képletek az állandók 
ismerete nélkül nem használhatók. A következők
ben táblázatokban megadunk ugyan néhány 
K  és m értéket különböző Reynolds-szám határok 
között, de ezek a táblázatok főleg arra valók, 
hogy a keverők és az edény méretarányait meg
adja. Sokkal használhatóbbak a keverő teljesít
mény meghatározására a táblázatokhoz taitozó 
nomogrammok.

Az I. sz. táblázat és a 17. ábra lassú fordulatú
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I I I .  táblázat

Görbe Keverő típus a \ d D / d S í d b j D i K m R e  értékhatár

i Tárcsás keverő
6 egyenes lapáttal 2 ,7 — 3 ,9 3 0 ,7 5 — 1 ,3 0 ,1 7 4 6,8 0

2 U. a ......................... * 0,10 4 6,0 0
3 U . a ......................... 0 ,0 4 4 4 .5 0
4 U. a, a =  1 , 6  =  4 0  . — 0
5 Mint 1, 6 hátra-

hajló lapáttal . . 2 ,7 — 3 ,9 3 0 ,7 5 — 1 ,3 0,1 4 4 .8 0 A
6 Mint 1, 6 nyílhegy

la p á tta l .............. 2 ,7 — 3 ,9 3 0 ,7 5 — 1 ,3 0,1 4 4 ,0 0

7 Tárcsás keverő
16 egyenes
szárnnyal .......... 2 ,5 2 ,5 0 ,7 5 0 ,2 5 4 3 ,0 0

19. ábra

keverőre vonatkozik. A 4, 5, 6 keverő típus érté
kei csőből készült keverékre vonatkoznak. Négy- 
szögletes keresztmetszetnél a teljesítmény 1,7-tel 
szorzandó»

A II. táblázat és a 18. ábra turbókeverők 
teljesítményszámítására alkalmas. A táblázat
ban i a torlólemezek számát, b/D a torló’emez 
szé. esség és edény átmérő viszonyát jelentik. Az 
ábrán szaggatott vonallal rajzolt görbe beépített 
torló1 emez esetére vonatkozik.

A III. táblázat és a 19. ábra tárcsás keverékre 
vonatkozik. A táblázat betűjelzései és a szaggatott 
vonalú görbék jelentése azonos az előző ábrával. 
Az eredményvonallal rajzolt görbe a Froude- 
számmal jellemzett esetre vonatkozik.

A IV. táblázat és 20. ábra propeller keverék 
teljesítményszámítására alkalmas. A betű- és 
vonaljelzések az előzőkkel azonosak.

Az V. táblázat és a 21. ábra az axiális turbina- 
(v. rotor)-keverőkre vonatkozik.

A 17—21. ábrák alapján számított teljesít
ményértékek csak az I.—V. táblázatokban meg
adott méretarányokra érvényesek. Eltérő méretek 
esetén a kapott teljesítményt egy korrekciós 
tényezővel kell szorozni. A korrekciós tényező 
nagysága :

( D H \V d d K

( D H \1 d d ),
A képletben a k index a kívánt , a t index a t áblá
zat szerinti méreteket jelenti.

Megjegyzendő még, hogy a teljesítmények 
sima falú készülékekre vonatkoznak (a beépített

—ч. «с Qi

SÍ' ч»
Qi*.'Qi-О
=©©5
W«О
Ч!Н
С
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IV . táblázat

Görbe Keverő típus Üld D/d S j d b/D i K m Re értékhatár

i 2 lapátos propeller
<p =  22° 3 0 '___ 3 3 0,33 — — 0,965 0, lő

2 3 lapátos propeller
h -  2d .............. 2,7—3,9 3 0,75—1,3 0,1 4 1,00 0,017 103

3 U. a.
a =  1,7 ; 6 =  18 2,7—3,9 3,3 0,75—1,3 — — — —

4 U. a.
h =• 1,33 • (/ ___ 10 0,06 3 0.67 0,0 üe>105

5 U. a.
/, -  1,09 • d ---- 9,6 0,06 3 0,38 0,0 106

ö U. a. h =  1,05-d
a =  2,3 ; b = 18 2,7—3,9 2,7 0,75—1,3 —1 — — —

7 U. a. h =  1,04 rf
a =  0 ; 6 =  18 . 2,7—3,9 4,5 0,75—1,3 :— — --- —

8 U. a. h — d .......... 2 ,7 — 3 ,9 3 0,75—1,3 0,1 4 0,55 0,04 iíe>  104
9 U. a. h -  d .......... 3,5 3,8 1,0 — 1 ,3 0,15 iíe^lO 4

10 U. a. h — d
a = 2,1 ; b =  18 2,7—3,9 3 0,75—1,3

V. táblázat

Görbe Keverő típus H\d Jj/d Sjd b/D i K m Re értékhatár

i Axiális turbina 
8 drb 45°-os 
la p á tta l.............. 2,7—3,9 3 0,75—1,3 0,1 4 1.8 0 Re> 103

2 U. a. 4 drb 60°-os 
la p á tta l.............. 3 3 0,5 — — 8,5 0,2 fíe>l,4.103

3 U. a. 4 drb 45°-os 
lap á tta l.............. 5,2 5,2 0,87 — — 3,0 0,12

©A<*>

4 U. a. 4 drb 45°-os 
la p á tta l.............. 2,4—3 2,5—3 0,4—0,5 — — 2,0 0,14 R e^ 1,310*

5 U. a. 4 drb függő
leges lapáttal . . 3,0 3 0,5 — — 10,0 0,23 Re> 103

6 U. a. 4 drb függő
leges lapáttal . . 3,0 3 0,33 — — 8,52 0,2 i?e> 102
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torlólemezek esetét nem számítva). Bármilyen a 
folyadéktérbe merülő mozdulatlan test növeli a tel
jesítményt, de egyben javítja a keveredést is. 
Egy beépített hőmérőcső kb. 10%-kal, egy na
gyobb átmérőjű leszivatócső kb. 20%-kál növeli 
a teljesítményt.

Az eddig ismertetett típusok különféle kombi
nációban alkalmasak többtengelyű keverő szer
kezetek kiképzésére is.

A felsorolt típusok, és a típus csoportokon 
belüli változások olyan bőséges választékot adnak, 
amely minden igényt ki tud elégíteni. De még 
így is tévedés lenne azt gondolni, hogy mindre 
szükség is van az általános gyakorlatban. Remél
jük nem kell sok időnek eltelni ahhoz, hogy az

üzemi szakemberek útmutatása alapján a típuso
kat csökkenthessük és a keverő szerkezetek már 
megkezdett szabványosítása tovább folytatód
hassák.

IRODALOM
V. V. Kafarov: A  keverés folyamata híg folyadékok

ban.
A. G. Kaszatkin: A kémiai technológia alapvető folya

matai és készülékei.
Krdmengei— Neidhart: Das Rühren in Flüssigkeiten 

(Chem. Ing. Technik, 1952., 5. sz.).
Brown: Unit Operations.
Perry: Chemical Engineers' Handbook.
Kieser: Handbuch der Chemisch-technischen Apparate. 
Büche: A  keverőművek hajtóerő felvétele.
Szántay: A vegyipari készülék szerkesztés elemei. 
Szántay: Kis viszkozitású anyagok keverése.

KÖNYVSZEMLE
V. M. Ramm :

Abszorpciós eljárások a vegyiparban
Akadémia Kiadó, 1953. 342 oldal.

Az abszorbeió igen fontos és gyakran alkalmazott 
vegyipari művelet. Komoly szakkönyv magyar nyelven 
mindezideig nem állt rendelkezésünkre. De világviszony
latban is az volt a helyzet, hogy a  meglévő könyvek 
nagyrésze elavult volt, vagy nem volt kielégítő ipari 
szempontból.

Ezért fokozott jelentősége van annak, hogy egy 
modem, minden tekintetben magas nívójú könyv kerül 
szakembereink kezébe. A könyv rendkívüli jelentősége 
abban áll, hogy az abszorberek számítását a legrészle
tesebbben tárgyalja és ennek alkalmazását konkrét pél
dákon mutatja he. Az abszorbeió jelenségeivel foglal
kozó kutatók legújabb eredményeit is felhasználja és 
figyelembe veszi a készülékek méretezésénél. Ezzel pél
dát mutat arra, hogy hogyan kell az ipari szakembe
reknek a laboratóriumi kutatómunka eredményeit al
kalmazni. Így válik lehetővé ezen — az eddig elhanya
golt — területen is az állandó fejlődés és az egyre 
tökéletesebb kivitel megvalósítása.

A könyv használhatóságát nagyban emeli, hogy a

készülékek számításán és ismertetésén kívül, külön fe
jezetet sáfentel az abszorbeió vegyipari alkalmazásának. 
Ebben a fejezetben majdnem minden iparággal foglal
kozik, ahol az abszorbeiót alkalmazzák. Az egyes iparági 
ismertetéseknél részletes táblázatokat, grafikonokat és 
számítási példákat mutat be. így az olvasónak rendel
kezésre öl) minden adat arra, hogy az abszorberek mé
retezését megtanulja és a mindennapi feladataihoz 
szükséges számításait el tudja végezni. Ez felbecsülhe
tetlen értéket jelent a tervező intézetben és az iparban 
dolgozó kartársak számára.

A nagynyomású grafikon mellett 120 ábra köny- 
nyíti meg az ismeretek elsajátítását.

Kár, hogy a  diffúzióval és anyagátvitellel foglal
kozó magas színvonalú elméleti fejezetek a könyv 
továbhi részében aránylag kisebb alkalmazásra talál
nak és nem képezik oly szerves részét a könyvnek, 
mint a többi fejezetek.

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a könyv 
nagy hiányt pótol és megjelenése komoly mértékben 
elősegíti az abszorbeió vegyipari alkalmazását. A ki
váló munka magyar nyelvű kiadása — fordítás és 
külső kiállítás tekintetében is — méltó a  könyv jelen
tőségéhez. László Antal
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Beszámoló a vegyipari szakmunkásképzés kérdésében
tartott értekezletről

Képzett, technológiai előírásokat végrehajtani 
képes szakmunkások hiánya velejárója vegyiparunk 
átörökölt hátrarnaradottságának — s komoly akadálya 
a hátramaradottság felszámolásának. Az elmúlt évek 
fejlődése természetesen a szakoktatásban is mutatko
zik. Tanfolyamokkal és a rövidéletű ipari tanulóképzés 
bevezetésével igyekeztünk felszámolni a múlt örökségét. 
A tanulóképzés megszüntetése azonban — az oktató és 
nevelő munka hiányosságai mellett — elsősorban épp 
annak a tévhitnek volt betudható, hogy a vegyiparban 
nincs szükség olyan szakképzett dolgozókra, mint pl. 
a vas- vagy építőiparban ; az átlagos segédmunkás 
néhány hónap alatt munkaközben betanítható a műve
letek elvégzésére.

A VIM megalakulása szakoktatás vonalán is válto
zásra vezetett. Megkezdődött a munka kiértékelése, 
feladatok lerögzítése a párt irányelvei alapján s terv
szerű végrehajtásuk a dolgozók bevonásával. Társa
dalmi vonalon a Magyar Kémikusok Egyesülete munka- 
bizottságaival, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete 
pedig több üzemben propagandával, ellenőrzéssel tá 
masztotta alá ezt a munkát. Ennek az együttműködés
nek eredményeként jött létre a június 19-én a szak- 
szervezeti székházban megtartott szakoktatási értekez
let, amelyen több mint kétszázan vettek részt, vállalati 
igazgatók, ü. b. elnökök, szakoktatási felelősök és tan 
folyamokon előadó műszaki értelmiségiek.

A konferencia célja a szakoktatás elvi kérdéseinek 
és legfontosabb feladatainak tisztázása, s a gazdasági 
és szakszervezeti vezetők ezeknek végrehajtására való 
mozgósítása volt.

A konferenciának •— és az egész szakoktatás előtt 
álló feladatoknak irányt m utatott

Csabai István miniszterhelyettes előadása:
A Vegyipari Minisztérium és a Vegyipari Szakszer

vezet elsőízben szervezett közös értekezletet a szak
oktatással kapcsolatban.

Értekezletünk célja, hogy a szakmunkás képzés
sel kapcsolatos döntő feladatokat megtárgyalja, rá 
mutasson a hibákra, hiányosságokra és határozataival 
elősegítse tervgazdaságunk sikerét a vegyipar területén.

Miért vált a szakoktatás kérdése népgazdaságunk 
egyik legfontosabb problémájává ?

Vegyiparunk hatalmas iramú bővítése, amely nép
gazdaságunk tervszerű, arányos fejlődésének követel
ményeit tükrözi vissza, a munkaerőgazdálkodás szem
pontjából óriási feladatok elé állítja a magyar vegy
ipart.

Szükségessé teszi, hogy a vegyiparban dolgozók 
létszámát a jelenleginek több, mint kétszeresére emel
jük. Ezen túlmenően olyan újtípusú, jól képzett szak
munkásokra lesz szükségünk, akik korszerűen beren
dezett üzemeinket a kapacitás teljes kihasználásával 
gazdaságosan, selejtmentesen tudják üzemeltetni.

Nyilvánvaló, hogy a vegyipari szakmunkásképzés
nek a vegyipar hatalmas arányú fejlődésével lépést 
kell tartania. Ha ezt a feladatot jól oldjuk meg, úgy 
ezzel komolyan segítjük második ötéves tervünk sikerét.

Mielőtt rátérnénk a szakoktatás jelenlegi helyzeté
nek elemzésére, a hibák feltárására, úgy gondolom, 
érdemes egy pillantást vetni arra, hogy mi volt a hely
zet ezen a téren a felszabadulás előtt.

Hazánk vegyipara fejletlen és a német vegyipar 
függvénye volt. Néhány nagyüzemtől eltekintve, mint 
pl. a Chinoin, Kőbányai Gyógyszer, Péti Nitrogén, 
Hungária, vegyipari termelésről alig beszélhettünk.

Ebben az időben szakmunkásképzés egyáltalában 
nem volt. A vegyipar segédmunkásaiból — akiket főleg 
hordók gurítására, ballonok szállításéra és ehhez hasonló 
munkákra használtak fel — képezték ki azt a kevés
számú szakmunkást, akiket a fontosabb munkakörökre 
állítottak be. Ezeket a kiemelt segédmunkásokat azután 
igyekeztek a tőkések szembeállítani a többi dolgozókkal.

Miért nem volt céljuk a tőkéseknek a szakmunkás- 
képzés ?

1. Mert a gazdasági életüket irányító külföldi 
nagytőkéseknek nem volt célja a magyar vegyipar 
fejlesztése.

2. Mert tőkéseink tudták, hogy a kizsákmányolás 
annál nagyobbmérvű lehet, minél alacsonyabb képzett
ségű munkásokat foglalkoztatnak.

Ügy gondolták, hogy amennyi ismeretre szüksége 
van egy fizikai munkásnak a vegyiparban, azt néhány 
hét alatt el lehet sajátítani. I tt  meg kell jegyeznünk, 
hogy ez a tévhit még a mai napig is sok helyen fennáll 
és részben ez a tévhit volt az oka annak, hogy az ipari 
tanulóképzés a vegyipar területén abbamaradt.

A felszabadulás után — de különösen első ötéves 
tervünk beindítása óta — vegyiparunk fejlődése döntő 
fordulatot vett. Az eddigi elmaradottságot már rész
ben felszámoltuk és új létesítményeink egész sora, 
melyek közül csak néhányat említek : a Hajdúsági 
Gyógyszergyár, Budapesti Oxigéngyár, Tiszamenti 
Vegyiművek, a Nagylengyeli Olajmezők és számos 
újonnan feltárt bauxitbányánk bizonyítja, hogy a vegy
ipar fejlesztése jó úton halad. Kiaknázzuk hazánk fon
tos alapanyagforrásait, bebizonyítva annak a téves 
nézetnek valótlanságát, hogy hazánk vegyi alapanya
gokban szegény ország.

Eddigi tapasztalataink és a Szovjetunió fejlett 
vegyiparának tanulmányozása arra mutatnak, hogy 
csak j ólképzett, a szakma elméleti és gyakorlati kérdéseit 
egyaránt ismerő, politikailag is fejlett dolgozókkal tud 
juk teljesíteni tervünket, korszerű gépesített vegy
iparunkban .

Ezért a mi célunk — a múlttal ellentétben — az, 
hogy minél több jólképzett szakmunkás, technikus és 
mérnök álljon vegyiparunk rendelkezésére. Ne fordul
janak elő olyan esetek, hogy a dolgozók tudatlanságá
ból népgazdaságunkat károsodás érje.

Hazánkban minden dolgozónak — így a vegyipar 
dolgozóinak is — elsősorban egyéni érdeke, hogy tanul
jon. Ha egy dolgozó szakmai képzésén keresztül maga
sabb tudásra tesz szert, ezáltal a szocialista bérezésnek 
megfelelően magasabb bért is kap. Az egyéni érdek és 
a közösségi érdek tehát azonos. Iparunk vezetőkáderei, 
ü. b. elnökei tehát úgy tekintsenek a szakoktatás kér
désére, mint a tervteljesítés és új létesítményeink mű
ködtetése elengedhetetlen feltételére.

Értekezletünk céljára már rámutattam és ezért 
először a hiányosságokkal kívánok foglalkozni. Amikor 
minisztériumunk megalakult és a szakoktatást értékel
tük, megállapítottuk, hogy súlyos hiányosságok van
nak még a legjobban működő üzemeinkben is. A Péti 
Nitrogénműveknél például 1948-ban volt egy vegyipari 
szakmunkásképző tanfolyam, 1950-ben egy másik 
és azóta ez év májusáig semmiféle szaktanfolyam nem 
volt. Ennek tudható be, hogy a vállalat szakmunkásai
nak csak 17%-a részesült megfelelő képzésben. Ez év 
májusában azonban komolyan megvizsgálták a hely
zetet és négy új tanfolyamot indítottak be 120 részt
vevővel. Sikerült megoldaniok az eddig megoldhatat
lannak hangoztatott szakmány, utazási, helyiség és 
egyéb nehézségeket.

A szakoktatás területén fennálló hiányosságokra 
elsősorban a tervszerűség vonalán kívánok rámutatni. 
Nem volt megfelelő, az egész üzemi szakoktatást á t
fogó szakoktatási terv ; ezt a vállalatok és igazgató
ságok bevonásával menetközben kellett elkészíteni. 
Gyakori hiba volt az is, hogy nem volt biztosítva a 
szükséges pénzügyi keret, ami erősen veszélyeztette 
úgy a tanfolyamok megszervezését, mint azok lebonyo
lítását.

A tervtől való lemaradás a szakoktatás területén fő
leg úgy jelentkezik, hogy egyes vállalataink nem tartják 
be a pontos határidőket a tanfolyamok beindításánál. 
Ennek következtében nincs meg az összhang az új 
létesítményekhez szükséges munkaerőszükséglet és a
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szakoktatási terv között. Az időbeni eltolódás miatt 
tehát a vállalatoknak nem áll rendelkezésére a kellő 
időben a megfelelő számú szakmunkás. Ennek többek 
között az is a következménye, hogy rövidített kikép
zést adnak, mint ahogy az például az Óbudai Gázgyár
nál előfordult, ami pedig feltétlenül a minőség rová
sára megy.

A szakoktatás az a terület, ahol vállalataink igen 
gyakran összeütközésbe kerülnek önmagukkal. Egy
részt ugyanis a beiskolázásnál és kiképzésnél hivatkoz
nak az „objektív" nehézségekre, de ugyanakkor panasz
kodnak káderhiányról. Nyilván úgy gondolják, hogy 
a szükséges kádereket majd más vállalat fogja részükre 
kiképezni.

Egy másik hiányosság, amire nyomatékosan rá 
kívánok mutatni : az egyes vállalatokon belüli össze
hangolás hiánya. A vállalatok igazgatói a kollektív 
szerződésben kötelezettséget vállalnak egy bizonyos 
számú tanfolyamnak meghatározott időn belüli be
indítására. Gyakran kiderül azonban, hogy a kollektív 
szerződés és például az 1953. évre eredetileg megterve
zett tanfolyamok között eltérés van, amit azután utólag 
kell összhangba hozni. így volt ez a Szerves Vegyipari 
Igazgatóság több vállalatánál is. Ugyanebbe a hibába 
beleesett a minisztérium is, mert a kollektív szerződések 
megkötésénél ugyancsak nem hangolta össze a kollektív 
szerződésben vállaltakat a szakoktatási tervvel. Ezen 
túlmenően a minisztérium nem nyújtott elegendő segít
séget a tervezéshez sem, különösen azáltal, hogy nem 
adta meg a kellő perspektívát.

Az a tény, hogy minisztériumunk az 1953. első 
negyedévi szakoktatási tervet csak 95%-ban teljesí
tette, az említett hiányosságok következménye és hatá
rozottan a tervfegyelem lazaságára mutat. Arra mutat, 
hogy a szakoktatás terén elvtársaink még nem veszik 
elég komolyan a tervfegyelmet, de arra is utal, hogy a 
kollektív szerződésekben vállalt kötelezettségeket a vál
lalatok igazgatói nem tartják magukra nézve kötele
zőnek.

A szakoktatás területén eddig említett hiányossá
gok főleg szervezési, továbbá tervezési területen m utat
koztak. Rá kell azonban mutatnom a szakoktatásnak 
egy alapvető hiányosságára, amely főleg az oktatási 
színvonalban és az előadott anyagban mutatkozik meg. 
Sok helyen pl. olyan magas fokon tanítanak matemati
kát, hogy a kevés iskolázottsággal rendelkező dolgozó 
egyszerűen képtelen azt megérteni. így kémiából a szer
ves ipar számára megírt tankönyv az elektron-elmélet
tel, a Bohr-féle atommodellel stb. foglalkozik.

Ezzel szemben viszont nem tanítják meg a tan 
folyamokon a dolgozókat jól számolni, arról nem is 
beszélve, hogy a gépelemek, vagy műveletek helyes 
oktatását elhanyagolják. Előadóinknak egyrésze még 
mindig csak sablonosán adja le az órákat, de azzal már 
nem törődik, hogy a hallgatók hogyan tették azt 
magukévá. Mellőzik a szemléltető tanítási módszert, 
holott azzal igen jó eredményt lehet elérni.

Meg kell állapítanom azt, hogy az eddig kiadott 
tankönyvek között bizony igen sok rossz könyv volt, 
amelyek nem tükrözik vissza teljesen a szakma jelentő
ségét és munkáját. Ezt a hibát még tetézi az, hogy az 
előadók sok esetben nem vesznek annyi fáradságot, 
hogy a tankönyv hiányos részeit kiegészítsék helyi 
konkrétumokkal, ami nagyban segítené a dolgozókat 
abban, hogy a leadott anyagot teljesen magukévá 
tegyék.

A tanfolyamok tematikáinál mutatkozó zűrzavar 
talán még az előbb említett hibákat is túlszárnyalja. 
Egységes tematikáról tulajdonképpen ezideig nem is 
beszélhettünk. Legjellemzőbb erre az, hogy pl. az egyik 
vállalatnál 50 órában állapították meg egy szakmunkás- 
képző tanfolyamot, míg a másik vállalatnál ugyanaz 
a tanfolyam 200 órás. Sok helyen még tematika sem 
volt, ami az előadásoknak ötletszerű jelleget adott. 
Példa erre az Inotai Aluminiumkohó, ahol a tanfolyam 
megindulása után sem volt még órára lebontott te 
matika.

Az oktatás minőségével kapcsolatos hibák részben 
fényt vetnek arra, hogy miért olyan magas a lemorzsoló
dás a tanfolyamoknál. A Magyar Viscosánál pl. 55% 
a gyártásismertető tanfolyamokról való lemorzsolódás.

A fontosabb hiányosságok közül utolsósorban emlí
tem meg — de jelentőségben talán a legfontosabb -— 
a hallgatók kiválasztásában megmutatkozó hibákat. 
A vállalatok igazgatói, személyzeti vezetői nem a meg
győzés fegyverét használják a tanfolyamok szerve
zésénél a dolgozókkal szemben, hanem a legtöbb eset
ben egyszerűen beírják a dolgozók^ neveit a tanfolya
mok listáira.

Személyzeti vezetőinknek többet és alaposabban 
kell foglalkozni a káderekkel a tanfolyamok megszer
vezésével kapcsolatban. A vállalatok igazgatói és mű
szaki vezetői gyakran egyszerűen tudomásul veszik, 
hogy nincs jelentkező a vegyipari szaktanfolyamokra, 
és még azt is hozzáteszik, hogy a dolgozó nincs érde
keltté téve a tanfolyam elvégzésében, mert annak el
végzése után sem keres többet. Előfordult az is, 
hogy egyes dolgozókat egyenesen lebeszéltek a tan 
folyamokról.

Beszélnem kell még az oktatásnak igen gyakran 
másirányban is megnyilvánuló lebecsüléséről is.

Értem ez alatt azt, hogy a vállalatoknál a különféle 
rendezvények alkalmával a pártszervezet, vagy az 
ü. b. utasítására a hallgatókat elvonják a tanfolyamok
ról és kötelezik őket a rendezvényeken való részvételre. 
Ezt állapítottuk meg pl. Lovászin, Bázakerettyén, de 
ez egy-olyan jelenség, ami számtalan más üzemben is 
előfordul.'

Ha a hibákról beszélünk, úgy feltétlenül rá kell 
mutatni arra, hogy az egyes vállalatok igazgatóit milyen 
nagymérvű felelősség terheli az oktatás kérdéséért. Hisz 
a szakoktatás kérdésének jó megszervezésétől és helyes 
ellenőrzésétől függ igen nagymértékben a vállalat terv
teljesítése. Persze nemcsak a vállalat igazgatója köteles 
a szakoktatást ellenőrizni, hanem a szakszervezetnek is 
egyik fontos feladata ez.

Fel lehet és fel kell használni a párt és tömegszei've- 
zetek által megtartott értekezleteket arra, hogy rend
szeresen beszéljenek a szakmai képzés fontosságáról. 
A Magyar Viscosagyárban az ü. b.-elnök kijelentette, 
hogy a szakmai képzés nem az ő feladata, ő ezzel nem 
is tud foglalkozni. így azután nem is lehet csodálkozni 
azon, hogy a lemorzsolódás a tanfolyamokon ennél a 
vállalatnál a legmagasabb. Az egyes üzemekben lévő 
szakoktatási bizottságok az ellenőrzés munkájában 
segíteni tudnának. Ezek a bizottságok a legtöbb eset
ben csak papíron működnek és konkrét feladatokat 
nem kapnak. Azokban az üzemekben, ahol a szakokta
tási bizottság rendesen dolgozik, ott az eredmények 
nem is maradnak el.

A Chinoinnál, Magyar Vegyiműveknél, Ipari 
Robbanóanyagnál havonta rendszeresen összeül a szak- 
oktatási bizottság és megbeszéli egy-egy tanfolyam 
problémáit és ahol szükség van arra, konkrét segítséget 
nyújtanak.

Az elvtársak nyilván úgy gondolják, hogy nem 
lehetséges az, hogy én már hosszú idő óta a hiányossá
gokat sorolom fel és eredményeket nem említek. Hát 
igaz az, hogy vannak eredmények is a szakoktatás terü
letén, de a mai értekezlet főcélja az, hogy a hiányos
ságokra rámutatva, megtaláljuk az u tat ahhoz, hogy 
a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 1953. 
május 29-i 1028-as számú határozatát maradéktalanul 
végrehajtsuk.

Eredményekről beszélve, kezdem azzal, hogy 1952. 
évben a vegyipari területen 4961 dolgozót képeztünk ki 
különféle tanfolyamokon, míg 1953-ban közel a duplá
ját, 8000 főt képezünk ki.

Beszéltem arról is, hogy milyen nagyfokú lemorzso
lódások voltak a tanfolyamokon, de nem emeltem ki, 
hogy pl. vannak olyan vállalatok is, mint pl. a 
MASZOLAJ, amelyik az április 4-i munkaversenyben 
az első helyezést érte el. Tervét túlteljesítette és a le
morzsolódás is csak 4% volt.

A Chinoin Gyárban igen magas volt a hallgatók 
lemorzsolódási százaléka a tanfolyamokról. Az új szak
oktatási felelős, Jani elvtársnő üzemegységenként röp- 
gyűléseket hívott össze, melynek az eredménye az lett, 
hogy a hallgatók rendszeresen kezdtek járni ismét a 
tanfolyamokra. Ennél a vállalatnál komoly segítséget 
nyújtott az üzemi párt és szakszervezet is.
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Tudnék még jó egynéhány jó példát és eredményt 
is felsorolni, de azt hiszem, az elvtársak egyetértenek 
velem abban, hogy a jelen pillanatban a hiányosságok 
kiküszöbölése a legfontosabb feladat.

A szakoktatás jelenlegi állásának, a hibáknak, 
hiányosságoknak feltárásával kívántam alátámasztani 
a Minisztertanács előbb említett határozatát, amelynek 
fő kérdéseit a következőkben ismertetni fogom. A M i
nisztertanács 1028-as számú határozata, amely a Magyar 
Közlöny 1953. május 29-i, 21. számában jelent meg, 
meghatározza azokat a feladatokat, amelyeket a szak
oktatás terén végre kell hajtani.

Az alapfokú (technikai minimum) tanfolyamoknál 
a rendelet megállapítja, hogy szakmunkás besoroláshoz 
feltétlenül szakmai tanfolyam elvégzése szükséges.

A rendelet lehetővé teszi, hogy a tanfolyam második 
felében — ha a hallgató egyébként megfelel a követel
ményeknek ■— a tanult munkakörnek megfelelő be
osztást kapjon.

Továbbképzést szolgáló tanfolyamok beindításánál 
tekintetbe kell venni, hogy valóban szükség van-e 
magasabb kategóriával járó besorolású munkásokra. 
Ha nincs, akkor bármely kategóriájú munkás részére 
különleges rendeltetésű tanfolyamok indíthatók be, 
mint pl. sztahanovista iskolák, vagy új technológiai 
folyamatok, gyártási eljárások oktatását célzó tan 
folyamok. Meg kell azonban jegyezni azt, hogy az ilyen 
tanfolyamok elvégzése nem jár magasabb besorolással.

Az M. T. határozata hangsúlyozza a fegyelem kér
dését. A tanfolyamokat rendszeresen nem látogatókkal 
szemben fegyelmi szabályzat alapján lehet eljárni.

Ezzel szemben a szakmunkás tanfolyamon részt
vevőket a tanfolyam és az azt követő 6 havi szakmai 
gyakorlat alatt csak az igazgatóság engedélyével lehet 
elbocsátani.

A minisztertanácsi határozat a tárcákat kötelezi 
arra, hogy az oktatás színvonalának emelésére meg
felelő szakmai jellemzéseket (személyi besorolási ú t
mutatók) tanmeneteket, módszertani utasításokat ké
szítsen el. A rendelet az eddiginél sokkal nagyobb súlyt 
helyez az elméleti és gyakorlati vizsgákra, a vizsgáló- 
bizottságok összetételére és arra is, hogy a vizsga sike
res letétele után a képesítést a munkakönyvbe be kell 
vezetni és megfelelő személyi kategóriát biztosítani. 
A rendeletet az elvtársak bizonyára alaposan áttanul
mányozták és láthatták, hogy az betűjében és szellemé
ben is kihangsúlyozza a szakoktatás kérdésének döntő 
fontosságát a szocializmus építésének jelenlegi szaka
szában.

Úgy érzem, hogy nem lenne teljes a szakoktatás 
helyzetéről adott kép, ha nem számolnék be azokról 
az intézkedésekről is, amelyeket még a rendelet meg
jelenése előtt, részben pedig mór a rendelet megjele
nése után tettünk a hiányosságok kiküszöbölésére.

A tematikák terén mutatkozó zűrzavar rákény- 
szerített bennünket a szükséges beavatkozásra, az egy
séges óraszámok kialakítására, továbbá a vegyipari 
szakmunkásképző és gyártásismereti tanfolyamok irá
nyító tanmenetének felülbírálására. Ezáltal nemcsak 
a már említett hibákat küszöböltük részben ki, 
hanem intézményesen biztosítottuk a kötelező írásbeli 
dolgozatok bevezetését is.

A tankönyvproblémán egy új, megfelelő színvonalú, 
az általános műveleti és gépészeti kérdéseket is tárgyaló 
tankönyv kiadásával kívánunk segíteni. A könyv már 
készül és az őszi oktatási évadra a tanfolyam hallgatói
nak rendelkezésére fog állani. Ezen túlmenően az ipar
ágak sajátosságainak megfelelően az igazgatóságok 
több speciális szakirányú, főleg a gyártástechnológiát 
tárgyaló brosúrát fognak kiadni az említett tankönyv 
kiegészítéséül.

Komoly lépést jelent az, hogy tervbe vettük a 
vegyipari tanulóképzés beindítását, ami sokkal alapo
sabb felkészültségű szakmunkásokat fog adni fejlődő 
vegyiparunknak. Ezzel kapcsolatban mór most fel
hívom a minisztérium Oktatási osztálya, továbbá az 
érdekelt igazgatóságok és vállalatok vezetőinek figyel
mét, hogy éppen az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
sokkal alaposabban készítsék elő és szervezzék meg a 
vegyipari tanulók képzését.

Befejezésül mégegyszer a vállalatok igazgatóihoz 
kívánok fordulni. Az üzemen belül a vállalatok igaz
gatóin nyugszik a felelősség a szakmai képzés tekinteté
ben, hiszen elsősorban az ő érdekük a jó szakmunká
sok kiképzése, mert ahol megfelelő képzett munkaerők 
állnak a vállalat rendelkezésére, ott a tervteljesítés és 
technológiai fegyelem betartása, az egész termelés szín
vonalának emelkedése körül nincs is baj.

Vizsgálják át a vállalatok szakoktatási terveit, 
valamint a kollektív szerződésben vállaltakat.® Mérjék 
fel, hogy melyek azok a területek, ahol elsősorban van 
szükség j ólképzett szakmunkásokra, olyan dolgozókra, 
akik magas termelékenységgel dolgoznak. Ugyanígy 
mérjék fel azokat a területeket is, melyek a vállalat 
szempontjából döntő jelentőségűek, s ugyanakkor 
magas a normán alul teljesítők száma. Vegyék figye
lembe a vállalat műszaki fejlesztési, perspektivikus 
feladatait is a felmérésnél. Ezek figyelembevételével 
a minisztertanácsi határozat szellemébe^ készítsenek 
olyan szakoktatási tervet, melyben a fenti célkitűzése
ket figyelembeveszik.

Hangsúlyozni kívánom, hogy az igazgató elv- 
társak, de a műszaki vezetők is kísérjék figyelemmel 
a szakoktatásban leadott anyagot abból a szempontból, 
hogy a dolgozóknak olyan ismereteket nyújtsanak — 
mint arra az előbbiekben már utaltam  — hogy a dol
gozók újításaikon és teljesítmény százalékukon keresz
tül ténylegesen lássák azt, hogy a szakoktatás szá
mukra egyben az életszínvonal emelését is jelenti.

Az előbbiekben beszéltem arról, hogy az oktatók 
sem minden esetben megfelelőek. Ugyanakkor, amikor 
hibaként megemlítettem a hallgatók mechanikus ki
választását, és az előbbiekben említettem a hallgatók 
kiválasztásának döntő szempontjait, rá kell mutatnom 
az oktatók kiválasztásának fontosságára is. Az oktatók 
kiválasztásánál ne az legyen a döntő szempont, hogy 
ki az, aki hajlandó oktatni, hanem elsősorban az, hogy 
ki alkalmas arra.

Fentieket összefoglalva, szívleljék meg azt, amit 
Szabó miniszter elvtárs mondott a közelmúltban : „Ne 
vegyészeket igyekezzünk kiképezni, hanem a művele
teket elvégezni képes és az ehhez szükséges alapismere
teket ismerő szakmunkásokat, akik a feladatok végre
hajtásában helyt tudnak állni“ .

Csabai elvtárs előadása befejezésénél a szakoktatás 
társadalmi alátámasztásának, ellenőrzésének fontos
ságát hangsúlyozta, majd átadta a VIM vándorzászla
ját az iparági szakoktatási felelősök versenye győztesé
nek, Szívósnó elvtársnőnek, a MASZOLAJ előadójának.

Csabai elvtárs előadását értékes, konkrét javasla- 
latokat tartalmazó

felszólalások

követték. A vállalatok vezetői és az ü. b.-elnökök azon
ban a hallgatók — s reméljük, a sokat tanulók — szere
pét töltötték be. Annál aktívabban vettek részt azon
ban a szakoktatási felelősök és műszakiak (18 jelent
kező idő hiánya miatt nem szólhatott hozzá). Különö
sen az utóbbiak felszólalásaival kívánunk foglalkozni.

Simó Sándor (Chinoin-gyár) tanfolyami előadó fog
lalkozott az eddigi pozitív eredményekkel. „Elősegítik 
az újítómozgalmat és jó kiválasztási lehetőséget nyúj
tanak a továbbképzéshez, technikumi, egyetemi tanu
láshoz való kiválasztásához. Komoly támogatásként 
könyvelhetjük el, hogy a Gyógyszeripari Igazgatóság 
olyan értelmű rendelkezést adott ki, amely az egyes 
munkakategóriák elérését megfelelő tanfolyamok sike
res elvégzéséhez köti.“ Hiányolta az egységes tematikát. 
Ezen most változtatnak a tanfolyamok egyöntetűségé
nek biztosítására. Simó kartárs iparigazgatóságonként 
egy szakoktatási bizottság megszervezését javasolja, 
melynek feladata lenne a tanfolyamok tematikáinak 
a szakma sajátos kívánalmainak megfelelően való meg
állapítása ; a tanfolyamok ellenőrzése, tapasztalatcsere 
az egyes vállalatok között, szakmai továbbképzés meg
vizsgálása, beleértve a mérnöki és technikusi tovább
képzést stb.
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A szakoktatás több fontos személyi előfeltételét 
hangsúlyozta Halmai Gyula (Óbudai Gáz- és Koksz
művek). Komolyan tekintetbe kell venni a tanfolyamra 
jelentkezők előképzettségét (felvételi vizsga, egyéni ki
választás) és ezzel biztosítani az egységes színvonalat. 
Tanfolyamaikon havonta értekezleteket tartanak, ame
lyen a vállalati szakoktatási felelős részvételével meg
beszélik a hiányosságokat. Ezeknek az értekezleteknek 
az alapján dönti el a vállalat szakoktatási bizottsága, 
hogy a jelenlegi 9 tanfolyam előadói közül melyik kapja 
meg a kiváló szakoktatói címet. Két fontos javaslatot 
te tt  a tárgyi előfeltételek biztosítására : 1. „Tegye
lehetővé a minisztérium, hogy minden nagy üzemben 
legyen kultúrotthon, amelyen belül a továbbképzés 
nyugodtan folyhat a jelenlegi aggasztó helyiség
hiánnyal szemben. 2. Országos viszonylatban meg kel
lene állapítani a hét egy napját, mint tanfolyami napot ; 
akár csak politikai oktatás és pártgyűlés részére egy 
nap van fenntartva.“

Hegedűs kartárs (Budapesti Kénsavgyár) hang
súlyozta a dolgozóknak a munkájuk közben való ki
választását és állandó velük való foglalkozást az üze
men belül a tanfolyamok alatt. Azt is elérték, hogy az 
üzemvezetők az átképzősöket újabban olyan felada
tokkal bízzák meg, amelyek gyakorlatilag alátámaszt
ják a tanultakat. „Ha az egyik tanuló nem rendelkezik 
annyi iskolával, mint a másik és nehezebben megy neki 
a tanulás, ezt úgy oldom meg, hogy a fejlettebb hall
gatók mellé ültetem őket és tanulópárokat próbálok 
megszervezni. Gyakran jönnek hozzám régi szakmunká
sok, akik megakadnak valami számtani műveletnél. 
Ezeknek a számolási nehézségeit arra használom fel, 
hogy rávezetem őket a tanulás fontosságára“ .

Török László (Kőbányai Gyógyszergyár) szintén 
hangsúlyozta a tanfolyami előadók szerepét a lemor
zsolódás megakadályozásában. „Azok, akik a tőkés 
rendszerben önhibájukon kívül kevés iskolát végeztek, 
rosszul érezték magukat a tanfolyamainkon. Mozgalmi 
feladatnak tekintettük ennek a megoldását úgy, hogy a 
kisebb iskolázottsággal rendelkezőket jobban támogat
juk. Nagy szerepet játszik a szakoktatás alátámasztá
sánál, hogy a vizsgák után a bizonyítványokat ünne
pélyes keretek közt osztja ki a vállalati igazgató“ . 
Török kartárs hiányolta, hogy aránylag kevés vegy
ipari szakkönyv jelenik meg, különösen kevés a szovjet 
spakkonyvek fordítása,. A Minisztériumnak oda kell 
hatni, hogy Vegyipari Könyvkiadó alakuljon, miként 
az több más tárcánál fennáll.

Keserű Antal technikus, a Péti Nitrogénművek 
szakoktatási felelőse, új tanfolyamok beindításáról 
számolt be. Kiemelte a sztahanovisták kezdeményező 
szerepét, akik több műszakival egyetemben magukra 
vállalták a beindítási nehézségek elsimítását és az ellen
őrzést is. Az utóbbival kapcsolatban említi, hogy a vál
lalat igazgatója jó példát mutat a személyes ellen
őrzésben. A dolgozók technikumának ez évi I. évfolya
ma hallgatóinak száma azért emelkedett harmincon 
felülre, mivel az alapfokú tanfolyamok előkészítették 
a dolgozókat a továbbképzésre.

H Í R E K
Az Egészségügyi Minisztérium június hó 10—11-én 

kétnapos munkavédelmi konferenciát tartott. A konfe
rencia az első napon az üzemi levegöszennyeződés kérdé
seivel foglalkozott. A bevezető előadást dr. Timár Mik
lós, az Országos Munkaegészségügyi Intézet igazga
tója tartotta, aki részletesen foglalkozott az iparban 
szereplő ártalmas gázok hatásával, a levegőszennyezö- 
dés és elhárítás egészségügyi jelentőségével. A csatla
kozó előadások egy-egy részproblémát dolgoztak fel. 
Bánsági József az egyéni gázvédöeszközökkel, Dobos 
Gyula a műszaki gázelhárítással, Koncz István az üzemi 
levegő tisztítási eljárásával, végül Ajtai Miklósné az 
üzemi levegöszennyeződés kimutatására alkalmas egy
szerű vizsgálati eljárásokkal foglalkozott.

A konferencia előadásai és a hozzászólások több 
műszaki vonatkozású egészségügyi problémát tárgyal
tak, éppen ezért a vita színvonalát nagyban emelte 
volna, ha abban kellő számú müszaki szakember vett

Kiss László, a Szervetlen Vegyipari Igazgatóság 
vezetője rámutat, hogy gyakran sok tanfolyamot 
akarnak beindítani anélkül, hogy az így kiképzett 
dolgozóknak megfelelő munkát tudnának biztosítani. 
A minisztérium ezt a helytelen tervezést fel fogja szá
molni. Az üzemekben azokat a dolgozókat kell nevelő 
és szervező munkába beállítani a következő tanfolyam 
népszerűsítésére, akik sikerrel végezték az előző tan 
folyamokat. Hangsúlyozza, hogy milyen fontos az elő
adó kiválasztása, szakmai és politikai szempontból. 
Ne elégedjenek meg tantermi előadásokkal, hanem 
kapcsolják azt össze a gyakorlattal.

Buda Ernő, az Ásványolajkutató Vállalat főmér
nöke ugyancsak megbírálja az elvont elméleti oktatást. 
„Egy séta az üzemen belül alapos magyarázattal alá
támasztva, tízszer többet ér egy álmos előadásnál“ . 
Az ásványolaj termelésben sikerült a tanfolyamot el
végző hallgatókat magasabb munkakörbe beosztani. 
Helyesli, hogy a minisztérium és a szakszervezet ú t
mutatót adott ki a szakoktatási teendőknek és munka- 
megosztásnak a tisztázására.

Csabai István elvtárs összefoglalójában megem
líti a vállalati igazgatók és ü. b.-elnökök passzi
vitását és hangsúlyozza, hogy a szakoktatás nem tekint
hető reszort-kérdésnek. Az újtípusú szakmunkás ki
képzése előfeltétele vegyiparunk fejlesztésének. Szovjet
unióban szerzett tapasztalatait említi meg, ahol auto
matizált és a nehéz testi munkát gépekkel helyettesítő 
üzemekben az ittenieknél jóval kisebb számú, de igen 
magas szakképzettséggel rendelkező szakmunkások 
végzik a termelést. Az értekezleten elhangzott, felszóla
lások alátámasztják mindazt, amit előadásában hang
súlyozott. Reméli, hogy a mai értekezlet tapasztalatai 
alapján valamennyi vállalat komolyan napirendre 
helyezi a szakmunkásképzést, mint az új technikának, 
a szocializmus építésének alapfeltételét.

Az értekezletről szóló beszámolónkat annak a 
hangsúlyozásával fejezzük be, hogy a termelés mű
szaki vezetőinek kell különösen megérteni a munkás
képzés döntő fontosságát. Tervteljesítés, selejt, munka- 
erővándorlás, balesetvédelem és a többi úgynevezett 
azonnali jelentőségű kérdés éppúgy függ ettől, miként 
az új technológiának a bevezetése és a második ötéves 
terv beruházásainak sikeres végrehajtása.

Szabó Gergely egyesületünk elnöke, különösen 
hangsúlyozta, hogy a vegyipar számára biztosítani 
kell az ifjúságot. Ezért fontos az ipari tanulás beindí
tása és új vidéki létesítményeknél a vidékről toborzott 
parasztfiatalok átképzése.

A Magyar Kémikusok Egyesületének sok tagja ki
vette részét a munkásképzésben, mint előadó, tanköny
vek és tematikák elkészítői. Ezt a munkát fokozni kell 
oly módon, hogy az egyesület üzemi aktívái és csoportjai 
kapcsolódjanak be az előadások ellenőrzésébe, a szak
oktatási bizottságok munkájának megjavításába.

fí. E.

volna részt a  vegyipar részéről. Annál is inkább kívá
natos Lett volna ez, mert a befejezésül tartott vegyipari 
szakértekezlet a konferencia anyagát konkrét javasla
tokba öntve, terjesztette fel az illetékes szakminiszté
riumok felé.

A konferencia második napján az üzemi klíma 
egészségügyi kérdéseivel foglalkozott. A bevezető elő
adást dr. Pacséri Imre tartotta és a csatlakozó előadá
sok főleg műszaki szempontból, a melegüzemek müszaki 
egészségvédelme szempontjából foglalkoztak a kér
déssel.

A konferencia nagy eredményének mondható, hogy 
a résztvevők előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az üzemi 
egészségvédelem kérdéseinek megoldása elképzelhetet
len a müszaki és egészségügyi szakemberek együttmű
ködése nélkül. Az orvos feladata ugyanis nemcsak az, 
hogy rámutasson arra, hol van szükség müszaki por- és 
gázelhárításra, hanem az is, hogy megjelölje az elhárítás 
módjának irányát és a kívánt hatásfokot.

M. L.



M agyar K ém ikusok Lapja. V III  évf. 8. sz. 245

Műszaki szemle
Tablettázott kénhidrogén

Egyes stabilizált kénhidrogénnek tekinthető vegyü- 
letlek alkalmazásával megvalósítható ez a  paradoxon. 
Az ötletnek analitikai érdekessége van.

A kénhidrogén csoport szulfidjainak lecsapásánál 
elkerülhetők a kénhidrogén gáz felhasználásával járó 
kényelmetlenségek: bűzzel telt levegő, Kipp-készülék 
használata és karbantartása, idegen szulfidok leválása, 
kolloidális leválás és peptizáció stb., ha oly vegyületet 
használunk, mely alkalmas körülmények között, kén
hidrogént tesz szabaddá. Megfelel erre a célra az am
monium thiocarbaminát. A thiocarbaminsav savanyú 
közegben szénoxiszulfidra bomlik. A szénoxiszulfid fém 
ionok jelenlétében széndioxiddá és a fém szulfidjává 
alakul.

ELjN—C
O//

\
H2N —•

thiocarbaminsav
maradék

H2N-COSH NH3 +  COS
COS +  H20  +  Me! 1 =  C02 +  2H+ +  MeS

A leválasztáshoz legalkalmasabb közeg a 0.2—0.5 
n HC1. (pH e= 0.7—0.3). Erősen savanyú közegben 
([H+] >  1) a könnyebben oldódó szulfidok tökéletlen 
leválásával kell számolni, gyengébben savanyú közeg
ben ([H + ]< 0 .2 ) pedig a  oinkszulfid leválása történ
het meg. Nagy fontosságú a lecsapásnál a pH betartása. 
Ezért az ammonium thiocarbaminatot részletekben, hi
degen adagoljuk a fémsó oldathoz. Magasabb oxidációs 
fokon levő kationokat célszerű előbb redukálni, hogy a 
„nascens” kénhidrogénből kenet ne tegyen szabaddá. 
A hidegen történt leválasztás után az oldatot röviden 
felforraljuk, hogy a netalán még jelenlevő bomlékony 
fémthiiocarbaminnátok fémszulfiddá való átalakulása 
tökéletes legyen. Kitűnőién szűrhető csapadékot kapunk. 
Az .egész folyamat néhány perc alatt lezajlik és semmi
féle szag nem érezhető.

A thiocarbaminátból az NH2 csoport kicserélésével 
egyéb olyan thiovegyületek vezethetők le, melyek sta
bilizált kénhidrogénnek tekinthetők. Másrészt nem 
thiovegyületekben az oxigén a  kénnel helyettesítve ha
sonló dithio vegyületeket származtathatnak le.

S~
/

O =  C Q =  — CH3 : (di)tliio-acetat,

Q — NH2: -carbaminat

S =

— OH : -carbonat

— H : -formiát.

moniumthiocarbaminatot adagolunk, ügyelve arra, hogy 
gázfejlödés ne mutatkozzon, ami el nem bomlott szén
oxiszulfidra mutatna. A reakció keveréket 15 percig 
állni hagyjuk, ez idő alatt az először levált világos fém 
thiocarbaminátok széndioxid fejlődés közben fekete, jól 
szűrhető szulfidokká alakulnak (az összes szulfidok Cd 
kivételével). Szűrés után a szürletnek újabb 100 mg 
ammoniumthiocarbaminat hatására sem szabad vál
tozni. Ekkor óvatosan addig melegítjük, míg a sárga 
CdS ki nem váiik. A melegítést megszakítjuk és 2 perc 
állás után a  CdS-t leszűrjük. A szürletet felforraljuk, 
amikor is először a  fehér ZnS válik ki, melyet követ
nek a kénammonium csoport többi fémjei.

Egyszerűen történhet ezen az alapon a  Cu, Cd el
választás. 200 mg CuS04 és OdCl2 keverék 25 cm
0.3 n HCl-es oldatához hidegen, apránként 100 mg 
ammoniumthiocarbaminátot adunk. Egy perc állás után 
röviden felforraljuk, amikor is leválik a  fekete CuS. 
A szürletnek további 50 mg ammoniumthiocarbaminát 
adagolásakor sem szabad változni. Ezután duplájára 
hígítjuk, felforraljuk és kiválik a tiszta CdS.

Az ammoniumthiocarbaminát használatának elő
nyei:

1. Szagtalan, nincs szükség gázfejlesztőre.
2. A csapadék jól szűrhető alakban keletkezik.
3. Az arzén leválása nem húzódik.
4. A leválás gyors, néhány perc alatt lezajlik.
5. Az ammoniumthiocarbaminát bomlási termékei, 

mind gázok, tehát zavaró ionokat nem viszünk az ol
datba. A fölös lecsapószer melegítésnél szagtalan szén
oxiszulfid gáz alakjában eltávozik.

Az ammoniumthiocarbaminát alkalmazása célsze
rűen, a finom adagolás lehetővé tételére 50 mg-os tab
lettákkal is történhet.

E. Wiberg, R. Bauer Angew. Ohem 6/,. 270. 1952.
Szimán Oszkár.

A foglalkozási asztma megelőzése ózon-belélegzéssel
Az asztma mint foglalkozási betegség legnagyobb 

számmal a pamutfonó iparban fordul elő. Gyakran 
jelentkezik ez a kellemetlen és súlyos tünetekkel járó 
betegség más iparágakban is, ott, ahol növényi ros
tokból keletkező por van a gyártási helyiségek levegő
jében. A kezdetben enyhe tünetek súlyossága állandóan 
fokozódik és végül is a munkaképtelenséghez vezet.

Már régen ismert volt, hogy a magaslati levegő 
kedvező hatással van a betegségre. Feltételezve, hogy 
ez az ózontól ered, mesterséges ózonos belélegeztetés- 
sel próbálkoztak. Az első kísérletek igen kecsegtetőek 
voltak. Az asztmás légzési nehézségek komoly javu
lást mutattak. Az ózon antihisztaminos hatást mutat, 
a légző-rendszer nyálkahártyáin pedig sterilizáló ha
tást fejt ki. Nagyfrekvenciájú áramfejlesztő készülék
kel létrehozott szikra segítségével készített ózont rend
szeresen belélegezve, ez az asztma kifejlődése ellen vé
delmet nyújt.
Le Médicin d’Usine, 8. (1952) 334. old.

Ammonium dithiocarbamlnat előállítása úgy tör
ténik, hogy száraz ammóniával telített abszolút al
koholba szénoxiszulfidot vezetnek. Szénoxiszufid elő
állítható, ha telített ammonium rhodanid oldatba 50%-os 
kénsavat csepegtetünk. Néhány óra múlva, gyengén 
sárgás kristálypor alakjában leválik az ammonium- 
thíocarbaminát. Leszívatják, alkohollal mossák, végül 
éterrel szárítják.

A kénhidrogén csoport féméinek leválasztása a 
kénammonium csoport fémednek jelenlétében a követ
kezőképen történik:

25 ccm oldathoz, mely a kénhidrogén és ammon- 
szulfid osztály féméinek keverékéből 200 mg-t tartal
maz és sósavra nézve 20 súlyszázalékos =  6 n HC1 
(azeotropos) pH =  0.6, apró részletekben 400 mg am-

Színek alkalmazása a munkafeltételek javítására
Általános szokás az üzemekben, hogy a rend 

és a tisztaság látszatának kedvéért a gépeket és ké
szülékeket egyszínű szürkére festik. A tapasztalatok 
ezzel szemben azt bizonyítják, hogy a dolgozók szem
pontjából kedvezőbb a többféle, világos árnyalatú szín 
használata. Ennek megnyugtató és munkakedv-emelö 
hatása van. A falak színe üssön el a berendezéstől, 
az egyes gépek és készülékek, más esetekben ezek 
egyes részei legyenek más-más színre mázolva. Ez 
biztosítja, hogy a munkás jobban tudja figyelmét köz
pontosítani, ritkábbak lesznek a tévedések és számos 
baleset elkerülhetővé válik.
Securitas, 1949. 34. sz. 53. old.
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Az ipari üzemek veszedelme: a patkány

A patkány az ipari üzemek állandó veszedelme. 
A gyárakat a patkányok okozta károk gazdasági ki
hatásai érdeklik, pedig az a veszély sem kisebb, amit 
egészségügyi téren okozhatnak. A gazdasági károkra 
jellemző, hogy egy európai fővárosban napi 800 ton
nára becsülik a patkányok által elfogyasztott és tönk
retett áru mennyiségét. Nemcsak az élelmiszerekben 
okoznak óriási károkat, összerágják a textíliákat is, 
ahol kényelmes fészkeket készítenek a maguk szá
mára. Három hónapos korukban már szaporodásképe
sek, és évenként négyízben 8 ivadékot hoznak világra. 
Ez azt jelenti, hogy egy patkány-pár három év alatt 
250 000-re szaporodhatnék. Ez ugyan elméleti szám, 
a valóság azonban sok tízezerre rúg.

Egészségügyi szempontból a kép még lehangolóbb. 
A fertőző betegségek nagy részét a patkányok ter
jesztik; ők a legtöbb ismert virus félelmetes hordozói. 
Találóan jellemzi őket Calmett híres mondása: „az 
emberiség halálthozó csíráinak társutasaivá váltak“. 
A pestist, leprát, veszettséget Európában leküzdöttük 
ugyan, háborús időkben azonban ismét jelentkeznek 
ezek. Az exanthémás lázak, iktero-spirochetózis, tricho- 
nómás fertőzések és számos háziállat-fertőzés tőlük 
ered. Valószínűleg még számos más fertőzés is van, 
melyekért a patkányok tehetők felelőssé.

Minthogy a patkányok nagy hányada az ipartele
peken, különösen ezek raktáraiban él, itt is fel kell 
venni a küzdelmet ellenük. Első feladat a passzív küz
delem: a védekezés ellenük. A raktárakat patkány
biztossá kell tenni. A falakat áthatolhatatlanná kell

átalakítani, a pincéket betonozni kell, az árut jól zá
ródó fémtartályokba kell helyezni, az összes nyílásokat 
erős fémszitával kell bevonni. Az aktív küzdelemben 
a patkányfogók nem válnak be. Ugyanez áll az ido
mított kutyákra és macskákra is. A méregként hasz
nált foszfor, arzén, tallium, fluor, sztrichnin vegyüle- 
tek az emberre is mérgezőek. A mérges gázként hasz
nált kéndioxid és a cián szintén veszélyesek; jobban 
bevált a klórpikrin. Ezek alkalmazása azonban több
nyire nehézkes. Legjobban a francia és a dán ú. n. pat
kány-vírusok válnak be. Eme, patkány-tífusz baeillus 
alapon készített termékek, az emberre, állatra ártal
matlanok, baleset még nem történt velük. Fő előnyük, 
hogy a patkányokat nem ijesztik el és így hatásosan 
pusztítják őket.
Le Médicin d’Usine. 8. (1952) 328. old.

A pirokatechin-diszulfonát-nátriuni hatása az ólom
mérgezéseknél.

A pirokatechin-diszulfonát-nátriummal számos alka
lommal igen kedvező erdményeket értek el ólommérge
zéseknél. Ismeretlen volt azonban a vegyület gyógyí
tási módjának hatásmechanizmusa. Az állatkísérletek 
megvilágítják ennek a hatásos ellenméregnek szerepét. 
Ölomnitráttal mérgezett és pirokatechin-diszulfonát- 
nátriummal kezelt nyulaknál a bélrendszerben lényege
sen nagyobb mennyiségű ólom ürül ki, mint a nem ke
zeiteknél. A vegyület megköti az ólmot; ezt az oldha
tatlan ólomvegyületet a máj és az epe fokozott mér
tékben üríti ki.
Fólia Medica. 34, 9. sz. (1951) 436. old.

Hírek
A Magyar Kémikusok Egyesületének titkársága 

ipari tanácsadó (reference) szolgálat megindítását hatá
rozta el. A feladat ellátását a műanyag-lakk és gumi
ipari szakosztály vállalta.

A választás azért esett erre a szakosztályra, mert 
háromirányú munkaterülete révén a tagjainak leg
több alkalma és lehetősége nyílik arra, hogy a vegyipar 
keretein túlmenően a vegyipar készítményeit felhasz
náló iparágak problémáit ismerje és azokkal foglal
kozzék.

A szakosztály közel kétéves fennállása óta sok 
esetben fejtett ki ilyen irányú tevékenységet. Munka- 
bizottságok működtek műanyagcsapágy-technológia, 
korróziógátló festés kivitelezése, gumirúgók, minőségi 
kérdések stb. tárgykörökben.

Kérdés-felelet rovat megindításával is az volt 
a szakosztály célja, hogy az iparban dolgozó kartársak 
kérdéseire szakszerű választ adjon, és némely esetben 
elterjedt téves felfogásokat tisztázzon.

A vegyipar kérdései az iparban dolgozó kartársak 
révén eddig is közvetlenül eljutottak az egyesülethez, 
és szakosztályaink foglalkoztak is megoldásukkal. Más 
iparágak problémái azonban csak itt-o tt kerültek ille
tékes helyre, a társegyesületek kooperációja folytán.

A nap-nap után felmerülő ipari kérdések megoldá
sának megkönnyítésére felkérjük a kartársakat, hogy 
kérdéseikkel forduljanak egyesületünk titkárságához 
(Bp., VI., Rudas László u. 45.). A kérdésekre vagy a 
lapban, vagy pedig írásban fognak választ kapni. 
Bonyolultabb kérdések megoldására munkabizottsá
gokat szervezünk, hogy a kérdezőkkel karöltve keres
sük meg a műszakilag helyes megoldást.

A Magyar Kémikusok Egyesülete és a felhasználó 
iparok együttműködésének számos lehetősége van. 
Példa erre a korrózió megnyilvánulása a vegyiparban 
és nemkevésbbé a vegyipar termékeinek, így a mű
anyagoknak a szerepe a szerkezeti anyagok korrózió
elleni védelmében és a szerkezeti anyagok pótlásában.

(pl. pvc. bélések, műanyag csövek, színesfémpótlás 
lakkbevonatokkal, keménygumi kádak stb.).

A vegyipar számos műanyagtermékét a felhasználó
ipar nem ismeri kellőképpen, vagy helytelenül alkal
mazza, holott helyes megválasztásukkal és a célnak 
megfelelő alkalmazásukkal komoly anyagi és munka
megtakarítás, gyakran minőségjavulás, érhető el, ami 
mind népgazdaságunk iparának további fejlődését 
segíti elő.

A nagylengyeli nyersolaj kérdéseiről 
tartott konferencia

Veszprémi csoportunk, a Magyar Ásványolaj és 
Földgáz Kísérleti Intézettel együttműködve, június 3-án 
és 4-én konferenciát rendezett a  nagylengyeli nyers
olaj kérdéséről. A konferencia megrendezését ezen 
újonnan és nagymennyiségben termelt nyersolaj külön
leges összetételéből származó kérdések komplex volta 
tette indokolttá.

A konferencia első napján a feldolgozás kérdéseii 
tárgyalták meg. Bese Vilmos elvtárs rövid áttekin
tést nyújtó bevezető előadása után, Vajta László, 
a MASZOLAJ Ásványolajfeldolgozó Tröszt főmérnöke, 
ismertette a jelenlegi feldolgozás menetét és problema
tikáját. Ezzel kapcsolatban különös érdeklődése keltett 
az utóbbi üzemkísérletek kapcsán kitermelt különleges 
termékek ismertetése és e termékek mintáinak bemu
tatása.

Vajta László előadása után dr. Freund Mihály 
akadémikus, a MÁFKI igazgatója ismertette az Intézet 
javaslatát a nyersolaj leggazdaságosabb feldolgozására 
vonatkozóan. Á MÁFKI által kidolgozott javaslat figye
lembe vette a nyersolaj különleges összetételét, nagy 
viszkozitását és .ennek következtében nehezen való szál
líthatóságát, valamint a termékek felhasználási lehető
ségeit és a termékekben mutatkozó szükségleteket is.



H írek M agyar K ém ikusok Lapja. V i l i  évf. 8. sz. 247

Az elgondolás átfogó ismertetése után az Intézet 
dolgozói közül Sebestyén Zsigmondi Földiák Gábor, 
Salusinszky László, Kerényi Ervin, Zakar Pál és 
dr. Nyúl Gyula ismertették a javaslat alapját képező 
kutatásaikat és eredményeiket, továbbá Szilágyi Antal 
(NEY1KI) és Kreybig Lajos (VEGYTERV) tárgyalták 
kiegészítésképpen a kén kinyerésének lehetőségét, a ja
vasolt feldolgozásnál melléktermékkent keletkező, kén- 
hidrogén-tartalmú gázból.

Ezen előadások után dr. Varga József akadémikus, 
a NAKI igazgatója, ismertetett néhány kérdést a hidro- 
génezéssel és „hidrokéntelenitéssel” kapcsolatban. *

Az előadásokat rendkívül magas színvonalú és 
hosszú vita követte, amely még a közös ebéd után is, 
egészen este 8 óráig tartott. A vita során tisztázódtak 
többek között a korróziós problémákkal kapcsolatos 
teendők is.

A konferencia második napján a termékek felhasz
nálásával kapcsolatos kérdések kerültek széles körben 
megvitatásra. Plenáris ülésen dr. Freund Mihály ismer
tette a nyersolaj különleges összetételéből folyó problé
mákat és a belőle gyártható termékek főbb minőségi 
adottságait. Salusinszky László a szállítással kapcsolat
ban ismertette a nyersolaj és a pakura viszkozitást és 
hőátadási adatait és kifejtette az ezen termékek keze

A Magyar Kémikusok Egyesülete közli, hogy a 
Debreceni Szerves Konferencián a következő előadások 
kerülnek sorra;

Preparatív és elméleti kémiai szekcióban:
1. Bacsó Imre és Nádor Károly: Vizsgálatok 

aminoalkoholoknak arilvinil ketonokra való addiciójáról.
2. Bognár Rezső és Szabó Vince: A japán akác 

glükozidjainak vizsgálata. Sophoricosid szintézise.
3. Bognár Rezső, Nánási Pál, Somogyi László: 

Üjabb vizsgálatok a N-glükozidok területei öl.
4. Cholnoky László, Györgyfy Katalin és Nagy Er

zsébet: Carotinoidok képződése termések érésénél.
5. Erdey László, Zalay Endre és Bodor Endre: 

Variaminkék típusú új redox indikátorok előállítása és 
vizsgálata,

6. Fodor Gábor, Sallay István és Dutka Ferenc: 
A természetes sphingosin szintézisére irányuló kísérle
tek. II.

7. Földi Zoltán: Merkaptanok addiciója C—C kettős 
kötésekhez. Cistein és származékainak addiciója.

8. Földi Zoltán: a-keto-jj-acil-butirolakton szár
mazékok.

9. Kiss József. Fodor Gábor, Bánfi Dezső, Sirokmán 
Ferenc: A sphingosin asszimetrikus szénatomjai kon
figurációjának meghatározása.

10. Kollonitsch János, Fuchs Oszkár és Gábor 
Valéria: Üj és ismert komplex bórhidridek és néhány 
alkalmazásuk a  szerves szintézisben.

11. Kollonitsch János, Gábor Valéria, Hajós Andor 
és (részben) Kraut Miklós: A klóramfenikol újabb 
szintézise.

12. Kovács József, Könyves Imre és Pusztai Árpád: 
A poliaspartsav szerkezetének vizsgálata.

13. Kovács Kálmán és Kótai András: Optikailag 
tiszta L—L-poliglutaminsav és L—D-poliglutaminsav 
szintézise.

14. Körmendy Károly és Horváth Zsuzsa: Üj sper- 
min szintézis.

15. Mester László: Cukorfeniilhidrazonok szerkezeté
nek bizonyítása.

16. Messmer András: Formazán-chelátok irányított 
bontásáról. I

17. Mülle?\£ándor és Mészáros Miomir: A di-izo- 
szafrol hasítása.

18. Müller S., Karczag Ivánné és Kucsmán Á.: Vici
nális dihalogsnidek dehalogénezése.

19. Nádor Károly, Szegi József és Markó Magda: 
Kísérletek digitaloid hatású a ^-telítetlen laktonok elő
állítására,

20. Nádor Károly, Markó Magda és Gyermek 
László: Kotlinerg bénító és izgató tropeinek, valamint 
analóg vegyületek szintézise.

lésével, lefejtésével és szállításával kapcsolatos problé
mákat, illetv® lehetőségeket. A hozzászólások után a 
konferencia két szekcióra oszlott:

A bitumen tagozat keretében Zakar Pál (MÁFXI), 
Simon Miklós (Közlekedési Minisztérium), Soltész Gás
pár (ÉTI) és Vörös Lajos (Dorogi Brikettgyár), vala
mint Szilágyi Antal (NEVIKI) ismertették a nagy- 
lengyeli bitumennel kapcsolatos tapasztalatokat a kü
lönböző felhasználási lehetőségek keretén belül.

Az üzemanyag és fűtőolaj tagozatban Uliczky Sán
dor (OT) ismertette a fűtőolaj-gazdálkodás szempont
jait, Magyar Miklós (Hőterv) pedig az olajfütés terve
zési kérdéseiről tartott előadást. Az üzemanyag-kérdést 
mezőgazdasági vonalon dr. Treer Móric (Mezőgazda- 
sági Tervező Intézet) és egyéb vonalon dr. Nyúl Gyula 
(MÁFKI) ismertették. Ez utóbbi előadáson különleges 
termékek előállítása is ismertetésre került.

Az idő rövidsége miatt egyik szekcióban sem lehe
tett a kérdésekkel kapcsolatban kialakult vitákat és 
felszólalásokat teljesen befejezni, illetve lefolytatni. 
Mégis számos határozati javaslat született, melyek a 
kérdést több szempontból nagymértékben előrevitték.

A vitát a szakemberek nagy érdeklődése jellemezte, 
ez is mutatta, hogy milyen fontos és közérdekű kérdé
seket állított az érdeklődés előterébe a konferencia.

21. Nyilasi János és Kováts Zoltán: Fehérje-fém- 
komplex vizsgálatok.

22. Szabó Dezső és Alkonyi István: Trimetilciklo- 
hexsnon előállítása a phoron ciklizációja útján.

23. Szekeres László, Somfalvy Endre, Illyés Mária: 
Szubsztituált fenilalkil ketonok nitrálásáról.

24. Vinkler Elemér és Klivényi Ferenc: Üjabb vizs
gálatok az aromás tioszulfonsaveszterek és szulfoxidok 
körében.

25. Vinkler Elemér és Szabó János: Aromás sav- 
amidszulfidok egy új átrendeződési reakciójáról.

26. Kiss József és Kóbor Jenő: Adatok a tetralin- 
váz sztereokémiájához.

27. Zalay Endre: c<:-amino-acetoveratron szárma
zékok.

Technológiai szekcióban:
1. Almásy Gedeon és Pallay Iván: Adiabatikus re

aktor katalizátor térfogatának kiszámítása izoterm kí
sérletekből.

2. Back István és Lörincz Andor: N, N, -dihidro 
1,2—2; -1-antrakinon-azinok és antrakinon-karbazolok 
előállításával és felhasználásával kapcsolatos problé
mák.

3. Beke Dénes, Harsányi Kálmán, Martos Istvánná, 
Pongor Gábor és Szántai Csaba: A narkotin ipari hasz
nosítása.

4. Csűrös Zoltán, Géczy István és Groszmann Mik
lós: Zselatin és keményítő alapú festékező hengerek tu
lajdonságainak összehasonlítása reológiai viselkedésük 
alapján.

5. Gelejy Frigyes és Thurzó György: Butadién- 
styrol kopolimerek redox rendszerekkel történő emul
ziós polimerizációjának mechanizmusáról.

6. Hesp Vilmos: Hidrogén és szintézisgáz előállítása 
szénhidrogénekből.

7. Kovács Lajos, Thurzó György: Vinilacetát 
előállítása folyékony fázisban.

8. Matolcsy Kálmán, Marton József, Óhegyi Géza, 
Vurdits Imre, Kubik István: Ketén előállítása, ecetsav 
pirolizisével.

9. Mikes János: Furfurolos-bakelitok szerkezete.
10. Móritz Péter: Összefüggés folyadékok gözten- 

ziója és molekula szerkezete között.
11. Oláh György és Pavláth Attila: Üjabb eredmé

nyek a szerves fluorvegyületek kémiájában. Gyakorla
tilag fontos szerves fluorvegyületek előállítása.

12. Pásztory Imre, Bakos Miklós és Sügerl Károly: 
Acetaldehid katalitikus redukciója gözfázisban.

13. Rabó Gyula: Aromatizálás platina katalizá
torral.

14. Szekeres László: Néhány egyszerű szénvegyület 
meghatározásáról.
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15. Uskert Andor: Frakcionáló (ellenáramú) meg
osztás rögzített vizes fázissal.

16. Vájná Sándor: Melasz feldolgozása ammoniás 
ioncserélő eljárással.

Gyógyszerlia tás tani-, farmakológiai szekcióban:
1. Bagdy Dániel, Richter János és Szára István: 

Ioncserélő módszer alkalmazása fehérjehidrolizatumok 
frakoionálására hazai eredetű műgyantákkal.

2. Körös Zoltán: Az adenosinphosphatok papír- 
elektrophoretikus vizsgálata.

1953 július 11-én tragikus veszteség érte a magyar 
vegyész és műszaki társadalmat Fári László Kossuth- 
díjas vegyészmérnök hirtelen halálával. Munkahelyén, 
a magyar fotográfiai ipar fejlesztéséért folytatott fá
radhatatlan munkája közben érte a váratlan halál, 
utolsó pillanatáig a tudomány és a technika haladá
sáért küzdve. Távozása pótolhatatlan veszteség a ma
gyar fotokémia és fototechnika részére és súlyos gyásza 
az egész kémikus társadalomnak.

Fári László 1898-ban született Hódmezővásárhelyen. 
Középiskoláit Hódmezővásárhelyen végezte, majd a 
budapesti Műegyetem vegyészmérnöki karán folytatta 
tanulmányait. 1923—24-ben Zemplén Géza professzor 
közvetlen munkatársa volt. Itt nyilvánult meg érdeklő
dése a szintétikus szerves kémiai problémák iránt. Ve
gyészmérnöki oklevelének megszerzése után 1924-től 
1950-ig megszakítás nélkül a Chinoin gyógyszergyár' 
egyik vezető munkatársa volt. Fári László munkássága 
a Chinoin gyárban felölelte az ipari szerves kémia min
den területét, dolgozott a gyár kutatólaboratóriumában, 
részt vett üzemvezetésben, üzemek tervezésében és ú j  
eljárások üzemesítésében egyaránt. Nevéhez fűződik 
számos értékes gyógyszervegyüjet üzemesitése (pro- 
gesteron, testosteron, vitamin stb.), valamint egész 
üzemrészek és különleges apparátusok tervezése.

Nagyfontosságú munkásságot végzett a magyar 
növényvédelem korszerűsítése terén. Hosszú ideig ve
zetője volt a Chinoin gyár növényvédöszer osztályának, 
számos értékes preparátumot dolgozott ki és tevékeny 
részt vett a szabadföldi kiértékelő munkában is. Első
nek hangoztatta Magyarországon a szintétikus szerves 
insekticid anyagok növekvő jelentőségét. Növényvédő
szerek területén elért eredményeiről számolt be a „Kor
szerű növényvédőszerek” c. munkájában.

A háború pusztításai után elsők között vett részt a 
Chinoin újjáépítésében, számos elpusztult üzemet ter
vezett újjá. Tapasztalataival, tanácsaival nagmérték- 
ben hozzájárult a fiatal kémikus nemzedék nevelésé
hez, sokan emlékeznek vissza rá mint mesterükre és 
mindenki, aki csak rövid ideig is dolgozhatott mellette 
laboratóriumában, egész életre szóló, gazdag tapaszta
latokat és gyakorlati ismereteket szerezhetett.

Már kora fiatalságától kezdve különös érdeklődés
sel viseltetett a fényképezés iránt. Üzemi munkája mel
lett behatóan foglalkozott gyakorlati fényképezéssel és 
elméleti fotokémiával. Számos kitűnő növény- és rovar
felvétele őrzi emlékét a tudományos fényképezés terü
letén. A felszabadulás után nyílt mód arra, hogy foto
kémiai tudását a magyar ipar is értékesíthesse. Előbb 
mint a Forte gyár külső tudományos munkatársa nyúj
tott döntő támogatást a korszerű hazai fotóipar meg
indításához. majd 1950-től kezdve a  megalakult váci 
Fotokémiai és Fototechnikai Kutató Osztály vezetőjeként 
vette kezébe a magyar fotóipar és fototechnika irányí
tását. — Már előzőleg kidolgozta a színes játékfilmek

3. Losonczy Béla, Herr Ferenc és Nádor Károly: 
Tartós hatású helyiérzéstelenítök utáni kutatásaink.

4. Nógrádi Tamás és Vajda Miklós: 8-oxlchinolin 
típusú antituberkulotikumok.

5. Szára István és Bagdy Dániel: A fibrinogén és 
fibrin szénhidráttartalmának vizsgálata.

6. Toldy Lajos és Lendvai Józsefné: Vizsgálatok 
tuberkulosztatikus hatású vegyületek körében.

7. Tolnay Pál és Lumnitzer Györgyi: Dohány- 
proteázok vizsgálata.

A fent közölt előadások száma még nem végleges, 
amennyiben ezek időközben továbbiakkal bővülhetnek.

előhívásának technikáját és ennek következtében in
dulhatott meg hazai viszonylatban színes filmek forga
tása és másolása. Ennek a munkának első sikere a 
Ludas Matyi film elkészítése volt.

Igen fontosak szerves kémiai vizsgálatai a fény
képezéshez szükséges szerves érzékenyítö festékek, va
lamint tartósítok és a színes eljárásokhoz szükséges 
színképző és egyéb segédanyagok előállítása területén. 
Több mint 30 szenzibilizátor előállítását dolgozta ki, 
amihez mintegy 200 kiindulási és közbeeső terméket 
készített el. A termékek egy része a Forte gyárban 
üzemi használatba is került. Ez a munka a pseudocya- 
nin, cyanin, thiocyanin, thio és oxo-carbocyanin és me- 
rocyanin festékek kémiája területén folyt. E munkáért, 
valamint a Fotokémiai Kutató megteremtése körül vég
zett fáradozásai, továbbá az a számos értékes tanács 
és támogatás, melyet a magyar fotográfia, film és op
tikai ipar részére nyújtott, hozta meg 1951-ben a Kos- 
suth-díjjal való kitüntetését.

A váci Fotokémiai Kutatóosztályon végzett mun
kájáért, továbbá a színes film előállítása körül végzett 
tevékenységéért az Akadémia 1951-ben akadémiai díjjal 
jutalmazta és 1953-ban a kémiai tudományok kandidá
tusa lett.

Fotokémiai tudását több könyvben és közlemény
ben tette közzé:

„A fényképezés új útjai” 1937. Természettudományi 
Társ. kiad. „A korszerű fényképezés” 1942. Természet- 
tudományi Társ. kiad. Korszerű színes film. Természet 
és Technika 109, 582. 1950. A színes előhívás kémiája. 
Magyar Kémikusok Lapja. 6. 161. 1951.

A fényképezés technikai és tudományos kérdéseiről 
több előadásban számolt be. Előadásait a világos fel
építés, alapos tárgyalásmód és gazdag vetített képes 
illusztrációk jellemezték. Számos foto- és filmszakem
berünk Fári László előadásaiból merítette első ismere
teit a szakismeret terén. Fontosabb előadásai:

A fényképészet legújabb fejlődése. Nyári Egyetem 
1939. A fényképezés kémiája. Mérnök továbbképző In
tézet 1944. Nyersfilm előállítása. Magyar Kinotechnikai 
Társaság 1948. A színes filmgyártás problémái. Optikai 
Tudományos Egyes. 1949. Korszerű fényérzékeny ezüst- 
halogén emulziók. Magyar Kémikusok Egyesületének 
Szegedi Vándorgyűlése 1949.

Fényérzékeny anyagok előállítása, Mérnök tovább
képző Intézet 1952.

Az új szakemberek nevelése terén végzett fáradha
tatlan munkát, mint a Filmművészeti Főiskola tanára.

Fári Lászlóra megindult kegyelettel és örök hálá
val gondolnak vissza munkatársai és tanítványai. Soha
sem felejthetik el a  jóbarátot, mélyérzésü, gondoskodó 
főnököt és szeretett mestert. Emléke, szelleme, taní
tása tovább él bennünk és azzal állítanak Fári László
nak örök emléket, hogy munkáját folytatják és célki
tűzéseit diadalra viszik. Szimnán Oszkár

F Á R I  L Á S Z L Ó
1898—1953
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MŰSZAKI FOLYÓIRATOK
tartalomjegyzéke

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok 
Osztályának Közleményei 1963. 2. szám

Szabó Zoltán: Az átmeneti fémek olvadáspontjáról.
Csűrös Zoltán, Géczy István és Nógrádi Tamás: Katalizátoros vizsgálatok, VII. 

A hidrogén szerepe katalitikus reakciók kinetikájában és mechanizmusában.
Csűrös Zoltán és Hajós Zoltán: Katalizátoros vizsgálatok. VTH. Inhibitorhatás auto- 

oxidációs folyamatokban.
Csűrös Zoltán, Géczy István és Polgár János: Katalizátoros vizsgálatok, IX. Acetilén

származékok katalitikus hidrogénezése.
Csűrös Zoltán, Géczy István és Szabó Dénes: Katalizátoros vizsgálatok, X. Napra

forgóolaj hidrogénezésének sebessége és szelektivitása nikkelformiát katalizátorral.
Nádor Károly és Gyermek' László: Szinapszisbénító vegyületek szintézise. II. Mono- 

kvatemer tropeinek.
Buzágh Aladár: A kolloidika fejlődésének irányai.
Máeor László: A klasszikus kémiai analízis helyzete, további fejlődési irányai ha

zánkban és külföldön.

Az Alumínium 19  ■53. 2. szám

Mázor—Grusz: összehasonlító vizsgálatok a vas fotométeres meghatározására alu
míniumban és alumíniumötvözetekben.

Czégi József: Csapágyötvözetek siklási sajátságainak vizsgálata.
Dr. Papp Elemér: Ritkafémek kinyerési lehetőségei a timföldgyártás alapanyagaiból 

és melléktermékeiből. (I. rész.)

1953. 3. szám
Ferenczy M.: Mükorund karbidtartalmára vonatkozó vizsgálatok.
Bárt fai—Harsányt: Korszerű nemesfémvizsgálatok.
Szentiványi Gy.: Az áramhatásfok javítása az alumínium-elektroiizisben.
Papp E.: Ritkafémek kinyerési lehetőségei.
Domony A.: Néhány új szempont könnyűfémek alkalmazására.

A Magyar Energiagazdaság 19.53. a. szám

Gencsi Pál: Hőerőművek építésének tapasztalatai a Szovjetunióban.
Dr. Móry Béla: Nagyteljesítményű kokszolókemencék.
Mosóczi Ferenc: Kishömérsékletü szénLspárlási kísérletek.
Bassa Gábor és Beér János: Mérési módszer füstgázok harmatpontjának megálla

pítására.
Erdélyi István: Enthalpia-hányados — entrópia-hányados.
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A Magyar Energiagazdaság 1953. 7. szám

Lévai András: Hőerőművek tervezése a Szovjetunióban.
Pali Nagy László): A lángsugárzási kísérletek irányvonala.
Szálkái György: A változó ellennyomáséi gőzturbina.
Kocsányi László— Vigyázó György: Pneumatikus porszállítás a Szovjetunióban.

Az Építőanyag 5. szám

Lévai Andor: A homlokzatképzö és homlokzatdíszítö elemek elöregyártásának kér
déséhez.

Pukánszky Béla: Üjabb cementjeink kérdéséhez.
Mayer Károly: Klinkerégetö brigádok munkaversenye.
László György: A vasbeton-ielőregyártás fejlesztésének szükségessége.
Déri Márta: Kerámiai félvezető.
Takács Péter Pál: Az infravörös hőkezelésről.
Erdély Imre: Egy szovjet kőbánya.
Gurmai Mihály: Szulfátüveg olvasztása.

Az Építőanyag 6. szám

Gyorségetésnél felmerülő problémák.
Szabó László: Forgókemencék béléstartóssága.
Gompcrz István: A körkemencék hömérlegének számítási módszere. 
Csutor János: Nomogrammok betonkészítéshez.
Kulikor N. I.: A  forgókemencék további tökéletesítésének kérdéséhez.

Az Élelmezési Ipar 1953. 5. szám

Nagy Iván: Műanyagok szerepe a korrózióvédelemben.
Kovács László: A konzervipar nyersanyagellátása.
Dr. Boros—Vavrinecz: Cukorrefraktométerek hitelesítésére alkalmas folyadékok törés

mutatójának meghatározása.
Lindner K. Nagy V.: Gyors zsírmeghatározás szénhidráttartalmú ételekben.
Zelenyánszki Erzsébet.- Kísérletek a maláta oldottságáról.
Spanyár, Kiszel J.-né: C-vitamintartalmű élelmiszerkészítmér.yek helyes megítélésé

nek tényezői.
Csiszár József: A tejnyerés és a tejkezelés jelentősége a fogyasztási tej minősége 

szempontjából, különös tekintettel a tej konzerválására és tompítására.
Tolnay—Lumitzer: Dohány proteázok vizrgálata.
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„Fehérolajok“ előállítása cikíiEus kromatográfiás eljárással
N Y Ú L  G Y U L A  — V Á M O S  E N D R E  — H A  D F Y  K O V Á C S  I V Á N *

' A fehérolajok előállítása az ásványolajipar 
egyik legkörülményesebb eljárása és ma még ezen 
a területen alkalmazzák a legelavultabb techno
lógiai eljárásokat. Ismeretes, hogy a fehérolajok 
előállítása világszelte csaknem kizárólagosan kén
savas finomítással és az azt követő lúgozással és 
derítéssel történik. Az eljárás hosszadalmassága 
és nehézkessége mellett legnagyobb hátránya, 
hogy óriási vegyszerfelhasználást igényel és rend
kívül kis hozammal jár.
• Megjegyezzük, hogy tárgyunk Szempontjá

ból nemcsak a valóban tiszta fehér, illetve szín
telen olajokat nevezzük fehér óla jóknak, hanem 
azokat a világos színű, többnyire kis viszkozitást! 
ásványolajtermékeket is, melyek finomítása a 
fentemlített módon történik. Fehérolajok tehát 
a technikai és kozmetikai vazelinolaj, az órásolaj 
alapanyag, a csontolaj és a belső használatra 
szánt gyógyászati fehérolaj. Ezeket többnyire 
50% vagy annál több kénsavval és oleummal 
finomítják, ami 30—40%-os veszteségekre vezet. 
A gyógyászati fehérolaj előállításánál, 90— 100 
százalékos kénsavfelhasználással, 40—45%-os ho
zamot érünk csak él.

Mindezen eljárások további közös hátránya 
az, hogy a kénsavas finomítás után, az olaj mosá
sakor emulziók képződnek, melyek megbontása 
igen nehézkes és maga a bontási folyamat rend
kívül hosszadalmas. Általában egy mennyiség 
teljes gjmrtási folyamata közel egy hónapnyi 
időt vesz igénybe.

A kérdést ezideig oldószeres finomítással sem 
tudták megoldani, mivel az oldószerek Szelekti
vitása nem kielégítő. Ezenkívül a magas forr- 
pontú oldószerek lepárlási hőfoka bomlásra vezet 
és így nem kaphatunk fehérolajat ; kéndioxid 
alkalmazása esetén viszont a készülék bonyolult 
és még ekkor is jelentős mértékű kénsavas után- 
finomításra van szükség. Emiatt tudomásunk 
szerint csak egyetlen olyan üzem működik, mely 
oldószeres (S02) és kénsavas finomítás kombiná
ciójával készít fehérolajókat.

E nehézségek kiküszöbölésére olyan eljárást 
kerestünk, mellyel gazdaságosan lehet fehérolajo
kat gyártani. Elsősorban a minden iparágban, 
így az ásványolaj ipar bán is nagymértékben előre
törő adszorpciós és kromatográfiás eljárásokra 
terelődött a figyelmünk.

♦Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet, Veszprém.

Adszorpciós és kromatográfiás eljárások 
az ásványolajiparban

Az adszorpciós technológiának az ásványolajipar
ban rendkívül nagy múltja van. Több mint 80 év múlt 
el azóta, hogy először alkalmaztak kenőolajok finomí
tására (té r íté ses  e l já rá s t . Ezekből a kezdeti kísérletekből 
fejlődött ki a ma világszerte alkalmazott ú. n. fo rró 
k o n ta k t eljárás.

Az adszorpciós kromatográfia, mint a n a l i t ik a i  e l
já r á s  szintén igen nagy múltra tekinthet vissza. A kenő
olajok vizsgálata terén E n g le r  és B o e h m  már 1886-ban 
közzétettek egy munkát s attól kezdve folyamatosan 
közöltek a vazelin kromatográfiájóra vonatkozó adato
kat. D a y  1897-től kezdve kenőolaj vizsgálatokat végzett 
kromatográfiás úton s bár utána a módszer iránti érdek
lődés átmenetileg csökkent, újabban ismét és nagymér
tékben tökéletesített eszközökkel megindult a munka. 
A szovjet szakirodalomban kimagasló helyet foglalnak 
el T a r a s z o v  és iskolájának cikkei, akik bakui olajból 
kromatográfiával egyedi szénhidrogéneket is elkülöní
tettek . A vonatkozó kutatások közül kiemelkedik 
továbbá R o s s in i  és munkatársai, valamint Z e rb e  és 
H á té r  munkája, melyek nyomán ma már a kenőolajok 
részletes vizsgálatára igen jó módszereink vannak. Az 
analitikai módszerek legtöbbjének lényege az, hogy a 
kenőolajat valamely apoláros oldószerben (szénhidro
génben) oldva, adszorbenssel töltött oszlopra viszik fel, 
majd az adszorbeált anyagot a kolonnából fokozatosan 
növekvő polaritású oldószerekkel kiszorítják. A kolon
nából kifolyó anyagot több részletben szedik és ezekről 
az oldószereket lehajtva, megkapják az olaj molekula
típusok szerint elkülönített alkatrészeit.

Ismeretes, hogy hasonló, molekulatípus szerinti 
frakcionálás oldószeres extrakcióval is elérhető. Ezzel 
szemben a kromatográfiás elválasztás előnye, hogy ez 
utóbbi elválasztóképessége megfelelő körülmények kö
zött jobb, továbbá az, hogy míg az oldószeres extrak- 
ciónál minden frakció elválasztása külön műveletet 
igényel, addig kromatográfiával, gyakorlatilag egy mű
veletben, tetszés szerinti számú frakciót szedhetünk.

Érdekes, hogy míg a kenőolajok analitikájában a 
kromatográfiával igen nagy eredményeket értek el, 
addig a  k r o m a to g r á f ia  m in t  te c h n o ló g ia i m ű v e le t erre a 
célra sok kísérletezés ellenére sem volt megvalósítható. 
A fent leírt folyamatot u. i. egy kolonnán, azonos töl
tettel csak egyszer vagy igen kevésszer tudták végre
hajtani, mivel a poláros szennyezések igen erősen tapad
tak  az adszorbenshez s az alkalmazott poláros kiszo
rító oldószerek sem voltak jól eltávolíthatók. Ennek 
ellenére már igen régen ismeretes egy eljárás, melynek 
célja, azonos adszorbensen, a fentiekhez hasonló folya
m at többszöri megismétlése. Ez az ú. n. p e rk o lá c ió , mely
nek lényege az, hogy az olajat durva szemcséjű adszor- 
bens-oszlopon vezetik át addig, míg az oszlopról lefolyó 
olaj minősége az átszűrt olajétól valamennyire külön
bözik, tehát annál jobb. Ezután az oszlopot benzinnel 
kimossák, mire az újra felhasználható ugyan, de a kö
vetkező folyamatban már lényegesen gyengébb afinomító 
képessége. Ilymódon az oszlopok legfeljebb 3—4-szer 
regenerálhatok. Teljes kimerülés után az adszorbenst
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az oszlopból eltávolítják és felületéről a nem deszorbeált 
szennyezéseket leégetik. Ezután az adszorbens újra 
csaknem teljes értékű és 2—3 benzines mosás ta r ta 
mára felhasználható. Az égetést általában 50—100-szor 
lehet megismételni s így az adszorbens összesen 100— 
300 alkalommal használható.

Nyilvánvaló, hogy ez az eljárás rendkívül tökélet
len. Tökéletlen azért, mert ezzel csak részfinomítást 
érhetünk el s így a perkolációt általában csak savas 
vagy oldószeres finomítás után, utókezelésként lehet 
használni. Ezenfelül az égetés műveleténél az olaj egy
részt elpusztul, másrészt a derítőanyag aktivitása is 
gyorsan csökken, nem is beszélve arról, hogy a perko- 
látor oszlopok kiürítése, az égetés és az újratöltés rend
kívül körülményes és drága folyamat. Ez az eljárás a 
fehérolajok finomítására nem is alkalmazható és szem
pontunkból csak annak bizonyítására szolgálhat, hogy 
lehetséges olyan eljárás, amelynek keretében kenő
olajokat ciklusos kromatográfiás úton finomíthatunk, 
ha az adszorbens és regenerálás kérdését sikerül meg
oldani.

Míg a kenőolajok adszorpciós finomításának tech
nológiája a perkolációnál évtizedek óta megállt, addig 
legújabban az egyéb ásványolaj eredetű „fehéráruk“ 
területén, valamint az ásványolajgázok finomításában 
a kromatográfia döntő sikereket ért el. A gáz kromato- 
grafálására szolgáló hiperszorpciós eljárás és az aromás 
szénhidrogéneknek benzinekből történő kiválasztására 
kialakult aroszorb eljárás nagyüzemben is megvalósult. 
Ezek közül tárgyunk szempontjából az aroszorb eljárás 
fontosabb, mert ez is folyós ásványolajtermékek fino
mítását teszi lehetővé. Az eljárás elvi alapja az a tény, 
hogy az adszorpció egyensúlyokon alapuló jelenség 
és hogy az adszorpciós egyensúlyt, tehát valamely 
molekulatípus szelektív adszorpcióját és deszorpcióját 
a jelenlévő egyéb molekulaféleségek koncentrációja 
befolyásolja.

Alapvető megállapítás, hogy a polárosabb 
molekulafajták poláros adszorbensen erősebben adszor- 
beálódnak, mint a kevésbbé polárosak, így ezeket az 
adszorbeált rétegből kiszorítják. Ezzel szemben az is 
tény, hogy ez a folyamat nem kvantitatív, hanem a 
különböző típusú molekulák koneentrációviszonyaitól 
függ. A kevésbbé poláros molekulák u. i. egy tisztán 
poláros molekulákból álló adszorbeált réteggel érintkez
nek és ha az előbbiek mennyisége igen nagy, akkor a 
koncentrációviszonyoknak megfelelő egyensúly áll be, 
tehát a polárosabb molekulák egyrésze deszorbeálódik 
és részben helyet ad a kevésbbé poláros molekuláknak. 
Ez természetesen csak akkor áll fenn, ha mindkét 
molekulatípus nedvesíti az adszoi'benst és egymásban 
oldódnak.

Az aroszorb eljárás lényege az, hogy aromás szén- 
hidrogéneket tartalmazó benzinpárlatokat kromato- 
grafálnak, amikoris az aromások az adszorbensen meg
kötődnek (melyek közül az e célra alkalmazott párla
tokban a benzol és toluol fordul elő). Ezután az ad- 
szorbátumot magasabb forráspontú aromás szénhidro
génnel, pl. xilollal deszorbeáltatják. Az adszorbens 
pórusai között lévő, továbbá a felületén megkötött 
xilolt azután fokozatosan friss párlattal szorítják ki, 
amikoris a xilol helyett a párlatban lévő benzol és 
toluol kötődik meg. E folyamatokat azonos adszorben
sen, elvben korlátlan számban meg lehet ismételni és 
az adszorbens oszlopról lefolyó frakciókat, aromás és 
nem aromás frakciókra elkülönítve lehet szedni. Az 
aromás frakciók alkatrészeinek egymástól való elkülö
nítése desztillációval történik, miáltal a párlatból igen 
tiszta benzolt és tolnait nyernek, míg az eluáló szerként 
használt xilolt szintén visszanyerik és a folyamatba 
visszavezetik.

Kenőolajokra ezt az eljárást nem lehet sikerrel 
alkalmazni. Ennek oka az, hogy a kenőolajok szerke
zete sokkal bonyolultabb, mint a benzineké. Igen szűk 
kenőolajpárlatokban is a különböző, szerkezetileg el
térő szénhidrogénalkatrészek száma gyakorlatilag vég
telen s ezek mind különbözőképen adszorbeálódnak. 
A benzinekkel ellentétben a kenőolajokban erősen 
poláros, policiklusos aromás vegyületek és gyanták is 
vannak, melyek esetenként ként és oxigént is ta rta l

maznak. Figyelembeveendő továbbá, hogy a kenő
olajok viszkozitása igen nagy és ezért közvetlenül nem 
vihetők fel az adszorbensre, mert az áramlási sebesség 
igen kicsiny lenne. Egyébként a hígítatlan kenőolajok 
nagyobb viszkozitása a diffúziós folyamatokat is lassí
taná. Végül nem alkalmazható az aroszorb eljárás gon
dolatmenete a kenőolajokra, pontosabban a „fehér- 
olajok“ előállítására azért sem, mert az aroszorb folya
matnál az aromás szénhidrogéneket nyerik ki tisztán, 
tehát az alifás szénhidrogének és cikloparafinok bizo
nyos fokig szennyezetten távoznak a rendszerből, 
fehérolajok előállításakor viszont az a cél, hogy a para- 
finosabb jellegű részt állítsuk elő nagy tisztasággal, 
mert az aromásabb, illetve polárosabb alkatrészek 
nyomai is sárgítják az olajat. Ezzel szemben megenged
hető, hogy az elválasztott aromás és policiklikus vegyü
letek az eljárás gazdaságosságát nem veszélyeztető, 
kismennyiségű fehérolajjal „szennyezettek“ legyenek.

Ciklusos kromatográfiás fehérolaj 
előállítási kísérletek

1. Előkísérlet

A fentiekben ism ertetett irodalmi anyag birtoká
ban valószínűnek látszott, hogy annak ellenére, hogy 
az ism ertetett eljárások egyike sem alkalmazható fehér
olajok előállítására, továbbfejlesztésükkel olyan új el
járást lehet kidolgozni, amely ezt a kérdést megoldja.

Mindenekelőtt meg kell győződni arról, hogy 
kromatográfiás eljárással — eltekintve attól, hogy, a 
ciklusosságot, illetve a folyamatos üzemet meg lehet-e 
valósítani — valóban több fehérolajat lehet-e egy olaj- 
párlatból nyerni, mint kénsavas finomítással, tehát 
hogy hozamnövelést lehet-e elérni. Kémiai szempont
ból a kérdés abban állott, hogy vájjon az orsó- és 
könnyű gépolaj párlatokban lévő szénhidrogéneknek 
tényleg csak 40—45%-a színtelen-e, vagy pedig a kén
savas finomítás során, kellő szelektivitás hiányában 
színtelen szénhidrogének is a savgyantába kerülnek.

1. ábra. Orsóolajpárlat kromatográfiás frakcióinak refrakció 
és extinkció görbéje.

E vizsgálatok módját illetően Vajtáné, dr. Králik 
Zsófia és Vajta László által hazánkban először alkal
mazott analitikai módszerből indultunk ki, mellyel 
nagytétényi aktivált derítőfölddel tö ltö tt oszlopokon 
motorolajat kromatografáltak. Az olajat e módszer 
szerint vegyvizsgáló benzinben oldjuk s az oldatot 
adszorbensoszlopon „szűrjük á t“ , majd az oszlopot 
vegyvizsgáló benzinnel addig mossuk, míg a kifolyó
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anyag olajtartalma minimálisra nem csökken. Ezután 
benzol-alkohol oldatot vezetünk keresztül az oszlopon 
s ez az erősen adszorbeált „extrakt-anyagokat“ is leg
nagyobbrészt kiszorítja. Mivel a derítőföld szemcse
nagysága igen kicsiny, az átfolyatás inert-gáz segít
ségével közölt nyomás igénybevételével történik. A ki
folyó frakcióból az oldószert ledesztillálva, megmértük 
mennyiségüket és vizsgáltuk a színüket, majd meg
állapítottuk az így nyert összes fehérolaj mennyiséget.

Ezzel a módszerrel 65— 70% fehérolajat tudtunk 
kinyerni zalai és lobaui eredetű orsó- és gépolajpárla- 
tokból. Ez a mennyiség a kénsavas technológiával nyert 
mennyiségnek több mint másfélszerese, tehát az ana
litikai vizsgálatok alapján a kérdéssel való foglalkozás 
kilátásosnak bizonyult. E kísérletek eredménye az
1. ábrán látható, ahol az egyes frakciók törésmutatóját, 
illetve extinkcióját ábrázoltuk a súly%-ban kifejezett 
hozamok függvényében. A refrakció és az extinkció 
görbe azonos lefutású, tehát egyaránt alkalmas a nyert 
komponensek minősítésére.

2. Az adszorbens kiválasztása és előkészítése

Első feladatunk az adszorbens minőségének meg
választása volt. Erre nézve megközelítő támpontokat 
a különböző adszorbenseken különböző típusú vegyü- 
letekkel mért nedvesitési hő adatok szolgáltattak 
(1. táblázat). Ismeretes u. i., hogy valamely vegyület,

1. táblázat
Nedvesítés! hő adatok különböző adszorbenseken

(joule/g száraz adszorbens)

Folyadék
A d s z o r  b e n s

Derítőföld Szilikagél Keményítő Cukorszén

h 2o ...................... 5 2 ,7 6 4 ,0 8 5 ,4 16 ,3

C H 3O H ................ 4 6 .0 6 4 ,0 2 3 ,4 48 ,1
C .,H 5OH ........... 4 5 ,2 6 1 ,5 2 0 ,5 2 8 ,9
C4H ,( )H ................ 4 2 ,7 5 6 ,5 29 ,3 2 3 .4

H C O O H  ........... 5 0 ,2 6 0 ,7 4 1 ,8 5 0 ,2
C H gC O O H  . . . 3 8 ,9 5 6 ,5 16.7 25 ,1

C H jC O  • C H , . . 3 3 ,5 5 6 ,5 8 ,4 15.1
(C2H 6) 2( ) ........... 2 4 ,3 3 5 ,2 9 ,2 5 ,0

C H C 1, ................ 3 7 ,7 3 3 ,5 8 ,4 9 ,6
CC14 ........................ 7 ,5 3 3 ,9 7,1 6 ,3

c 6H 1 2 ................... 5,1 13 ,0 1 ,26 1 ,67
C »H # ..................... 2 4 ,3 3 3 ,9 5 ,0 17 ,6

cs2 .............. 7,1 15,1 2,1 16,7

illetve vegyülettípus adott adszorbensen annál nagyobb 
mértékben adszorbeálódik, minél nagyobb a nedvesí- 
tési hője. Az eljárás tervezett ciklusosságára való tekin
tettel viszont nem jön szóba túlnagy aktivitású adszor
bens, mert ez azzal a veszéllyel járna, hogy az oszlopot 
nem lehet regenerálni. Mindezek a megállapítások 
azonban csak tájékoztató jellegűek s ezért szükséges
nek látszott, hogy az egyes adszorbensek használható
ságát kísérletekkel döntsük el. Ezek szem előtt ta r tá 
sával a következő adszorbenseket vizsgáltuk meg :

1. aktív szén,
2. timföld,
3. aktív bauxit,
4. derítőföld,
5. szilikagél.

1. Az aktív szén az irodalom adatai szerint a leg
erősebb adszorpciós aktivitású anyagok közé tartozik. 
Szelektivitása is feltűnően jó, mert a parafin és aromás 
szénhidrogének aktív szénen mért nedvesitési hő 
aránya kb. 1:10. Kísérleteink mégis negatív eredményt 
m utattak aktív szénnel, amennyiben azt tapasztaltuk, 
hogy a pentános olajoldat rosszul nedvesítette az 
oszloptöltetet, adszorpciós hő alig lépett fel és fehér
olajat csak igen kis kitermeléssel kaptunk.

2. A timföld kísérleteink során egyrészt túlságosan 
aktívnak bizonyult, mert az olaj legnagyobb részét 
olyan erővel kötötte meg, hogy annak mintegy 70%-át 
а legerősebb eluálószerekkel sem lehetett eltávolítani, — 
másrészt csak korlátolt szelektivitást m utatott, mert 
fehérolajat egyáltalán nem szolgáltatott.

3. Az aktív bauxit aktivitása a timföldénél jóval 
kisebb, de még mindig túl nagy, mert az olaj 
30%-át ez is eluálhatatlanul ta rto tta  vissza. Szelekti
vitása is rossz, mert fehérolajat ez az adszorbens sem 
szolgáltatott.

4. A derítőföld elválasztóképessége sokkal jobb, 
mint az előzőké, de szemcsenagysága túlkicsiny és ezért 
az oszlop ellenállása túlnagy. (Az analitikai kromato- 
gramm felvétele több napot is igónybevesz.) Céljaink 
szempontjából még mindig túl aktív adszorbens, mert 
az analitikai vizsgálatok alkalmával, az olaj minőségé
től függően 2—10%, igen poláros oldószerrel (alkohol) 
sem eluálható olaj alkatrészt ta rto tt vissza.

5. A szilikagél aktivitása és szelektivitása bizo
nyult a legmegfelelőbbnek az összes adszorbensek közül. 
Benzol-alkohol oldattal a szilikagél oszlopot teljesen 
regenerálni tudtuk, vagyis a felvitt olajat gyakorlati
lag teljes egészében visszanyertük. Szelektivitás szem
pontjából is ez bizonyult а legelőnyösebbnek, mert vele 
értük el а legnagyobb fehérolajkitermelést.

Nem közömbös azonban a szilikagél előkészítésé
nek módja. Számos kísérlet alapján azt találtuk, hogy 
а 10 000-es szitán áteső szemcsenagyságú szilikagél a 
legmegfelelőbb, mert ennél kisebb szemcsenagyság ese
tén az oszlop ellenállása túlzottan megnő, nagyobb 
szemcsék esetén pedig a kapacitás csökken. Fontos 
tényező továbbá a szilikagél víztelenítésének mértéke is. 
Ezt úgy vizsgáltuk, hogy a szilikagélt 3 óra hosszat 
105, 180 és 300 C°-on szárítottuk, majd ecetsavat ad- 
szorbeáltattunk vele és titrálással megállapítottuk az 
adszorbeált mennyiségeket. A 180 C fokon szárított 
szilikagél bizonyult ebből a szempontból a legelőnyö
sebbnek.

3. A hőtök hatása

A hőfoknak az adszorpció menetére gyakorolt 
hatását az adszorpciós izotermák szemléltetik. Ezek fel
vétele vizsgálataink során nagy nehézségekbe ütkö
zött éppen a kenőolajok erősen heterogén volta miatt. 
Tájékoztató adatok nyerése céljából úgy jártunk el, 
hogy több kromatogramm teljesen színtelen és legsöté
tebb színű frakcióit összegyűjtöttük és ezek keverésé
vel állítottuk elő а különböző összetételű termékeket. 
Ez а megoldási mód lényegében a lepárlásnál alkalma
zott kulcsfrakció, illetve az extrakciós számításoknál 
feltételezett határraffinát-határextrakt felfogás ana
lógiájára, az erősen heterogén rendszert kétkomponensű 
rendszerré egyszerűsítette. A színtelen és színes termé
keket különböző térfogatarányban összekevertük és az 
egyes elegyek Pulfrich-fotométeren mért extinkcióját, 
továbbá а refrakcióját megmértük. Az így nyert ada
tok az összetétellel közel lineáris összefüggést mutat
tak. Az izoterma felvétele ezekután úgy történt, hogy 
ismert összetételű elegyeket adszorbeáltattunk ismert 
mennyiségű szilikagéllel s a koncentráció változást az 
extinkció, illetve a refrakció változása alapján számí
to ttuk ki.

Egy orsóolajpárlat 0 C°-on és 20 C°-on mért ad
szorpciós izotermáit tünteti fel a 2. ábra. A görbék az 
elméletnek megfelelően azt mutatják ugyan, hogy a 
koncentrációtartomány túlnyomórészében alacsonyabb 
hőfokon naayobbmértékü az adszorpció, mint magasabb 
hőfokon. Kis koncentrációknál látszólag megfordul 
a helyzet, de ez annak tulajdonítható, hogy a kísérleti 
pontok szórása a hibahatárokon belül esik. Az eltéré
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sek általában, a gyakorlatban előforduló koncentráció 
határokon belül, olyan kicsinynek mondhatók, hogy 
ezek m iatt a hőjolc szabályozása nem látszik szükségesnek. 
Általánosságban a folyamat szobahőfokon végezhető 
és hozamingadozásokat a kisebb hőfokváltozások hatá
sára nem észleltünk.

4. Az oldószerek megválasztása

Oldószerekre a kenőolajok kromatografólása során 
kétféle szempontból van szükség : egyrészt a finomí
tandó olaj hígítására, másrészt az adszorbeált anyag
nak az adszorbensről való eltávolítása végett. A két
féle oldószerrel szemben részben eltérő követelménye
ket támasztunk :

a) A hígító oldószer főfeladata, hogy aránylag kis 
mennyiségben adagolva, kellőképpen csökkentse a 
finomítandó olajpárlat viszkozitását ahhoz, hogy az 
oldatot megfelelő sebességgel vezethessük át a kromato- 
grafáló oszlopon. E célra tehát kis molekulájú oldószert 
kell használni. Az ilyen oldószer egyben kielégíti azt a 
követelményt is, hogy a megválasztandó oldószer 
forráspontja minél kisebb legyen. A fehérolajok ugyanis 
eléggé érzékenyek s egy nagy forráspontú oldószer el
távolításához szükséges magasabb lepárlási hőfokon 
megsárgulnának. Fontos követelmény továbbá, hogy 
az oldószer kevésbbé adszorbeálódjék, mint a finomí
tással elválasztandó anyagok, mert az ilyen oldószerből 
a poláros anyagok jobban adszorbeálódnak. Ebből a 
szempontból a következő empirikus sorrendbe állítot
ták az oldószereket : petroléter — széntetraklorid — 
benzol -— kloroform — aceton -— metanol -— víz — 
piridin. Az oldószerek i t t  lényegében a növekvő pola
ritás sorrendjében vannak, ez a sorrend azt jelenti, 
hogy hidrofil adszorbensen (mint aminő a szilikagél is) 
poláros gyökök legjobban petroléterből, legkevésbbé 
piridinből adszorbeálódnak. (Hidrofób adszorbensen 
fordított a sorrend.) Ezek szerint kis molekulájú, kis 
forráspontú és apoláros oldószerre van a fenti célból 
szükség.

Minthogy laboratóriumi kísérleteinkben üveg
berendezésekben dolgoztunk, e célra a szobahőfokon 
alkalmazható legalacsonyabb forráspontú oldószert, 
a pentánt választottuk ki. Üzemben azonban a pentán 
alkalmazása nem előnyös, mert egyrészt aránylag 
nehezen hozzáférhető, másrészt éppen a szobahőfok
hoz közeledő forrpontja m iatt a regeneráláskor nehéz
séget okoz. Ezért már fémből készült nagyobb labora
tóriumi készülékünkben, valamint kísérleti üzemünk
ben a folyósított kereskedelmi propán-bután gáz hasz
nálatára tértünk át. Ez a pentánnal szemben lényeges 
hátrányt nem jelent, mert a pentán is zárt és nyomás
álló készülék építését teszi szükségessé, viszont a folyós 
gáz előnye, hogy könnyen hozzáférhető, viszkozitás

csökkentő hatása nagyobb, forráspontja pedig kisebb, 
mint a pentáné és ennek folytán kisebb mennyiségre 
van belőle szükség és a lepárlás hőfoka is jóval kisebb 
lehet. Végül kis mértékben a hozamot is javítja, mert 
a gyantaanyagokat aránylag kevésbbé oldja s így 
ezekre vonatkozóan bizonyos kicsapó hatást is tu laj
doníthatunk neki.

b) Az adszorbátum eltávolításéira s így az oszlop 
regenerálására használt oldószernek az előzőtől rész
ben eltérő követelményeket kell kielégítenie. Az ilyen 
oldószerek használhatóságát elsősorban nyilván az 
adszorbátuméhoz viszonyított polaritásuk szabja meg. 
Ebből a szempontból az oldószereket három csoportra 
oszthatjuk :

1. Kiszorító oldószerek azok, melyek polaritása, 
illetve adszorpcióképessége nagyobb, mint az adszorbá- 
tumé ; ezek természetesen már kis mennyiségben is 
gyorsan „leoldják“ az adszorbátumot az adszorbens
ről s annak helyét maguk foglalják el.

2. Kicserélő oldószereknek nevezhetjük azokat, 
melyek polaritása közel egyező az adszorbátuméval. 
Ezek az adszorbátumhoz képest kellő feleslegben alkal
mazva, a koncentráció szabta egyensúlyi viszonyoknak 
megfelelően, fokozatosan helyettesíthetik az adszorbá
tumot. Ilyen szerepet játszik például a xilol az aro- 
szorb eljárásban.

3. Eluáló vagy mosószerek az adszorbátumónál 
kisebb polaritáséi oldószerek. Elvben ezek is használ
hatók az adszorbátum eltávolítására, mert elég nagy 
mennyiségben alkalmazva, az egyensúlyi viszonyokat 
úgy befolyásolhatják, hogy végül gyakorlatilag telje
sen „lemossák“ az adszorbátumot. Ez azonban igen 
nagy oldószermennyiséget igényelne, ezért az ilyen 
típusú anyagot csak az adszorbens szemcséi közötti, 
nem adszorbeált, kevésbbé poláros alkatrészek kioldá
sára használjuk az eljárás azon fázisában, mely magát 
az adszorbciót követi.

Az adszorbátum eltávolítására alkalmazandó oldó
szer megválasztásához az első támpontokat i t t  is a 
nedvesítési hő adatok szolgáltatták. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy minél nagyobb valamely oldószer nedvesí
tési hője, annál tökéletesebben képes helyettesíteni az 
adszorbátumot, feltéve, hogy az oldószer a kiszorítandó 
anyaggal tökéletesen elegyedik. E meggondolás alap
ján több különböző oldószert próbáltunk ki olyan 
módon, hogy az olaj hígítására használt oldószerével 
azonos mennyiségű kiszorító oldószerrel „mostuk á t“ 
az oszlopot s megállapítottuk, hogy ilyen körülmények 

.között az eredeti anyag hány százaléka m aradt vissza 
lemoshatatlanul az oszlopon. A vizsgálatok a következő 
eredményeket szolgáltatták :

Orsóolajból
Oldószer visszamaradó

adszorbátum %
p e n tá n ..................................................... 10
széndiszulfid..........................................  7,3
benzol ..................................................... 5
kloroform ............................................... 1,6
dik lóretán ..............................................  0,5
a c e to n ..................................................... 0,01

Az adatok orsóolajra vonatkoznak és a betáplált anyag 
súlyszázalékban kifejezett leoldhatatlan maradványát 
jelentik. Az adatokat az 1. táblázatban közölt nedvesí
tési hő adatokkal összehasonlítva megállapítható, hogy 
az oldószerek lényegében a szilikagélen mért nedvesítési 
hőik növekedő sorrendjében, egyre tökéletesebben 
képesek az adszorbátumot eltávolítani. A legjobb 
kiszorító oldószer nyilván az aceton, az ennél nagyobb 
nedvesítési hőjű oldószerek az extrakt anyagokat már 
nem oldják.

A megválasztandó oldószernek azonban olyannak 
kell lennie, amely nemcsak az adszorbátumot képes 
minél tökéletesebben eltávolítani, hanem az eljárásban 
alkalmazott hígító oldószerrel önmaga is kielégítő mérték
ben eltéivolitható. Az eljárás ciklusossága ugyanis meg
követeli, hogy az adszorbátum eltávolítása után az 
oszlopot teljesen regeneráljuk és így egy újabb ciklus 
elvégzésére alkalmassá tegyük. A tapasztalat szerint 
erősen poláros kiszorító oldószer, éppen az előzőekben
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közölt elméleti fejtegetéseknek megfelelően, pentánnal 
vagy propán-butánnal, tehát az oldószernél kisebb 
polaritású anyaggal nem könnyen távolítható el, 
illetve az eluálószerből olyan mennyiségeket igényelne, 
ami az eljárás gazdaságosságát rontaná. Ez okból az 
aeetont is ki kellett zárni az oldószerek sorából, mert 
a tapasztalat szerint ez is igen nagy mennyiségű eluáló- 
szert (pentánt vagy propán-butánt) igényelne, ha 
viszont csak mérsékelt mennyiségekkel mosnánk ki az 
oszlopot, a visszamaradt aceton, igen kis mennyiségben 
is, jelentősen rontaná a következő ciklus hatásosságát.

Annak meghatározására, hogy maga a kiszorító 
oldószer mennyiben szorítható ki, közvetlenül nem 
került sor, ehelyett megmértük, hogy az illető oldószer 
alkalmazása esetén mennyi a második ciklus fehérolaj - 
hozama. A tapasztalat ugyanis azt m utatta, hogy az 
első kromatografálási ciklusban a fehérolaj hozam igen 
nagy és a második ciklusban annak megfelelő mérték
ben csökken, ahogy a kiszorító oldószert sikerült vagy 
nem sikerült pentánnal kimosni. A további ciklusokban 
már a fehérolaj hozam gyakorlatilag állandó, illetve 
nem az oldószer minőségétől, hanem a kolonnában 
maradó eluálatlan extrakt mennyiségétől függő mér
tékben, csak lassan csökken.

A vizsgálatokat 100 g szilikagéllel töltött analitikai 
üvegkolonnában végeztük s egy ciklusban az adszor- 
bensen 1 : 1 pentános oldatban 30 g orsóolaj párlatot 
vezettünk át. A kromatogramm pentánnal történő 
kifejlesztése után a vizsgálandó oldószerrel kiszorítot
tuk az adszorbátumot, majd a kiszorításhoz szükséges 
oldószer mennyiségével azonos mennyiségű pentánnal 
regeneráltuk az oszlopot, vagy, ami azzal egyértelmű, 
a kiszorító oldószert a szemcsék közül kimostuk és 
részben deszorbeáltuk. Ezután megismételtük a ciklust 
és a második ciklusban megállapítot tuk a fehérolaj- 
hozamot. Az eredményeket a 2. táblázat mutatja.

2. táblázat

Az eluáló 
oldószer

Adszorpciós hője 
szilikagélen joule 

/g adszorbens

Fehérolaj 
hozam % a 2 . 

ciklusban

Eluálatlan 
maradék a 

kolonnában %

Aceton ............ 56,5 3 0,01
Diklóretán . . . 33,5 51 0,50
Éter ................ 35,2 25 4,80
Benzol ............ 33,9 50 5,00
Széndiszulfid . . 15,1 45 7,33
Pentán.............. 13,0 50 10,00

A táblázat adataiból látható, hogy fenti körülmé
nyek között a legnagyobb mennyiségű fehérolajat a
2. ciklusban diklóretán, benzol és pentán alkalmazásá
val nyertük. Látható azonban az is, hogy a kolonnában 
visszamaradó eluálatlan maradék annál kevesebb, 
minél nagyobb az oldószer adszorpciós hője. A benzol 
által szolgáltatott adatok egyben azt is bizonyítják, 
hogy nem csupán a nedvesítési hő szabja meg valamely 
oldószernek erre a célra való alkalmazhatóságát, mert 
benzol esetén jelentős mennyiségű eluálatlan maradék 
volt az oszlopon. Hasonló okokból nem járt sikerrel az 
aroszorb eljárásból ismert xilol alkalmazása sem, nyil
ván azért, mert az orsóolaj adszorbátuma sokkal polá- 
rosabb alkatrészeket is tartalmaz, mint a benzineké. 
Fentiek alapján a diklóretánt választottuk kiszorító 
oldószerként, mely viszonylag a legnagyobb hozam 
mellett, csaknem teljes kiszorítást biztosít.

Az eddig elmondottak alapján a következő ciklus
folyamatot találtuk a legmegfelelőbbnek :

1. Az olaj hígítása pentánnal 1 : 1 arányban.
2. Az olaj-pentán elegy betáplálása a kolonnába.
3. A kromatogramm kifejlesztése pentánnal.
4. Eluálás diklóretánnal.
5. Regenerálás pentánnal.

5, A ciklusfolyamatot befolyásoló tényezők
A ciklusfolyamat megállapítása után meg kellett 

állapítani azokat a tényezőket, melyek a folyamatot 
az üzem méretezése szempontjából befolyásolják. Ezek a 
következők :

1. Áramlási viszonyok a kolonnában.
2. Az adszorbens kapacitása.
3. A minimális szükséges töltetmagasság.
4. A szilikagél élettartama.
5. A cikhisidő.
6. Az oldószerfogyasztás.
1. Az áramlás sebességére vonatkozóan azt tapasz

taltuk, hogy a porózus közegben való áramlásra ismert 
összefüggések teljes egészükben érvényesek.

2. A maximális terhelhetőségre vonatkozóan a kísér
letsorozatok a legjobb eredményeket akkor szolgál
tatták , ha ciklusonként a szilikagélre számított 30—35 
súly % olajpárlatot tápláltunk be. Ennél kisebb betáp
lálás esetén az olajpárlatra számított hozam nő ugyan, 
de a kolonna kapacitását kevésbbé használjuk ki. Ha 
viszont ennél többet táplálunk be, akkor az olajpár
latra  számított hozam túlzottan csökken.

3. A minimális töltetmagasság a kísérletek tanú
sága szerint viszonylag nem nagy, elvben 16 cm, gya
korlatban célszerűen az oszlopátmérő 2-3 szorosa.

4. A szilikagél élettartamára vonatkozóan azt talál
tuk, hogy a szilikagél mintegy 40 ciklus után lassan ki
merül, ami abban mutatkozik, hogy a kapott fehérolaj 
minősége romlani kezd, gyengén sárgás árnyalatúvá 
válik. Ennek oka abban keresendő, hogy a diklóretános 
kiszorítás után egy kevés extrakt (0,5%) visszamarad 
a kolonnában. Ez az anyag az adszorpció alkalmával 
a kolonna felső harmadában helyezkedik el, kiszorítás
kor azonban fokozatosan a kolonna alsóbb rétegeibe is 
lehúzódik és azokat elszennyezi. Több ciklus után ez 
a lerakodott eluálatlan extrakt már a kolonna leg
alsóbb rétegeibe is lehúzódik s az ezutáni ciklusokban 
kis mennyiségben bár, de belekerül a fehérolajba és 
azt, erős színező hatásánál fogva megsárgítja. A gazda
ságos finomítás megköveteli, hogy a szilikagélt ennél 
nagyobb számú ciklusra tegyük használhatóvá. Ezt 
részben úgy érjük el, hogy a finomító zónát megosztjuk, 
részben pedig azáltal, hogy 40 ciklus után az erősen 
kötött szennyezéseket acetonnal eluáljuk, majd az ace- 
tont diklóretánnal, ezt pedig ismét pentánnal szorít
juk ki.

5. A ciklusidő a megállapított feltételek betartása 
és kellő túlnyomás alkalmazása esetén 90 perc. Ennél 
rövidebb ciklusidő esetén az áramlás oly gyors, hogy a 
szükséges diffúziós folyamatok nem mehetnek végbe 
és így mind az eluálás, mind a regenerálás tökéletlen 
lesz. Nagyobb ciklusidő természetesen a kolonna te l
jesítőképességét csökkenti.

6. A szükséges oldószermennyiség az olajra számí
to tt összesen 500 súly % propán-bután és 300 súly % 
diklóretán.

E helyen kell megjegyeznünk, hogy az eljárás során 
tiszta fehérolaj és kimondottan extrakt jellegű anyagok 
mellett átmeneti típusú, halványsárga olaj is keletkezik, 
melyet a szükségletnek megfelelően vagy az extrakttal 
egyesítünk, vagy külön frakcióként szedünk. Meg
jegyzendő továbbá az anyagok esetleges víztartalmának 
fontos szerepe is. Ez részben a szilikagél aktivitását 
csökkenti, részbeír pedig a diklóretánnal elegyedve, 
annak regenerálásakor sósavat hasít le és így korróziós 
veszélyt okoz. E hátrányok elkerülésére a vizet a rend
szerből a ciklus minden fázisában gondosan ki kell 
zárnunk s ezért mindazokon a helyeken, ahol a vizesedés 
veszélye fennállhat, kalciumkloridos vagy derítőföldes 
szárítókat alkalmazunk.

A finomítóüzem ismertetése
A fenti elvek alapján tervezett kísérleti üzem 

folyamatábrája a 3. ábrán látható. A kísérleti üzemben 
orsóolaj és gépolaj párlatokat kívánunk finomítani 
szilikagél adszorbensen, főként fehérolaj végtermékké, 
könnyű szénhidrogén (propán, bután vagy pentán) 
oldatból, az extraktanyagok diklóretános eíuálásával.

A finomítandó olajpárlatot 1 : 1 arányban a 
hígító oldószerként használt szénhidrogénnel keverő
berendezésben elegyítjük s az oldatot a három sorba- 
kapcsolt adszorber egyikébe tápláljuk be. Az olaj oldat 
mind a három adszorberen áthalad s közben poláros 
alkatrészei a szilikagél adszorbensen megkötődnek.
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3. ábra. Ciklikus adszorpciós kísérleti fehérolajüzem folyamatábrája.

Adott olaj oldatmennyiség átvezetése után a kromato- 
grammot „kifejlesztjük“ , vagyis tiszta hígító oldószert 
vezetünk át az oszlopon és ezzel a szemesék közeiben 
lévő, nem adszorbeált, kevésbbé poláros komponense
ket eltávolítjuk. Az utolsónak kapcsolt adszorberből 
kifolyó anyagot (I. frakció) lefúvató toronyban oldó
szermentesítjük. A lefúvató fenékterméke a készter
mék (raffinát, fehérolaj).

Az adszorbátum eltávolítása végett diklóretánnal 
eluáljuk az adszorbenst. E műveletnél az adszorbereket 
párhuzamosan kapcsoljuk egyrészt a folyamat gyorsí
tása végett, másrészt a célból, hogy az adszorpciós 
szakaszban elsőnek kapcsolt adszorberben lekötött leg- 
polárosabb alkatrészeket ne vigyük át a többi adszor- 
berbe. Az eluálás során az említett első adszorberből 
a legpolárosabb extraktanyagok diklóretános és pen- 
tános oldatát kapjuk ( I I I .  frakció), a másodiknak 
és harmadiknak kapcsolt adszorberből pedig egy sárga
színű középtermék (I I . frakció) ugyancsak diklóretános 
és pentános oldatát nyerjük. Az oldószereket a meg
felelő lefúvató oszlopokban lepárolva, fenéktermékként 
extraktolajat, illetve sárgaolajat kapunk. A három le
fúvató oszlopból távozó oldószerelegyet közös ta r 
tályban gyűjtjük s onnan frakcionáló toronyba táplál
juk be, melynek fejterméke gyakorlatilag tiszta pentán 
(vagy propán-bután), fenékterméke pedig diklóretán. 
A regenerált oldószereket kalciumkloridos vagy szilika- 
géles víztelenítőn át vezetjük vissza a folyamatba.

Az olajban lévő kis mennyiségű, diklóretánnal nem 
eluálható anyagok az első adszorberben halmozódnak 
fel, minek folytán ez 40—60 ciklus után kimerül. Ekkor 
ezen az adszorberen acetont vezetünk át, amely ezeket az 
igen poláros vegyületeket is deszorbeálja. A deszorpció 
után az* adszorberben maradt aceton a további folya
matokat zavarná, ezért élesgőz befúvatásával vagy 
erős diklóretános mosással távolítjuk el. A másodiknak 
és harmadiknak kapcsolt adszorbert csak többszáz 
ciklus után kell ilyen módon regenerálni.

Termékek és termelési adatok
Az orsóolajból előállított színtelen (fehér) és hal

ványsárga olaj technikai és kozmetikai vazelinolaj ként 
közvetlenül felhasználható. A tapasztalat azonban azt 
m utatta, hogy ha ezeket az olajokat 2% füstölgő kén
savval szulfonáljuk, 1—1,5% nafténszulfosava t nyer
hetünk. Mivel ezek az ipar számára értékes anyagok, 
az utólagos savazást már csak ezek kinyerése érdekében 
is érdemes elvégezni. Belső használatú gyógyászati 
olajok esetén az utólagos savazás azért is szükséges, 
hogy a magyar gyógyszerkönyv előírásainak megfe
lelő, kénsavval roncsolható részt nem tartalmazó fe
hérolajokhoz (paraffinum liquidum) jussunk.

Az eljárásnál nyert extraktokra jellemző, hogy visz
kozitásuk a kiindulási anyagénál lényegesen nagyobb 
és egyéb tulajdonságaikban a nafténes eredetű gép

olajokhoz hasonlítanak. Kevéssé ké
nyes gépkenési helyeken jól felhasz
nálhatók.

Az acetonos extrakt az elmélet
nek megfelelően a legpolárosabb al
katrészeket tartalmazza. Barnás-fe
kete színű, ragadós tapintású kép
lékeny anyag, melynek törésmuta
tója lényegesen meghaladja az összes 
egyéb termékekét.

Az ism ertetett eljárással orsó- 
olaj és gépolajpárlatokból nyert fi- 
nomítványok és „kivonatanyagok“ 
(extraktok) vizsgálati adatait a 3. 
és 4. táblázat tartalmazza. A term é
kek adatait egymással és a kiinduló 
anyagéval összehasonlítva megálla
pítható, hogy az eljárás teljesen 
kielégítő mértékben választotta szét 
az alapanyag polárosabb és kevésbbé 
poláros alkatrészeit.

Az előzőekben leírt eljárás sze
rinti munkafolyamatban kialakult 
mennyiségi eredményeket az 5., 6. és

7. táblázat tünteti fel. E táblázatokban foglaltuk össze 
az 1 tonna gyógyászati fehérolaj, továbbá a kozmetikai 
fehérolaj és a sárga vazelinolaj (műszerolaj) előállításá
hoz szükséges anyagok és a keletkezett termékek 
mennyiségét s összehasonlításként a szokásos kénsavas 
finomítás megfelelő adatait is közöltük. A táblázatok 
adataiból egyértelműen megállapítható, hogy a kroma
tográfiás eljárás alkalmazása esetén sokkal kevesebb 
kiinduló anyagra van szükség ugyanannyi végtermék 
előállításához, mint a kénsavas finomításnál. A kén
savas finomítás nagy tehertétele az igen nagymennyi
ségű, értékesíthetetlen, sőt nehezen megsemmisíthető 
savgyanta. Ez a termék adszorpciós finomításnál 
úgyszólván teljes egészében elmarad s az alapolajat 
közel 100%-ban olyan hasznos anyagokká alakítjuk, 
melyek mindegyike a kiinduló anyagnál lényegesen 
értékesebb.

A táblázatokban nem tüntettük  fel azon műve
letek anyagszükségletét, melyek nafténszulfosav ki
nyerése esetén mindkét eljárásnál azonosak (derítés, 
lúgozás, alkoholos mosás). Az összehasonlításkor fentie
ken kívül figyelembeveendő az is, hogy az adszorpciós 
finomítás időtényezője sokkal előnyösebb, mint a kénsavas 
finomításé. A felsorolt termékek kénsavas finomítása 
során egy gyártási periódus időtartama egy hónap, 
kromatográfiás eljárással pedig az ennek megfelelő

3. táblázat
F ehéro laj előállítása paraffinm entes o rsőolaj párla tbó l

Alapanyag Raffinát E xtrakt

D/20 C ° ................ 0,901 0,877 0,966
Lobbanáspont C°. . 167 170 170
Dermedéspont C° . —34 —29 — 40
cSt/20 C ° .............. 40,1 32,0 95,0
E/20 C° ................ 5,34 4,32 12,5
cSt/100 F ° ............ 17,56 14.71 31,77
cSt/50 C ° .............. 10,80 9,50 16,40
E/50 C ° ................ 1,90 1,78 2,47
cSt/210 F ° ............ 3,34 3,13 4,09
E/100 C ° .............. 1,25 1,23 1.31
V. I ........................ +  46 +  72 — 58
Conradsonszám . . . 0,01 0,00 0,20
H am u .................... 0,015 0 0,02
Savszám................ 0,51 0 0,7
Szín ...................... Sötét- Szín- Barna

narancs télén
Refrakció.............. 1,4973 1,4762 1,5241
Jód-brómszám . . . 2,05 0,15 3,30

Acetonnal eluálható extrakt törésmutatója : 1,5632
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4. táblázat
Fehérolaj előállítása paraffininentes gépolajlHÍI

Alapanyag Raff inát Extrakt

D/20 C ° ................ 0,923 0,898 1,040
Lobbanáspont C° . 235 229 241
Dermedéspont C° . —30 —42 ?
cSt/20 C ° .............. 291 170 50000
E/20 0 ° ................ 38,3 22,3 6400
cSt/100 F ° ............ 87,85 57.84 2813,6
cSt/50 C ° .............. 46,3 34.1 675
E/50 C ° .................. 6,14 4,58 88,5
e.St/210 F ’ ............ 8,12 6,79 23,38
cSt/100 C° . . 7,8 6,45 22,0
E/100 C ° ................ 1.63 1,36 3,1
V. I ........................ +  50 +  70 —50
Conradsonszám . . . 0,085 0,013 1,75
H am u .................... 0,02 0 0,12
Savszám ................ 0,7 0,017 0,9
Szín ...................... Sötét- Szín- Sötétbarna

narancs télén
R efrakció.............. 1,5120 1,4874 1,5385
Jód-brómszám . . . 2,50 0,27 4,00

Acetonnal eluálható extrakt törésmutatója : 1,5750

5. táblázat
Egy tonna paraffinum liquidum előállítása kénsavas 

és ciklikus adszorpciós finomítással

Kénsavas finomítás Adszorpciós finomítás

Nyers
anyag

kg
Termek

ka

H
ul

la
dé

k
kg

Nyers
anyag

kg
Termék

kg

H
ul

la
dé

k
kg

Gépolaj ........
Kénsav +

2500 — — 1700 — —
oleum ........

Oldószerveszt.
2400 — — 20 — —

0,5% ........
Paraffinum

— — — '8 — —
liquidum. . . — 1000 — • --- 1000 —

Nehéz gépolaj. — — — — 690 —
Szulfoszappan. — 10 — — 10 —

Savgyanta . .. — — 3890 — — 20
Alapanyagra számított hozam kénsavas finomítás

nál 40%, adszorpciós finomításnál 58% paraffinum 
liquidum.

6. táblázat
Egy tonna kozmetikai fehérolaj előállítása kénsavas 

és ciklikus kromatográfiás finomítással

Kénsavas finomítás Adszorpciós finomítás

Nyers
anyag

kg

Termék
kg

rWvuxt?8
3  bß
w *

Nyers
anyag

kg
Termék

kg

M
X3cő3 bO
w *

Orsóolaj........
Kénsav +

2000 — — 1 5 4 0 — —

oleum ........
Oldószerveszt.

1200 — — 20 — —

0,5% ........ — — — 8 — —

Fehérolaj . . . . — 1000 — — 1000 —

Műszerolaj . . . — — — — 1 5 0 —

Gépolaj ........ — — — — 3 8 0 —  .

Szulfoszappan. — 10 — — 10 —

Savgyanta . .. — — 2 1 9 0 — — 20
Alapanyagra számított hozam kénsavas finomítás

nál 50%, adszorpciós finomításnál 60% kozmetikai 
fehérolaj.

7. táblázat
Egy tonna sárga vazelinolaj (műszerolaj) előállítása cik

likus kromatográfiával és kénsavas finomítással

Kénsavas finomítás Adszorpciós finomítás

Nyers
anyag

kg

Termék
kg

H
ul

la
dé

k
kg

Nyers
anyag

kg
Termék

kg

H
ul

la
dé

k
kg

O rsóolaj........
Kénsav +

1820 — — 1250 — —

o leu m ........
Oldószerveszt.

730 — — — — —

0,5% ........
Alkoholveszt.

— — — 6 — —
1 °L 18 — — — — —

Nátronlúg 2% 36 — — — — —
Műszerolaj . . . — 1000 — — 1000 —
Gépolaj ........ — — — — 250 —
Szulfoszappan — 10 ■— — — —
Savgyanta . . . 1540

Alapanyagra számított hozam kénsavas finomítás
nál 55%, adszorpciós finomításnál 80% sárga vazelin
olaj. Adszorpción finomítás esetén lúgozás, alkoholos és 
vizes mosás, valamint utólagos derítés nem szükséges.

mennyiségű (10 to) fehérolajat 1 to szilikagélt tarta l
mazó adszorberekben 2 és fél nap alatt lehet előállí
tani.

*

Köszönetét mondunk az Intézet vezetőjének, 
dr. Freund Mihály akadémiai tagnak, aki munkánkat 
mindenkor a legmelegebben támogatta.

Munkatársaink közül elismerés és köszönet illeti 
meg Zádori Antal gépészmérnök kartársunkat, a kísér
leti üzem gépészeti terveinek ötletes elkészítéséért, 
továbbá Haeffner Róbert, Fitly Endre és Szabó János 
laboratóriumi művezetőket a vonatkozó kísérletek és 
elemzések elvégzéséért.
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A Cukoripari Kutatóintézet munkájáról
F A L V A Y  A 1 F H É D

A magyar élelmiszeripal i kutatóintézetek sorá
ban 1949 nyarán alakult Cukoripari Kutatóintézet 
az idén ünnepli fennállásának negyedik évforduló
ját. Alakulásakor nem vett át rendszeres, tudo
mányos örökséget : a műszaki feladatok, a tudo
mányos munkamódszerek, az elmélet és gyakorlat 
egységének megvalósítása terén egyaránt az ala
pokig kellett visszanyúlnia. Az elmúlt társadalmi 
rendszer idején egy a cukoripar egészét átfogó 
kutatóintézet működésére gondolni sem lehetett, 
ennek előfeltételeit a felszabadulás, a cukoripar 
államosítása és a szocialista államépítést szolgáló 
népgazdasági tervek teremthették csak meg. Ha 
most, Ötéves Tervünk döntő évében, a kezdeti 
nehézségek leküzdése után, Számot akarunk adni 
munkánkról, elsősorban arról a nagy tudományos 
segítségről kell megemlékeznünk, melyben a Szov
jetunió élenjáró tudománya és technikája révén 
részesültünk. Vezető szovjet cukoripari szakembe
rek látogatták meg Intézetünket és értékes út
mutatásaik alapján szervezettebbé, jobbá tehettük 
munkánkat, népi demokráciánk kormányzata pe
dig lehetőséget nyújtott arra, hogy a kutatási 
terület állandó bővítésével, az Intézet anyagi 
eszközeinek folytonos gyarapításával, korszerű 
módszerekkel munkálkodhassunk változatos és 
évrői-évre növekvő tudományos jelentőségű tema
tikai tervünk teljesítésén. Intézményes, tervszerű, 
szervezett, kollektív kutatómunkánk eddigi ered
ményei alapján talán már ma is elmondhatjuk, 
hogy a cukorrépa tulajdonságaival kapcsolatos 
vizsgálatok, a cukoripari vegyészeti-technológiai és 
gépészeti-technológiai kutatás területén nemcsak 
a hazai ipar adottságaihoz mérten jelentős elméleti 
és gyakorlati eredményekről adhatunk számot, 
hanem e kutatások révén cukorgyári termelékeny
ségi és számos egyéb téren is figyelemreméltó meg
takarítások eredményeződtek.

A cukoripar gyártástechnológiája a legújabb 
időkig majdnem tisztán empirikus elveken nyugo
dott. Az elmúlt száz esztendő cukoripari szak- 
irodalmából szembeszökő módon hiányzik a tuda
tos elméleti kutatás és a problémák tiszta, tudo
mányos megfogalmazása. A korszerű cukoripari 
kutatás feladata éppen az, hogy a cukorgyártási 
folyamatokat úgyszólván „elemi műveletekre“ 
bontsa, és a fizikai és kémiai alapokig vissza
nyúlva, tudatosan, rendszeresen és következetesen 
vizsgálja, ezáltal elvi, # elméleti megalapozást 
nyújtva az eddigi empíriának.

Ebben az összefüggésben mindjárt felmerülhet 
a kérdés, miért kell egy ipari tudományos intézet
nek a cukorrépa, tehát egy mezőgazdasági nyers
anyag vizsgálatával foglalkoznia ? A válasz kettős : 
a cukorgyártási technológiát nagyon jelentős mér
tékben befolyásolja a cukorrépa minősége és tulaj
donságai. Eimek megfelelően vizsgálódásaink irá
nyát az a cél szabja meg, lehet-e, hogyan és mily 
mértékben a nyersanyagra úgy hatni, hogy techno
lógiai tulajdonságai hozzásimuljanak a gyártás

követelményeihez, illetve : hogyan kell megjaví
tani a gyártási technológiát a nyersanyag lényeges 
tulajdonságainak ismeretében?

A gyakorlati válasz így szól : tudvalévő, hogy 
a gyártási cukorveszteségek néhány tizedszázalé- 
kos csökkentése is igen sok vizsgálatot és kutatást 
igényel. Ehhez képest nagyságrendileg lényegesen 
nagyobb mennyiségű cukor sorsa forog kockán 
oly kérdések eldöntésénél, mint amilyen például 
a répafajták egymáshoz rmló viszonyulásának vagy 
az optimális kampánykezdési időpont kérdése. 
A cukorönköltség ilymódon való intézményes 
csökkentésére irányuló objektív kísérleteket a 
múltban soha nem végeztek, viszont kétségtelen, 
hogy a kísérleteknek a korszerű matematikai sta
tisztika segítségével értékelt eredményei cukor- 
gyártási technológiai szempontból is olyan jelentős 
útmutatást adnak, mely egy sorba állítható a leg- 
szabatosabb laboratóriumi kísérleti eredmények
kel.

Ezekután áttérünk munkánk részletesebb 
ismertetésére.

1. Hazai és külföldi cukorrépafajtákkal vég
zett összehasonlító répafajtakísérleteink célja azok
nak a fajtáknak a kiválasztása, melyek különböző 
talajviszonyok mellett és különböző időjárású 
éveken belül — több év átlagában — a terül et- 
egységre vonatkoztatott legnagyobb hasznos 
cukorhozamot adják, s amelyek egyéb tulajdon
ságaiknál fogva gyártási érték szempontjából is a 
legmegfelelőbbek. E kísérletek évről-évre folyta
tódnak, de már az eddigi eredmények alapján is 
a fajták megfelelése tekintetében bizonyos ered
ményeket le lehet vonni.

A répaérési kísérletek célja ezzel szemben az, 
hogy széleskörű megfigyelések alapján a répa 
fejlődésének' menete évről-évre nyomon követhető 
legyen, ahol megint különös jelentőséget tulajdo
nítunk az illető év időjárási tényezői alakulásá
nak. Például az optimális kampánykezdési idő
pontot legbiztosabban ilyen, évek során át gyűj
tött érési adatok birtokában lehet megállapítani, 
s ebből a szempontból az érési kísérletek 
alapvető jelentőségűek. Szervezés és munka
igény tekintetében e kísérletek igen nagyará- 
nyúak: országosan egy évben kb. 6000 minta 
megvizsgálását, több mint 30 000 vegyelemzés 
elvégzését igénylik.

Ugyancsak többéves répatárolási kísérleteink 
viszont arra a kérdésre hivatottak felelni, hogyan 
lehet a kiszedett répa cukortartalmát a gyártás 
tényleges megkezdéséig minél teljesebben meg
óvni. Mint élő növény, a répa kiszedése után is 
lélekzik, ami cukorfogyasztást jelent. Kísérleteink 
elsősorban a lélekzés okozta változásokat vizsgál
ták a hőmérséklet függvényében, külön e célra 
szerkesztett ú. n. respirációs edényekben meg
mértük az egyes répák lélekzésének intenzitását a 
naponta fogyasztott oxigén mennyiségének alak
jában. Az így nyert eredmények, ellélekzett cu
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korra átszámítva teljesen megegyeztek a nagybani 
répatárolási kísérleteknél kapott eredményekkel : 
a hőmérséklet és a cukorveszteség összefüggését 
sikerült egy egyszerű képlettel feltárni. Ezt köve- 
tőleg laboratóriumi kísérletekkel beigazolást nyert, 
hogy a répa gyors beszáradása a normális légzésnél 
fellépő cukorveszteségnél sokkal nagyobb cukor
veszteséggel jár a cukor anaerob bomlása követ
keztében. Ez a következtetés azért fontos, mert 
a kiszedés után általában kis kupacokban tartott 
répa ezáltal gyors száradásnak van kitéve, hiszen 
a felület viszonylag nagy. A száradásos veszteségek 
elkerülésére tehát a cukorrépát kiszedés után 
minél gyorsabban nagy prizmákba kell rakni. 
A nagybani tárolási kísérleteket évről-évre az 
ország különböző helyein végezzük : vizsgáljuk 
a prizmák alakjának, méreteinek, takarási mód
jának befolyását a cukorveszteségre. Kísérleteink 
kiterjednek a különböző módon fejelt répák vizs
gálatára, a prizmák szellőztetésének módjaira. 
Eredményeink révén a cukorveszteséget jelentősen 
csökkentettük : e veszteség mérvére jellemző, 
hogy 0,5% cukorveszteségcsökkentés ezer vagon 
nagyságrendű cukormennyiség megmentését je
lenti.

2. Az optimális kampánykezdési időpont tudo
mányos megállapításának szükségességére az eddig 
elmondottakban többször történt már hivatkozás. 
A répaszedés és a feldolgozási üzem kezdetét a 
múltban többé-kevésbbé a hagyományokra tá
maszkodva, gyakorlati megfontolások alapján 
határozták meg. A tervgazdálkodás követelmé
nyeinek megfelelően célszerűnek látszott a kez
dés időpontjának meghatározását tudományosan 
megfogni. Az Intézetben kidolgozott elméleti 
számítások ebben az összefüggésben azon ala
pulnak, hogy meghatározott termőterületről 
maximális cukormennyiséget juttassunk a gyárba 
feldolgozásra. A gyárba bekerülő cukormennyi
séget lényegileg két tényező befolyásolja egymással 
ellentétes irányban : egyik a répa növekedése, 
cukortartalmának gyarapodása, a másik a tárolás
nál fellépő cukorveszteség. Ha ismerjük a többéves 
répanövekedési görbéket, a tárolási veszteségek 
mérvét, ez adatok birtokában egyértelműleg meg 
lehet határozni egy-egy gyárra vonatkozóan a répa
szedés és feldolgozás kezdőpontját, illetve ezek 
legcélszerűbb időbeli ütemezését. Természetesen 
az ilyenfajta prognózis csak statisztikai jellegű és 
csupán sokéves tapasztalati adatok alapján lesz 
mindenütt eredményesen végrehajtható : viszont 
az elmélet helyes alkalmazásával az évenként 
országosan elérhető cukortöbblet igen jelentős 
mennyiséget tesz ki.

3. A gyártástechnológia területén elsősorban 
a lényerés kérdésével foglalkozunk. Több esztendő 
óta következetesen fejlesztjük a cukorgyári szak
nyelven diffúziónak nevezett központi jelentőségű 
folyamat elméletét. Az elmélet azokra a kérdésekre 
ad választ, mely tényezők és milyen mértékben 
befolyásolják a diffúziós folyamatot és a gyakorlati 
diffúziós eljárást. Kísérleti bizonyítékokat keres
tünk és találtunk annak az elmélet alapjául szol
gáló feltevésnek az igazolására, hogy a cukorrépán 
belüli diffúzióra is érvényesek a diffúzió klasszikus
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törvényszerűségei. Elméletben és gyakorlatban 
megvizsgáltuk a hőmérséklet befolyását a ki lúgzás 
sebességére, azt a kérdést, hogyan változik meg 
a répa szövete a hőmérséklet hatására s hogyan 
válik áteresztővé, és még számos egyéb tényező 
befolyását, mely mind kihat a cukornak a répából 
való kilúgzására. Eredményeink választ adtak az 
ellenáramú diffúzióval kapcsolatos alapvető kér
désekre és gyakorlati kihatásukban biztosítani 
tudják a diffúziós telep oly működését, hogy 
optimális lehúzás mellett lehető jó minőségű leve- 
ket kapjunk s így a gyártás további menetét meg
könnyítsük. Vizsgálati módszert dolgoztunk ki a 
répa kilúgozhatóságának, illetve az erre jellemző 
diffúziós állandónak a meghatározására is. E mód
szer gyakorlati jelentősége — az elméletin kívül —- 
kettős : (a) meg tudjuk vizsgálni a különböző
eredetű, fajtájú, különböző időben kiszedett répa 
kilúgozhatóságát és (b) az üzemben jelentkező 
kilúgzási nehézségek esetén tárgyilagosan el tudjuk 
dönteni, vájjon e nehézségek a nyersanyag minő
ségének, vagy pedig technológiai hiányosságoknak 
a következményei-e s így a figyelmet a hibáztatott 
répáról adott esetben a hibák valódi forrására 
tudjuk irányítani.

4. A cukorrépa gyártási alkalmassága a cukor- 
tartalom, a nemcukor-anyagok és a répa kevéssé 
ismert fizikai tulajdonságainak függvénye. Meto
dikát dolgoztunk ki a legjobb fajta, a legalkalma
sabb érettségi állapot, a répa kolloidtartalmának 
és rugalmassági tulajdonságainak mérésére. Korre
lációt kerestünk továbbá a várható fehércukor
hozam és a tömeges analitikai eljárásokkal meg
határozható nemcukor-csoportok között. A leg
jobb korrelációt a répalevek vezetőképessége és a 
várható melaszhozam között találtuk : a melasz
képződésnél azok az anyagok játszanak döntő 
szerepet, melyek a répalé vezetőképességének is 
főtényezői: az alkáli-ionok.

A cukorveszteségek elleni küzdelem keretében 
igen jelentős kérdés a veszteség mérvének helyes 
kiszámítása. Alapjában véve meglepő, hogy a 
cukorrépa-mintavétel és a behozott répa cukor- 
tartalmának meghatározása elméleti vonalon a 
legújabb időkig tisztázatlan probléma volt és az 
utóbbival kapcsolatos analitikai eljárások terén oly 
hiányosságok voltak, melyeket csak az újabb 
technikai fejlődés nyújtotta lehetőségekkel lehe
tett leküzdeni. A korábban általánosan használt 
melegvizes digesztiós eljárás helyett Intézetünk 
munkatársai szerkesztették meg az ú. n. vágó
keverő készüléket és kidolgozták az avval kapcso
latos analitikai eljárást.

A készülék működése abban áll, hogy meg
felelően kiképzett késeket igen nagy fordulatszám
mal forgatunk egy edényben, mely a felaprítandó 
növényi részeket és az azokat körülvevő folyadékot 
tartalmazza. A kések gyors forgása áramlásba 
hozza a folyadékot, ezáltal a szilárd részecskék 
minduntalan a kések elé sodródnak és felaprítód- 
nak. A késtengely készülékek szerint változóan 
7—14000-t fordul percenként.

Analitikai vonalon elhanyagolt terület volt a 
diffúziós cukorveszteségek pontos meghatározása 
is : a mintavétel kielégítő módszerét és az anali-
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ti kai eljárás meggyorsítását egy aprító-centrifuga 
szerkesztésével oldottuk meg.

A gyári répalaboratóriumok számára is kiala
kítottunk egy répafűrészgépet, melynek révén egy 
50 kilogrammos répamintából 3—4 perc alatt

rozására. A cukorgyári levekben található szerves
és aminosavak kimutatására, a-aminosavak titrá- 
lására, Ca-sók titrálására módszereket dolgoztunk 
ki, melyekkel régen húzódó problémák után tet
tünk pontot. E többéves munka keretében bevált

1. ábra. Részlet az ioncserélő kísérleti üzemből.

mintegy 0,50 kg kása készíthető. E kása cukor
tartalma igen jól egyezik a teljesen felaprított és 
így vizsgált 50 kg répa cukortartalmával.

Jelentékeny analitikai munka takarítható meg 
a cukorgyárból eltávozó mésziszapnak az Intézet 
által kidolgozott helyes mintavétele és korszerű 
vizsgálata révén.

Kidolgoztunk továbbá egy a szárított cukor
répaszelet nedvességtartalmának meghatározására 
szolgáló dielektromos módszert, fotométert szer
kesztettünk a cukor színének objektív meghatá-

kromatográfiai, polarográfiai és egyéb analitikai 
módszerek természetesen egyéb területeken is 
hasznosíthatók.

5. Az eddig szesz- és élesztőgyártásra, vala
mint takarmányozásra használt melasz tartal
mazta cukornak úgyszólván teljes mennyiségét ki 
lehet nyerni a melaszoldatnak ioncserélő eljárással 
való tisztítása révén. Ezzel az eljárással azonban 
nemcsak a répából előállítható fehércukor mennyi
ségét növeljük meg tetemesen, hanem meg tudjuk 
akadályozni a répalevekben található értékes nem-
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cukor-anyagok veszendőbe menését is. Mindevvel 
természetesen együttjár a melasznak úgyszólván 
teljes eltűnése is.

Az ioncserélő eljárás segítségével Magyar- 
ország egy évi répaterméséből száz vagon nagyság- 
rendű mennyiségben kaphatunk hamuzsírt, alma
savat, borkősavat, glutaminsavat, aszparaginsa- 
vat, betaint, stb. és így népgazdaságunk számos 
más iparága jut új nyersanyagokhoz, vagy meglévő 
anyagokat az eddigihez képest lényegesen olcsób
ban tud előállítani.

Alkalmasnajk bizonyult az ioncserélő eljárás 
ú. n. édesszörp vagy műméz gyártására is, aminek 
révén közvetlenül melaszból kellemes ízű, emberi 
fogyasztásra alkalmas termék állítható elő. Kü
lönböző melléktermékek kinyerésére Intézetünk 
dolgozott ki új eljárást, melynek félüzemi méretű 
berendezésen való alkalmazása már folyamatban 
van.

Az ioncserélő eljárás nyújtotta lehetőségeket 
más területeken is eredményesen hasznosítottuk.

6. Az eddigiekben a gyártás fiziko-kémiai- 
technológiai vonalát fejtegettük, melynek előteré
ben a cukorveszteségek elleni harc áll. A gyártás 
szempontjából azonban nincs kisebb jelentőségük 
a gépesítési, energetikai és gépészeti problémák
nak sem.

Arépamozgatás gépesítésének érdekében Inté
zetünk munkatársai szerkesztettek és kedvező 
eredménnyel kipróbáltak egy nagyobb átvételi 
állomásokon alkalmazható és sorozatgyártású Hof- 
herr-traktorra szerelhető répafelmerő- és berakó
gépet. Kisebb átvételi állomások céljaira motoros
targoncát terveztünk, mely a dolgozókat a nehéz 
fizikai munkától mentesíti és a répaberakást nagy
mértékben meggyorsítja.

A  diffúziós-telep munkájának javítása érde
kében ú. n. átemelő szivattyúkat szerkesztettünk, 
melyek révén az egyenletes, maximális gyártási 
ütem a telep munkájának bármely okból előálló 
lelassulása esetén is biztosítható. Iparunkban ez

az újítás rendkívüli gyakorlati jelentőségre tett 
szert.

Behatóan foglalkozunk elméleti és tervezési 
téren a cukorgyárak gőz- és energetikai problémái
val, a bepárlás és a kondenzvízgazdálkodás kér
déseivel is.

7. Édesipari részlegünk eddigi főfeladata a 
csicsókának gyümölcscukorszörppé való feldolgo
zására szolgáló megfelelő eljárás kikísérletezése 
volt. Kutatási munkája kiterjedt a nyersanyag és 
tárolhatóságának vizsgálatára, a lényerésre és a lé
nek különböző módokon— a többi közt ioncserélő 
műgyanták felhasználásával -— történő tisztítá
sára. Az eljárással előállított gyümölcscukor (fruk- 
tóz) eddig olcsó eszközökkel nem volt kitermel
hető. Mint nehezen kristályosodó és a szaharóznál 
édesebb cukornak nagy jelentősége van a meg
felelő nyersanyagokban amúgysem bővelkedő édes
ipar szempontjából. A fruktózszörpnyerési eljárás 
félüzemi kipróbálására szolgáló berendezés fel
állítása folyamatban van.

Kutatási eredményeink átadása az iparnak 
folyamatosan történik és az a törekvésünk, hogy 
az ipar gyakorlatilag mindet fel is használja. 
Jelenlegi számításaink szerint az ipar számára 
érett kutatási eredményeink teljes alkalmazása 
esetén nagyarányú, évenként visszatérő meg
takarítás érhető el. Kapcsolatunk az iparral igen 
szoros, együttműködésünk és kölcsönös segítség
nyújtásunk fejlett. Az Intézet és az egyik cukor
gyár közt létesült külön szocialista szerződésben 
példamutató módon érvényesülnek az egymásra
utaltságunkból fakadó, az elméleti és gyakorlati 
szempontokat helyesen összeegyeztető, sokoldalú 
kapcsolataink.

Feladataink adva vannak. Az a törekvésünk, 
hogy a haladó tudomány és a tényleges gyakorlat 
állandó tanulmányozása révén, fejlett kutató
munkával, mind több, mind jobb, nemzetgazda
ságilag is jelentős eredményt fűzhessünk az eddi
giekhez.

A kísérleti furfurolüzem tapasztalatai
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d ék an y a g o k k a l v a ló  fog la lkozás. A  főcél te rm ész e te sen  
a  szesznek , e ti la lk o h o ln a k  az  e lő á llítá sa , am e ly n ek  a  
jövő  sz e m p o n tjáb ó l fo k o z o tt je le n tő sé g e t a d  a  fe jlődő 
v eg y ip a ru n k  és e lső so rban  a  m ű g u m ig y á r tó  ip a r . a m e ly 
n e k  ép p en  szesz a  n y e rsa n y a g a . N em  v é le tlen , hogy 
élesen  fe lv e tő d ik  u g y a n a k k o r  a  k é rd é s  is, ho g y  m i 
legyen  a  sz e sz g y á rtá s  n y e rsa n y a g a .

A  k lassz ik u s  n y e rsa n y a g o k , m in t a  ré p a , m elasz  
b u rg o n y a , te n g e r i, v a g y  egyéb , k ilá tá s b a  h e ly e z e tt  
m ező g azd aság i te rm é k , m in t a  b a tá t a ,  v a g y  csicsóka 
m e lle tt, f ig y e lm ü n k  a  m ező g a zd aság n ak  ó riá s i m e n n y i
ségben  ren d e lk ezé sre  álló  h u lla d é k a n y a g a i felé fo rd u lt. 
Az e lő b b iek  népéle lm ezés és ta k a rm á n y o z á s  s z e m p o n t
jáb ó l d ö n tő  és n é lk ü lö z h e te tle n  an y ag o k  és sze szg y á rtá s  
c é ljá ra  ig én y b ev en n i ő k e t c sak  a k k o r  és o ly an  m é r té k 
b e n  sz a b a d , a m ik o r  egyéb  n em ze tg azd aság i é rd e k e k  
szükségessé  te sz ik .

A h u lla d é k a n y a g o k a t leg fe ljebb  e ltü z e lté k , v ag y  
veszendőbe m e n te k , de sem m iese tre  sem  h a sz n á l tá k  
fel, h o g y  úg y  m o n d ju k  é rd em ü k  sze r in t.

A m ezőgazdaság i hulladékok?: n ap ra fo rg ó m ag h é j, 
te n g e r ic s u tk a , riz sh é j, riz ssza lm a , len  és kenderpoz- 
d o rja , d o h á n y sa la k , gyapot.m aghéj s tb . s tb . m in d m eg 
an n y i n y e rsa n y a g a  le h e t a  sz e szg y á rtá sn ak , v ag y , ahogy  
a  g y á r tá s  leg fo n to sab b  m ű v e le te  u tá n  m o n d já k  : a  
h id ro líz is  ip a rn a k .

A  S zo v je tu n ió  n a g y  p é ld á ja  ig azo lja , h o g y  a  h id ro 
líz is ip a r  a  s z in te tik u s  sze szg y á rtá s  m e lle t t ,  h á tté rb e  
tu d ja  s z o r íta n i az  egyéb, népéle lm ezési és ta k a r m á n y o 
zási szem p o n tb ó l n é lk ü lö z h e te tle n  n y e rsa n y a g o k  fe l
d o lg o zásá t. D e m íg  a  S zo v je tu n ió b an  a  h id ro líz is  ip a r  
n y e rsa n y a g a , k im e ri th o te tle n  e rdők  b ir to k á b a n  a  fa , 
m i k é n y te le n e k  v a g y u n k  a  m ezőgazdaság i h u lla d é k 
a n y a g o k ra  tá m a sz k o d n i.

A hazai hidrolízis iparnak gazdasági tényezői így 
természetszerűleg mások és a fejlődésének nagyságát,
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ü te m é t ezek  a  h a z a i té n y e z ő k  fo g ják  m eg szab n i. N em  
le h e t a z o n b a n  k é tség es , h o g y  ezen  ú j ip a r  a  S zo v je tu n ió  
seg ítségéve l m ély  g y ö k e re t e re s z t M ag y aro rszág o n  is.

A  h id ro líz is  ip a rn a k  egy  fő  sa já to s s á g a , hogy  a 
szesz m e lle t t ,  m in t  leg főbb  te rm é k  m e lle tt ,  to v á b b i 
o ly an  te rm é k e i is v a n n a k , és le h e tn e k , am e ly ek n ek  
je len tő ség e  az  á lla tta k a rm á n y o z á s , v a g y  v e g y ip a r  szem 
p o n tjá b ó l re n d k ív ü l kom oly . Az e lő b b iek  közé ta r to z ik  
a  ta k a rm á n y é le sz tő , az  u tó b b ia k  k ö z ö tt  v a n  a  fu rfu ro l, 
am e ly n e k  e lő á llítá sáh o z  ép p en  ezen  m ező g azd aság i 
h u lla d é k o k  sz o lg á lta tjá k  a  leg főbb , ta l á n  k izáró lag o s 
n y e rs a n y a g o t. A  h id ro líz is  m á s ik  s a já to ss á g a , ho g y  
ezen  te rm é k e k  a r á n y á t  a  szü k ség le t sz e r in t b izonyos 
h a tá r o k  k ö z ö tt  szab á ly o zn i le h e t.

E z  a lk a lo m m al a  h id ro líz is  ip a rn a k  a  fu rfu ro l 
k e le tk ezésév e l, ille tő leg  g y á r tá s á v a l k a p c so la to s  ré szé 
ve l fog la lkozom  és az  ezzel k a p c so la to s  ta p a s z ta la to k 
ró l k ív án o k  k é p e t a lk o tn i. H a  e m líté s t te s z ü n k  a  h id ro 
líz is  egyéb  v o n a tk o z á sa iró l is, e z t c sak  o lyan  m érté k b e n  
és a z é r t  te sz e m , ho g y  v ilág o san  k itű n jö n , hogy  a  fu r- 
fu ro lg y á r tá s  egyrésze  az egész h id ro líz isn ek  és a n n a k  
ir á n y ítá s á t ,  a  fu rfu ro lh o zam  szab á ly o zásá t, b izonyos 
k e re te k  k ö z ö tt  m a g u n k  sz a b ju k  m eg.

K ü lfö ld i n a g y  h id ro líz is  ü zem e k b en  je le n tő s  m eny - 
n y iség ű  fu rfu ro l k e le tk e z ik  m in t m e llék te rm ék , m ivel 
a  fe ltá ró  a u to k láv o k b ó l le f ú v a to t t  gőzök fu r fu ro lt t a r 
ta lm a z n a k . (N éh án y  t iz e d  száza lék .) I ly e n  ü zem ek  
h a z á n k b a n  m a  m ég  n em  m ű k ö d n ek , e z é r t a  fu rfu ro l 
szü k ség le t b iz to s í tá s á ra , az  önálló  fu r fu ro lg y á rtá s  
p ro b lé m á já v a l is fo g la lkozn i k e lle tt .

A  m á r  e m l í te t t  n y e rsa n y a g o k  közül a  n a p ra fo rg ó 
m aghéj n a g y  m enn y iség b en  az  o laj g y á ra k b a n  k e le t
k ez ik , a  m ag  h a ja lá sá n á l . P e n to z á n  t a r ta lm a  n ag y , 
T o llens s z e r in t  d e sz til lá lv a  15— 16%  fu r fu ro lt a d  lég 
sz á ra z  á lla p o tb a n . A  riz sh é j a  r iz sh á n to lá s  m ellék- 
te rm é k e , é s  k is  fa jsú ly a  m ia t t  m ég  tü z e lé s re  is  a lig  
h a sz n á lh a tó . A  fu rfu ro lh o zam a  12%  la b o ra tó r iu m i 
k ís é r le te k  sz e r in t. A  te n g e r ic s u tk a  p e n to z á n ta r ta lm a  
v iz s g á la ta in k  sz e r in t a  leg n ag y o b b , en n ek  m egfelelően  
22%  a  fu rfu ro lh o zam . A  m ező g a zd aság i lm lladék - 
an y ag o k  k ic s in y  l i te r s ú ly a  a  s z á llí tá sé n a k  k ö ltsége i 
sz e m p o n tjáb ó l je le n tő s . Pl. 1 m 3 n ap ra fo rg ó m ag h é j 
sú ly a  c sak  180— 200 kg.

A fu r fu ro lg y á r tá s sa l k ap cso la to s  m u n k á in k a t a  
k ö v e tk ez ő k ép p en  c s o p o r to s í to t tu k  :

I . F o g la lk o z tu n k  a  fu rfu ro lk e le tk ezé s  k in e t ik á já 
va l.

I I .  L a b o ra tó r iu m i készü lék en  v iz sg á ltu k  a  f u r 
furo l e lő á llítá s  k ö rü lm é n y e it 200— 500 g -ny i m e n n y i
séggel.

I I I .  F é lüzem i g y á r tá s t  v ég ez tü n k  n a p ra fo rg ó h é jja l 
és r iz sh é jja l.

IV . V égül fo g la lk o z tu n k  a  fu rfu ro l sav m en te s itó - 
sének . f in o m ítá sá n a k  kérdéséve l.

A fu rfu ro l k e le tk ezés  k in e t ik á já v a l k ap cso la to s  
e re d m é n y e in k e t, to v á b b á  a  la b o ra tó r iu m i készü léken  
v é g z e tt fu rfu ro le lő á llítá s  e re d m é n y e it m á r  m ás  a lk a 
lo m m al kö zö ltü k . E z e k  ré sz le te s  is m e rte té s é re  e he ly en  
n em  té r ü n k  k i.

I I I .  A  la b o ra tó r iu m i k észü léken  s z e rz e tt  ta p a s z 
ta la ta in k  a la p já n  te rv e z tü k  m eg  a  fé lüzem i b e ren d ezés t. 
E n n e k  leg lényegesebb  része h á ro m  fe l tá ró  a u to k lá v , 
eg y e n k é n t k b . 2 m 3 ű r ta r ta lm ú  acélbó l k é sz ü lt ed én y  
(p e rk o lá to r) , 10 a tm . ü zem n y o m ásra , a  k o rró z ió  m eg 
a k a d á ly o z á sá ra  hom ogén  ó lom béléssel. A z a u to k lá v  
h osszú  h e n g e ra la k ú  és négy  tag b ó l áll. A belső  á tm é rő je  
80 cm , a  k é t h en g e re s  ta g  h o ssza  p e d ig  2— 2 m . A  leg 
a lsó  és a  legfelső  ta g o n  v a n n a k  a  c sa tla k o z á so k  és a  bő 
ü r ítő - , ille tő leg  tö ltő n y ílá so k . A z egyes ta g o k  össze
k ap cso lása  p e rem ek k e l és c sa v a ro k k a l tö r té n ik , és ezek e t 
a  c sa tlak o zó  fe lü le te k e t igen  go n d o san  kell tö m íte n i a  
n a g y  ü zem n y o m ás m ia t t .  T ö m ítő  a n y a g u l a  n a g y  
h ő m é rsé k le t m ia t t  t i s z ta  ólom  lág y u lá sa  fo ly tá n  nem  
felel m eg , e z é rt a  tö m íté s re  v ö rösréz  g y ű rű t  h a sz n á l
tu n k . Az ólom bólés ta p a s z ta la ta in k  sz e r in t a  sav  
h a tá s á n a k  jó l e llenáll, de m e c h a n ik a i ig én y b ev é te lre  
n ag y o n  é rzék en y . H o sszab b  ü z e m e lte té s  u tá n  a z t  a  
je len ség e t ész le ltü k , hogy  az ó lo m ré teg  az  a u to k lá v  
felső részén  m eg v ék o n y o d ik . A z t is ta p a s z ta l tu k ,  hogy  
üzem k ö zb en  az ó lo m szu lfá t ré teg g e l v o n ó d ik  b e , a m e 
ly e t  a  héj m e c h a n ik a i ig én y b ev é te le  á lla n d ó a n  e ltá v o lí t, 
t a l á n  ez is o k a  az  ó lom bélés v é k o n y o d á sá n a k . Az ó lom 
bélés ta r tó s s á g á t  ú g y  b iz to s í th a t ju k , h a  fe lü le té t m e c h a 
n ik a i b e h a tá so k  ellen  tö k é le te se n  m eg v éd jü k , p l. s a v 
álló  k e rá m ia i, v a g y  rézlem ez b u rk o la tta l .  Ü zem b en  is 
b e ig az o ló d o tt az  a  la b o ra tó r iu m i ta p a s z ta la t ,  hogy  
vö rösréz  és b ro n z  h íg  k é n sa v n a k  m ég  n a g y  h ő m é rsé k 
le te n  is igen  jó l e llenáll. A  k ís é r le ti üzem  v á z la tá t  a  
k ö v e tk ező  á b ra  m u ta t ja .

1. ábra. Félüzemi berendezés vázlata

A b e ren d ezés t cellulóz h id ro líz isé re  k é sz í te t tü k . 
Az a u to k lá v o k  felső részén  h e ly ezk ed ik  el a  fu rfu ro l 
e lv eze tésére  szolgáló  c sőveze ték , a m e ly re  a  gőz tö m é n y 
ségének  e llenőrzésére  p ró b a h ű tő t k a p c so ltu n k  rá . A  gőz 
fu rfu ro l ta r ta lm á t  re f ra k to m é te r re l  e llen ő riz tü k . A  t á 
vozó fu rfu ro lgőz  a  tö m é n y ítő  o sz lopba k e rü l, A 20 fene-

k es oszlop fe lü lrő l s z á m íto tt  h e te d ik  tá n y é r já r a  v e z e t
jü k  be a  gőzt. Az osz lopo t k ö zv e tlen  gőzzel f ű tö t tü k .  
A z oszlop te te jé rő l a  fe le rő sö d ö tt gőz k e rü l a  defleg- 
m á to rb a . A  d e fle g m á to rb a n  c se p p fo ly ó so d o n  gőz 
k é t  ré te g re  k ü lö n ü l és k e rü l a  d e k a n tő r  üveghengerébe . 
A d e k a n tő rb ő l az  alsó  ré te g e t képező  n y e rs  fu rfu ro l
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le c sap o lh a tó , nn'g a  f e le t te  lévő  fu r fu ro l ta r ta lm ú  víz 
v is sz a k e rü l az  osz lopba. A fu rfu ro ltó l m e n te s í te t t  
fo lyadék  az  oszlop a ljá ró l k ifo ly v a  sz iv o rn y á n  á t  a  
c s a to rn á b a  k e rü l.

A  fu r fu ro lg y á r tá s ra  szolgáló  h íg  k é n s a v a t k ü lö n  
ta r tá n y b a n  k e v e r jü k  össze. Az i t t  k é s z í te t t  s a v a t 
s z iv a t ty ú  s z á llí t ja  a  n y e rs a n y a g ra . A p e rk o lá to ro k  
alsó  ré szén  s z ű rő b e té t v a n , ezen  á t  e n g e d tü k  le a  hé jró l 
lecsurgó  s a v a t . Az á b rá n  f e l tü n te te t t  g ő ze lv á lasz tó t 
a  h id ro líz isn é l h a sz n á lju k . A  n a g y  h ő m érsék le ten  
le e r e s z te tt  h id ro liz is-ló  a  h ir te le n  nyom áscsökkenés 
m ia t t  sok  g őz t fe jle sz t, am e ly  a  g ő ze lv á la sz tó b an  k ü lö 
n ü l el a  fo ly ad ék tó l. Az á b ra  b a lo ld a lá n  v a n  a  fo rró  
h íg  k é n s a v a t k é sz ítő  b e ren d ezés . A  n a g y  nyom ást! 
180 C°-os fo rró  v iz e t a  n a g y  ta r tá n y b a n  k é sz ítjü k  k ö z 
v e tle n  gőzbevezetésse l. A  fo rró  v íz d u g a tty ú s  sz iv a ty - 
t y ú t  m o zg a t és ez a d a g o lja  a  k é n s a v a t m egfelelő  a r á n y 
b a n , am e ly  a z u tá n  a  fo rró  vízzel k ü lö n  k e v e rő ta r tá n y -  
b a n  e legyed ik . E z  a  k é n sa v  adago ló  b e ren d ezés  k é se 
delm esen  k é sz ü lt el, e z é rt a  h id ro líz isn é l a  k é n sa v a t 
az  eg y ik  au to k lá v b ó l a d a g o ltu k  és a n n a k  m en n y iség é t 
az  á b rá n  f e l tü n te te t t  v íz á llá s m u ta tó v a l e llen ő riz tü k . 
A  fe lsze re lt c ső v eze ték ek  leh e tő v é  te s z ik  a  sav  le e re sz 
té s é t ,  a  sav  b ev e z e té sé t fe lü l, v a g y  a lu l, to v á b b á  a  
gőz b e v e z e té sé t.

A  fu rfu ro l ü zem i g y á r tá s á t  n a p ra fo rg ó m a g h é jja l 
k e z d tü k  m eg. A  g y á r tá s  m ódszere  e lv ileg  u g y a n a z , m in t 
a  la b o ra tó r iu m b a n  h a sz n á l t m ódszer. E g y  a u to k lá v b a  
á t la g  350 k g  n a p ra fo rg ó m a g h é ja t tö l tü n k , in g e n k é n t 
170— 180 k g -o t. A  n a p ra fo rg ó m a g h ó ja t az  a u to k lá v b a  
v a ló  b e tö l té s  u tá n  k igőzö ljük . A  gőzölés u tá n  a  h íg  
k én sav  ta r tá ly b ó l  a n n y i s a v a t  s z iv a tty ú z u n k  b e , ho g y  
a  h é ja t  e llep je . A  fu rfu ro l k e le tk ezéséh ez  elegendő  az 
a  sav m en n y iség , a m e n n y i a  h é jb a  besz ív ó d ik , ille tv e  
r á ta p a d ,  e z é r t a  fölös k é n s a v a t az  á z ta tá s  u tá n  gőz
n y o m ássa l a  k é n s a v ta r tá n y b a  n y o m a t tu k  v issza . Íg y  
k ó n sa v a t ta k a r í t u n k  m eg , m ive l a  k é n sa v  a  h ián y zó  
fo ly ad ék m en n y iség  p ó tlá sa  u tá n  l í jr a  a lk a lm a s  a  fe l
tá r á s n á l  v a ló  h a s z n á la tr a .  A  sav  v is sz a n y o m a tá sa  u tá n  
a  h ő m é rsé k le te t gőz b e h ív á s sa l a  le fu v a tá s  h ő m érsék 
le té re  em e ljü k  s m eg k ez d jü k  a  h iv a tá s t .  A  h iv a tá s t  
m in d a d d ig  fo ly ta t ju k , m íg  a  gőz fu r fu ro l ta r ta lm a  
1%  a lá  esik . A  h iv a tá s t  enné l to v á b b  fo ly ta tn i  m á r  n em  
g azd aság o s . A  fu rfu ro l-gőz  tö m é n y sé g é t tö b b  a u to k lá v  
so rb a k a p c so lá sá v a l m ég  em eln i le h e t ,  de  az  ehhez  
szü k ség es c ső v eze ték  k ís é r le t i  ü z e m ü n k b e n  nem  v o lt 
m ég  fe lszere lv e . A  h iv a tá s i  idő  1— 1 y2 ó ra . A  h iv a tá s  
b e fe je z té v e l a  héj lig n in  és a  ré szb en  f e l tá r t  cellulóz 
t a r ta lm a  m a ra d  v issza . A  cellulóz egy  része  g lükóz 
a la k já b a n  o ld a tb a  m egy . A  m a ra d é k  té r fo g a ta  a  héj t é r 
fo g a tá n a k  k b . fele lesz.

2. á b ra .  A fu rfu ro l k o n c e n trá c ió já n a k  v á lto z á s a  
az  idővel

A m a ra d é k  k iü r íté sé n e k  leg jobb  m ó d sze re  az  lesz, 
hogy  az ü r í tő  n y ílá s t n y o m ás a la t t  k in y i tv a , a  m a ra d é 
k o t m egfelelő  c ső v eze ték en  k e re sz tü l c ik lo n b a  h iv a t 
ju k . E  m ódszerhez  az o n b a n  kü lön leges és k ö ltség es 
n y ílá s-zá ró  sze rk e z e t (gy o rsn y itó ), to v á b b á  m egfelelő  
z á r t  c ső v eze ték  lesz szükséges. E n n e k  a  sze rk eze tn ek  
az  e lkészü lté ig  az  ü r í té s t  a  te l je s  n y o m ásm en te s ító s  
u tá n  végezzük . I ly e n k o r  az  a lsó  fedél k in y itá s á v a l a  
készü lék b en  lévő  m a ra d é k  k iö m lik  és az  e se tleg  b en n e  
m a ra d ó  ré sz e k e t m egfelelő  k a p a ró k k a l tá v o l í t ju k  el. 
E le in te  n eh ezen  m e n t az  ü r í té s . T a p a s z ta la ta in k  sz e r in t 
a  k ö n n y ű  ü r í th e tő s é g  szem p o n tjáb ó l igen  fo n to s  a 
h e ly es  gőzbeveze tés és a  m egfelelő  m u n k a m e n e t b e 
ta r tá s a .

A  le fu v a tá s  a l a t t  a  fu rfu ro l ko n c e n trá c ió  h a m a ro sa n  
a  m a x im u m ra  em elk ed ik , m a jd  la ssan  csökken . A  fu r 
fu ro l k o n c e n trá c ió  v á lto z á s á t  az  idő  füg g v én y éb en , 
a  le fu v a tá s  a l a t t  a  2. á b ra  m u ta t ja .

A  n a p ra fo rg ó h é jja l v é g z e tt e re d m é n y e k e t össze
fo g la lv a , a z t  ta lá l tu k ,  ho g y  100 k g  lég száraz  n a p ra fo rg ó 
m ag h é j á t la g  8,5 k g  n y e rs  fu r fu ro lt a d o t t .  A  n y e rs 
te rm é k  fu r fu ro l ta r ta lm a  92— 94% . Az 1 k g  fu r fu ro lra  
eső  k én sav  fe lh a szn á lá s  0,5 kg , 60 kg  gőz fe lh a szn á lá sa  
m e lle tt .  E z e k  az a d a to k  a  s z o v je t iro d a lm i a d a to k k a l 
is  jó l egyeznek .

R iz sh é jja l is  v é g e z tü n k  ü zem i k ís é r le te k e t. A r iz s 
héj k iseb b  li te r s ú ly a  m ia t t  a  p e rk o lá to rb a  k b . h á ro m 
n eg y ed  ré szn y i a n y a g  fé r t  a  n ap ra fo rg ó m ag h é jh o z  
k é p e s t , 120— 140 k g /m 3. A  le fu v a tá s  id e je  v is z o n t 
a  rizshé j la zá b b  sze rk e z e te  m ia t t  egy  ó rá ra  rö v id ü lt 
m eg . A  m a ra d é k  ü r íté s e  k ö n n y eb b  v o lt ,  m in t  a  n a p r a 
fo rgóm aghéj e se téb en . A  100 k g  lég szá raz  riz sh é jb ó l 
k in y e r t  n y e rs  fu rfu ro lm en n y iség  so k  k ísé rle t á t la g á 
ból 7 k g  v o lt . Az 1 k g -ra  eső k ó n sav  fe lhaszná lás , v a la 
m iv e l m ag asab b , m in t n ap ra fo rg ó m ag h ó j e se tén , 0,6 kg, 
a m i v a ló sz ín ű leg  a r r a  v e z e th e tő  v issza , ho g y  a  rizshéj 
la z á b b  sze rk eze te  m ia t t  tö b b  k é n s a v a t t a r t  v issza  az 
á t i ta tá s n á l .  A  g ő zfogyasz tás  g y a k o r la ti la g  m egegyezik  
a  n a p ra fo rg ó m a g h é jb ó l tö r té n ő  g y á r tá s  gőzfogyasz
tá s á v a l .

K ísé r le te in k  a la p já n  in d u lt  m eg  a  ren d sz e re s  fur- 
fu ro lg y á r tá s  e lőször 16, később  24 ó rás  üzem ben . Az 
ü zem i tech n o ló g ia  te l je se n  m eg eg y e ze tt a  k ísé rle tek n é l 
m e g á lla p íto tt k ö rü lm én y ek k e l. Az üzem i g y á r tá s  n y e rs 
a n y a g a  fő leg  n ap ra fo g ó m ag h é j és k iseb b  m en n y iség ű  
riz sh é j v o lt.

Az e lőzőkben  csak  a  fu rfu ro l g y á r tá s á v a l fo g la l
k o z tu n k  és in d o k o lt, h o g y  a  h id ro líz is  k é rd é sé re  is 
k ité r jü n k . K ísé r le te in k n é l a  fu rfu ro l le fu v a tá s a  u tá n  
v is s z a m a rd t ré sz t h id ro liz á ltu k . A  h id ro líz is t h íg , 
0,8— 1% -os k én sav  ad a g o lá sá v a l v ég ez tü k  180 C°-on 
(10 a tm .) . E b b e n  az  e se tb e n  csak  égy  a u to k lá v o t h a s z 
n á ltu n k  fu rfu ro l g y á r tá s á ra ,  a  m ás ik  k e ttő b e n  a  s a v a t 
k é s z í te t tü k  elő. A  sav ad ag o lás  az  a u to k lá v  te te jé n  lévő 
sav -e lo sz tó n  k e re sz tü l tö r té n t .  Ig e n  fo n to s  az  eg y en le te s  
sav -e lo sz tás , ho g y  a  n y e rsan y ag b ó l eg y en le te sen  tá v o z 
zon  el az  o ld a tb a  m e n t cu k o r. A fo rró  sav  a  h é jo n  á t 
h a la d v a  a  ce llu ló z t fe l tá r ta ,  e k e le tk e z e tt  c u k o ro ld a to t 
a  g ő ze lv á lasz tó n  v e z e t tü k  el a  g y ü jtő ta r tá n y b a . A h id 
ro líz is t k én sav  ad ag o lá s  m e lle tt  m in d ad d ig  fo ly ta t ju k , 
m íg  m in d en  cellulóz o ld a tb a  m egy  és a  készü lék b en  
csak  lig n in  m a ra d  v issza . Az így  n y e r t  cu k o rlé  3— 3,5%  
red u k á ló  c u k ro t ta r ta lm a z ,  am e ly n e k  70— 80% -a  
e r je sz th e tő . A  cu k o rk o n cen trác ió  m egegyezik  a  h id ro 
líz is lev ek  iro d a lo m b an  is e m lí te t t  k o n ce n trá c ió já v a l.

A  n y e r t  lev ek  közv e tlen ü l nem  e rje sz th e tő k , sav  
és egyéb  k á ro s  a n y a g ta r ta lm u k  m ia t t .  E rje sz té s  e lő t t  
gondos e lőkész ítésnek  v e te t tü k  a lá  a z o k a t és így  s ik e 
rü l t  az  e r je sz té s t v é g re h a jta n i. T öbb  k ís é r le tü n k  á t la g é 
ból 100 k g  légszáraz  n ap ra fo rg ó m ag b é j 8— 9 1-es szesz
h o z a m o t a d o t t  a  szokásos 8,5 kg -os n y e rs  fu rfu ro l k i 
te rm e lé s  m e lle tt . A  készü lék b en  v is szam arad ó  lign in  
tö b b fé lek ép p en  h a sz n o s íth a tó , v a g y  b r ik e tte z v e  tü z e 
lésre  h a sz n á ljá k , v ag y  a k tiv sz é n  g y á r tá s á ra  a lk a lm as . 
M űanyagokhoz tö l tő a n y a g k é n t v a ló  fe lh a sz n á lá sá n a k  
k ísé rle te ire  m á r  sz á l lí to t tu n k  lig n in t és ezek  e red m én y e i 
fo g n ak  v á la s z t a d n i az  e z irán y ú  h a sz n á lh a tó sá g ra .

IV . A  készü lékbő l táv o zó  fu rfu ro lgőzök  te k in té ly e s  
sav m en n y iség e t, fő leg  ece t- és h a n g y a s a v a t t a r t a l 
m azn a k , A  le fú v a to t t  gőzök e c e ts a v ta r ta lm a  rö v id  idő
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a l a t t  m a x im á lis  é r té k ig  em elk ed ik , m a jd  fo k o z a to sa n  
csökken . A  h a n g y a sa v  k o n c e n trá c ió ja  a  re a k c ió  ide je  
a l a t t  közel á llan d ó . A  s a v ta r ta lo m  v á lto z á s á t  az  idő 
fü g g v én y éb en  a  k ö v e tk ez ő  d ia g ra m m  tü n t e t i  fel :

Az á tla g o s  sa v k o n c e n trá c ió  m in te g y  2 ,5%  és 
ö ssze té te le  k b . 9 0 %  e c e tsa v  és 10%  h a n g y a sa v . Á  sav- 
ta r ta lo m  te h á t  te te m e s , m iv e l a  fu rfu ro lh o zam  70— 75% - 
n a k  felel m eg . íg y  p l. 100 k g  n ap ra fo rg ó m ag h é jb ó l 
8,5 k g  n y e rs  fu rfu ro l m e lle t t  6— 6,5 k g  e c e tsa v  képződ ik . 
A  n ag y  s a v ta r ta lo m  az ö n tö t tv a s b ó l k é sz ü lt tö m é n y ítő  
osz lopo t k o rro d e á lja , m á s ré sz t igen  m eg n eh e z íti a  s a v 
m e n te s  f in o m íto t t  fu rfu ro l e lő á llí tá sá t. K om oly  g a z d a 
ság i e lő n y t is  je le n t a  sav m en te s ító sn é l k in y e rh e tő  
ece tsav  é rté k e s íté se . A  fu rfu ro l sa v m en te s íté sév e l a  
szo v je t és m ás  iro d a lo m  is fog la lkozik , de  a  kö zö m b ö sítést 
le g g y a k ra b b a n  a  gő zk o n d en zá lás  u tá n ,  cseppfo lyós 
fáz isb an  végzik . K ísé r le te in k n é l o ly an  m eg o ld ás t k e re s 
tü n k , h o g y  a  gőz k o n d e n z á lá sá t k ik ü szö b ö lv e  és az 
ecet sav , ille tő leg  a  k a lc iu m a c e tá to t  tö m é n y  á lla p o tb a n  
n y e rh e s sü k  k i a  fu rfu ro l k á ro so d á sa  n é lkü l.

E lső  m eg íté lé sre  k ed v ező n ek  lá ts z ik  a  m ész te je s  
közöm bösítés, de  a z t  m ellőzn i k e lle tt ,  m e r t  a  fu rfu ro l 
n a g y  h ő m érsék le ten  (100 C° k ö rü l)  a  lúgos k é m h a tá s  
m ia t t  g y o rsan  e lg y a n tá so d ik . L egm egfele lőbb  e ljá rá s 
n a k  a z t  ta lá l tu k ,  ho g y  a  fu rfu ro lg ő z t o ly an  v izes 
m osóoszlopon  v e z e t jü k  á t ,  a m e ly b en  a  m osó v ize t 
b e a d a g o lt m észkőve l á llan d ó an  k ö zö m b ö s ítjü k . A  d a r a 
bos m észkővel tö l t ö t t  e ln y e le tő  osz lopba  csak  an n y i 
v iz e t a d a g o ltu n k , h o g y  az é p p en  e llep je  a  m észkő  
tö l te t e t  a  gőzb u b o rék o k  té r fo g a tá t  is  f ig y e lem b e  véve. 
Az e ln y e le tő  oszlopból tá v o z ó  s a v m e n te s í te t t  fu r fu ro l- 
ta r ta lm i t  gőz k e rü l e z u tá n  a  tö m é n y ítő  oszlopba.

M ó d sze rü n k e t egye lő re  c sak  la b o ra tó r iu m i k é sz ü 
lék k e l p ró b á l tu k  k i. K ísé r le te in k  sz e r in t a  legkedvezőbb  
e re d m é n y t 0,2— 0,3 m /sec . gőzsebességgel k a p tu k , a  
gőzsebesség növelésével az  e lnye lés  h a tá s fo k a  csökken . 
K ísé r le ti e red m én y e in k  a r r a  is r á m u ta t ta k ,  ho g y  leg a 
lá b b  k é t  e g y m á s u tá n  k a p c so lt oszlop szükséges, hogy  
te lje s  sav m en te s íté s  e se tén  m ax im ális  k o n c e n trá ic ó t 
k a p ju n k . I ly e n  e se tb e n  a  s a v m e n te s íté s  95— 98% -os, 
a  k in y e r t  k a lc iu m a c e tá t  o ld a t p ed ig  28— 30% -os. E zen

k ísé r le te in k  a la p já n  te rv e z tü k  m eg  az  ü zem i b e re n d e 
zé s t, a m e ly n ek  k iv ite lezése  je len leg  fo ly a m a tb a n  v an . 
A  sa v m e n te s ítő  b e ren d ezés v á z la tá t  a  k ö v e tk ez ő  á b ra  
m u ta t j a .  ,

4. á b ra .  S a v m e n te s ítő  b e ren d ezés  v á z la ta

E g y es cé lo k ra  n y e rs  fu rfu ro l is  fe lh a sz n á lh a tó  
k ö zv e tlen ü l, de a  leg tö b b  e se tb e n  fin o m íta n i kell. 
E r re  a  cé lra  szak aszo s  m ű k ö d ésű  v á k u u m k é sz ü lé k e t 
h a sz n á ltu n k . A  le p á r lá s t v ák u u m  né lk ü l k e z d tü k  m eg, 
a m ik o r is  a  fu rfu ro l v íz ta r ta lm a  b in e r  k ev e rék  fo rm á já 
b a n  k id e s z ti llá lt  és v ízm en te s  fu rfu ro l m a ra d  v issza , 
a m e ly e t a  v á k u u m  rá k a p c so lá sa  u tá n  le d e sz tillá lv a  
v ilágos sz ínű , t i s z ta  fu r fu ro lt n y e rü n k . A  f in o m ítá s ra  
v o n a tk o zó lag  v é g z e tt ü zem i k ísé r le te k n é l 3— 4 %  m etil-  
a lk o h o ld ú s  e lő p á r la to t n y e r tü n k , am el a c e to n t és m e til-  
a c e tá to t  is ta r ta lm a z o t t .  A  v izes p á r la to k a t  a  k ö v e t
kező  fin o m ítá sn á l h a sz n á lju k  fel.

A  k isüzem i tö m é n y íté s i m ód sze rn é l a  m e tila lk o h o l 
ta r ta lm ú  p á r la t  e lk ü lö n ítése  nehéz . K o rsz e rű  n ag y ü zem i 
fin o m ító  ren d sze rek n é l m á r  a  tö m é n y ítő  oszlopból e l
tá v o l í th a tó  a  m e tila lk o h o lo s  p á r la t .

N ag y ü zem b en  a  fu rfu ro l v íz m e n te s íté sé t fo ly a 
m a to sa n  ké to sz lopos re n d sz e rb e n  végz ik  el. I ly e n  e s e t 
ben  a  v ízm en te s  fu rfu ro l m e lle t t  c sak  k ism en n y iség ű  
m e tila lk o h o lo s  p á r la t  a  m e llék te rm ék .

B efe jezésü l sz a b a d  leg y en  k ih a n g sú ly o z n i a n n a k  
je le n tő sé g é t, ho g y  k ísé rle ti ü zem ü n k  tö b b  m in t félév  
ó ta  ren d sze re sen  g y á r t  fu r fu ro lt és fed ezn i tu d ja ,  v ag y  
leg a láb b  is  t u d t a ,  egyes m ég  sz in té n  k ís é r le ti s tá d iu m 
b a n  lévő  fe lh aszn á ló  üzem ek  sz ü k sé g le té t. A  m egelőző 
é v ek b en  csak  e lm é le tb en  k é sz ü ltü n k  a r r a  a  leh e tő ség re , 
ho g y  a  h a z a i fu rfu ro l is bev o n u l veg y i és egyéb  ip a ru n k  
n y e rs a n y a g a i, v a g y  seg éd an y ag a i közé. A  h a z a i f u r 
fu ro l m eg je lenése  k ö v e te lő én  v e te t te  fel a  fe lh a szn á lá s  
k é rd é sé t.

A z e lm ú lt év  p o z itív  v á la s z t a d o t t  a  k é rd ésre . 
N ő a  fo g y asz tó k  szám a  és nő az egyes fo g y asz tó k  igénye.

A k isü zem  te rm e lé se  m a h o ln a p  m á r  n em  fedezi 
a  s z ü k sé g le te t és ez a  k ö rü lm én y  n a p ire n d re  tű z i a n n a k  
k ib ő v íté sé t, v ag y  a  sz e rz e tt ta p a s z ta la to k  a la p já n  új 
üzem ek  lé te s íté sé t.

P ÁLYÁZATI

E gy esü le tü n k  a  m inőségi, va lam in t m űvele ti m u n k a  
te rü le tén  legjobb e red m én y t fe lm u ta tó  szakosz tá lya , 
m u n k ab izo ttság a  ré szére  p á ly áz a to t h irdet,

A  p á ly áza to n  ré sz t vesz m inden  szak o sz tá ly  vagy  
m u n k ab izo ttság , m elynek  k e re tén  belü l m inőségi, 
ille tve m űveleti m u n k a  folyik,

A m u n k a  eredm ényességét E g y esü le tü n k  M űszaki 
és T udom ányos B izo ttság a  é rtékeli, a  p á ly ad íjak  oda
ítélése felől E gy esü le tü n k  elnöksége dönt.

H I R D E T M É N Y

A  v ég ze tt m u n k a  é rtéke lése  az  egyes szak o sz tá 
lyok á lta l  f. év decem ber 15-ig leadandó m u n k ab eszá
moló a la p já n  tö rtén ik .

A  k itű zö tt pályad íj:

I. díj: 1000,— Ft,
II, d íj: 500.— F t.
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A furfurol feldolgozásának hazai lehetőségei
B E R E G I  L Á S Z L Ó *

A furfurol már több, mint 120 éve ismert 
vegyület, de ipari jelentőségét és nyersanyagként 
való felhasználhatóságát csak az elmúlt húsz 
évben kezdték felismerni. Jurjev, Tyerentyev, 
Sujkin, Adkins, Gilman, Paul nagyjelentőségű 
elméleti és gyakorlati közleményei világszerte 
megindították a furánszármazékok előállítására 
és felhasználására irányuló kutatást, ennek követ
kezményeként cikkek, szabadalmak ezrei jelentek 
meg, melyek a furfurolból számtalan szerves. 
vegyipari termék előállítását tüntetik fel egy
szerűnek és gazdaságosnak.

A furánszármazékokkal kapcsolatos kutatást 
nagymértékben elősegítette a katalitikus hidro- 
génezés technológiájának fejlődése, melynek kö
vetkeztében lehetővé vált egyes furfurol alapú 
szintézisek félüzemi, illetve üzemi megvalósítása.

A furfurolból előállítható termékek között 
alifás és aromás vegyületek egész sorát találjuk : 
alkoholokat, glikolokat, ketonokat, savakat, ami- 
nokat, telített- és telítetlen szénhidrogéneket, 
stb., mely termékek felhasználási területet nyer
nek a műanyag-, ásványolaj-, gyógyszeriparban 
és a szerves vegyipar szinte minden ágában.

E nagy lehetőségek ellenére a centralizált, 
nagy mezőgazdasággal, olcsó energiával és fejlett 
vegyiparral rendelkező országok^ közül csupán 
a Szovjetunióban és az Egyesült Államokban fej
lődött ki jelentős furfurol gyártás, azonban ezek
ben az országokban is elsősorban gyanták gyár
tására és szelektív oldószerként való felhasználás 
céljából. Ha megvizsgáljuk, hogy ezek az országok 
a rendelkezésükre álló mezőgazdasági nyersanyag 
bázist milyen mértékben aknázzák ki furfurol 
gyártásra, láthatjuk, hogy a lehetőségnek csak 
kis hányadát használják fel, így pl. a Szovjetunió 
évi, kb. 180 millió tonna nagyságrendű mezőgaz
dasági hulladékkal rendelkezik, amiből kb. 12 
millió tonna furfurol gyártható, az Egyesült Álla
mokban csak kukoricaszárból évi 1,5 millió tonna 
furfurol lenne előállítható, mely mennyiségek 
mindkét országban a szükségletet sok százszoro
sán felülmúlják. Ezzel szemben az Egyesült 
Államok 1940-ben évi 30,000 tonna furfurolt 
gyártott.

Ezekből az adatokból következik, hogy a 
furfurolnak, mint szerves vegyipari alapanyagnak 
felhasználása világszerte még kutatási stádiumban 
van és éppen ezért a rendelkezésünkre álló kb. 
5000 tudományos közleményt és 3000 szabadal
mat — melyek a furfurol nyersanyag alapú nagy
ipari szintéziseket ismertetik — megfelelő fenn
tartással kell szemlélnünk, hiszen az ismertetett 
eljárások legnagyobb része nagyipari megvaló
sításra még nem került. így  pl. az Egyesült 
Államokban üzemi méretben 1951-ben csupán 
a következő furfurol származékokat gyártották: (1)

furán,
tetrahidrofurán,

* Szerves Vegyipari Kutató Intézet.

furánkarbonsav, 
furfurilalkohol, 
tetrahidrofurfur ilalkohol, 
tetrahidrofurfurilalkohol-oleát, 
hidrofuramid.
Mindebből korai lenne azt a következtetést 

levonni, hogy a furfurolra épített nagyiparnak 
nincs meg a létjogosultsága. A magyarországi 
nagyüzemi furfurol termelés a mezőgazdasági 
hulladékokból gyártandó szesszel párhuzamosan, 
kb. évi 1000 tonnás nagyságrendben valósítható 
meg. Fontos és szükséges feladatunk, hogy bizto
sítsuk ennek az évről évre megújúló nyersanyag
nak felhasználási területét, szem előtt tartva azt, 
hogy termelése szinte korlátlan mértékben fokoz
ható és a világon mindenütt kiapadóban lévő. 
ásványolaj nyersanyagbázis mellett, a jövő leg
fontosabb szerves vegyipari alapanyagát képez
heti.

A hazai furfurol kutatás irányai

Az elmondottakból következik, hogy kutatá
saink célját és jellegét megszabja az, hogy a fur
furol ipari felhasználása még mindenütt kezdeti 
stádiumban van. Meg kell vizsgálnunk az iroda
lomból ismert eljárások hazai bevezetésének lehe
tőségét technológiai és gazdaságossági szempont
ból ; meg kell keresnünk az ismert furánvegyü- 
letek felhasználási területét és meg kell terem
tenünk a lehetőségét annak, hogy számos szer
ves alapanyagot és intermediert furfurol-nyers- 
anyag alapon állíthassunk elő.

É szempontok figyelembevételével kutatási 
feladatunkat három csoportba oszthatjuk :

I. Kis mennyiségben igényelt, fontos közbenső 
termékek előállításának kidolgozása elsősorban a 
gyógyszeripar részére, ahol segítségükkel már 
ipari megvalósuláshoz közelednek új, az eddig 
használtaknál jóval gazdaságosabb eljárások. Az 
e csoportba tartozó furánszármazékok előállítása 
a mennyiségi követelményeknek megfelelően pre- 
paratív jellegű és ennek következtében a felhasz
náló gyógyszeriparban a meglévő, szokásos appa- 
raturákban, különösen beruházás eszközlése nél
kül iparilag valósítható meg. Ilyen termékek pl. 
a furán, dihidropirán stb.

Furán előállítása furánkarbonsav folya
matos, katalitikus dekarboxilezésével történik. 
Összkihasználás furfurolra számolva 80%. (2)

Dihidropirán tetrahidrofurfuri'alkoholból alu- 
míniumoxid katalizátoron kb. 400°-on állítható 
elő. Összkihasználás furfurolra számolva 60%.1 (3)

* A továbbiakban ,,H“ betűvel jelöljük a telített 
furángyűrűt.
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H -H jO
A ljO j

^ 0 ^ CHjOH

II. E csoportba tartozó furánszármazékoknak 
már középipari jelentőségük van. Ezeknek a ter
mékeknek a külföldi irodalom alapján, széleskörű 
felhasználási terület adódik, azonban fontos, hogy 
előállításuk akár preparatív, akár katalitikus 
úton, de egyszerűen, kevés műveletet és energiát 
igénylőén történjék. Szükséges továbbá az el
járások kidolgozásán kívül az előállított termékek 
felhasználási területének kutatása és biztosítása 
is, melyet elsősorban a lakk-, műanyag- és ás
ványolajipar területén találunk meg. A számos, 
tekintetbe jöhető termék közül a legfontosabba
kat említjük :

F uránkarbonsav. Észtereit elsősorban az 
oldószeripar használhatja fel jó oldóképességük 
miatt. Általában magas forrpontúak, tulajdon
ságaikban a diacetonalkoholhoz hasonlítanak, 
kivéve a vízoldhatóságukat, mely igen kicsiny.

A furánkarhonsavat furfurol katalitikus oxi
dációjával, ezüstoxid jelenlétében, meszes-vizes 
közegben állandó levegő felesleg mellett állítják 
elő. A kitermelés 80—90%. (4)

Furnársav, főleg kontakt gyanták készítésére 
használják, igen sok területen pótolja a malein- 
savat.

Előállítása furfurolnak nátriumklorátos oxi
dációjával történik, V20 5 katalizátor jelenlété
ben. (5)

N a C iO j

V *05

H00C— CH
II

HC-COOH

Furilahrilsav, kevert észtereit az illatszer- ipar használja, nátriumsóját PVC stabilizátor- ként alkalmazzák. Közbenső terméke a vinilfurán- nak és a ketopimelinsavnak.Előállítható Perkin szintézissel :
C H r C O  CH? COONq

CHj-CO" ch- ch-coohEnnél azonban előnyösebbnek mutatkozik furilakrolein előállítása furfurol- és (acetaldehid híg, lúgos kondenzációjával, majd a nyert aldehid oxidációja lúgos közegben ezüstoxid katalizátoron furilakrilsavvá. (6)
+ CHj-CHO No OH

CH=CH-CH0

ao ,*<i,o

ch=ch- cho

ch=ch- cooh

Vinilfurán polimerizált állapotban igen jó tulajdonságokkal rendelkezik : rugalmas és kiváló tapadású. Stirollal, butadiénnel stb. jó minőségű koopolimerizátumokat ad.
Furilakrilsavból katalitikus dekarboxilezés- 

sel — a furánhoz hasonlóan — igen jó kitermelés
sel állítható elő. (7)

CH=CH-C00H

CuÖ' + COj 
CH=CH,

Maleinsav. Különösen a műanyagipar hasz
nálja fel alkid és kontakt gyanták készítésére.

Nagyipari előállítását külföldön benzol- vagy 
krotonaldehid alapon valósították meg, a furfurol - 
ból kiinduló eljárás legfeljebb félüzemi kipróbá
lásra került csak.

A furfurol gőzöket V20 s •—• MoO,.j katalizáto
rokon átvezetve, nagy levegő felesleggel malein- 
savanhidrid keletkezik, ami a jelenlévő vízzel 
maleinsavvá alakul át. Kitermelés : 65—75%
furfurolra számolva. (8)

III. Ebbe a csoportba olyan anyagokat sorol
hatunk, melyek évi, kb. 100 tonnás nagyságren- 
ben gyártandók. Ezek rendkívül fontos közbenső- 
és végtermékei a műanyag- és a szerves vegyipar
nak, s így felhasználási területük biztosítottnak 
látszik.

Gyártásuk több lépéses szintézisekre, nagy
nyomású, vagy gőzfázisú katalitikus reakciókra, 
tehát általánosságban nagy beruházást igénylő 
eljárásokra épül. Számunkra természetesen nem 
közömbös, hogy ezek az eljárások mennyire 
gazdaságosak, milyen kihasználással valósíthatók 
meg és milyen technológiai problémákat vetnek 
fel. Ezért kutatási irányelvként a nagynyomású 
reakcióknak megkerülését tűztük ki célul minden 
olyan esetben, amikor az lehetséges, gazdaságos 
és műszakilag is korszerűnek nevezhető. így  pl. 
lehetségesnek látszik a nagynyomású hidrogéne- 
zési reakcióknak — a hazai viszonyokat figyelembe 
véve sokkal egyszerűbb — gőzfázisúakkal való 
helyettesítése, furfurilalkohol, metilfurán, tetra- 
hidrometilfurán előállítása esetében, de kutatá
sainkat kiterjesztjük tetrahidrofuránnak és tetra- 
hidrofurfurilalkoholnak ilyen módon történő készí
tésére is.

Ugyancsak itt vetődik fel a műszál gyártási 
probléma is, hiszen a sok cikkben ismertetett 
furfurolból kiinduló nylon szintézist — amit 1947- 
ben jelentettek be először — számos hátránya miatt 
mindezideig sehol sem alkalmazzák, mert az 
acetilénből, vagy fenolból kiinduló nylon eljárás 
gazdaságilag sokkal előnyösebbnek mutatkozik.

Nem hanyagolható el a műgumi kérdés sem, 
annak ellenére, hogy az alkohol olcsóbb nyers
anyagnak mutatkozik, viszont furfurol alapon 
minden szükséglet kielégíthető lenne.

Vizsgáljuk meg tehát részleteiben a fent vá
zolt problémákat.

0
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I . Nagynyomású hidrogénezéssel előállított fontosabb 
f uránszármazékok

Furfurilalkohol. Savas kondenzációval jó mi
nőségű, sav- és lúgálló gyantát ad, formaldehiddel 
kondenzálva elterjedten használt, hőre kemé- 
nyedő gyanta készíthető belőle, amely —- a gyár
tás bevezetése esetén — nagymennyiségű fenol 
megtakarítását tenné lehetővé. (9)

Németországban a háború alatt a furfuril- 
alkoholnak, tetrahidrofuránnak és anilinnak a 
keverékét Ergol néven a V, és V2 rakéták hajtó 
anyagaként használták. (10)

Furfurilalkoholból metanolos közegben, híg 
sósavval levulinsav készíthető. (11)

Előállítása furfurol hidrogénezésével, rézoxid- 
kromoxid katalizátor jelenlétében, 100—150 atm. 
nyomáson, 140—160°-on, 90—95%-os kihaszná
lással megy végbe. (12)

H í
C u-C r

Ez a hidrogénezés lefolytatható gőzfázisban 
atm. nyomáson is, alkáli földfém-oxidokkal stabili
zált rézoxid-krómoxid katalizátor segítségével. 
Ennek a reakciónak legkedvezőbb hőmérséklete 
130—140°, mert e fölött a reakció a metilfurán 
keletkezése irányába tolódik el. (13)

Tetrahidrofurfurilalkoliol. Észtereit az oldó
szer- és lágyítóipar használja jelentős mennyiség
ben. Kiindulóanyaga számos szintézisnek : akril- 
sav, | dihidropirán, glutársav stb. (14)

A tetrahidrofurfurilalkoholt Raney-nikkel ka
talizátor jelenlétében, kb. 80—120 atm. nyomáson, 
100°-on, hidrogénezéssel állítják elő furfurilalko
holból. (15)

Előállítását gőzfázisban — tudomásunk sze
rint — eddig sehol nem valósították meg, habár 
ennek lehetősége is fennáll.

Tetrahidrofurán. Legjobb oldószere a PVC-nek 
és a cellulóztriacetátnak, aránylag magas forr- 
pontja miatt (67°) előnyösen használható oldószer
ként a Grignard reakciókban. Ez utóbbi felhasz
nálási területe különösen fontos lehet a szilikon 
gyártásánál éter helyett. Kiindulási anyaga lehet 
a műguminak. (16)

Előállítása iparilag V4A acél autoklávokban, 
furánnak Raney-nikkel katalizátor jelenlétében 
való hidrogénezésével, 100 atm. nyomáson, 130°-on, 
95%-os kihasználással történik. (17)

E hidrogénezési reakciót gőzfázisban Sujkin 
és Bunyina tanulmányozták és megállapították, 
hogy kevéssé aktív Raney-nikkel katalizátoron, 
80—120° között átvezetve a furán gőzöket, tetra- 
hidrofurán aránylag jó hozammal keletkezik. 
A katalizátor élettartama azonban igen rövid. (18) 

Alifás alkoholok és diolok. A furánszármazé
kok hidrogénezése 250—300 atm. nyomáson, 
200° feletti hőfokon, a furángyűrű felszakítását 
eredményezi. Pl. a furfurilalkoholból rézoxid- 
krómoxid katalizátor segítségével, metilfurán mel
lett, jelentős mennyiségben keletkezik 1-pentanol, 
1,5-pentandiol és 1,2-pentandiol. (19)

Tetrahidrofurán további hidrogénezésével, 
redukált nikkel katalizátoron, hasonló kísérleti 
körülmények között, n-butanol állítható elő.

E gyűrűszakítási reakcióknak lefolytatása 
gőzfázisban is lehetséges, azonban ezen a téren 
igen kevés irodalmi adattal rendelkezünk.

2. Műszál előállítása furfurolból
A nylon 66 és a kaprolaktám a legismertebb 

műszálak, melyeknek furfurolból való előállítása 
számos külföldi szabadalomból és cikkből isme
retes.

Nylon 66 szintézise a következő reakcióegyen
letek ' szerint történik :

CICHjCH,CH,CH.CI ----- 2— ------- -- NCCH,CHjCHjCH.CN

NCCH.CHjCHjCH.CN
HOOCCHi CHjCH.CHjCOOH 

- HjNCHjCHjCHjCHjCHjCHjNH.

E szintézis legfőbb nehézségei a következők : 
a furán előállításánál alkalmazott cink-mangán 
kromit, vagy cink-vas kromit katalizátor élet
tartama kb. 200 óra és regenerálás nélkül csupán 
8 órás üzemszakaszokat tesz lehetővé. A kihasz
nálás nem haladja meg a 70%-ot. (20) Nyilván
való, hogy a katalizátor élettartamának lényeges 
megnövelése és a kihasználás emelése nélkül ez a 
katalitikus dekarbonilezés nem válhat ipari eljá
rássá. Ezért ideiglenesen előnyösebbnek látszik 
az I. és II. pontban ismertetett két lépéses furán 
eljárás, mely sokkal kisebb beruházást igénye], 
félfolytonossá tehető és kb. 80%-os összkihaszná- 
lással megy.

A tetrahidrofurán gyártását fent, mint tech
nológiai problémát már tárgyaltuk.
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Az 1,4-diklorbután készítése tetrahidrofurán- 
ból, sósav és kénsav jelenlétében, 20 atm. nyo
máson, kb. 200°-on történik. Az irodalom szerint 
az elegy korróziójának csupán a tantálbélésű 
reaktorok állnak ellent. (21)

Adipodinitril nyerése 1,4-diklorbutánból nát- 
riumcianiddal, majd ennek hidrolízise adipinsavvá, 
nem jelent különösebb problémát, viszont a di
nitől redukciója hexametilendiaminná, 100°-on, 
100—200 atm. nyomást igényel. (22)

Természetesen ez a sok lépéses szintézis nem 
vezethet olcsó műszálhoz, ezért nagyjelentőségűek 
Reppe kísérletei (16, 23), ki tetrahidrofurán és 
szénmonoxid reakciójából, nikkelkarbonil és nik- 
keljodid jelenlétében, 200—300° között, 200 atm. 
feletti nyomáson, közvetlenül adipinsavat nyert.

Azonban ez a rendkívül elmés és új eljárás 
sem került nagyipari megvalósításra, elsősorban 
szerkezeti anyagproblémák miatt. Lehetséges, 
hogy más katalizátorral, pl. bortrifluoriddal dol
gozva nemcsak a korrózió problémáját lehetne 
kiküszöbölni, hanem az eljárás maga is gazdasá
gosabb lenne, mert a körülményes nikkel vissza
nyerés is elkerülhetővé válna.

A kaprolaktám előállításának elvi alapjait is 
Reppe fektette le. A reakcióban 200° alatti hőmér
sékleten tetrahidrofuránból és 'Szénmonoxidból 
deltavalerolakton keletkezik, kb. 80%-os kihasz
nálással, de igen alacsony konverzióval. A laktont 
4-ciánvaleriánsavvá alakítja át, majd Raney- 
kobalt jelenlétében végzett redukcióban kaprolak- 
támot nyer. (16)

diaminná való átalakítás a ketopimelinsavdinit- 
rilből nagy nyomáson történik. (6)

- ch=ch- cooh

CHjCH,C0CH,CHj

I I
COOCjH, COOCjH,

CH.CH.COCHXH,

I I — -
COOCjH, GOOCjHj

HOOCCHJCH2COCHICHICOOH ——  

NC CHjCHjCOCHjCHjCN -  ....

Н00С снгсн,сосн,сн,соон

-  NCCHjCHjCOCHjCHjCN 

H,NCH,CH;CH,C0CH,CH,CH,NH1

3. Műgumi-gyártás furfurolból
Ismeretes, hogy Németországban a háború 

alatt tetrahidrofuránból, illetve 1,4-butándiolból 
gyártottak butadient. Az eljárást nem furfurolra, 
hanem acetilénre építették. (24)

^CH + HC=CH + HC^5 
h '  I 44 H

HOHjC — C S C  —  CHjOH

HOHjC -  H2C — CHj- CHjOH
I *2H,0

HjC =  H C - CH =CHj

Furfurolból kiindulva furán, illetve tetrahidro
furán előállítható, de a műszál kérdés tárgyalásá
nál már említett nehézségek még hosszú ideig 
akadályozni fogják ennek az eljárásnak ipari meg
valósítását. Viszont számos cikk és szabadalom 
számol be — a furfurolból is nyerhető — 1,3-pen- 
tadien (piperilen) felhasználásáról, igen jó minő
ségű műgumi gyártására. Az 1,3-pentadien a 
következő úton készíthető furfurolból. (25)

NCCHjCHjCHjCHjCOOH ■CHj.

Megállapíthatjuk, hogy ezek a műszál gyár
tását célzó eljárások rendkívüli technológiai igé
nyekkel lépnek fel, és lényegileg kiinduló pont
juknak a ma még aránylag körülményesen nyer
hető tetrahidrofuránt választják.

A technológia egyszerűsége miatt felmerülhet 
műszálnak ketopimelinsavból való előállítása is, 
azonban irodalmi adatok alapján nem állapítható 
meg, hogy ez a műszál milyen tulajdonságokkal 
rendelkezik. Egyes utalások szerint a nylon gyár
tásánál a ketopimelinsavat csupán mint adalék
anyagot használják.

Előállítása furilakrilsavnak sósavas etilalko
hollal való reakciójával történik, amikoris keto- 
pimelinsavas dietilészter keletkezik. Ez utóbbinak 
elszappanosításával ketopimelinsav nyerhető. A

H,C=CH-CH-CH 1 I
CH,

Az első reakcióban feltüntetett metilfurán 
igen jó hasznosítással nyerhető furfurol hidrogéne- 
zésével gőzfázisban, a furfurilalkohol előállításánál 
is használt rézoxid-krómoxid katalizátor segítségé
vel, melyet aktivszén hordozón lehet alkalmazni: 
200—250°-on 2-metilfurán (szilván) keletkezik. 
Igen lényeges szempont a hazai furfurol feldolgozó 
ipar szempontjából, hogy a fontos közbenső ter-

n
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méknek tekinthető furfurilalkohol és a 2-metil- 
furán egymás mellett és tetszés szerinti arányban 
állítható elő, csupán a hőfok és a tartózkodási idő 
megfelelő beállításával.

A metilfuránnak tetrahidrometilfuránná való 
átalakítása, ugyancsak gőzfázisban 140°-on ját
szódik le, nikkel katalizátorokon. A kihasználás 
kb. 75% ; melléktermékként metipropilketon és 
szekunder amilalkohol keletkezik. (Az így nyert 
tetrahidrometilfurán a tetrahidrofuránhoz hason
lóan oldószerként alkalmazható és külföldön re
pülőgépmotor adalék anyagnak is használják 
74-es oktánszáma és megfelelő illékonysága miatt.)

Az 1,3-pentadien katalitikus dehidratálással 
készül tetrahidrometilfuránból. A rendelkezé
sünkre álló irodalmi adatok szerint ezt a reakciót 
csupán 30%-os hozammal sikerült lefolytatni. 
Valószínű, hogy a reakció körülményeinek meg
felelő beállításával ez a hozam 60%-ra emelhető 
lesz.

A fentiek figyelembevételével évi 1000 tonna 
pentadien anyagdiagrammja a következő :

Furfurol (4,080 tonna)
I

Metilfurán (2,800 tonna)
60% kihasználás

Metilpropilketon Tetrahidrometilfurán (2,100 tonna) 
Szék. amilalkohol | 75% kihasználás

(700 tonna) 1, 3-pentadien (1,000 tonna)
60% kihasználás

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy á fur
furol igen fontos alapanyaga lehet a magyar szer
ves vegyiparnak, ha a kutatások nemcsak az 
eljárások kidolgozására korlátozódnak, hanem az 
előállított termékek felhasználási területének fel
tárását is feladatunknak tekintjük.
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MŰSZAKI  SZEMLE

Fényellenállások
Az ólomszulfidos fényeüenállásokkal elért eredmé

nyek nyomán igen nagy az érdeklődés az ilyen típusú 
fényelemek iránt. A lendngrádi műszaki fizikai intézet 
(LFTI) mesterséges bizmutszulfidos fényelemekkel 
végzett eredményes kísérleteit ismerteti a szerző, B. T. 
Kolomijec.

Dobos D.
(Elektricsesztvo. 1949. március, 57—62. old.)

Szíjak elektromos feltöltődésének megakadályozása
A szíjak elektromos feltöltődése majdnem mindig 

megfigyelhető és annál nagyobb, minél nagyobb a szíj 
ellenállása. Ennek oka nem a tárcsán való csúszás, 
nanem a változó nyújtás és hajlítás. Mivel ez a fel- 
töltödés, amely 80 kV-t is elérhet, szikra útján rob
banáshoz vezethet, lehetőséghez képest megszünte
tendő. Ez kolloid grafit szuszpenziójával kiképezhető 
film útján érhető el.
M. Findeisen: Chem. Techn. 1953, 455.
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N agy m o lek u lá jú  anyagok m olek u lasú lyán ak  m eghatározása  
ultracentrifuga  és d iffú ziós k észü lék  seg ítségével

1 I Á R Á N Y  M I H Í L Y N É  i s H E G E D Ű S  L Á S Z L Ó

A molekulasúly meghatározás, a molekula alakjá
nak és nagyságának ismerete az ipar és tudományos 
kutatás számára egyaránt fontos probléma. Nagymole
kulájú anyagok molekulasúlyát a klasszikus fiziko- 
kémiai módszerekkel (fagyáspontcsökkenés stb.) már 
nem tudjuk meghatározni, ugyanis ezekből képtelenek 
vagyunk olyan megfelelő mólkoncentrációjú oldatot 
készíteni, mely mérhető változást (pl. mérhető hőmér
sékletkülönbséget) idéz elő. Nagymolekulájú anyagok 
molekulasúlyát meghatározhatjuk a szedimentációs 
és diffúziós állandók együttes ismeretéből, valamint a 
fényszóródáson és ozmózis nyomáson alapuló mód
szerekkel. A szedimentációs és diffúziós állandók segít
ségével nemcsak az anyag molekulasúlyának abszolút 
értékét kapjuk meg, hanem a részecske alakjáról, sőt 
abszolút méreteiről is képet nyerünk. Ezenkívül, poli- 
diszperz anyagok vizsgálatánál a molekulasúly eloszlás
ról, a komponensek mennyiségi összetételéről is fel
világosítást kapunk. Mint e módszer előnyét megemlít
jük még, hogy a szedimentációs és diffúziós kísérletek
hez csak néhány ml igen alacsony mólkoncentrációjú 
anyag szükséges. Az alábbiakban leírjuk a szedimentá
ciós és diffúziós vizsgálatok elméletét és gyakorlatát.

1. A szedimentációs állandó

Folyadékban szuszpendált részecskék, ha sűrűsé
gük nagyobb az oldószerénél, a gravitáció hatására 
általában leülepednek. Ezt a jelenséget már évtizedek
kel ezelőtt felhasználták a részecskék tömegének méré
sére, ugyanis az ülepedés sebessége a részecske tömegétől 
is függ. A számításokhoz szükséges a részecskék súrló
dási együtthatójának és sűrűségének, illetőleg a szusz- 
pendáló közeg sűrűségének ismerete is [1, 2]. Ilyen 
módon csak aránylag nagyméretű részecskék tanulmá
nyozhatók, míg kisebb részecskék kiülepítéséhez a gra
vitációnál nagyobb térerőre van szükség.

A gravitációnál nagyobb térerőt az oldat forgatá
sával, a centrifugális erő révén lehet elérni. Ilyen irány
ban úttörő kísérleteket végzett Dumanszki orosz tudós, 
az 1910-es években [3]. Dumanszki kísérleteit a jól
ismert laboratóriumi centrifugákkal végezte.

Kolloid nagyságrendű részecskék ülepedését már 
a Brown-mozgás is gátolja, ezért kiülepítésükhöz nem 
elegendő a közönséges centrifugákkal elérhető térerő. 
Svedberg és munkatársai szerkesztettek elsőízben olyan 
magas fordulatszámú centrifugát, melynek centrifugá
lis erőterében már a kolloid részecskék is kiülepednek. 
Az ilyen magas fordulatszámú centrifugákat (10 000 
ford/perc felett), melyekben az anyag ülepedése forgás 
közben is megfigyelhető, u l t r a c e n t r i f u g á k n a k  ne
vezzük.

Az ülepedés sebességére jellemző a szedimentációs 
állandó (s), mely a részecske egységnyi idő alatt, egy
ségnyi térerő hatására bekövetkező elmozdulását adja 
meg :

d x  1 
d t  t j2x  ’ ( 1 )

ahol t az idő, to a centrifuga szögsebessége (o> =  2 jid, 
ahol v a fordulatszám), x  a részecske távolsága a forgási 
középponttól és co'~x az egységnyi látszólagos tömegre 
(1. később) ható centrifugális erő, melyet centrifu
gális térerőnek nevezünk.

Gyakorlatilag természetesen nem egyes részecskék 
mozgását figyeljük meg. A centrifugális túrerő hatására 
ülepedni kezdő anyag s az oldott részecskéktől meg
tisztult oldószer közt hatérróteg alakul ki, melynek 
vándorlási sebessége megegyezik a részecskék vándor
lási sebességével. így a továbbiakban meg kell határoz

nunk különböző időpontokban a határrétegnek egy 
fix ponttól : a forgási középponttól való távolságát. 
Tekintettel arra, hogy a határréteg véges kiterjedésű, 
s hogy elkerüljük a távolságmeghatározás bizonytalan
ságát, mindig a határrétegnek egy fix pontjával szá
molunk, azzal a ponttal, ahol legnagyobb a kon- 
centrációgrádiens. Tehát a szedimentációs állandót a 
határréteg különböző időpontokban elfoglalt helyzeté
ből határozhatjuk meg. Az (1) egyenletben a szedimen
tációs állandó kifejezésében differenciális mennyiségek 
szerepelnek. Ahhoz, hogy mérhető, véges értékeket 
kapjunk, az (1) egyenletet integrálnunk kell :

In —
X n

cú~ {In ô) ( 2 )

illetve jó közelítéssel (a (2) egyenlet logaritmikus tényező
jét sorbafejtve és a magasabbrendű tagokat elhanya
golva) :

2 (xn —  x 0)

a -  (x n +  x 0) (tn —  t 0)
(3)

ahol x 0 a határréteg távolsága a forgási középponttól 
t 0 időpontban, x n pedig a határréteg helyzete tn idő
pontban.

Az ülepedés sebessége, tehát a szedimentációs 
állandó értéke is, fordítva arányos az oldószer viszko
zitásával és függ annak sűrűségétől is. A viszkozitás és 
sűrűség pedig a hőmérséklet függvényei. Ezért a külön
böző oldószerekben, illetve a különböző hőfokon mért 
szedimentációs- állandókat egy közös alapra : vízre 
mint oldószerre és 20,0 C°-ra vonatkoztatjuk a követ
kező összefüggés alapján [4] :

o
S 2 0  — S t

V t

rf'2.
1 F20 Ö20 'l
1 — VtQt) (4)

ahol s»0 a vízre és 20 C°-ra vonatkoztatott szedimen
tációs állandó,

st a nyers szedimentációs állandó, adott oldó
szerben és í°-on,

•gt a használt oldószer viszkozitása i°-on, 
rjg0 a víz viszkozitása 20 C°-on,

V t az oldott anyag parciális fajlagos térfogata 
t°-on,

F 20 az oldott anyag parciális fajlagos térfogata 
20 C°-on,

Qt a használt oldószer sűrűsége í°-on, 
ego a víz sűrűsége 20 C°-on.

A vízre és 20 C°-ra vonatkoztatott szedimentációs ál
landó arányos a molekulasúllyal, ezért néhány más 
méréssel kombinálva felhasználható kolloidálisan oldott 
anyagok molekulasúlyának meghatározására.

A kolloid részecskére ható centrifugális ■ erő ( K )  
egyenlő a részecske látszólagos tömegének (m )  és a 
centrifugális gyorsulásnak (to2x )  a szorzatával. A töme
get általában a térfogat és a sűrűség hányadosaként 
fejezhetjük ki. Ebben az esetben azonban a részecske 
ülepedése oldószerben történik, így látszólag veszít 
tömegéből. (Archimedes törvénye.) Ezért nem a ré
szecske sűrűségével, hanem a részecske és oldószere 
közti sűrűségkülönbséggel kell számolni ; azaz a ré
szecske lá t s z ó la g o s  tö m eg e  m  =  v  (d — q ), ahol v  a 
részecske térfogata. A részecske térfogatát viszont meg
kapjuk, ha valódi (légüres térre redukált) tömegét 
osztjuk a sűrűségével. A részecske valódi tömegét a 
molekulasúly ( M )  és az Avogadro-féle szám ( N )  hánya-
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dósa adja meg. Ezek szerint a részecskére ható centri
fugális erő :

K  — mm~x — v (d — o) íú2x —
M
N  M  r 1 \= _  (d - e) .V* <o2x. (5)

A részecske sűrűségének reciprokát (1/d) fajlagos 
térfogatnak (F) nevezzük, így a fenti egyenlet a követ
kező alakba írható :

MK  =  — (1 — Vq) to2x. (6)

Analízisnél a centrifugális erőt (ezzel az ülepedés 
sebességét) olyan nagynak választjuk, hogy a részecs
kék Brown-mozgása (diffúziója), mely az ülepedést 
gátolni igyekszik, elhanyagolható legyen. Ebben az 
esetben a centrifugális erőnek csak a súrlódási erőt kell 
legyőznie. Minden időpillanatban a centrifugális erő 
egyenlő lesz a súrlódási erővel :

V q) <o2x N
dx
dt’ (7)

ahol f/N  az egy részecskére vonatkozó súrlódási együtt
ható (ill. / a moláris súrlódási együttható), dx/dt pedig 
az ülepedés sebessége.

Tekintettel arra, hogy a részecskék diffúzióját is a 
súrlódás akadályozza, az / értékét diffúzió mérésekből 
számítjuk ki az Einsteintől származó / =  RT/D  egyen
let segítségével. (R : az univerzális gázállandó, T  : az 
abszolút hőmérséklet, D : a diffúziós állandó). A (7) 
egyenletbe / értékének ezt a kifejezését behelyettesítve 
és iV-nel egyszerűsítve kapjuk :

R T  dx
M  (1 — Vq) (ú2x =  ——  • —, (8)

ill. az (1) egyenletet felhasználva, megkapjuk a mole
kulasúly számítására szolgáló egyenletet :

M
R T s

ű  (T— Vq)' (9)

Ebből a képletből látható, hogy a molekulasúly számí
tásához a szedimentációs állandó mellett az anyag 
diffúziós állandójának és fajlagos térfogatának, to 
vábbá az oldószer sűrűségének az ismerete is szükséges.

Az anyag fajlagos térfogatát és az oldószer sűrű
ségét a jól ismert piknométeres eljárással határozzuk 
meg, R  és T  állandó számok (R — 83,2T06 erg/fok, 
T  = 293 K°, ugyanis a méréseket mindig 20 C°-on 
végezzük, vagy legalább is, mint említettük, 20 C°-ra 
redukáljuk a kísérleti eredményeket). A szedimen
tációs és diffúziós állandók mérésével a továbbiakban 
részletesen fogunk foglalkozni.

2. A diffúziós állandó
Elegyíthető anyagok rendszerében, ha koncentrá

ciókülönbség áll fenn, az összetevők külső erőhatás 
nélkül vándorolnak az alacsonyabb koncentrációjú 
helyek irányában, mindaddig, míg az egész térfogat
ban a részecskék eloszlása egyenletes nem lesz. Ez 
a diffúzió folyamata. így pl. ha egy edényben lévő 
oldat fölé tiszta oldószert rétegezőnk, az idők folyamán 
az anyag egyenletesen oszlik el a rendelkezésre álló 
oldószerben. Az edény valamely keresztmetszetén 
átdiffundáló anyag mennyisége annál nagyobb, minél 
nagyobb a koncentrációkülönbség e keresztmetszet 
két oldala között, továbbá egyenesen arányos a kereszt- 
metszettel és az idővel. Pontosan : az egységnyi 
keresztmetszeten, egységnyi idő alatt átáramló anyag-

/ 9c i
mennyiség (Q) a koncentráció grádienssel la^l arányos
és az arányossági faktort diffúziós állandónak (D) 
nevezzük. Az elmondottakat Fick I. törvénye fejezi 
ki :

9c
Q =  — D —. (10)

Az egyenlet jobboldalán álló mínusz jel azt fejezi ki, 
hogy a diffúzió a csökkenő koncentráció irányában 
történik. Mivel a koncentráció nemcsak a hely függ
vénye, hanem az idő függvénye is, a ,,9“ jelet használ
juk, megkülönböztetésül a totális differenciál „d“ 
jelétől.

A B

/ v ~ 7 Oldószer
1
1 c * c. x > 0

1/-----/t----------- 7 .

X C  0

_____m A1 oldat

1. ábra

Az egységnyi alapú Ax magasságú térfogatelem
ben egységnyi idő alatt Q(x) anyagmennyiség ván
dorol be, és Q(x +  Ax) vándorol ki, At idő alatt Q(x) At 
anyagmennyiség vándorol be, és Q(x +  Ax)At ván
dorol ki (1. ábra A). Tehát ebben a térfogatelem- 
ben At idő alatt az anyagmennyiség megváltozása 
[Q(x) — Q (x + Ax)] At. Másrészt e tórfogatelemben 
lévő anyagmennyiség a koncentráció és térfogat szorzata 
(c • Ax •1), ahol az 1 az egységnyi alapterületet fe
jezi ki. Az anyagmennyiség megváltozását e szorzat 
differenciálja (Ac • Ax) adja meg. A Ax térfogatelem
ben hí . idő alatt az anyagmennyiség megváltozásának 
fent leírt két kifejezése egyenlő :

[Q(x) — Q(x +  Ax)]At =  Ac, • Ax, 
átrendezés után kapjuk, hogy

[$ (x) — Q (x +  Ax)] Ac 
Ax At’

vagyis határértékben, ha Ax és At —> 0,
9Q 9c
dx dt ( 11)

Célunk most már az, hogy a fizikai jelenségeket 
leiró egyenleteket úgy kombináljuk, hogy végülis a 
diffúziós állandóra olyan kifejezést nyerjünk, melyben 
csak könnyen mérhető mennyiségek szerepelnek. Az 
egységnyi keresztmetszeten, egységnyi idő alatt á t
áramló anyagmennyiséget (Q) nehéz mérni, így azt a (10) 
és (11) egyenletek segítségével kiküszöböljük. (A (10) 
egyenletben szerpelő Q-t x szerint differenciáljuk és 
(ll)-be helyettesítjük) :

„ 9c dD —dQ dx 92c
dx dx dx2 ’

de 9 2e— = D ----- .
dt dx2

( 12)

Ez Fick II. törvénye. E differenciálegyenlet meg
oldása [5], azon kezdeti feltételek mellett, hogy a 
diffúzió megindulásának pillanatában x  =  0 határ
felület egyik oldalán még eredeti koncentrációban az 
anyag (anyagkoncentráció =  Cj), a határfelület másik 
oldalán pedig még csak az oldószer van jelen (oldószer
koncentráció =  c0), azaz t = 0 időpontban c =  c1( ha 
x  < 0 és c =  c0, ha x  > 0(1.  ábra B) :

2

— = -f-1-" :0.?- .  e~  (i3)
9* 2 InD t

Ezt az egyenletet grafikusan ábrázolva a (2a. ábra)-n 
látható jellegű görbéket nyerjük.
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A (13) egyenletből kiindulva, egyszerű matematikai 
számításokkal olyan kifejezésekhez jutunk, amelyeket 
már a gyakorlatban D meghatározására felhasználunk. 
Pl. ha (13) egyenletet kétszer differenciáljuk és a máso
dik differenciálhányadost 0-val tesszük egyenlővé,

megkapjuk a görbe inflexiós pontjának helyét és 
ezáltal a görbe inflexiós pontja és a diffúziós állandó 
közti összefüggést.

Egyszerűsítés után marad : 
2

2t (14)
ahol xi a görbe inflexiós pontjának abszcisszája.

A továbbiakban még látni fogjuk, hogy ezen egyen
let segítségével hogyan határozzuk meg a diffúziós 
állandót.

3. Az ultracentrifuga

Az ülepedés sebességének mérésére a gyakorlatban 
leginkább használt ultracentrifugák fordulatszáma 
maximálisan kb. 75 000 ford/perc lehet, s az ezzel 
elérhető maximális centrifugális térerő a földi gyorsulás 
(g) 400 000-szerese. Ennél nagyobb térerőt normál 
átmérőjű rotorral (100—200 mm) megfelelő szilárd
ságú anyag hiányában elérni nem lehet. Az ultracentri
fugák fejlesztése során elértek ugyan igen kis átmé
rőjű rotorral (32—36 mm) 900 000 g térerőt is, azon
ban ezek a kísérleti rotorok rövid futás után felrob
bantak.

Az ultracentrifugák meghajtása többnyire nem 
közvetlenül motorral történik, hanem olaj- vagy lég
turbina segítségével.

A forgó rotor légsúrlódásának csökkentése érde
kében a centrifuga-szekrényt evakuáljuk, majd állandó 
áramban 3—4 Hgmm nyomású hidrogéngázt engedünk 
át rajta. Az áramló hidrogóngáz nagy mozgékonysága 
és hővezetőkópessége révén a fejlődő hő tekintélyes 
részét képes elvezetni. A hőmérsékletet a rotortól 
0,25—1 mm távolságra elhelyezett termoelektromos 
hőmérővel mérjük. 50 000 percenkénti fordulatszám 
mellett a hőmérséklet óránként 1 C°-kal emelkedhet.

3. ábra. Ultracentrifuga.
1. F o rd u la ts z á m lá ló , 2. F é n y a k n a ,  3. H a j tó m ű , h a n g fo g ó v a l. 
4. F e d é l, 5. R o to r ,  (>. T e rm o e le k tro m o s  h ő m é rő . 7 . P n e u m a 
t ik u s  fed é lfe lem elö , 8. C e n t r ifu g a s z e k ré n y , 9. C e n tr ifu g a  a s z 
ta lk a ,  10. T ü k ö rp r iz m a , 11. F é n y k é p ez ő  o p tik a . 12. F é n y 

képező  lem ez, 13. M eg v ilág ító  b e re n d ez é s , 14. A sz ta l

A beállított fordulatszámot egy fordulatszámláló 
(taehométer) automatikusan szabályozza.

A vizsgálandó oldatot átlátszó kvarc ablakokkal 
lezárt cellába helyezzük. így az anyag ülepedése forgás 
közben is, megfelelő optikai módszerekkel [4, 6, 7], 
megfigyelhető. Ezen optikai módszerek tulajdonképpen 
az ülepedés következtében fellépő koncentráció grádien- 
seket regisztrálják (4. ábra). Legpontosabb ezek közül 
a Lamm-féle skálamódszer. A módszer elvi alapja : 
az oldatban fellépő koncentráció grádiens helyén 
áthaladó fénysugár elhajlik, s az elhajlás mértéke ará-

c Jc/dx

4. ábra. Az ülepedő kolloid részecskék eloszlása a sze- 
dimentációs cellában, valamint a koncentráció elosz

lás és a koncentráció gradiens görbéi.

nyos ezzel a koncentráció grádienssel [8]. Az elhajlás 
jelensége szemléletessé válik előttünk, ha meggondol
juk, hogy a fény terjedési sebessége valamely közegben 
(v) függ a közeg törésmutatójától (n), mégpedig v =  c/t}, 
ahol c a fény terjedési sebessége légüres térben. Ultra- 
centrifugás és diffúziós kísérleteknél az oldat és oldó
szer törésmutatója különböző, tehát a fény terjedési 
sebessége más lesz az oldatban, mint az oldószerben, 
így a határrétegnél az oldószer felőli résznél a fény-
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hullám pl. előresiet, az oldat felőli résznél hátramarad. 
A hullámfront normálisa a fény terjedési irányát adja 
meg. Az 5. ábrából világosan látszik, hogy a határ
réteghez merőlegesen érkező fénysugár a határrétegnél 
lévő törésmutatókülönbségek miatt elhajlik. A csak 
oldószeren, ill. csak oldaton (ezeken belül nincs törés
mutatóváltozás) keresztül haladó fénysugár útja egye
nes. Feltételezve, hogy a törésmutató arányos a kon
centrációval, minden egyes törésmutató változásnak 
megfelel egy koncentráció grádiens, és így valóban 
állíthatjuk : a koncentráció grádiens helyén áthaladó

5. ábra, A határrétegen áthaladó fénysugár elhajlása, 
az ott fellépő törésmutatóváltozás következtében.

fénysugár elhajlik. Tehát, ha egyenletes beosztású 
skálát párhuzamos sugarakkal a cellán kerszetül lekér 
pezünk m att üvegre vagy fotográfiai lemezre, az 
oldatban fellépő koncentráció grádiensnek meg
felelően a skála kópén torzulást észlelünk : egyes

6. ábra. A Lamm-módszer elvi alapja: a skálavonalak 
eltolódása a határrétegben fellépő fényelhajlás követ

keztében.

skála vonalak összesűrűsödnek, majd a közvetlenül 
utána következők megritkulnak (6. ábra). Az anyag 
ülepedése előtt a folyadék homogén, azaz nincsenek 
benne koncentráció grádiensek, ekkor a skála képén 
a skálaközök azonos méretűek maradnak. Kompará- 
toros mikroszkóppal kimérjük a torzult skála (7. ábra A) 
vonalainak távolságát a forgási középponttól. Ugyan
ezt elvégezzük az egyenletes (grádiens nélküli), ú. n. 
referencia skálával is. A két skála azonos vonalaihoz 
tartozó távolságok különbségeit a skálavonalak függ
vényében grafikusan ábrázoljuk (7. ábra).

Ultracentrifugáknál általában az egyenletes skálát 
közvetlenül a rotor alá helyezzük. A lámpából kiinduló 
sugarakat egy tükörprizma (I) vetíti fel a skálára, 
majd a fény útja függőlegesen vezet a cellán keresztül

a második tiikörprizmáig(II) .Ez a vízszintes fényképező
berendezés objektívjére vetíti a fényt, mely a skálát 
a fotográfiai lemezre ill. m att üvegre képezi le (8. ábra).

Centrifugálás alatt a cellában kiülepedő anyag és 
kitisztuló oldószere közötti határrétegben fellépő kon
centráció grádiensnek megfelelően a lemezen látható 
skála eltorzul. Ahogy a cellában az anyag ülepszik,

7. ábra

a skála képén a torzulásvándorol. Különbözőidőpontok
ban lefényképezzük a torzult skálát, majd a már emlí
te tt módon megszerkesztjük a görbéket. Meghatároz
zuk a görbék szimmetriavonalának, azaz a határ
rétegnek a forgási középponttól való távolságát
(x0 ........ xn) különböző időpontokban (t0 ■ ■ ■ ■ ín).
Ezen adatok és a szögsebesség ismeretében a (3) egyen
let alapján a szedimentációs állandót kiszámíthatjuk.

-6 - --------------4 0 - - ® - )

8. ábra. Az ultracentrifuga optikai berendezésének 
elvi rajza.

T :  T ü k ö r re f le k to r ,  H :  n a g y n y o m á s ú  h ig a n y g ő z lá m p a . K :  kon- 
(U m zortencsék , P :  p ro je k t ív  len c se , s k : s k á la .  K : ro to r ,  c :  
c e lla , O : .fén y k ép ező  o b je k tív . I . : fo to g r á f ia i  lem ez v a g y  m a tt-  

üveg , I .  és  I I . : tü k ö rp r iz m á k .

Bármely két különböző időponthoz tartozó határréteg 
helyzetéből már el tudjuk végezni a számítást, de hogy 
a szedimentációs állandó meghatározásának hibáját 
csökkentsük, a következőképpen járunk el : külön -

2(xn — x0)böző ,,re“-ekhez kiszámított ------ ;------ hányadosokatXn i" Xq
tn — to függvényekben felvesszük grafikonba. Ezen 
pontokhoz legjobban illő egyenes meghúzása grafikus 
középértékelést jelent. Ezen egyenes iránytangense 
szorozva l/(ú'2-el a (3) egyenlet alapján a szedimentá
ciós állandót adja meg (9. ábra).

A skálavonalaknak a koncentráció grádiens helyén 
fellépő eltolódása függ az oldat eredeti koncentrációjá
tól és rétegvastagságától is. Kicsiny koncentrációknál 
a skálavonalak eltolódása oly kismértékű lehet, hogy 
a komparátoros kimérés hibahatárán belül esik. Na
gyobb koncentrációk viszont a skálavonalak olyan 
nagyfokú eltolódását okozhatják, hogy egyes vonalak 
egybeeshetnek és így a vonalak kimérése lehetetlenné 
válik. Továbbá egyes anyagoknál kis koncentrációt
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a molekulák széttöredezésének, nagy koncentrációt pe
dig a molekulák asszociációjának veszélye miatt nem 
célszerű alkalmazni. A gyakorlatban ezért a leginkább 
használt rétegvastagság (12 mm) mellett a vizsgálandó 
anyagból rendszerint 0,2—2,0% koncentrációjú oldatot 
készítünk. 2%-nál magasabb koncentrációjú anyagok 
esetében a kísérleteket speciális, kisebb rétegvastag
ságú cellákban végezzük [4].

9/a ábra. Cellulózacetát frakció szedimentációs görbéi.

További kérdés : milyen közegben vizsgáljuk az 
anyag ülepedését?' Nem elektrolit kolloidok esetében 
a vizsgált anyagon és oldószerén kívül más anyag 
jelenléte nem szükséges az oldatban. Kolloid ionok 
esetében az elektromos töltésviszonyok befolyásolják 

az anyag ülepedésének sebes
ségét. A kolloid ion ülepedése 
következtében, közte és a róla 
ledisszociált vele ellentétes tö l
tésű kisebb ionok között elek
tromos potenciál grádiens lép 
fel, amely megváltoztatja a 
kolloid ülepedésének sebessé
gét. Kok, könnyenmozgó kis 
ion azonban semlegesíteni ké
pes ezt a potenciálgrádienst.

10. ábra. Kétkomponensű rendszer szedimentációs képe.

Ez a semlegesítő hatás azi oldat [vezetőképességé
vel egyenesen arányos [9], ezért neutrális sók 
(KCl, NaCl) adagolásával csökkenthetjük, ill. meg is 
szüntethetjük azt. Tehát aktív töltéssel rendelkező 
kolloidok vizsgálatát mindig meghatározott sókon
centráció mellett kell végeznünk [9].

Az ultracentrifugás vizsgálatok az anyag egységes
ségéről is felvilágosítást adnak. Homodiszperz anyag 
vizsgálata esetén a különböző időpillanatokban felvett 
skálák kiértékelése 1—1 maximumot ad. Heterodisz- 
perz rendszereknél azonban egy-egy felvételen annyi 
maximumot kapunk, ahány komponensből áll az anyag. 
Bebizonyítható, hogy az így kapott görbék alatti terü
letek közelítőleg arányosak a komponensek százalékos 
koncentrációjával, tehát a vizsgált anyag mennyiségi 
összetételéről is felvilágosítást kapunk (10. ábra).

4. A diffúziós állandó mérése Lamm-féle 
diffúziós készülékkel

A diffúzió folyamatát állványra szerelt diffúziós 
cellában vizsgáljuk (11. ábra), melyben a csap kinyitá
sával a tiszta oldószer alá rétegezzük a vizsgálandó 
oldatot (kb. 5 ml, 0,2—2%-os koncentrációban). így 
kialakul az anyag és oldószere között egy éles határ
réteg (nagy koncentráció grádiens), mely a diffúzió 
következtében elszélesedik (csökken a koncentráció 
grádiens), majd eltűnik (megszűnik a koncentráció 
grádiens). A diffúzió, mint említettük, a részecske 
molekulasúlyától függ, éspedig a kisebb molekulák 

gyorsabban, a nagyobb molekulák lassabban 
diffundálnak. így kis molekulasúlyú anya
goknál a határréteg szinte percek alatt el
tűnik, nagy molekulasúlyú anyagoknál na
pokig ta rt ez a folyamat.

Az állványon két cella van, így egy
szerre két kísérletet végezhetünk. Ezt az áll
ványt a készülék cellatartó kocsijára helyez
zük. így a cellák teljesen belemerülnek a 
20,0 C°-ra beállított termosztátba.

A készülékhez Lamm-féle skálaoptika 
tartozik. A lámpából kiinduló sugarakat egy 
lencse párhuzamosakká teszi. Ezen sugarak 
a termosztát hátsó ablaka előtt levő egyen
letes beosztású skálát leképezik az optikai 
berendezés fotográfiai lemezére. A cellatartó 
kocsit úgy állítjuk be, hogy a fénysugarak 

11. ábra mindig a fényképezni kívánt cellán haladja- 
Diffúziós nak át. Ekkor a lemezen megjelenő skálán az 

cclla oldat-oldószer határrétegnek megfelelően sű
rűsödés-ritkulás áll elő. Ezt különböző idő

közökben lefényképezzük és a Lamm-féle skála- 
módszernél leírt módon felrajzoljuk a koncentráció 
grádiens görbéket A diffúzió megindulásakor a gör
bék alakja magas és keskeny, az anyag szétdiffundálá- 
sával a görbék laposodnak és kiszélesednek.

12. ábra. Diffúziós készülék.
1. M egvilágító  berendezés. 2. T erm osztá t. .‘1. C e lla tartó  kocsi. 
4. F ű tő te s t és kon tak thőm érő  á llványa, 5. H árom lábú  állvány  
oszlopai, 0. A te rm o sz tá t kapcso ló táb lá ja . 7. A keverő á l l 
ványa. 8 . A te rm o sz tá t elülső ab laka . 9. Fényelzáró  lemez. 
10. A fényelzáró rú d ja , 11. Fényképező op tika . 12. A fén'y- 
képező o p tika  ta r tó ja , 13. Fényképező lem ezkazetta , 14. F ő 
kapcso ló táb la . 15. F ényzáró  fo g an ty ú ja . 10. F ő ta r tó  á llvány , 
17. Á llványlábak , 18. H árom láttak , 19. E lek trom os berendezés.
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Meghatározzuk az egyes görbék inflexiós pontjá
nak abszcisszáját, s azt, ismerve a készülék optikai 
berendezésének nagyítási faktorát, centiméterre átszá
mítjuk, négyzetre emeljük, majd ezeket az értékeket 
felvesszük grafikonba, a megfelelő, másodpercben 
megadott idő kétszeresének függvényében (2b. ábra). 
Az így kapott pontokhoz legjobban illő egyenes irány

it
tangense a D =  —̂ (14) egyenlet alapján a diffúziós 
állandót adja meg. Ennek dimenziója cm2/see.

Most már birtokában vagyunk minden adatnak, 
mely a (9) egyenlet kiszámításához szükséges. A kísér
letileg meghatározott s, D és V értékeket behelyette
sítve, megkapjuk a molekulasúlyt :

M
RTs

D ( 1 — V q)' (»)

5. A molekula alakjának meghatározása

Az előzőekben leírtuk, hogy a szediinentációs és 
diffúziós állandók, továbbá a fajlagos térfogat segít
ségével meghatározhatjuk a részecske molekulasúlyát. 
Ezen túlmenően a fenti adatok ismerete lehetővé teszi, 
hogy a molekula alakját és nagyságát közelítőleg 
megismerjük.

Azonos molekulasúlyú, de különböző alakú részecs
kék súrlódási együtthatója más és más, mégpedig 
minél nyujtottabb a molekula, annál nagyobb a súrló
dása. így, ha egy részecske súrlódási együtthatóját (/) 
elosztjuk az azonos molekulasúlyú, gömbalakú ré
szecske súrlódási együtthatójával (/0), ez a hányados 
— amit formafaktornak (f/fo) nevezünk — qualitatív 
tájékozódást nyújt a molekula alakjáról.

Gömbalakú molekula súrlódási együtthatóját a 
jól ismert Stokes egyenlet adja meg :

fo =  6 jt rjNr (15)
ahol p a közeg viszkozitása, r a részecske sugara, r-t 
először kifejezzük a molekulasúly és a fajlagos térfogat

/3m v \  y3,
segítségével : r =  I 4 'j^v ) majd a molekulasúly

RTs
helyébe a (9) egyenlet alapján -t írunk,

így Stokes egyenlete a következő alakban írható :

/0 = 6jt»7N  (
3 RTsV

á n N D  (1 —  Ve) ; )V
(16)

Mivel a szedimentációs és diffúziós kísérletek ered
ményeit, mint említettük, mindig vízre és 20 C°-ra 
redukáljuk, rj = 0,01005 a 20 C°-os víz viszkozitása 
cgs egységben, T  =  293 K°.

Az ismert adatok behelyettesítésével kapjuk :
t * y  \7 3f 0 =  2,44 • 1018 --------------  , (16a)0 \D(\ — Vq)

f-t a már idézett Einstein-egyenletből kapjuk meg :
R T

= ----- =  2,44 • 1010/D. (17)

(16a) és (17) egyenletek hányadosa a formafaktorra 
olyan egyenletet ad, melyet a gyakorlatban annak 
kiszámítására felhasználunk :

f/fo =  10-« ( 1 — Vq 'V*
V D2sV  J

(18)

Tehát, mint említettük, a formafaktor kiszámításához 
csak a szedimentációs és diffúziós állandók, továbbá a 
fajlagos térfogat ismerete szükséges (j> a víz sűrűsége, 
ez ismert).

Perrin ellipszoid modell esetére kidolgozta a forma
faktor és a molekula tengeiyaránya közötti összefüggést 
(a levezetést a számítás bonyolultsága miatt nem közöl
jük) :

1 +

(19)

ahol „a“ a kis, ,,6“ a nagy tengely. ,,a“ és ,,b“ jelenté
séből következik, hogy az a/b hányados mindig egynél 
kisebb pozitív szám, ill. gömb esetén 1-gyel egyenlő. 

aAzaz 0 <; y  S  J,
Mint látjuk, a (19) egyenletből a/b-1 nem tudjuk 

explicite kifejezni, ezért a következőképen járunk el :
a

0 < -g- ö  1 intervallumon belül tetszőleges a/b értékek
hez kiszámítjuk a fenti egyenletből az f/f0 értékeket, 
majd az a/b függvényében felvesszük ezeket egy grafi
konba (13. ábra). A kapott görbe segítségével bármely 
formafaktorhoz meg tudjuk adni a hozzátartozó ten
gelyarányt. A következő lépés : ezen adat birtokában 
a molekula abszolút méreteit adjuk meg.

A molekula térfogatát (vV kifejezzük a molekula 
tömege és sűrűsége hányadosaként. Egy molekula 
tömegét megkapjuk, ha a molekulasúlyát szorozzuk 
a hidrogén-atom tömegével (my — 1,67-10—24 g), a 
molekula sűrűsége pedig a fajlagos térfogat (F) reci- 
proka. Tehát v = M  • m s ■ V. Másrészt, ha a molekulát 
ellipszoid alakúnak tételezzük fel, annak térfogata 

4na2b.
v =  —^—  A két térfogategyenlet egyenlőségéből kap
juk :

4 ?ra2&
“ T _ = M- m H - V,

másrészről

— =  adott szám az ///„ görbéből. 
b

A két egyenletből a és b ismeretlenek meghatároz
hatók.

Tehát így ki is számíthatjuk a diffúziós és szedi
mentációs állandók és a fajlagos térfogat ismeretével 
a molekula abszolút méreteit. Természetesen ezzel még 
nincs teljesen tisztázva a molekulanagyság meghatá
rozásának problémája. Számos nehézség merül fel e 
kérdés megoldásában : először is a molekula nem 
feltétlen jól definiált geometriai alakzat, amit szá
mításainkban feltételeztünk, s ha ez fenn is áll, 
csak ellipszoid modellre dolgozták ki a formafaktor és 
tengelyarány közti összefüggést, továbbá a szolvatációt 
sem vettük figyelembe.
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Az eddigiekben leírtuk a szedimentációs és diffúziós 
állandók fogalmát és mérését. Megadtuk, hogy a mole
kuláról mit tudhatunk meg ezen adatok birtokában : 
a molekulasúlyt, közelítőleg a molekula alakját és nagy
ságát, továbbá az anyag egységességéről, polidiszperz 
anyagoknál a különböző molekulasúlyú komponensek 
százalékos koncentrációjáról is felvilágosítást nyerünk.

Végül meg kell említenünk, hogy az ultra- 
centrifuga alkalmazásával még egy módszer ismeretes 
molekulasúly meghatározására. Ez az „egyensúly
módszer“, melynek elve : az anyagot oly hosszú ideig 
kell centrifugálni, míg egyensúly nem áll be a szedi- 
mentáció és diffúzió közt. Ennek a módszernek a hát
ránya, hogy napokig ta rt egy-egy kísérlet a néhány 
órás szedimentáció sebesség mérésével szemben.

E g y e s ü l
A Magyar Kémikusok Egyesületének keretén be

lül megalakult a szénkémiai szakosztály. Felhívjuk az 
érdeklődőket, hogy vegyenek részt a szakosztály mun
kájában .előadások tartásával, előadásokon való rész
vétellel támogassák a szakosztály munkáját.

A szakosztály legközelebbi munkatervébe vette 
iparunk egyik legdöntőbb problémájának, a hazai szén
alapon történő kokszolásnak megtárgyalását. Ezzel 
összefüggésben foglalkozni kíván a kokszolásra felhasz
nálható szenek kémiájával, a kokszolás útján nyert 
egyéb melléktermékek: kátrány, gáz, gázvíz kémiájá
val. A szakosztály ezzel is segítségére kíván lenni a 
Párt és a Kormány új gazdasági célkitűzéseinek meg
valósításában.

Kérjük az érdeklődőket, hogy közreműködési szán
dékukat jelentsék be az Egyesület Titkárságának 
(V., Rudas László-u. 45. III. 6., telefon: 313-326), hogy 
az előadások és megbeszélések időpontjairól értesítést 
küldhessünk.

A szénkémiai szakosztály 
vezetősége.

** *
Lapunk hasábjain %iár előzetesen részleteket kö

zöltünk Egyesületünk II. félévi munkatervéröl. Több 
kartársunk kérésére tervünket most egészében is is
mertetjük.

Tervünk összeállításánál az Egyesület I. félévi 
munkájából levonható pozitívumokból és negatívumok
ból indultunk ki. Célunk az, hogy a pozitívumokat to
vább fokozzuk, a negatívumokat megszüntessük. ,

Pozitívumként jelentkezett az Egyesület szerve
zeti felépítésének átalakítása következtében az aktív 
tagok számának növekedése. Különösen örvendetes, 
hogy egyre gyakrabban kapunk egyetemi hallgatók
tól, fiatal vegyészektől különböző szakmai kérdésekre 
vonatkozó érdeklődő leveleket, ami szintén azt bizo
nyítja, hogy az Egyesület tömegbázisa szélesedik.

Zökkenésmentesen vettük át és nagy lendülettel 
indítottuk he a Tervgazdasági munkát. Ezen munka 
azért is jelentős, mert ráirányítja az. Egyesület egyéb 
szervednek figyelmét a gazdasági vonatkozású kérdé
sekre.

Javult az elmélet és gyakorlat összekapcsolása, 
amelyre jó példa analitikai szakosztályunk munkája. 
A szakosztály tagjai az üzemekben kiszálltak és több 
alkalommal konkrét segítséget nyújtottak termelési 
problémákban.

Előnyösen fejlődött vidéki csoportjaink munkája 
is, ahol különösen eredményesnek bizonyult a közvet
len személyi kapcsolatok felvétele.

A negatívumok között elsősorban azt kell meg
említeni, hogy szovjet dokumentációs munkánk nem 
volt kielégítő, ennek következtében a szovjet-magyar

Köszönetét mondunk Guba Ferencnek, Kőrösy 
Ferencnek és Károlyházi Frigyesnek a cikk megírásánál 
nyújtott segítségükért.
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t i  h í r e k
barátsági hónap rendezvényei nem vezettek a várt 
eredményre.

Üzemi munkánkban azzal a nehézséggel találkoz
tunk, hogy az üzemek nem óhajtják segítségünket 
igénybe venni. Ennek oka egyrészt az üzemek helyte
len magatartása, akik a megoldásra váró problémá
kat részint vállalati, részint kutatóintézeti munkának 
minősítik, másrészt akciótervünk, amely túl sokat 
akart markolni ezen a területen.

Munkatervünket az eddigi gyakorlattól eltérően 
nem a szakosztályok, hanem a következő témák cso
portosítása szerint állítottuk össze:

Minőségi munka.
Műszaki propagandamunka, elsősorban a szovjet 

technológia népszerűsítése.
Tervgazdasági munka.
Üzemi munka.
Oktatás.
1. Erősen súlyozzuk a minőségi munkával kapcso

latos témákat, melyeket igyekeztünk össszehangolni 
az új kormányprogramm megvalósításával. Ebbe a 
témakörbe soroltuk a  műveleti munkabizottságok 
munkáját is, melyeket első alkalommal szervezünk meg 
abból a célból, hogy a vegyipar egyes fontosabb mű
veleteinek valamennyi részproblémáját feltárjuk és 
ezáltal lehetőséget nyújtsunk a munkamódszerek tö
kéletesítéséhez, ezen keresztül a minőség javításához. 
Célkitűzésűnk szerint a munkabizottságok figyelemmel 
kísérik ezen műveletek munkafogásait is, ezért azt 
tervezzük, hogy a bizottságokba meghívjuk a sztaha
novistákat és a szakma legjobb művezetőit, középká
dereit, akiknek véleményét a gyakorlati kérdésekben 
kérjük ki.

Műveleti munkabizottságot egyelőre csak három 
szakosztályunkban: szervetlen technológiai, gyógyszer- 
ipari, ásványolajipari, szervezünk. A szervetlen tech
nológiai és a gyógyszeripari szakosztály közösen a 
szűrést, az ásványolajipari szakosztály a, desztillációt 
jelölte ikii témának.

A minőségi munka területén már az eddigiekben 
Is jelentős eredményeket ért el a gumiipari szakosz
tály selejtanalízis munkabizottsága, amely a gumiipar
ban előforruló selejtek, műhibák okainak kiderítését 
és regisztrálását tűzte ki feladatává. A bizottság a 
félév folyamán tovább folytatja munkáját és bővíti 
a vizsgálat területét.

A témakörhöz kapcsolódik analitikai szakosztá
lyunk munkája is. A szakosztály a  félév folyamán a 
fém és szillkát analitikai problémák megoldására elő
adássorozatot tervez.

Vidéki egyesületeink közül a veszprémi és szegedi 
csoportunk korróziós tanácsadás megszervezésével 
veszi ki részét a minőségi munkából. .
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2. Az előző félévi munkánkban mutatkozó negatí
vumok kiküszöbölésére a műszaki propagandamunka 
témakörét jelentősen bővítettük. Ebbe a tárgykörbe 
tartozó tevékenységünk döntő mértékben a szovjet tech
nika népszerűsítésére irányul. Ebből a célból a kö
vetkező előadásokat szervezzük:

1. A szovjetunió alumíniumipara.
2. Üzemszervezés a vegyiparban szovjet tapaszta

latiok alapján.
3. A Szovjetunió mütrágyaipara.
4. Szovjet szakértő (Goránszky elvtárs) előadása 

a pneumatikgyártásról.
Ezen felül szénkémiai szakosztályunk szovjet do

kumentációs bizottság szervezését állította munkater
vébe, a szénkémiai tudomány és technika szovjet iro
dalmának tanulmányozására.

Szegedi csoportunk a Mezőgazdasági Kutató In
tézet dolgozóinak bevonásával bizottságot szervez a 
szovjet agrokémia eredményeinek alkalmazására és 
publikálására. Ugyancsak szegedi csoportunk állította 
munkatervébe a szovjet tudományos élet kiváló egyé
niségei munkásságának bemutatására előadássorozat 
megszervezését.

Hazai vonatkozású műszaki propagandamunkáink 
közül a  következő témájú előadásokat kell kiemelni:

Monogliceridek szerepe a zsiradék hidrolízisénél.
Vizsgálatok a szerves kötésű klór lehasadásával 

kapcsolatban.
Csöreaktorok alkalmazása a gyógyszeriparban.
Szintétikus alkoholgyártás.
Bitumenextrakciós kísérletek.
Vizsgálatok a szelektív növényolaj hidrogénezés 

köréből.
Üj típusú szeszfinomító készülék. •
Beszámoló a kenőolaj gépkísérletekröl.
Gázkromatográfia.
Az élesztő szaporodása és a cefre sejttelitettsége.
Ezen felül szénkémiai és szervetlen kémiai tech

nológiai szakosztályunk nagyjelentőségű előadássoro
zatot tervez. A szénkémiai szakosztály előadássoroza
tának a  tárgya: „A kokszolás időszerű problémái”, a 
szervetlen kémiai és technológiai szakosztály „A kén- 
savgyártás hazai és külföldi nyersanyagbázisa” cím
mel állította tervbe az általa megrendezendő előadás
sorozatot.

3. Döntő mértékben megnövekisdett a tervgazda
sági munka jelentősége, amely a Tervgazdasági Bi
zottság munkájából is kitűnik. A témakörön belül a 
bizottság a következő témákkal foglalkozó munkabi
zottságokat szervezi meg:

a) Vállalati tervezés.
b) Tervgazdasági oktatás.
c) Egyenletes ütemes termelés.
d) A diszpécser munkája a vegyiparban.
e) Gyártáselőkészítés.
f) Forgóeszköz-csökkentés.
g) Tervszerű megelőző karbantartás.
h) Sztahanovista kritériumok a vegyiparban.
i) MÜSZINTTERV.
4. Tématervünk következő pontja az üzemi 

munka. Ebbe a csoportba soroltuk az üzemek patroná- 
lását, a munkavédelmi témákat és az üzemi munka- 
bizottságok munkáját. E téren különösen jelentős, 
hogy valamennyi szakosztály vállalta egy-egy válla
lat patronálását.

A témakörből a jelentősebb munkaterv pontjai a 
következők:

Az analitikai szakosztály meglátogatja a Péti 
Niitrogénmüvet, a MÁVAG és a Magyar Vegyiművek 
laboratóriumát és felülvizsgálja analitikai módszerét. 
A szakosztály a látogatások során dönti el, hogy me
lyik üzem patronálását vállalja.

A szervetlen kémiai technológiai szakosztály biz
tonsági munkabizottság működését szervezi meg. A 
munkabizottság terv szerint havonta egy összejövetelt 
tart, amelyben megbeszélik az egyes iparágak területén 
végzendő feladatokat. Ezek során a munkabizottság 
olyan ipari ártalmak vizsgálatával kíván foglalkozni,

melyek különösebben jelentősek és amelyekkel szem
ben a védekezési módszerek még nincsenek kimun
kálva.

Ugyancsak a szervetlen kémiai technológiai szak
osztályunk állította tervébe az üzemi levelező, illetve 
tanácsadó bizottság létesítését. Tervszerint ez a szol
gálat az üzemek müszakiainak, élenjáró dolgozóinak 
bevonásával a tapasztalatcsere-mozgalom kiszélesíté
sén keresztül az üzemi problémák gyors áthidalását 
tűzte ki feladatául.

5. Az oktatási szakosztály munkabizottságai az 
oktatással kapcsolatos munkát a következő három 
téma köré csoportosítják:

A tanszemélyzet problémáinak feltárása, szakmai 
továbbképzésük biztosítása. A munkabizottság ezt a 
célkitűzését pedagógiai tárgykörből vett előadássoro
zat, gyárlátogatások, ankétok szervezésével kívánja 
megvalósítani. Az előadássorozatok címe: „Mennyiben 
korszerű a kémiai technológiai oktatás a technikumok
ban és a főiskolákon?”, az ankétot „Milyen ma és mi
lyen legyen az elsőéves felsőfokú kémiai oktatás?” 
címmel kívánja megrendezni.

A második munkabizottság a középkáderképző te
matikájának felülvizsgálatát, továbbá a technikumi 
tankönyvben nyilvános bírálatának megszervezését je
lölte ki feladatául.

A harmadik bizottság a vegyipari szakmunkás és 
müvezetöképzö tanfolyamok tematikájának az oktatás 
jellegének és formájának kérdésével foglalkozik.

Örömmel számoltunk be Egyesületünk tagjainak 
munkatervünk fejlődéséről. Azt reméljük, hogy ezáltal 
javult tagjaink aktivitása, amely hozzájárult terveink 
teljesítéséhez.

|  BOGNÁR GUSZTÁV |

Még alig néhány hete, hogy közöttünk láttuk ma
gas, kisportolt alakját, nevető szemeit, örökké jóindu
latú és optimista tekintetét és most egy hirtelen fel
lángolt alattomos betegség elragadta közülünk. Szinte 
hihetetlen, hogy Bognár Gusztáv már nem él, nem be
szélhetjük meg vele ügyes-bajos dolgainkat, nem hall
gathatjuk meg lelkes előadását arról a  néhány témá
ról, amely utolsó éveiben foglalkoztatta és amelyek 
befejezését nem érhette meg.

Egyesületünknek mintegy harminc évön át volt 
választmányi tagja és a felszabadulás után alelnöke. 
Nyugodt, jóindulatú, érdeklődő alakját megszoktuk ott 
látni tudományos előadásaink elnöki székében és bi
zottságaink ülésein, ahol sokoldalú kémiai műveltsé
gével igyekezett előmozdítani a magyar kémikusok 
munkáját.

Bognár Gusztáv 1886-ban született. A budapesti 
Tudományegyetemen tanult kémiát és Bugarszkynál 
1910-ben a bróm és hangyasav reakciójának kinetiká
járól szóló doktori értekezéssel summa cum laude 
nyerte el a bölcsészdoktori fokozatot. Bugarszkyho." 
került tanársegédként, ösztöndíjat kapott, tovább dol
gozott és képezte magát.

Az egyetemről került a Főváros Vegykísérleti Inté
zetébe, ahol a közszolgálati alkalmazottaktól megkívánt 
évek számát meghaladva, nyugdíjazásáig dolgozott. 
Munkaköre és érdeklődése elsősorban az élelmiszerek 
ellenőrzése és technológiája felé vitte. Ámbár nehéz 
kiválasztani azt a  területet, mely különösen közel állott 
hozzá, hiszen érdeklődése rendkívül sokfelé kiterjedt, 
mégis a  tejnek és a, tejtermékeknek a kémiája volt 
legszorosabban vett munkaterülete. Ehhez kémiai tu
dás, néhány szellemes kémiai ötlet, lelkiismeretesség 
és kitartás kellett, de elégtételéül szolgálhatott, hogy 
midőn 1926-ban a párizsi világkongresszus előtt be
számolt Budapest tejellenörzéséröl, világviszonylatban 
elismerésre méltó eredményekkel állhatott elő.

Csak néhányat említünk meg azok közül a kér
dések közül, melyekre figyelme kiterjedt. A tejtermé-
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kekben szabálytalan módon néha fellépő nitrátszeny- 
nyeződést egészen a csomagolópapír gyártásához hasz
nált víz ásványi alkatrészeiig követte. Nagy ellen
állást kellett legyőznie, hogy a magyar eredetű alumí
nium-fóliát vezesse be a sajtiparba az addig monopol- 
helyzetet élvező, de importált staniollal szemben. Végül 
győzött a konzervativizmuson és megérte, hogy még 
Angliában is, ahonnan a staniolt importáltuk, az 
alumíniumpapiros csomagolást vezették be. A tejter
mékek zsírtartalmának meghatározására automatikus 
roncsolóeljárásti dolgozott ki, mely megkímélte az 
analitikust a forró sósavgözök belégzésétől.

1923-ban nemzetközi pályázaton vett részt Kor- 
páczy Istvánnal együtt, a célból, hogy a margarint a 
természetes zsíroktól könnyen megkülönböztető, de 
ártalmatlan és fel nem tűnő jelöléssel lássák el. Szelle
mes megoldásuk az volt, hogy egészen kis mennyiségű 
fenolftaleint adtak a margarinhoz: a rendes használat 
közben ez nem vevődött észre, de az analitikusnak egy 
csepp lúg elég volt hozzá, hogy egy esetleges hamisítást 
kiderítsen. Magyarországon 1950-ban vezették be ezt 
az eljárást.

A felszabadulás után a Közélelmezési Kormány
biztosságon dolgozott szerényen, de emyedetlen lelke
sedéssel, hogy a  koplaló főváros kétségbeejtő helyzetét 
enyhíteni segítse. Innen került vissza a Fővároshoz, 
ahol teljes elégtételt nyert az elmúlt rendszer alatt 
elszenvedett mellőztetésekért. Vezette az Intéztet,

mellyel egész élete összeforrott és annak helyettes 
igazgatójaként vonult nyugdíjba. Tavaly kandidátusa 
lett a Kémiai Tudományoknak.

Aki ismerte, természetesnek találja, hogy nyug
díjba vonulása nem az aktív kémiai munkától való 
megválást jelentette Bognár számára. Tovább dolgo
zott baráti laboratóriumokban és érdeklődése az élelmi
szerkémiáról’ lassan átcsúszott az azzal határos, gyógy
szerkémiai problémák felé. Nem a klasszikus, szinté- 
tikus szerves kémia oldaláról nyúlt a kérdésekhez, ha
nem egy gyakorlatban eltöltött élet megfigyeléseit 
ötleteit igyekezett oda bevinni.

Ámbár lelke mélyéig kémikus volt egész életében, 
harmonikus egyénisége nem maradt a kémia szakmai 
keretei között. Kiváló vívó volt, szerette a sportot és 
a sport terén is számos emberrel került őszinte barát
ságba. Ügyesen rajzolt, festegetett, —• humorérzéke 
tollából könnyen folyó, kis karikatúráiban tört elő be
lőle. Nagyon szerette a szép képeket, szobrokat és 
örökké hálás hallgatója volt a szép zenének.

Csendben, szerényen segített a bajbajutott embe
reken akár támogatásra, akár tanácsra vagy vigasz
talásra volt szükségük. Nagyon sokan ismerték és nem 
emlékszem, hogy valaki ne szenette volna. Most, hogy 
elhagyott bennünket, mély baráti fájdalommal búcsú
zunk sírjától és csak annak örülünk, hogy kedves, op
timista természetét szinte utolsó napjaiig megőrizhette.

Dr. Körösy Ferenc

Mű s z a k i  s z e m l e
Triklóretilén stabilitása és korróziós tulajdonsága

A triklóretilén (tri) egyre szelesebbkörü alkalma
zásra talál fémtárgyak zsírtalanításánál. Ilyen szem
pontból nagyon fontos, hogy a fémfelületet ne tá 
madja meg, és ne hasadjon sósavfelszabadulás köz
ben. Ezt a bomlást fémsók, oxigén, nedvesség, fény 
és hő katalizálja. A tri tárolásánál ezeket a tényező
ket ki kell zárni. Ha tri alumíniumtárgyakkal kerül 
érintkezésbe, úgy alumíniumklorid keletkezhet, ami 
robbanásszerű bomláshoz vezethet. Vasklorid csak 
oxigén és nedvesség jelenlétében katalizálja a bom
lást. Ha a három komponensből egyet kikapcsolunk, 
akkor a bomlás már nem következik be. Az oxigén 
hatása szerves stabilizátorokkal kiküszöbölhető. A tri 
regenerálásakor azonban a párlat már nem tartal
mazza a szerves stabilizátort, így a nedvesség kizá
rására még fokozottan kell vigyázni. Fény és meleg 
felületek hatására is bomlik a tri foszgén keletkezése 
közben, amire ott, ahol a munkahely levegőjébe oldó
szer kerül, mindig kell gondolni.
Simon: Chem. Techn. 1953, 440.

Bizmutszulfidból készült fényellenállások
A mesterséges Bi2S3-ból készített fényelemek szá

mos előnnyel rendelkeznek a használatos ólom-, tal- 
lium-, stb. szulfidellenállásokkal szemben. Elsősorban 
fényérzékenységük maximuma a színkép látható ré
szébe esik. A maximálisan elért érzékenység 80 
mA/Lm 100 lux megvilágításnál és 80 V anódfeszült- 
ségnél. A feszültség-áramerősség összefüggés az Ohm
törvénynek megfelelően egyenes. A fotóáram függ a 
hőmérséklettől. Az elem állandó, huzamosabb megvilá
gítás alatt sam változtatja tulajdonságait. Dobos D. 
(Zsurn. Technicseszkoj Fiziki, XIX. 1. 126—131. old.)

Nyomelemek feldúsulása
Érdekes új szelén-forrást találtak Amerikában az 

Astragalus racemosus nevű növényben. A vizsgálatok 
szerint a növény 1,5% mennyiségben tartalmazza 
ugyanakkor, amikor a talaj szeléntartalma mindössze 
0,005%. Ennek folytán felmerült az ipari hasznosítás 
gondolata. Ismeretes olyan növény, amely a talajhoz 
képest hatszázszoros mennyiségben tartalmaz aranyat, 
a hikori fa hamujában 37% alumínium és 4% mangán 
van. Más növények réz, bőr, molibdén és zink dúsítók- 
ként szerepelnek.
Ind. Eng. Chem. 1953, August, 15 A.

Hibaigazítás

Lapunk 8. számában Szántay Balázs; Forgómoz
gású keveröszerkezetek folyadékok keverésére c. cik
kében értelemzavaró hibák kerültek be: 235. oldal II. 
hasáb. Alulról a 25. sorban:

n '! ■ d ■ g
hibás szöveg Re =  -------- —

F
n ■ d1 ■ g

helyesen Re = ----------
A1

Alulról a 19. sorban (kg .m p .m —*) helyesen 
(kg . m p. m—2).

236. oldal 16. ábrán az ordináta lóg { (nyom
tatva lóg 5-nek látszik).
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20434/LD02 - Révai-nyomda Budapest V, Vadász-utca 16. Felelős: Nyáry Dezső. — Megjelent: 1600 példányban.
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Magyar Kémikusok Lapja
,eyc

Kéwyvtér

Vegyiparunk néhány kérdéséről
A debreceni Szerves Kémia Konferencia megnyitó előadása

S Z A B Ó  G E R G E L Y

Tisztelt Konferencia!
Kedves Elvtársak!
A Nehézipari Minisztérium dolgozói ne

vében szeretettel üdvözlöm a debreceni Szer
ves Kémiai Konferencia résztvevőit.

A  Magyar Kémikusok Egyesülete szinte 
hagyományosan, minden évben konferenciát 
rendez. Igen nagy jelentőségűeknek tartom 
e megbeszéléseket, amelyeken végeredmény
ben egy-egy év legfontosabb tudományos ku
tatási munkájáról tájékoztatjuk a magyar 
kémikusok széles táborát. Ki szeretném 
hangsúlyozni azt is, hogy e vándorgyűlések 
programmja évről évre egyre inkább gazda
godik a nagyértékű tudományos eredmények 
mellett a vegyipari technológia eredményei
ben s ez azt mutatja, hogy kutató munkánk 
nagyjában és egészében helyes irányban fej
lődik és egyre inkább közelebb kerül a gya
korlathoz. Külön ki szeretném emelni a kon
ferencia anyagából azokat az előadásokat, 
amelyek egy hatalmas létesítménynek, a föld
gázkombinát gyártmányai kutatásának és 
tervezésének célját szolgálják. Annak elle
nére, hogy kormányunk új programmjából 
kifolyólag bizonyos eltolódást fog szenvedni 
e legnagyobb alkotásunk megvalósítása, lát
hatjuk, hogy az élet által felvetett konkrét 
problémák mennyi gazdag, színes feladatot 
adnak tudományos munkásainknak. Nagyon 
helyesnek tartom, hogy a Magyar Kémikusok 
Egyesülete néhány előadást állított be a vegy
ipari kombinát technológiai kérdéseivel kap
csolatban. Természetesen a technológiai szek
ció jelentőségének kiemelésével egyáltalán nem 
akarom kisebbíteni az elméleti, laboratóriumi 
kutatások jelentőségét, A .gyakorlati élettel 
való kapcsolat szükségességét csupán azért 
húzom alá, hogy e konferencia megnyitóján 
ismételten felhívjam vegyészeink figyelmét 
arra, milyen fontos és elengedhetetlen,^ hogy 
a tudományos elméleti (kutatások és kísérle
tek találkozzanak a gyakorlattal és megter
mékenyítsék azt. Röviden ezt jegyezném  
meg a konferencia programmjával kapcso
latosan.

Megnyitó előadásomban szeretnék fog
lalkozni néhány olyan kérdéssel, amely vé
leményem szerint a konferencia minden 
egyes résztvevőjét az utóbbi hónapokban erő
sen foglalkoztatta és még az ú. n. kevésbbé 
politizálok érdeklődését is felkeltette. Kor
mányunk új programmjára célzok. Azt hi
szem, nem lesz haszontalan felvetni e konfe
rencián is e programmot kiváltó okokat és 
az új programm jelentőségét. Érdemes lesz 
megvizsgálni azt, mit jelent az új programm 
a vegyiparban! Feltétlenül beszélnünk kell 
ezzel kapcsolatban legfontosabb feladataink
ról és arról, hogy ebben a helyzetben mit ké
rünk és mit várunk el a különböző területe
ken dolgozó vegyészeket összefogó Magyar 
Kémikusok Egyesületétől.

Kormányunk új programmja abból az 
alapvető célkitűzésből indul ki, hogy szocia
lizmust építő munkánk alapját a dolgozó em
ber életszínvonala állandó emelésének kell 
képezni. Ez az alapvető elv az utóbbi 1—2 
évben gazdaságpolitikánkban eléggé elho
mályosult s ezt a hibát sürgősen ki kell ja
vítanunk, hogy további fejlődésünk egészsé
ges ütemét biztosítani tudjuk.

Gazdasági életünk másik alapvető hi
bája az volt, hogy nem számoltunk kellőkép
pen adottságainkkal. Az iparosítás üteme, s 
elsősorban a nehézipar fejlesztésének üteme, 
túlzottan előreszaladt a könnyű és élelmiszer- 
ipar, ül. a mezőgazdaság rovására. Ez a hiba 
is tulajdonképpen a lakosság életszükségle
tének figyelmen kívül hagyása következté
ben történt és aránytalanságot okozott a nép
gazdaság szerkezetében.

Ezek az alapvető hiányosságok azután 
számos hibának váltak okozóivá. Hogy csak 
a legdöntőbbeket említsem meg ezek közül, 
igen nehéz és sokszor alig megoldható kér
dések elé kerültünk anyagellátás vonitko- 
zásában és egyes területeken, — elsősorban a 
bányászat, építőipar területén, — munkaerő 
biztosítás vonatkozásában. Mindannyiunk 
előtt ismeretes, hogy az életszínvonal eme
lésére pártunk és kormányunk határozatokat 
hozott, az iparosítás ütemének helyes irány
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ba való tereléséhez pedig komoly átcsoporto
sításokat végeztünk el .a beruházások terü
letén. Mind a kutatómunkában, mind az ipar
ban dolgozó kartársaimat sok tekintetben 
elég konkrétan érintette a beruházások át
csoportosítása és egyesekben talán kellemet
len érzéseket keltett. Meg kell azonban mon
dani, hogy enélkiil a nagyjelentőségű lépés 
nélkül az új kormányprogramm minden he
lyes intézkedése komoly akadályokba ütkö
zött volna.

Ezen a ponton szeretnék rátérni mind
járt annak a kérdésnek a rövid taglalására, 
hogy mit jelent az új kormányprogramm a 
vegyiparban? Az elmúlt év folyamán több 
alkalommal — ankétokon, mérnöki tovább
képző előadásokon, a Magyar Kémikusok 
Lapja hasábjain — igen komoly vegyipari 
fejlesztési programmot ismertettünk a kémi
kusok széles tábora előtt. Ez a programra ha
talmas fejlődést jelölt meg a nehézvegyipar 
számára s elsősorban a szerves alapanyag
ipar, műanyagipar, szénfeldolgozó ipar és mű
trágyaipar nagyarányú továbbfejlesztését 
tűzte ki célul. Köztudomásúvá vált, hogy ha
talmas földgáz kombinátot kívántunk léte
síteni, ismertettük a műgumi kombinát főbb 
körvonalait, elég részletesen és sokoldalúan 
foglalkoztunk a szénfeldolgozó ipar és ezen 
túlmenően a kátrányipar továbbfejlesztésé
nek kérdéseivel mind kohászati szempontból, 
mind vegyipari szempontból. A  kémikusok 
közvéleménye elé vittük fejlesztési tervün
ket műanyagipari, a textil színezékek és 
egyéb intermedierek, gyógyszeripari ké
szítmények, műtrágyagyártás, szódagyártás, 
timföldgyártás, vörösiszap feldolgozás stb. 
vonatkozásaiban. Beszéltünk arról, hogv 
az új iparágak, vegyipari üzemek léte
sítése mellett okvetlenül el kell végeznünk a 
második ötéves terv alatt legnagyobb vegy
ipari gyáraink rekonstrukcióját s ezeket az 
üzemeket is a lehetőség szerint egészséges, 
áttekinthető, modern üzemekké kell változ
tatnunk. Nem akarom itt most felsorolni a 
többi feladatokat, amelyeket 1959-ig vegy
ipari fejlesztési tervünk előírt.

Ezt a fejlesztési tervet a tudomány és 
ipar szakemberei bevonásával készítettük el, 
többéves munka eredményeként. Az egy-egy 
iparág fejlesztésiével kapcsolatban megtartott 
ankétokon azt tapasztaltuk, hogy a kémi
kusok széles tömege egyetért és örömmel üd
vözli fejlesztési programmunkat. Mindany- 
nyian jóleső érzéssel állapítottuk meg, hogy 
nálunk a vegyipar igen komoly fejlődés előtt 
áll és ebből kifolyólag szép perspektíva raj
zolódott ki tudósaink, kutatóink, tervezőink 
és gyakorlati szakembereink szeme előtt. Ki 
kell hangsúlyoznom, hogy a vegyipar fejlesz
tésének irányelvei ma is, a kormány új pro- 
grammjába illesztve is helyesek és meg fog
nak valósulni. Kétségtelen azonban, hogy

szükséges lesz változtatást eszközölni e fej
lesztési terven a megvalósítás sorrendjét és 
ütemét illetően. Eddigi megítélésünk szerint 
legnagyobb létesítményeink, a földgáz kom
binát és a műgumi kombinát megvalósítása 
kb. 2 éves halasztást szenved. A szervetlen 
vegyipar területén különösen az egyes objek
tumok megvalósításának sorrendjén kell vál
toztatnunk. így- elsősorban előre kell hoz
nunk a műtrágya, a növényvédőszerek gyár
tási programrajának megvalósítását és ko
moly megfontolás tárgyává kell tenni tim
földgyártási programmunk egészséges fej
lesztése érdekéhen a hazai szódagyártás mi
nél előbbi megteremtését. Végeredményben a 
mi fejlesztési programmunkra is érvényes az 
a megállapítás, hogy ne markoljunk többet, 
mint amennyit jól meg tudunk fogni. A  meg
valósítás ütemének széjjelhúzása folytán ko
moly lehetőségünk nyílik arra, hogy ezeket 
a beruházásokat kutatás és tervezés szem
pontjából sokkal alaposabban előkészítsük 
és no a kivitelezés stádiumában változtassuk 
szinte naponként elgondolásainkat. Ez a 
munkamódszer — ha szabad ezt módszernek 
nevezni — jelentősen megdrágította beruhá
zásainkat, felesleges kiadásokat eredménye
zett. Sokkal rendszeresebb, megfontoltabb, 
átgondoltabb munkát kell végeznünk a jövő
ben beruházásaink vonalán.

Mint mondottam, vegyipari fejlesztési 
tervünk alapjaiban helyes a kormány új pro- 
grammja után is. K i kell azonban hangsú
lyoznom, hogy jónéhány területen revízió 
alá kell vennünk régebbi tei-veinket. Itt első
sorban olyan kérdésekre gondolok, amelyek 
bizonyos mértékig autarchiára való törek
vést jelentettek. A színezékgyártásnál, a mű
anyagipar egyes termékeinél, de más terüle
teken is több esetben követtünk el olyan hi
bákat, amelyek abból származtak, hogy nem 
vettük tekintetbe a baráti államokkal való 
szorosabb együttműködést és kölcsönös segít
séget. Második ötéves te ivünk programmjá- 
nak kidolgozása alkalmával ezeket a hiányos
ságokat feltétlenül ki fogjuk küszöbölni.

Beszélnünk kell néhány iszóval arról, 
hogy melyek a mi főfeladataink a kormánv- 

. programmal kapcsolatban? A legkülönbö
zőbb értekezleteken sokat beszéltünk arról, 
hogy többet kell törődni a dolgozókkal, fo
kozni kell — különösen a vegyiparban — a 
balesetvédelmet, meg kell javítani a munka
körülményeket, biztonságosabbá kell tenni a 
dolgozók munkáját. Meg kell azonban mon
danunk azt is, hogy ezen a területen ha tör
tént is javulás, ez a javulás nem alapvető. 
A kormányprogramm homlokterében, magá
tól értetődően, a dolgozók életszínvonalának 
növelésével együtt ezek a problémák is ott 
állanak. Itt komoly feladat hárul a gyárban 
dolgozó mérnökökre épúgy, mint a kutató- 
intézetekben dolgozó mérnökeinkre, tudó-
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sainkra. A  vállalati és kutatóintézetbeli szak
embereinknek együttes erővel tki kell dolgoz- 
niok a balesetvédelem, az egészségvédelem 
fokozásának technikai előfeltételeit- Elsősor
ban a legdöntőbb, és legveszélyesebb nagy
üzemekben kell ezeket a feladatokat megol
danunk. Ebbe a munkába — a mi vélemé
nyünk szerint — egyaránt be kell kapcsolód- 
niok tudósainknak, mérnökeinknek. Ezen 
túlmenően javasoljuk a Magyar Kémikusok 
Egyesületének, hogy hozzanak létre az Egész
ségügyi Minisztérium megfelelő szerveivel 
együttesen munkabizottságokat a vegyipari 
anyagok káros hatása elleni védelem széles
körű megszervezése érdekében. Mi nagyon 
szeretnénk, ha ezek a munkabizottságok — 
elsősorban a szovjet szakirodalom alapján, 
de felhasználva az összes hozzáférhető szak- 
irodalmat — komoly szakkönyvet állítanának 
össze a vegyianyagok káros hatása elleni 
egészségvédelem kérdéseiről. Ugyanakkor 
gondoskodnunk kell arról is, hogy éppen egy 
ilyen szakkönyv alapján mind a vegyész
mérnökök, mind a természettudományi karo
kon tanuló vegyészek oktatási anyagába e 
tárgy tanítását felvétessük. A  mi vélemé
nyünk .az, hogy már az egyetem padjaiban 
minden mérnökünknek, vegyészünknek, 
technikusunknak vérévé kell hogy váljék a 
lúgos, savas, maró, mérgező, heveny romboló 
hatású, vagy hosszabb idő alatt káros elvál
tozást okozó vegyianyagok elleni védekezés. 
Kutatóintézeteinknek elsőrangú feladatává 
tesszük, hogy a gyártandó anyagok, elsősor
ban szerves anyagok egészségre való hatását 
tanulmányozzák s nem tekintünk addig be
fejezettnek egy témát, amíg ezt az igen fon
tos részt aprólékosan ki nem dolgozták. Nem 
akarok itt foglalkozni azokkal a további pro
blémákkal, amelyek az üzemmérnököknek, a 
tervezőmérnököknek a feladata.

Mint az elvtársak előtt ismeretes, a kor- 
mányprogramm az ipar lassúbb fejlesztését 
írja elő. Ez a lassúbb fejlesztés lehetővé te
szi és parancsolóan elő is írja azt, hogy sok
kal jobban törődjünk a gyártás gazdasságos- 
ságának kérdésével. A  mi kutatói, tervezői 
és gazdaságvezetői munkánk egyik fő fogya
tékossága éppen az, hogy kevéssé vesszük fi
gyelembe az oly döntő gazdaságosság kérdé
sét. Azok az idősebb mérnökeink, akik a ka
pitalista időben üzemeket vezettek, nagyon 
jól emlékeznek arra, hogy milyen kényesen 
vigyázott a kapitalista a gyárában előállí
tott termékek önköltségének állandó csök
kentésére. Mind a kutatásnál, mind a terve
zésnél sokoldalúan megvizsgálták az előállí
tás kérdését és még nagyon sok esetben a 
technológia rovására is a gazdaságosabb, az 
olcsóbb megoldást választották. A kapita
lista a saját zsebére dolgozott, saját hasznát 
növelte és rákényszerítette a mérnököket 
ilyenirányú tevékenységre. Sajnos, ma nem 
lehet elmondani, hogy a nép vagyonával kap

csolatosan a gazdaságosság kérdése ilyen 
döntő szempont volna kutatóink, tervezőink 
és vállalati szakembereink előtt. Ma úgylát
szik még nem eléggé erős a nép vagyona 
iránti felelősség érzése és ezen a helytelen 
állásponton a  mi vegyipari szakembereink
nek, tudósainknak igen sürgősen változtat
nia^ kell. Kutatóinknak egy-egy téma kidol
gozásánál nemcsak a technológia szempont
jából kell több oldalról megközelíteni a meg
oldást, hanem meg kell keresni és állandóan 
figyelemmel kell kísérni a leggazdaságosabb 
gyártás megvalósításának feladatát is. Elő 
fogjuk írni kutatóintézeteink számára, hogy 
minden egyes témához gazdaságossági, ön
költségi számításokat kell mellékelniük, hogy 
jó előre láthassuk egy-egy termék előállítási 
költségeit. Ugyanennek a  problémának a 
szem előtt tartása igen fontos a tervező in
tézetek munkájában is. Itt is a kivitelezések
nél a  leggazdaságosabb megoldást kell kivá
lasztani.

Az ipar lassúbb ütemű fejlesztése paran- 
csolóan előírja számunkra kutató munkánk 
felülvizsgálását is. A z én véleményem sze
rint kutatóintézeteink munkájának egyik 
legnagyobb fogyatékossága éppen abban ke
resendő, hogy olyan kutatási tématerveket 
adtunk nekik feladatul, amelyek szerteága
zóak, rengeteg problémát ölelnek fel, elapróz
zák egy-egy intézet munkáját és nagyon sok 
esetben megfelelő kutató erőt nem is tud
tunk egy-egy téma kidolgozására biztosítani. 
Azt hiszem, nemcsak a vegyipar területén, 
hanem minden iparág területén sokkal in
kább néhány döntő fontosságú, ipari meg
valósításra váró feladatra kell koncentrálni 
a kutató munkát. Így elkerüljük azt a hibát 
is, hogy kidolgozott kutatási témák asztal
fiókba kerüljenek. Ugyanakkor azt a pozitív 
eredményt is elérhetjük, hogy kutatóink min
den eshetőség megvizsgálásával sokkal alapo
sabb munkát, a leggazdaságosabb technológiát 
tudják a tervező intézetnek átadni. Kutató- 
intézeteinkben véglegesen fel kell számol
nunk azt az itt-ott még meglévő helytelen 
gyakorlatot, hogy egyes esetekben nem a 
népgazdaság számára fontos kérdéseket dol
gozzák ki sokoldalúan, hanem a kutatók 
szubjektív vonzalmai is bekerülnek a kuta
tási tervekbe. Az 1954-es kutatási terveknél 
ezt a kóros és káros hagyományt fel fogjuk 
számolni. Ugyancsak ki fogjuk rostálni a ku
tatási tématervből azokat a témákat, melye
ket a mi kutatóintézeteink tizedszer, huszad
szor akarnak feltalálni, vagyis olyan témákra 
gondolok, amelyekben a gyártási technoló
giát, sőt a terveket is baráti országokból be 
lehet szerezni. Itt a témakörrel való megis
merkedésnek inkább azt az útját választjuk, 
hogy több évre kiküldünk mérnököket az il
lető baráti ország megfelelő üzemének tanul
mányozására.

A kutatóintézeti témák megválasztásánál
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okvetlenül el kell kerülnünk azt a hibát is, 
hogy a szakirodalom felületes tanulmányo
zása folytán olyan témák kerüljenek a ku
tatási programúiba, amelyekről más ország 
kutatói már bebizonyították, hogy azokkal 
foglalkozni célszerűtlen és helytelen. Hogy 
csak egy példát említsek, a Lübeck foszfát 
esetét hozom fel. Csaknem másfél éve foly
tattunk kutatásokat ezen a téren és a közel
múltban a német szakemberek felhívták a 
figyelmünket, hogy ez a műtrágyaféleség 
rossz és az ezzel való foglalkozás haszonta
lan időtöltés. Sokkal körültekintőbben, sok
oldalúbban kell elvégezni egy-egy témának 
az irodalmazását, mert sok felesleges fárad
ságtól kíméljük meg ezzel magunkat. Ezen a 
téren azt a  segítséget szeretném kérni a Ma
gyar Kémikusok Egyesületétől, hogy az ak
tuális ipari témáknak sokkal több teret szen
teljen a Magyar Kémikusok Lapjában s ez
zel is segítsük elő azt, hogy szakembereink 
kapcsolata intenzívebb legyen a szakiroda- 
lommal.

Még egy fő kérdést szeretnék kiragadni 
a kormányprogrammal kapcsolatos teen
dőink közül. Ez a technológiai fegyelem meg
szilárdításának kérdése. Ha mi a termékek 
minőségét javítani akarjuk, ha csökkenteni 
akarjuk a selejtgyártást, ha gazdaságosab
ban, állandóan csökkenő önköltséggel aka
runk termelni, akkor elsősorban a legszigo
rúbb technológiai fegyelem kialakítására 
kell törekednünk. Ezen a konferencián első
sorban nem azokkal a problémákkal akarok 
foglalkozni, melyek a dolgozók munkafegyel
mével kapcsolatosak, hanem a technológiai 
fegyelem megszilárdítása kérdésének arra az 
oldalára kívánok rámutatni, amely a mi mér
nökeinknek a munkájában állandó feladat
ként kell, hogy szerepeljen. A vegyiparban 
általában elkészültek a többé-kevősbbé pon
tosan körülírt technológiai előiratok, azon
ban amire elkészültek, egyesek már el is 
avultak. Az újítási mozgalom nagyarányú 
fejlődése és komoly átütő ereje, a gyárak
ban végbement kisebb-nagyobb beruházások, 
felújítások, általában az üzemi körülmények
nek sokszor nem kis mértékű megváltozása 
nincs átvezetve ezeken a technológiai előira- 
tokon, nincs átvezetve legtöbbször az anyag- 
normákon, és ez azt mutatja, hogy a technoló
giai előírások puszta rögzítésén- túl nem ér
tük még el azt a célt, amiért az egészhez 
hozzáfogtunk. Nem értük el ugyanis azt, 
hogy a technológiai előirat ne legyen páncél- 
szekrényben elzárt papírdarab, hanem a napi

munkavégzés közben állandó iránymutató 
parancs legyen mind az üzemvezető mérnök, 
mind a művezető, mind a fizikai dolgozó 
számára. A  technológiai előírások konzervá
lása azt is mutatja, hogy ezeket legtöbb eset
ben nemhogy a fizikai dolgozók nem isme
rik, de a műszaki középkáderek sem haszno
sítják munkájukban. Az ilyen technológiai 
előirat pedig semmit sem ér. Aki jobban hisz 
a sokszor mechanikussá vált gyakorlatnak, 
az egymásután és egyre inkább több selejtet, 
rosszabb minőségű anyagot fog gyártani és 
— meg kell mondani, — egyre inkább szembe 
fog kerülni a törvénnyel. Okvetlenül gondos- 
kodniok kell elsősorban műszaki kádereink
nek arról, hogy ,a művezetők, mesterek alapo
san, részleteiben ismerjék a technológiai 
előírásokat és azokat megismertessék az egy
szerű fizikai dolgozókkal is s azután 
vasszigorúsággal követeljék meg azok be
tartását. Biztos vagyok benne, hogy a követ
kezetesen betartott technológiai előírások
kal további komoly eredményeket érhe
tünk el a termelés gazdaságosabbá tétele 
terén. Feltétlenül ki kell egészíteni ezeket a 
technológiai előírásokat a már kidolgozott, 
vagy kidolgozás alatt lévő műszaki normák
kal, be kell építeni a technológiai előiratokba 
a baleseti lehetőségeket és azok elkerülésének 
módját. Ezen keresztül is, ha ezt következe
tesen a munka minden fázisán — műszakilag 
jól átgondolva, — végigvezetjük, igen jelen
tős munkát fogunk végezni a balesetelhárí
tás további megjavításában. Az a mérnök, 
aki ilyenformán fog dolgozni, annak a mun
káját nem fogja zavarni és megnehezíteni 
a különböző baleseti vizsgálatok sora, nem 
fogja kitenni magát a selejtgyártást egyre 
inkább követő tortúráknak, magyarul 
mondva, nyugodt lelkiismerettel tanulhat, 
szórakozhat a munkaidő letelte után. A tech
nológiai előíratoknak ilyenirányú kiegészí
tése véleményem szerint elengedhetetlenül 
fontos és minden mérnöknek elsőrangú köte
lessége.

Ezeket a problémákat kívántam fel
vetni a debreceni konferencia plenáris meg
nyitó ülésén. .Azt hiszem, a következők
ben itt elhangzó szakelőadások nagyban 
hozzá fognak járulni ismereteink bővítésé
hez és ezáltal is mindannyian a magunk 
munkaterületén következetesebben, céltuda
tosabban végre tudjuk hajtani pártunk, kor
mányunk legfontosabb célkitűzéseit. Ehhez 
kívánok mindannyiuknak jó' munkát és >sok 
sikert.
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A Tudományos Munkások Világszövetségének
III. Közgyűlése

A magyar értelmiség és egész népünk 
lelkes örömmel üdvözölte és nagy megtisz
teltetésnek érzi, hogy a Tudományos Mun
kások Világszövetsége Budapestet válasz
totta tanácskozásai színhelyéül. Ez az össze
jövetel lehetőséget nyújtott arra, hogy kül
földi vendégeink, a népi demokráciák és a 
kapitalista országok kiküldöttei megismer
jék szocialista építőmunkánkat, műszaki 
értelmiségünk lelkes és céltudatos békeaka
ratát. Ugyanakkor a  magyar értelmiség be
pillantást nyerhetett a Világszövetség mun
kájába.

A Tudományos Munkások Világszövet
sége 1946-ban Londonban alakult. Feladata, 
hogy a tudományos munkásoknak, a kuta
tóknak a különböző országokban működő 
társadalmi szervezeteit magában egyesítse, 
ezák tevékenységét összehangolja, a haladó 
célkitűzések érdekében végzett munkájukat 
segítse.

A  célkitűzéseket a legtömörebben az 
alapokmány bevezetőjének néhány mondata 
fejezi ki az alábbiak szerint:

„Azoknak a tudományos szervezeteknek, 
amelyek magúikévá tették a Tudományos 
Munkások Világszövetségének alapokmá
nyát, elsőrendű céljuk az emberiség létfelté
teleinek megjavítása, a tudomány fejlesz
tése és ennek gyakorlati alkalmazása útján. 
A tudományos dolgozók nem nézhetik to
vább ölhetett kézzel a tudomány ártalmas 
felhasználását, amely nemcsak hogy erőipa
zarlással és felesleges szenvedésekkel jár, 
hanem magának a tudománynak előrehala
dását is késlelteti. A tudomány csak a 
béke és a nemzetközi együttműködés korsza
kában tudja teljességgel szolgálni az embe
riség előrehaladásának ügyét; a tudomá
nyos dolgozókra éppen emiatt nagyobb fe
lelősség hárul a. nemzetek közötti szilárd 
kapcsolatok megőrzésében, mint e téren 
más állampolgárókra. Azok a férfiak és 
nők, akik a Tudományos Munkások Világ- 
szövetségébe tömörültek, tisztában vannak 
ezekkel a tényekkel és úgy vélik, hogy a ki
tűzött célok elérésére a legjobb út a nem
zetközi együttműködés és a szabad tapasz
talatcsere régi hagyományainak ápolása, 
amelyek a múltban is a tudományos tevé
kenység jellegzetes vonásai közé tartoztak.“

Ezeket a célokat a világ minden becsü
letes tudósa, értelmiségi dolgozója magáé
nak valllhatja. Az alapokmány összefoglalta 
állásfQglalását a tudósok jogairól és köte
lességeiről, valamint a nyugodt munka fel
tételeiről. Az alapokmány 'kihangsúlyozza 
a tudományos dolgozók felelősségét a világ

békéjének megőrzése terén, a népek anyagi 
jólétének és kulturális fejlődésének bizto
sítása terén. Az alapokmány rámutat azokra 
a lehetőségekre, amelyeket a tudomány fej
lődése tár fel az emberiség előtt. Az alap
okmány követeli a tanulás lehetőségének, a 
tudományos fejlődésnek biztosítását a nép 
legszélesebb rétegeinek, követeli a tudomá
nyos dolgozok megfelelő foglalkoztatását és 
kedvező munkakörülményeik biztosítását.

A  Tudományos Munkások Világszövet
sége az egyetlen együttműködési lehetőség, 
amelyen belül a világ minden országának 
tudósai, a náluk fennálló politikai rendszer
től függetlenül, együttműködhetnek közös 
céljaik megvalósítása érdekében. Ezen belül 
kölcsönösen kiépíthetik kapcsolataikat és 
biztosíthatják a tudományos tapasztalatese- 
rét az egész emberiség jólétének fokozására 
és a béke megőrzésére. A  mostani nehéz nem
zetközi körülmények között ennek a feladat
nak a megoldása igen nehéz, éppen azért in
dokolt, hogy minden békeszerető ember a Vi
lágszövetséget erősítse és célkitűzéseit támo
gassa. Akkor, amikor a tudomány olyan új 
erőiket hív életre, amelyek íokozzák az em
ber hatalmát a természet felett, fokozottan 
fennáll annak veszélye, hogy ezeket az erő
ket nem az emberiség javára fogják felhasz
nálni, hanem az új háború fegyvereként. A  
tudósok arra az útra is kényszerülhetnek, 
hogy tudományos munkájuk eredményét az 
emberi társadalom szétrombolására használ
ják fel és ezáltal a saját tevékenységük foly
tatásához szükséges feltételeket semmisítsék 
meg. A  háború nemcsak a tudósok munká
jához szükséges anyagi eszközöket rombolja 
szét, hanem a háborús hisztéria következté
ben megszűnnek a nemzetközi tudományos 
kapcsolatok, mesterséges válaszfalak épül
nek a kölcsönös tudományos tájékoztatás és 
a szakirodalom tapasztalatcseréje helyéibe. A 
Világszövetség eredményesen csak úgy dol
gozhat, ha nem szakad el a régi európai és 
amerikai ipari országok tudósainak becsüle
tes tömegétől. Ügyelni (kell arra, hogy olyan 
kérdésekkel foglalkozzék,^ amelyek a tudo
mányos dolgozókat egyesítik, nem pedig el
választják és szem előtt kell tartani azt, 
hogy a különböző országok tudományos szer
vezetei előtt különböző problémák állanak. ^

A  Világszövetség megalakításában szá
mos ismert, tudományos munkásságuk révén 
világszerte megbecsült kémikus és fizikus 
vett részt. Elsősorban Joliot-Curie nevét em
líthetjük meg, akiben Franciaországban^ a 
német megszállókkal szembeni ellenállási 
mozgalom hősét látják, a különböző országok
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atomkutatói pedig a nagy fizikust tisztelik 
személyében. Ugyancsak az 'alapítók között 
szerepel J. D. Bernal professzor is, akit bio
kémikusaink úttörő munkája alapján már ré
gen ismernek és aki a közgyűlés alkalmából 
tartott előadása révén hallgatóságának szer
zett komoly tudományos élményt és Tu 
Osang-Wang kínai meteorológus.

Jelenleg a Szövetség 14 tagszervezetből 
áll és teljes taglétszáma 136 770. A  legna
gyobb taglétszámmal ezen belül a Kínai Tu
dományos Társulatok Szövetsége 44 000 tag
gal szerepel, de a Brit Tudományos Munká
sok Társaságának is 12 000 tagja van. A 
Szövetség munkáját a közgyűlések közötti 
időszakban a végrehajtóibizottság irányítja.

A Tudományos Munkások Világszövet
sége szeptember 13-án kezdte el tanácskozá
sait. A közgyűlést Joliot-Curie, a Világszö
vetség elnöke nyitotta meg, majd a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Műszaki és Ter
mészettudományi Egyesületek Szövetsége és 
a. magyar tudományos dolgozók nevében 
Osztrovszky György, a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkára üdvözölte a közgyűlést. 
A napirenden a tagegyesületek által vég
zett, az egyes országok tudományos dolgozói
nak anyagi körülményeire és munkalehető
ségeire vonatkozó adatgyűjtés ismertetése 
szerepelt. Nagy érdeklődést keltett a Kínai 
Tudományos Társulatok Szövetségének be
számolója. A Kínai Népköztársaságban a tu
dományos dolgozókat a nép és kormány tisz
teletben tartja, munkalehetőségükről gon- 
doskodik.A lengyel kiküldöttek a hazájukban 
fennálló kutatási és oktatási lehetőségek 
perspektíváját ismertették, külön kiemelve 
a most épülő Varsói Akadémia nagy jelentő
ségét. A szovjet kiküldöttek részletesen is
mertették a tudományos dolgozók munkaide
jére, ellátására és kereseti lehetőségére vo
natkozó adatokat.

Ezután az egyes küldöttek javaslataikat 
terjesztették elő. A  Francia Tudományos 
Munkások Társasága foglalkozott a nemzet
közi tudományos kapcsolatok kiépítése érde
kében a tudományos attasék kinevezésének 
kérdésével; felhívják azonban a figyelmet 
arra, hogy ezeknek a diplomatáknak a szere
pét úgy kell meghatározni, hogy a nemzetek 
közötti tudományos kapcsolatok terén nélkü
lözhetetlen bizalom légkörét fenntartsák. El 
kell kerülni azt, hogy e magasrangú diplo
matákra, akik ugyanakkor kiválóan képzett 
kutatók, bízott együttműködési és tájékoz
tatási feladat hírszerzői kiküldetéssé változ
zék át. J. D. Bernal javasolta, hogy a Tudo
mányos Munkások Világszövetsége nevezzen 
ki egy tájékoztatási megbízottat, akinek az

lesz a feladata, hogy elősegítse és összehan
golja a teljes és szabad tudományos tájékoz
tatást. Ennek keretében segítse elő folyóira
tok cseréjének megindítását, tudományos is
meretterjesztő cikkszolgálat megszervezését 
és a negyedévenként megjelenő nemzetközi 
tudományos szemle kiadását. A  Francia 
Atomenergiamunkások Országos Szakszer
vezete állást foglalt az atomrobbantási kí
sérletekkel szemben és szükségesnek tartotta 
olyan intézkedések meghozatalát, amelyek 
minden országban az atomenergia berende
zéseknek a béke érdekében való fejlesztését 
biztosítják. A Brit Tudományos Munkások 
Társulata javaslatot terjesztett be egy ala
pítvány létesítésére, amely lehetővé tenné az 
üldözött tudósok anyagi megsegítését. Az ala
pítvány célja azoknak a tudósoknak a támo
gatása, akik a Szövetség célkitűzéseit elő
mozdították és megélhetésüket elveszítették, 
tekintet nélkül arra, hogy ez politikai, val
lási vagy faji üldözés folytán következett-e 
be. A  Szövetség nemzeti tagszervezeteire há
rul az a feladat, hogy országuk azon tudó
sainak nevét előterjesszék, akik véleményük 
szerint az alapítványból segélyre szorulnak.

Már a fenti ékből is látható, hogy a Szö
vetség és most megtartott III. közgyűlése a 
nemzetközi tudományos kapcsolatok kiépíté
siére, a kiadványok és folyóiratok rendszeres 
kicserélésére nagy súlyt fektet, hogy ezál
tal a kutatók nemzetközi együttműködésé
nek alapját megteremtse. Ehhez csatlakozik 
a Szövetség által rendszeresen kiadott bulle
tin terjesztése és tájékoztató híranyaggal 
való ellátása.

Az Országos Béketanács és a MTESZ 
a közgyűlés alkalmából értelmiségi nagy
gyűlést rendezett az Erkel-színházban. A ha
talmas színházat teljesen megtöltötték a ma
gyar^ értelmiség képviselői, hogy meghall
gassák a világ haladó tudósainak beszámoló
ját a Tudományos Munkások Világszövetsé
gének közgyűléséről és az értelmiségre váró 
feladatokról. A nagygyűlésen Joliot-Curie, 
Oparin akadémikus és Bernal professzor szó
laltak fel. Ez a nagygyűlés hozta. a. Világ- 
szövetség munkáját közel a magyar értelmi
séghez és demonstrálta a magyar értelmiség 
békeakaratát.

Minden magyar kémikust bizalommal 
tölt el a Világszövetség munkája és öröm
mel láttuk azt a nemzetközi együttműködést, 
amely a tudományos munkához feltétlenül 
szükséges, békés, nyugodt légikört van hi
vatva előkészíteni. A magyar kémikusok a 
jövőben fokozott mértékben kívánják a Szö
vetség munkáját támogatni és a Szövetség 
célkitűzéseit megvalósítani.
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A Közgyűlés résztvevői által tartott előadások ismertetése

W . A . W ooster:
D iffúz rö n tg en su g ár-szó ró d ás  és a  k ris tá ly o k  fiz ikai 

tu la jd o n ság a i.
A röntgen-sugarak kristályokon való difrakcióját 

1912-ben fedezték fel és ettől az időtől kezdve egészen 
1939-ig a kutatómunka nagyrészt az erős röntgensugár 
visszaverődéssel foglalkozott, amely a röntgen-fel
vételen mutatkozó jellegzetes foltokat eredményezi. 
Rövid idővel ezelőtt kezdték el a Bragg-féle vissza
verődés törvényszerűségeit nem követő egyes vissza
verődések természetének kutatását. Ezen kutatások 
eredményéből kiderült, hogy a  diffúz reflexiók az ato
mok termikus eredetű rezgéseiből, továbbá az atomok 
szabálytalan elrendezéséből, diszlokációjából, származ
hatnak. Jelenleg a termikus rezgések meigfigyelése 
alapján a rugalmassági állandók és az atomi rezgések 
frekvenciájának eloszlása mérhető. Az atomok dísz- 
lokációjának változása néhány öregedéssel keményadő 
ötvözet szerkezetének vizsgálatánál nyújtott komoly 
segítséget. Az előadó a kétdimenziós optikai rács által 
létrehozott színkép tárgyalása után áttért arra az 
esetre, amelyben a rácspontok harmonikus hullámmoz
gást végeznek. Ilyenkor a perturbált rácspontok járu
lékos színképsorozatot keltenek. Megfelelő berendezés
sel nyelrt felvételek a perturbáció kiértékelésére alkal
masak. Ezzel a módszerrel a gyémánt kristálystruktu- 
ráját tették vizsgálat tárgyává és az eddigi feltevések
kel szemben megállapították, hogy abban a szomszédos 
szénatomok közötti kötések nem ekvivalenseik, hanem 
3 különböző fajta kötés mutatható ki.

J. D. B em a l;

R ö n tg en su g ár-d iffrak c ió s  e ljá rá so k  a lk a lm azása  
az  an y ag v iz sg á la tb an .

Az előadó néhány szemléletes példán mutatta be:, 
hogy milyen óriási távlatokat nyit meg a Röntgen-mód
szer az anyagvizsgálatban. Elsősorban saját iskolájá
nak módszereit és új eszközeit Ismertette.

Legtriviálisabb alkalmazása a röntg.sninterferencia 
vizsgálatnak az, amidőn kvalitatív analízisre használják 
fel az interferenciaképeket. Ma már index kartonokon 
rendelkezésre áll az ismertebb anyagok, közöttük a 
legtöbb szervetlen anyag röntgendiagrammja és egy
szerű összehasonlítás útján meg lehet mondani, hogy 
miből állott az ismeretlen, megvizsgált anyag. Meg
győző példaképein bemutatta az előadó azokat a rönt
genfelvételeket, melyeket szállófüstböl elkülönített, mik
ron átmérőjű porszemekről készített. A 2,5 cm-es fel- 
vevökamarában készült képeken egyértelműen fel le
hetett ismerni felváltva a magnetit, kvarc, mullit stb. 
röntgendiagrammját. Volt eset, hogy milliomod gramm
nyi szerves vegyületet is azonosítani tudtak.

A mennyiségi analízishez monokromatizált rönt
gensugárra és fotométerre van szükség, de ezek ren
delkezésre állnak.

Érdekes volt a cementek kötésekor keletkező, 
szalagos szerkezetű kalcium-alumínium-szilikát-hidrát 
kristályok felismerése. Ezek a szalagok vastagságuk 
irányában duzzadnak meg ha vizet vesznek fel és ösz- 
szekuszált struktúrájukkal tartják össze a cementet. 
Ezt a szerkezetet régebben gélnek minősítették. Elek
tronmikroszkópon készült felvételek igazolták a rönt
genvizsgálatok eredményét.

Megemlékezett az előadó a kristálydeformációk és 
textúrák vizsgálatáról, amire a röntgeninterferencia 
képek szintén módot nyújtanak. A kristályok növeke
dése és alakváltozása gyakran ilyen diszlokációs helye
ken megy végbe.

Metodika terén szinte hihetetlen újításokról szá
molt be az előadó. Elektronoptika segítségével olyan 
kis fokuszterületre sikerült összpontosítaniuk az elek
tronokat, hogy az abból kiinduló röntgenfény teljesen 
pontszerű fényforrásból ered. Például egy‘az antikatód 
elébe helyezett diatoma váznyílásait még árnyékkép-

szeirüen feloldotta e pontból kiinduló röntgensugárkéve. 
Ez azt bizonyítja, hogy ennél a fénymikroszkópon 
épen még látható pontocskánál kisebb a világító terü
let. A röntgenfény monokromatizálását kristályok 
Bragg-síkjain való reflexióval biztosítja, melyeken egy 
irányba csak egy hullámhossz verődik vissza. Hogy 
emellett a vizsgálandó kristály helyén összpontosítani 
is tudja a röntgenfényt, nem sík, hanem meghajlított 
kristályokon hajtja végre ezt a reflexiót, melyek elő
ször egy egyenesbe, majd erre merőleges irányú kris
tályon való második reflexió után homorú tükörszerüen 
egy pontba gyűjtik azt össze. Így vált leheltővé, hogy 
a „fehér” röntgenfény okozta kontinuus háttér zavaró 
hatásától mentes felvételeket készíthessenek hihetetle
nül rövid, néha csak másodperceket kitevő expoziós 
idővel. Egy bemutatott felvételen egy mm távolságon 
belül nyolc élesein elkülönült, kimérhető interferencia
pontot mutatott be. K. F .

J. D. B em a l:
A pro te inek  szerkezete .

A fehérjék szerkezete a legbonyolultabb a  termé
szetben előforduló fontos anyagok közül. Ezért csak 
úgy van reményünk e szerkezetek fokozatos megisme
résére, ha minden rendelkezésre álló módszert igénybe 
veszünk és azoknak az eredményeit nemzetközi együtt
működésben igyekszünk összehangolni.

Az előadó a maga és munkatársai által elért ered
ményekről számolt be, amelyeknek eredményeképpen 
bizonyos fehérjék szerkezetének felépítésére vonatko
zóan ma már több oldalról kísérletileg alátámasztott 
modellel rendelkezünk.

Az előadás anyagának részletesebb ismertetésére 
vissza fogunk térni.

E dm ond  Grillot:
K ris tá ly o s  an y ag o k  Ium ineszká lása , ezen an y ag o k  
e lőá llítása . C inkszulfid  ium ineszkáió  cen tru m ain ak  

term észete .

Előadó és felesége a rézzel aktivált cinkszulfid 
foszforok lumineszkálásával foglalkozik. Tekintve, hogy 
egy milliomod rész réz hosszú utánvilágítású zöld lu- 
mineszkálást okozhat, míg egy tízmilliomod vas vagy 
nikkel „megölheti” ezt a fluoreszkálást, szükséges volt 
a rendes analitikai módszereknél jóval érzékenyebb 
radioaktív indikációval követni a  bevitt réz mennyisé
gét. Ez sikerűit is a  64 atomsúlyú Cu izotóp segítsé
gével. A cinkoldatot, melyből a Iumineszkáió anyag 
készül, először cihkporral való főzés útján rézmentesí
tették, majd ismert radioaktivitású réz nyomokkal ak
tiválták.

Bemutatta cink-kadmium-tioszulfátból különböző 
ideig tartó és különböző hőmérsékletű izzítás útján elő
állított vörösen világító foszforokat és látható volt a 
világítás színárnyalatának és intenzitásának függése 
az izzítás körülményeitől és az összetételtől.

Különösen azzal a kérdéssel foglalkoztak, hogy 
miért lumineszkál a  rémei aktivált cinkszulfid hol kék, 
hol zöld fénnyel. Nem osztják azt a felfogást, hogy a 
kék fluoreszkálás az aktiválás nélküli cinkszulfid tu
lajdonsága. Azt találták, hogy ha szigorúan oxigén
mentes közegben izzítják anyagukat, kék fluoreszká
lást nyernek, míg ha annyi oxigén kötődhet meg, 
amennyi sztöchiometriásan megfelel a  beépített réz 
mennyiségének, akkor az anyag zölden lumineszkál. 
Kevesebb oxigén átmeneti, kékeszöld lumineszkálást 
okoz. Némelyek szerint a réz kétféle vegyértéke okozná 
ezt a különbséget, az előadó azonban valószínűbbnek 
tartja, hogy a rácsba, a  kén atomok helyébe a réz ato ■ 
mok mellé beépülő oxigén atomok okozzák a zöld vilá
gítást. A röntgendiagramm nem mutat eltérést a kü
lönbözőképpen aktivált cinkszulfid és a tiszta cink
szulfid szerkezete között.

K. F .
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Az ipari hőszigetelő anyagok és azok alkalmazása
vegyi üzemeknél

p a l o t a y  Ö d ö n

A hőszigetelés minőségének javítása révén 
jelentkező szénmegtakarítás mindinkább előtérbe 
lépő követelmény. Megfelelően alkalmazott hő- 
szigeteléssel jelentős mennyiségű hőt takarítha
tunk meg és így berendezéseink gazdasági hatás
fokát lényegesen emelhetjük. A hőszigetelések 
költsége sok esetben (magas hőmérséklet, állandó 
üzem, nagy csőátmérő stb.) már 3—5 hónap alatt 
amortizálódik a megtakarított szén árából. Ilyen 
esetekben különösen indokolt az aránylag drága, 
de kis hővezetési tényezőjű anyagok alkalmazása. 
Arra is ügyelni kell, hogy milyen módon kivitelezik 
a hőszigeteléseket. Szakszerűen kiválasztott és 
megfelelően elkészített hőszigeteléssel a kívánt 
célt, a széntakarékosságot, elérjük.

Hazánkban meleg hőszigetelési célra (fűtött 
berendezések) megfelelő mennyiségben és ele
gendő választékban állnak hőszigetelő anyagok 
rendelkezésre. Minőségi vonalon azonban még sok 
a tennivaló. Fejlődő szocialista iparunk fokozott 
követelményeit kell a hőszigetelő anyagot előállító 
üzemeknek kielégíteni. Tervszerűen kell javítani 
a készítmények hőszigetelési hatásfokát, rázkódás 
ellenálló képességét, törésnélküli rugalmasságát, 
hőállóságát és könnyíteni a térfogat súlyát.’

Hűtőberendezések hőszigetelésének terén is 
sok a javítani való. Még mindig nem gyártunk 
olyan anyagokat, melyek a nemes devizát igénylő 
parafakövet pótolnák. A szennyeződéseitől meg
tisztított, víztaszító anyagokkal impregnált ma
gyar tőzegkészítmény kísérleti gyártása már hosszú 
ideje folyik. Ezen legnagyobb reményekre jogo
sító anyag nagybani gyártására azonban még min
dig nem tértünk rá és nincs is kilátás arra, hogy 
a közeljövőben ez megtörténjen. A hűtő hőszigete
lésekre alkalmas parafakövet pótló anyagként kül
földön jó eredménnyel alkalmazott karbamid mű- 
gyantahab hazai előállítása is késik. Pedig elő
állítási ára a parafakőének egynegyede, egyszerű 
gyártástechnológiája pedig lehetővé tenné hetek 
alatt csekély gyári berendezéssel megfelelő üzem 
megindítását, mely az egész ország hűtőszigetelő 
anyag szükségletét fedezné. Jó anyagtulajdonsá
gai érdemessé teszik arra, hogy gyártásával komo
lyan foglalkozzunk.

F o r g a lo m b a n  lé v ő  h a z a i  h ő s z ig e te lő  a n y a g o k  é s  a z o k  

a lk a l m a z á s i  m ó d ja

K é p l é k e n y  k o v a fö l d a n y a g - k e v e r é k

A legrégibb hőszigetelési mód, melyet még 
mindig alkalmaznak, olcsó ára és sokoldalú bedol
gozási lehetősége miatt. Bonyolult alakú tárgyakra 
könnyen felvihető. Alapanyaga a kovaföld (dia- 
tomaföld), mely algáknak jégkorszakbeli lerakó
dása. Az elhalt kovaalgák nagyszámú egészen 
apró üregeket, cellákat alkotnak, melyekbe fino

man elosztott levegőpórusok vannak zárva. A ko
vaföld jó hőszigetelő hatása ezzel magyarázható. 
Hazánkban sok helyen fordul elő.

Alkalmazásánál szárított és finomra őrölt 
kovaföldhöz szálas anyagot adagolnak, hacsak 
nem előre, gyárilag bekevert masszát használnak 
fel, mint pl. a „Kerpalin“ vagy az „Isolator“. 
Víz hozzáadagolása által képlékeny anyaggá 
válik. A meleg állapotban lévő szigetelendő felü
letre rétegenként rákent pép száradás közben 
keményedik meg. Az újabb réteg csak az alatta 
lévő réteg teljes kiszáradása után kenhető fel. 
Ezt a kívánt vastagság eléréséig kell ismételni. 
Lécezés, simítás, kötelékezés és enyves gipsztej 
fehérítés vagy dextrin-bevonat után kétszeri festés 
következik. Víznek kitett helyeken nedvességvédő 
burkolást kell alkalmazni. A végződések kar- 
mantyúlezárást kapnak.'

A kovaföldkeverékhez adagolt víz mennyi
sége befolyásolja a kész hőszigetelés minőségét. 
A víz helyében annak kiszáradása után pórusok 
keletkeznek, melyek a hőszigetelési hatást nö
velik.

Vízadagolás 
kg / 1  kg 

anyag

Laza kovaföld Kovaföldkeverék

térfogat- 
súly kg/m 3

hővezetési 
tényező 

kcal/m ó C°
térfogat- 

súly kg/m 3

hővezetési 
tényező 

kcal/m ó C°

0,8 500 0,073
1,0 420 0,067 840 0,134
1,25 350 0,061 750 0,118
1,5 300 0,057 660 0,104
2,0 220 0,051 550 0,086
2,5 175 0,048 470 0,073
3,0 145 0,046 410 0,065
3,5 125 0,044 360 0,060
4,0 105 0,043 320 0,0565
4,5 95 0,042 290 0,0545
5,0 — — 265 0,053

A vízadagolás mennyiségének a hővezetési té 
nyezőre gyakorolt hatása 100C°-nál (,T. S. Cammerer 
szerint).

T e r m a l i t

Nyersanyaga kovaföld, agyag és adalékanyag 
(pl. parafaliszt, szénpor, fűrészpor stb.). Előállí
tása úgy történik, hogy a megfelelő arányban ada
golt anyagokat szárazon jól összekeverik, azután 
vízzel képlékennyé téve jól összegyúrják, formáz
zák, majd szárítják és 850—900 C° hőmérsékleten 
kiégetik. Az égetésnél az adalékanyag teljesen 
kiég és ezáltal kisméretű, egyenletesen elosztott 
pórusok keletkeznek. Az így előállított tégla 
250 x 123 mm méretű, 30, 40, 50, 65 vagy 80 mm 
vastag. A csőszigetelés céljára készült héj mindig 
250 mm ‘hosszú, vastagsága „normál“ vagy 
„vékony“ elnevezésű.
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A „normál“ vastagság :
21— 33 mm k. 0-jű csőnél 30 mm
38—■ 48 9 9 5 9 , , 35 „
60— 76 9 9  9 9 9 9 40 „
89 9 9 9 9 9  9 45 „

108— 159 9  9 9 J 9 9 50 „
191—318 9 9  9 9 9 9 55 „
368—419 9 9  9 9 99 60 „

A „vékony“ elnevezésű héj minden esti 0-re 
30 mm vastagságú.

Az ez idő szerint forgalomban lévő termalit 
térfogatsúlya 550—600 kg/m3. A hővezetési ténye
zőjére pontos mérési adatok nem állnak rendelke-' 
zésre, de az alábbi értékekre becsülhetők.

C° középhőmérséklet C0 100 300 500 700
A kcal/m 61C° 0Д25 0,130 JJ50 h l 70 0,190

A termalitből készült hőszigetelés hatásfoka 
előbbi értékeknél rosszabb, mert az idomok közti 
hézagok azt lerontják.

Nyomószilárdság : 4,0—4,5 kg/cm2.
Hőállóság : 800—850 C°-ig.
A szükséges minőségjavítás keresztülvitele 

után, a termalit térfogatsúlya kb. 10%-kal köny- 
nyebb lesz és kb. ilyen arányban fognak javulni 
többi tulajdonságai is.

Felszerelés előtt a termalit-idomokat vízbe 
kell mártani mindaddig, amíg a víz 5—6 mm mély
ségig fel nem szívódik. Ezután vízzel képlékennyé 
tett szigetelőhabarccsal (kovaföld és szálasanyag- 
keverék) be kell kenni a felragasztandó idomdarab 
felületét és éleit, majd az idomdarabot rá kell 
szorítani a szigetelendő felületre. Az idomdarabok 
a legkisebb hézaggal, szorosan helyezendők egymás 
mellé. Szikkadás után éles, megfelelő szerszámmal 
le kell egyengetni a külső felületet, majd az idom
darabokat 10—20 számú horganyzott lágy vas
huzallal szorosan meg kell kötni. Ezután az így 
rögzített szigetelést szigetelőhabarccsal lehető vé
konyan (10—12 mm) simára kell vakolni. A lesimí
tott szigetelést 200 C° közeg hőmérsékletig organ- 
tinnal, ezen felül molino, kalikó vagy jutavászon
nal kell kötelékezni, majd enyves gipsztejjel, ill. 
dextrinnel be kell vonni. A tökéletesen kiszáradt 
hőszigetelést hőálló festékkel szakszerűen kell be
mázolni és nagyobb üzemekben színjelöléssel el
látni. A végződések karmantyúlezárást kapnak. 
Szabadban lévő, nedvességnek kitett helyeken 
nedvességvédő burkolatról (szigetelőlemez, fém
lemez, bitumenemulzió stb.) kell gondoskodni.

A termalit alkalmazása elsősorban kazán- és 
kemence-hőszigetelésnél nagyjelentőségű. A vegy
iparban is kedvelt, mert hígított savnak és lúgnak 
jól ellenáll. Túlhevített gőz-és forróvíz-vezetékek, 
tartányok hőszigetelésére előnyösebb olyan anya
got használni, melynek vastagsága mindenkor a 
gazdaságosság követelményei szerint méretezhető. 
A termalit hőszigetelő hatása árához viszonyítva 
rossz. Ugyanolyan hatásfokú hőszigetelés neme
sebb anyagból (üvegszál, salakgyapot) sokszor a

költségek 40—60%-ával készíthető. A termalit 
legnagyobb gyártási vastagsága héjaknál 60, tég
láknál 80 mm. Több réteg egymás fölé helyezett 
idom alkalmazásánál a munkabér és anyagkölt
ségek növekedése üvegszállal, vagy salakgyapot
tal szemben még rosszabb eredményt ad.

S z u p e r t e r m a l i t

Magas hőállóságú termalit. Ez idő szerint kb. 
1000 C°-ig alkalmazható. A gyártómű 1200—1350 
fokig használható minőség gyártását tervbe vette.

Térfogatsúlya kb. 800 kg/m3
Becsült hővezetési tényező :

C° középhőmérséklet 50 100 300 500 700 900
A kcal/m ó C° 0,18 0,19 0,22 0,25 0,28 0,31

Nyomószilárdság : 30—40 kg/cm2.
Készítése hasonló a termáikéhoz. Magasabb 

hőmérsékleten égetik ki. Kazán- és kemence
építéseknél alkalmazzák.

S a la k g y a p o t

Alapanyaga vassalak, amit kupolóban meg
olvasztanak, majd gőzsugárral szétporlasztanak. 
Ezáltal rövidszálú gyapotszerű anyag keletkezik. 
A gyártás természetéből adódik, hogy a salak
gyapot több-kevesebb üvegszerű gyöngyöt (sörét) 
tartalmaz, különböző nagyságban. Ezek mara
dékai a megolvasztott, szálakká ki nem húzódott 
salaknak. Hőszigetelési célra külföldön a jóminő
ségű salakgyapotot 3 minőségre osztályozzák :

1. Különleges (gyöngytartalom 5%-nál keve
sebb).

2. I. minőség (gyöngytartalom 5— 15%).
3. II. minőség (gyöngytartalom (15—25%).
Ennél nagyobb gyöngytartalmú salakgyapo

tot csak építési célra használnak.
A hazai salakgyapot 25%-nál nagyobb 

gyöngytartalmú, ezáltal hőszigetelő hatásfoka a 
külföldinél rosszabb. Pontos mérési adatok nin
csenek, de ha volnának is, azok gyakorlatban 
használhatatlanok, mert a gyártott salakgyapot 
minősége nagy mértékben változó.

A hővezetési tényező 230—250 kg/m3 tömí
tési sűrűségnél a következőkre becsülhető :
C° középhőmér-

séklet 50 100 150 200 250 300 350
A kcal/m ó C° 0,05 0,055 0,06 0,066 0,07 0,075 0,08

A hőszigetelési hatásfok a gyöngytartalom 
rázórostán való kiválasztásával javítható.

Térfogatsúly a minőségtől függően változik, 
amit csaknem a gyöngytartalom mennyisége hatá
roz meg, 100—350 kg/m3.

A salakgyapot, ha nagy a kéntartalma, a 
nedvesség hatására korróziót okozhat savképző
dés folytán a csövek és készülékek vasfelületein. 
A hazai salakgyapotnál kéntartalom okozta károk
ról nincs tudomásunk. Az ilyen irányú vizsgála
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tok megnyugtató eredménnyel jártak. Felszere
lés közben a salakgyapotba nedvességet nem kell 
belevinni és a rétegvastagság növelése csak lényeg
telen többletköltséget okoz. így aránylag olcsó 
áron jó hőszigetelő hatás érhető el anélkül, hogy 
annak kiszárítására szükség volna.

A salakgyapotot szívesen alkalmazzák külső 
lemezburkolatú készülékek, tartányok kitöltő 
anyagául. Vigyázni kell azonban arra, hogy meg
felelő tömési sűrűségű legyen, mert túlságosan 
laza tömés esetén rázkódások hatására összeesik 
és benne kitöltetlen üregek keletkeznek.

Nagyobb felületek hőszigetelésénél a matrac
cal való kivitelezés kedvelt. A matracok külső 
burkolata textil, azbesztszövet vagy dróthálóból 
készül. A betöltött salakgyapot tömési sűrűsége 
annak minőségétől függően 100—300 kg/m3. 
A tartányokra, készülékekre, nagyátmérőjű csö
vekre való felerősítésük horganyzott lágy huzallal 
vagy pántokkal történik. Kívülről gipszhabarcs 
kemény héjalást, kötelékezést és festést kapnak. 
Ezek helyett szokásos a matracokat lemezburko
lattal ellátni. A lemezburkolatú kivitel hosszú élet- 
tartamú és sérülés nélkül könnyen le- és vissza
szerelhető.

A matracszigetelés előnye, hogy a szerelés 
munkahelyén a szigetelés gyorsan kivitelezhető, 
mert a matracok előzőleg fedett helyen elkészít
hetők.

A salakgyapot töltésű hőszigetelő zsinór ná
lunk igen elterjedt, aránylag olcsó ára, jó hőszige
telő hatásfoka és a könnyű fel- és leszerelés lehető
sége miatt. Elhelyezése szaktudást nem igényel. 
Melegvíz, csapadékvíz, alacsonynyomású gőzveze
tékek, központi fűtések csöveinél szokás alkal
mazni. Különleges alakú testek ily módon köny- 
nyen burkolhatok. Magas hőmérséklet hatására 
a külső textilburkolat könnyen elszenesedik, ezért 
ezeken a helyeken nem szokás alkalmazni, vagy 
előzőleg vékony kovaföld-habarcsréteggel kell 
alapozni.

A zsinórok felcsavarásánál ügyelni kell, hogy 
azok szorosan, hézag nélkül legyenek egymás mellé 
helyezve. Ajánlatos a felcsavarás után azokat fa
kalapáccsal végigdöngölni, hogy a hőszigetelés 
tömören és erősen üljön a testen. A külső burkolás 
módja változó. Általában kemény héjalás, ill. 
külső burkolat nélkül kivitelezik. A zsinór- és 
tömlőhőszigetelés alkalmazásának a célja éppen az, 
hogy felfűtés nélküli felületekre gyorsan és köny- 
nyen fel- és leszerelhető hőszigetelést kapjunk. 
Mechanikai sérüléstől, tűztől, víztől való védelme, 
vagy külcsín szempontjából gipszből készült, 
kemény héjalást, kötelékezést és festést alkalmaz
nak. Hullámpapír és bőrlemez külső burkolat is 
szokásos.

Nedvesség behatásától csatornákban vagy a 
szabadban külső nedvességvédő burkolattal (szige
telőlemez, fémlemez stb.) kell a hőszigetelést 
védeni. Ezeknél a kemény héjalás elhagyandó, 
mert kiszárításukra legtöbbször nincsen idő és 
mód.

A száraz tömési eljárással készült hőszigetelés 
kivitelezése úgy történik, hogy vasból vagy ége

tett kovaföld-idomokból készült távolságtartó
gyűrűket helyezünk el a hőszigetelendő felületre. 
Ezekre fekszik fel a külső lemezburkolat. A távol
ságtartó gyűrűket úgy kell kiképezni, hogy lehető
leg ne létesítsenek nagyobb hőhidakat, melyek a 
hőszigetelő hatást lerontják.

A lemezburkolat helyetti külső kemény héja
lás, kötelékezés és festés alkalmazásánál a sűrű 
horganyzott drótháló fekszik fel a távolságtartó
gyűrűkre. A külső burkolat és a hőszigetelendő 
felület közti tért tömés útján töltik ki salakgyapot
tal, a közeg hőfokának és a salakgyapot minősé
gének megfelelő tömési sűrűségben.

Minél magasabb hőmérsékletű a hőszigete
lendő felület, annál nagyobb tömési sűrűséget kell 

'alkalmaznunk, hogy a sugárzási és a konvekciós 
melegveszteségeket csökkentsük. Minden közeg
hőmérsékletnek meg van az optimális tömési 
sűrűsége. Ez azonban a hőszigetelő anyag minő
ségének is függvénye. Jó minőségű (legfeljebb 10% 
gyöngytartalmű, hosszúszálú) salakgyapot leg
kedvezőbb tömési sűrűsége alábbi grafikonból 
állapítható meg.

1. ábra. A hővezetési tényező (X) változása salak- 
gyapotnál, a középhőfok és a tömési sűrűség függ

vényében. (I. S. Cammerer mérési adatai)

Műszaki üvegszál
Gyűjtőneve a hőszigetelésre használt 10 mik

ronnál vastagabb üvegszálaknak, amelyek
a) üvegselyem,
b) üveggyapot 

fajtában készülnek.
a) Üvegselyem : kb. 2,5—4,0 m hosszú, 18— 

20 mikron vastagságú üvegszálakból áll. Előállí
tásánál a samott-tégelyben megolvasztott üveget 
a tégely alján lévő apró lyukakon át egy alatta
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gyorsan pergő henger vékony szálakká húzza. 
A gyártásból kikerült üvegselyem szálaiból a 
szakmunkások munkahelyükön „copf“ húzásával 
zsinórhoz hasonló hurkákat készítenek. Ezekkel 
csavarják be a csöveket a hőáram irányára merő
legesen elhelyezett szálakkal több rétegben, amíg 
a kívánt vastagságot elérik. Minden 40 mm réteg- 
vastagság felcsavarása után az üvegselymet hor
ganyzott, lágy vashuzallal le kell szorítani és így 
rögzíteni. Ha a hőszigetelés vastagsága 60 mm, 
vagy ennél nagyobb, akkor azt dróthálóval kell 
burkolni és dróttal feszesen rögzíteni. Belső helyi
ségekben gipszhabarcs kemény héjalással, köte- 
lékezéssel és festéssel szokás ellátni.

A kemény héjalás nedvessége átáztatja a hő- 
szigetelést és nagy mértékben lerontja annak hatás
fokát. Csatornákban és a szabadban kivitelezett 
hőszigetelésnél kiszárításra általában nincsen mód. 
A kész hőszigetelésnek az időjárástól való meg
védése gyorsan elkészített nedvességvédő burko
lást tesz szükségessé. Ilyen helyeken a kemény 
héjalás elhagyandó és inkább az üvegselyemréteg 
vastagításával kell javítani a hőszigetelési ténye
zőt és kiküszöbölni a szél okozta lehűlési többlet
veszteséget. A nedvességvédelmet szigetelőlemez
zel (bőrlemez) megfelelő bitumenemulzióval, fém
lemezburkolattal vagy hasonlóval biztosítsuk.

Üvegselyemből gyártanak különböző vastag
ságú és tömési sűrűségű varrott paplanokat is, 
melyekből egy, vagy többrétegű hőszigetelések 
készülnek előbb leírt módon.

b) Ü v e g g y a p o t  : 21—23 mikron vastagságú, 
rövid (0,1—0,6 m) összekuszált szálakból áll. 
Gyártásánál a megolvasztott üveg vastag sugár
ban ömlik az alatta gyorsan forgó recés felületű 
tárcsára, mely azt vékony, apró szálakra bontja. 
Tömési eljárásnál és matrackivitelnél alkalmaz
zák a salakgyapotnál leírt módon. Varrott papla
nok is készülnek belőle különböző méretekben.

A z  ü v e g s z á l  m ű s z a k i  a d a ta i

Hővezetési tényező ( k ) .

Az üvegszálréteg hővezetési tényezőjét a tér
fogatsúly (tömési sűrűség) függvényében a hő
szigetelő réteg középhőmérsékletére vonatkoz
tatják. Középhőmérséklet a hőszigetelés belső és 
külső felülete hőmérsékletének középértéke.

Tömési
sűrűség
kg/m 3

t/c C°-ban

0 50 1 0 0 150 2 0 0 250 300

120 0,041 0,052 0,062 0,073 0,085 0,097 0,110
140 0,041 0,051 0,061 0,071 0,081 0,092 0,104
160 0,042 0,051 0,060 0,068 0,078 0,088 0,098
180 0,042 0,051 0,060 0,067 0,074 0,084 0,093
200 0,044 0,053 0,060 0,066 0,072 0,079 0,089

A hazai gyártmányú üvegselyem hővezetési tényezői.

Az üveggyapot szálainak egyrésze a hőterje
dés irányával párhuzamos, ellentétben az üveg- 
selyemmel. Ezért hőszigetelő hatása fenti értékek
nél 5— 10%-kal rosszabb.

Térfogatsúly.
A kész hőszigetelés üvegszálrétegének tér

fogatsúlya üveggyapotnál 100—130 kg/m3, üveg
selyemnél 120—200 kg/m3. Minél magasabb közeg
hőmérsékleten kerül alkalmazásra az üvegszál, 
annál nagyobb tömési sűrűséget kell alkalmazni. 
A hazai üvegszál minőségének javításával kapcso
latban még sok a tennivaló. Túl nagyszámú benne 
a vastag szál, ami a hőszigetelés hatásfokát és 
élettartamát kedvezőtlenül befolyásolja. A szálak 
egyenetlensége a tömési sűrűséget és ezen át a 
számításba vett k  értékét is bizonytalanná teszi. 
A vékony és rugalmas szálú üvegszigetelő anyagok 
alkalmazásával kisebb tömési sűrűséggel (kevesebb 
üvegszállal) jobb hőszigetelő hatást lehet elérni.

2. ábra. A hővezetési tényező (Á) változása üvegselyem
nél a közép hőfok és a tömési sűrűség függvényében. 

(I. S. Cammerer mérési adatai.)

Hőállóság : 450 C°-ig.
Fagyállékonyság : —20 C°-ig.

A l u m í n i u m f ó l i a  ( A l f á i )  s z ig e te lé s

Az eljárás lényege, hogy különlegesen elké
szített alumíniumfóliákból (0,03—0,007 mm vas
tag alumíniumlemez) aránylag nagy légcellákat 
képeznek. Elsőrendű hőszigetelő értékének az a 
magyarázata, hogy a fóliák felületei a hősugárzást 
visszatükrözik és így sugárzás útján róluk hő csak 
elenyésző mértékben terjed tovább. Ezenfelül a 
fóliák közé zárt levegőcellák is fejtenek ki hő
szigetelő hatást. A fóliák fektetési iránya mindig 
merőleges a hő terjedési kányára.
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Alkalmazása kétféle módon történhetik.
1. Párhuzamos módon.
2. Gyűrötten, egymásra fekvő rétegekben.
1. Párhuzamos eljárás.
A fóliákat rétegenként helyezzük el simán 

egymással párhuzamosan. A fóliarétegek távolság- 
tartókra fekszenek fel. Ezek készülhetnek fa
lécekből, drótból, égetett kovaföldből stb., de 
lehetőleg nem fémes anyagból. Ezen kivitenél 
mechanikai védelem szempontjából külső fém
lemezburkolat alkalmazása mindenkor szükséges.

A párhuzamos eljárás kivitelezése nehézkes 
és ezért a gyakorlatban ritkán használják. A távol- 
ságtartó-gyűrü hőhidakat alkot és a kivitelezési 
költségeket növeli. A fólia vastagsága 0,015 mm 
és ennél több. A legkedvezőbb fóliatávolság 10— 
15 mm.

Hővezetési tényező 0 C° középhőmérsékletnél
X =  0,027—0,045 kcal/m ó G°, 10—25 mm 

fóliatávolságoknál.
Térfogatsúly : 1—8 kg/m3, fóliátávolságtól

és fóliavastagságtól függően.
2. Gyűrt eljárás.
A z  elhelyezés másik, jobban elterjedt módja, 

ahol a légcellák a fóliák összegyűrése folytán kelet
keznek. Ezeknél távolságtartókat nem kell alkal
mazni, mert a gyűrődések egymással érintkezve 
tartják a rétegek csekély súlyát.

Erőműveknél, távfűtővezetékeknél, gőzkazá
noknál, gőzturbináknál a gyűrt kivitelt szokás 
alkalmazni.

Alumíniumfóliákat hazánkban a csepeli 
Rákosi Művek gyárt igen jó minőségben. A hen
gerlésnél különleges csillagalakú mintát nyomnak 
az alumíniumfóliákba. Ezáltal azt merevítik és 
nagy mértékben rezgésellenállóvá teszik.

A hőszigetelés kivitelezésénél az alumínium
fóliákat szalagokban, spirálisan átlapolással csa
varják rá a csövekre vagy felületekre. Felcsavarás 
előtt a fóliákat kézzel el kell látni apró gyűrések- 
kel. A rétegek egymásra csavarását addig ismétlik, 
amíg a kívánt gazdaságos hőszigetelési vastagsá
got elérik. A legjobb hatásfok egymástól 1 cm 
távolságnyira elhe’yezett rétegekkel nyerhető és 
azért igyekezni kell a kivitelezésnél ezt betartani. 
A külső védőburkolat csak fémlemezből (horgany- 
lemez, vaslemez, alumíniumlemez stb.) készíthető 
oly módon, hogy nem a fóliákra, hanem az előző
leg felerősített szigeteletlen felületen nyugvó 
távolságtartó-tornyokra fekszik fel. A távolság
tartó-tornyok hegyes végződésűek és így kis érint
kező felületüknél fogva, csak elenyésző mértékben 
rontják a hőszigetelés hatásfokát.

A külső lemezburkolat védi az alumínium- 
fóliákat a mechanikai igénybevételektől. A nem 
járható betoncsatornákban elhelyezett vezetékek
nél ilyen mechanikai igénybevételek nincsenek. 
Ha a betoncsatornák talajvíztől és erősebb lég
huzattól védve vannak, úgy az alfol-rétegeket 
nem kell külső fémlemezburkolattal ellátni. Leg
külső rétegül impregnált, gyűretjen alumínium- 
fóliát kell alkalmazni.

A távolságtartó-tornyok és a külső fémburko
lat elhagyása a csatornákban nagy beruházási 
költségcsökkentést ered/nényez. A külső fémlemez
burkolat sokszor többszörösébe kerül az egész 
alfol-szigetelésnek. Különösen akkor drága, ha a 
csöveken sok a könyök, ív, líra és hajlás, melyek 
kiképzése igen költséges és gondos bádogos
munkát igényel.

A hőszigetelések hatásfoka bármilyen kivitel
nél bizonyos fokig a munka jóságán múlik, de 
fokozott mértékben áll ez az alfolra. Miután a hő- 
szigetelés anyaga meleget jól vezető fém, szak
szerűtlen elkészítés esetén nem hőszigetelővé, 
hanem jó hővezetővé válik a burkolat.

Az alfol hőszigetelésnek nagyon alacsony hő
vezetési tényezője mellett úgyszólván nincsen 
(3 kg/m3) súlya. Ebből következik, hogy nem 
tárolja magában a meleget. Különösen előnyös 
tehát alkalmazni olyan erőművi vezetékeknél 
vagy gyári vezetékeknél, ahol gyakori az üzem 
megszakítása.

Az alfol hőszigetelés rezgésálló, pormentes, 
éghetetlen, szagtalan, nem penészedik, tartós élet
tartamú, nem higroszkópos, és különleges alakú 
felületekre jól alkalmazható. Hátrányának tudják 
be, hogy a gyűrődések érintkezési pontjai a meleg
vezetést növelik és még azt is, hogy az oxidáció 
csökkenti hatásfokát. Ez azonban nem helytálló, 
mert a vékony alumíniumlemezek kismérvű érint
kezése csak lényegtelenül rontja a szigetelő hatást. 
A fényes alumíniumfóliák oxidációja is csak igen 
kis mértékben befolyásolja a hővezetési tényezőt. 
Az alfolt előállító gyárak a hővezetési tényező 
oxidáció utáni értékét is közlik és ezért jótállást 
vállalnak.

Állandó nagy rezgéseknek kitett helyeken az 
alumíniumfóliákat dróthálóból készített matra
cokba erősítik. Ezáltal rezgésellenálló képességük 
fokozódik.

Szakemberek egyrésze fenntartással viselte
tik az alfol-szigetelésiránt, az előbb említett szám
talan jó tulajdonsága ellenére. Ennek magyará
zata a sokszor nem szakszerű kivitelezés.

Fóliavastagság : 0,007—0,009 mm.
Legkedvezőbb fóliatávolság : 8—10 mm.

H ő v e z e té s i  té n y e z ő :

tk c°
Hővezetési tényező kcal/m ó C°

Párhuzamos élj. 
fóliatávolság 

1 0  mm
Gyűrt eljárás 
Csőszigetelés

Falszigetelés
fakonstrukcióval

0 0,027 0,040 0,034
50 0,030 0,047 0,041

100 0,033 0,053 0,047
150 0,037 0,059 0,053
200 0,042 0,066 —

300 0,053 0,078 —

Térfogatsúly 3 kg/m3 (10 mm fóliatávolság) 
Hőállóság: 500 C°-ig.

E x p a n d á l t  p a r a f a k ö

A letisztított, őrölt, rostált parafát össze
préselve, levegő kizárásával hevítik. Meleg hatá
sára a parafa megduzzad (expandál) és a szemcsék
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egymáshoz kötnek minden idegen ragasztóanyag 
hozzáadása nélkül. Kihűlés után a parafatömbök
ből lapok vagy héjak vághatok. Parafaszemcsék 
pörkölésével expandált parafadarát állítanak elő.

Az expandálás által a parafaszemcsékbe zárt 
levegőpórusok száma megnövekszik és a mikro
organizmusok (baktérium, penész) táptalaja el
pusztul.

A hővezetési tényező értéke nemcsak a tér
fogatsúlytól, hanem a szemcsék sűrű vagy ritka 
összepréselésétől is függ. A hazai gyártmány általá
ban nincsen annyira összepréselve, mint a külföldi, 
és ezért nagyobb a sugárzó és konvektív meleg
áteresztő képessége és kisebb a gőzdiffúzió ellen
állása.

A 150 kg/m3 térfogatsúlyú expandált parafa
kőnél X =  0,036—0,04 kcal/m ó C° értékkel lehet 
számolni 0 C°-nál. Meleg hatására 10 C°-ként a 
X 0,0014 kcal/m ó C°-kal emelkedik.

Térfogatsúly : 140—150 kg/m?, a régebben 
gyártott 120— 130 kg/m3-rel szemben.

Hőállóság : 80—100 C°-ig, vékony kovaföld- 
habarcs alákenéssel 130—150 C°-ig. Az expandált 
parafakő nemes valutát igénylő import nyers
anyagból készül. Csak hűtőszigetelés céljaira 
használható.

T o ló z á r a k ,  'p e r e m e k , a r m a tú r á k .

A hőszigetelés hiánya vagy szakszerűtlen ki
vitele ezeken a helyeken is nagy hőveszteségek
nek lehet okozója. Gyáraink nem szentelnek 
erre elég figyelmet.

A csőszigetelések végződéseit a lehető leg
közelebb kell az armatúrákhoz vagy peremekhez 
vinni. Vigyázni kell azonban arra, hogy ezek 
oldhatók, tömíthetők, szorosabbra húzhatók, le
szerelhetek legyenek anélkül, hogy a cső hőszige
telése a közelség folytán ilyenkor megsérüljön. 
Ezért a csavarorsók kihúzásának irányában leg
alább az orsó hosszának megfelelő távolságnyira 
csőszigetelésnek nem szabad lenni. A csavaranya 
oldalán egész közel lehet a hőszigetelést bevégezni. 
Csak a legszükségesebb csőrész legyen hőszigete- 
letlen, nehogy felesleges melegveszteséget okoz
zunk. A peremek, armatúrák hőszigetelésének 
kivitele többféle anyaggal történhetik. Az üzemi 
viszonyoktól függ, hogy melyiket válasszuk. 
Azonban mindegyiknél lehetőleg az legyen a 
szempont, hogy a hőszigetelés le- és visszaszerel
hető kivitelt kapjon.

A pépalakú hőszigetelő masszákkal (Ker- 
palin, Isolator stb.) való hőszigetelés a legolcsóbb 
és a legkevesebb szakértelmet igénylő mód. Nagy 
előnye, hogy meghibásodás esetén könnyen lever
hető és lényegtelen költséggel újra elkészíthető. 
Hatásfoka a nemesebb hőszigetelő anyagoknál 
rosszabb.

A zsinórokkal, tömlőkkel történő kivitel is 
szokásos módszer, mert jól felfekvő, légmentesen 
záró burkolat. Elkészítéséhez különösebb szak
értelem nem kell. Ügyelnünk kell arra, hogy a 
közeg hőfokának megfelelő töltésű és külső bur
kolatú zsinórt alkalmazzunk, nehogy az idővel 
a hő hatására elszenesedjék.

A csőhéjjal szigetelt perem hátránya, hogy 
nem fekszik fel légmentesen a csőszigetelésre. 
Ezért rossz a hatásfoka. Sokszor a perem átmérője 
nagyobb, mint a csőszigetelésé. Ilyenkor a héjak
nak a csőszigetelésre való felfekvésénél megfelelő 
vastagságú hőszigetelő zsinór-alátétet kell alkal
mazni. Ezen alátéttel, mely rugalmas és össze
nyomható, a légmentes záródást is biztosítjuk.

A tolózárak, szelepek hőszigetelése héjakkal 
vagy idomokkal nem szakszerű, kivitelezésük 
nehézkes, és leszerelés után helyreállításuk bonyo
lult. Az égetett kovaföldhé jakkal hőszigetelt 
kivitel hatásfoka salakgyapottal vagy üveg
szállal összehasonlítva nagyon rossz.

A peremeket nagyon jó hatásfokkal, olcsón 
tömési eljárással matrac formájában salakgyapot 
vagy üvegszál töltéssel lehet hőszigetelni. A mat
racok külső burkolata horganyzott drótháló. 
A gipszből készült kemény héjalás a leszerelésnél 
megsérül. Ezért két részből álló csukló körül 
forgó szimpla bádoglemezburkolat alkalmazása 
szakszerűbb. Ha a lemezburkolat alsó részén 
csepplevezető tölcsért is alkalmazunk, úgy a 
perem esetleges tömítetlensége ellenőrizhető.

Készülnek dupla fémlemezből peremfedők a 
rétegek között hőszigetelő anyag kitöltéssel. Hát
rányuk tökéletlen záródásuk, mert nem feksze
nek fel légmentesen a csőszigetelésre. Áruk igen 
magas. Ha a lemezvastagságuk nem jól méretezett, 
úgy könnyen meghúzódnak, rosszul záródnak és 
hamar tönkremennek. A felfekvési helyekre min
denkor hőszigetelő zsinóralátét alkalmazása in
dokolt.

Nagyobb tolattyúk, vízelzárók hőszigetelé
sére készülnek olyan szimpla vagy dupla bádog-, 
ül. vaslemezburkolatok, melyek 4—10 darabból 
is állanak. Kívülről és belülről rozsdamentesítő 
festékkel kell ezeket ellátni. Alumíniumbronz- 
festék a hőszigetelő hatásfokot is növeli. A dara
bok összeerősítése csuklós, szárnyas anyacsava
rokkal történik. Kitöltő hőszigetelő anyagul üveg
gyapotot vagy salakgyapotot alkalmaznak.

Az idomdarab vagy peremhőszigetelések gya
kori módja az üvegszálpaplanokkal való kivitel. 
Ezek jól idomulnak és légmentes záródást bizto
sítanak. Dróthálóra erősítve, pántokkal vagy 
sodronnyal rögzítve könnyen le- és visszaszerel- 
hetők. Aránylag olcsók. Szimpla bádogburkolat
tal szokás kívülről ellátni, mert a kemény héjalás 
a levételnél tönkremegy.

Üvegselymet is használnak peremszigetelés 
céljára. Ez nem a legalkalmasabb anyag erre a 
célra. A kivitel nehézkes, az üvegselyem anyaga 
többszöri levételnél tönkremegy és a repülő apró 
üvegszálak kellemetlen viszketést okoznak.

A  h ő s z ig e te lé s  g a z d a s á g o s  m é re te z é se

A hőszigetelés vastagságának növelésével 
a beruházási költség növekszik, ugyanakkor csök
ken az ennek révén elért melegveszteség. Tehát 
úgy kell a vastagságot méreteznünk, hogy a hő- 
szigetelés költségének, ületve egy évre eső törlesz
tésének arányban kell állnia a hőszigeteléssel elért 
évenkénti megtakarítással.
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A gazdaságos hőszigetelési vastagságot befo
lyásoló körülmények :

1. A hőszigetelendő felület görbületi sugara 
(csőátmérő).

2. Hőhordozó és a környező levegő hőmér
séklete.

3. Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője.
4. A meleg közeg hőértékének ára (gőznél a 

gőz ár és nem a szén ár) 106 kcal-ként.
5. Hőszigetelés költsége, 1 cm vastagságon

ként növekedve, csőnél m-enként, felületnél 
msenként.

6. Évi üzemórák száma.
7. Állandó vagy megszakított üzem.
8. Hőszigetelés költségeinek leírási ideje és a 

tőkekamat, mely érték azonban szocialista.gazda
sági rendszerben nem bír fontossággal.

A görbületi sugár (csőátmérő) növekedésével, 
valamint a közeg- és levegőhőmérséklet különb
ségének a növekedésével (A t) a gazdaságos vas
tagság is nagyobbodik. A hőszigetelő anyag meg
választásánál lehetőleg jó hőszigetelő értékű (kis 
hővezetési tényezőjű) anyagot alkalmazzunk, 
hogy minél vékonyabb és könnyebb hőszigetelő 
réteggel érjük el a kívánt hőszigetelő hatást. A vas
tagabb hőszigetelés által megnövekedett külső 
felület a melegleadást növeli. Ezenkívül a hőszige
telés súlyának csökkentésével a tartó oszlopok 
(felfüggesztések) költsége is csökkenthető.

A gőzkalória előállítási ára igen változó 
lehet. Szénbánya közelében működő erőműnél 
sokkal alacsonyabb (kb. 30 Ft/106 kcal), mint 
egy budapesti erőmű által előállított gőzkalória 
(kb. 50 Ft/106 kcal).

A hőszigetelés költsége lényegesen befolyá- 
'solja a gazdaságos vastagságot. Minél olcsóbb a 
hőszigetelés, annál inkább érdemes a vastagságot 
növelni. Ezért volna nagyjelentőségű a hazai, 
aránylag drága hőszigetelő anyagok árának csök
kentése.

Egész évben és a nap minden szakában 
üzemeltetett berendezések hőszigetelése jobban 
méretezendő, mint csak időszakonként működőké.

A költségtörlesztés százaléka a hőszigetelés 
élettartamától függ. Hazai viszonylatban 10 éves 
élettartammal szokásos számolni és évente 10% 
beruházási költséget írunk le, tőkekamat számí
tásba vétele nélkül. Ha a hőszigetelés élettartama 
5 évre becsülhető, úgy a leírás 20% évenként.

A gázdaságos vastagság megállapításánál a 
hőszigetelés költségét (illetve annak 10%-os le
írási összegét) a cm-enkénti vastagság függvényé
ben kell összeállítani. Ugyanígy a mindenegyes 
vastagsághoz tartozó hőveszteséget is. Am-enkénti 
(vagy m2-enkénti) és óránkénti hőveszteséget át 
kell számítani évi forintértékre. Ezt úgy kapjuk, 
hogy az óránkénti kalóriaveszteséget megszoroz
zuk az évi üzemórák számával és a kalóriaelő
állítási árral.

Grafikus ábrázolásnál a diagramm abszcissza
tengelyére felvisszük a számbaj öhető hőszigetelési 
vastagságokat, az ordinátatengelyre az ehhez 
tartozó évi leírást (és kamatteher összegét) forint
ban.

így majdnem egyenletesen emelkedő görbét 
kapunk. Ha ugyanebbe a koordináta rendszerbe 
berajzoljuk az egyes vastagságokhoz tartozó 
hőveszteségeket forintban, akkor kezdetben mere- 
dekebb, később laposodó görbét kapunk. Ebből 
következik, hogy a hőszigetelést bizonyos vastag
ságon túl növelni nem érdemes, mert az ezzel elért 
kalóriamegtakarítás alig növekszik. Ha a két 
görbe ordinátáit összegezzük, az így nyert új 
görbe eleinte esik, majd emelkedik. Az összeg- 
görbe legmélyebb pontjához tartozó hőszigetelési 
vastagság lesz a leggazdaságosabb.

S zig e te lés i vastagság
3. ábra. A gazdaságos hőszigetelési vastagság grafikus 

számítása

A számszerű kiszámításra alábbi példát kö
zöljük :

Példa. Szigetelni kell egy 200/216 mm átmé
rőjű, 380°-os gőzvezetéket a szabadban. A hővesz
teséget 0° külső levegőhőmérséklet és 25 m/mp 
szélsebességnél számítjuk. Az alkalmazott hőszige
telő anyag üvegselyemből készült paplan A. =  0,078 
kcal/m ó C°. A hőenergia ára 30 Ft/106 kcal, 
szénbánya közelében levő, jó hatásfokkal dolgozó 
erőműről lévén szó. Az üzemórák száma 8000/év. 
Ki kell számítani az óránkénti, ill. évenkénti hő
veszteséget és annak Ft-értékét.
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110 288 28,80 264 2 112 000 63,36 92,16
120 310 31,00 239 1 912 000 57,36 88,36
130 335 33,50 234 1 872 000 56,15 89,66

A fenti összeállításból kitűnik, hogy a leg
alacsonyabb összköltség 88,36 Ft/m, tehát a leg
gazdaságosabb az ehhez tartozó 120 mm-es hő- 
szigetelési vastagság.
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A gazdaságos hőszigetelési vastagság változá
sáról a közeghőmérséklet és a csőátmérő függvé
nyében körülbelüli tájékoztatást ad I. S. Camme- 
rer alant közölt diagrammja. A számítás alapjául 
egy közepes beruházási költséget igénylő jó 
hőszigetelési hatású anyagot vettek. A meleg-

0  100 20 0  300 m m №
C s ő á tm é r ő

4. ábra. A gazdaságos hőszigetelési vastagság változása 
a csőátmérő és a hőmérséklet függvényében

kalória árát .és a törlesztési időt is közepesen 
értékelték.

A közölt ábrából látható, hogy a csőátmérő 
nagyobbodásával a gazdaságos hőszigetelési vas
tagság mind lassabban emelkedik. A feltüntetett 
négy pont kiszámításával egy bizonyos hőszige
telő anyagra (és körülményekre) az egész dia
gramm megközelítő pontosságú tájékoztatást ad
hat a gazdaságos vastagságokról anélkül, hogy 
sok fölösleges számítást végeznénk.

Lehetnek különleges üzemi követelmények, 
melyek fennforgása bennünket arra kényszerít, 
hogy nem a gazdaságos hőszigetelési vastagságot 
alkalmazzuk, hanem attól fölfelé vagy lefelé 
eltérjünk.

Fenti ismertetésből láthatjuk, hogy a hő
szigetelőanyagok gyártása terén és a bedolgozás 
szakszerűségének gondos keresztülvitelénél még 
sok a tennivalónk. A hibák kiküszöbölése évente 
sokezer tonna megtakarított szén hasznos fel- 
használását tenné lehetővé. Ezekre a kérdésekre 
eddiginél több gondot kell fordítani, mert ezáltal 
gyárainknál önköltségcsökkentést, népgazdasá
gunk részére pedig nagy pénz- és tüzelőanyag- 
megtakarítást érhetünk el.

Organikus gázreakciók entrópiaváltozásának számítása
közelítő módszerrel •

B A K O S  M I K L Ö S*

Reakciók entrópiaváltozása egyszerűen szá
mítható a reakcióban szereplő vegyületek abszo
lút entrópiájának vagy képződési entrópiaválto
zásának ismeretében :

A S  =  Z1 (S)P — Z  (S)R (1)
vagy A S  =  A (A S,)P —  Z  (A Sf)R (2)

Azonban aránylag igen kevés organikus ve- 
gyület abszolút entrópiája vagy képződési entró
piaváltozása ismeretes. Az alábbiakban közlünk 
egy módszert, mely alkalmas arra, hogy a szük
séges entrópiaértékek ismerete nélkül számíthas
suk organikus gázreakciók entrópia változását.

Gázok entrópiája a belső szabadsági fokokból 
(rotáció, vibráció, elektronállapot) és a transz
lációs szabadsági fokokból származó entrópiából 
adódik össze :

S 298
a o  I n e» 4  ö. (3)

A három transzlációs szabadsági foknak meg
felelő állapotösszeg segítségével az ismert módon 
kifejezhetjük a transzlációs entrópiát :

Str = R  In 

Mivel

r ( 2 rnnlcT)2 „”] , 5 D 
L Nh* _ r  2 (4)

V = RT

* Szerves Vegyipari Kutató Intézet

Str =  R  In (2:mik) 2 T 2R  
. N h3P ;]+4 * ( 5 )

MA molekula tömege helyett m =  szerint 

a molsúlyt és az Avogadro-féle számot bevezetve :

Str — R In R (2nk) * M * T 3
+  ? * ■

( 6 )

N 2h3P
Az állandókat közös számtagba összevonva:

Str =  ~  R In M  -f őL e  In T  — R In P — 2,297.
? (7)

A standard állapotban P  =  1 és T — 298,2 K°, 
tehát felírhatjuk :

S l = ± m n M + 2 Q , 0 .  ' (8)

Az összes entrópia tehát :

S°Ms = S ° nt + Y R ln M  +  26’°. (9)
Most vegyük figyelembe a következőket :
1. Ha egy gázreakciót a van’t Hoff-féle bűvös 

szekrény („equilibrium box“) segítségével izo- 
term reverzibilis módon hajtunk végre, akkor az 
entrópia csak a térfogat- (azaz a molszám-) 
változásnak megfelelően változik. A valóságban 
ettől természetesen eltérés mutatkozik, azonban
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ez oly kicsiny, hogy közelítő számításnál el
hanyagol hat j uk.

2. A reakcióelegy tömege a reakció közben 
nem változik.

3. A belső szabadsági fokokból származó 
entrópia változása oly kicsiny, hogy elhanyagol
hatjuk.

E meggondolások alapján írhatjuk :
AS°298 =  26An. (10)

Vizsgáljuk meg néhány reakció esetében, váj
jon megfelelnek-e ezen feltevésnek. Az első és má
sodik táblázatban feltüntettük 54, különböző 
típusú organikus gázreakció entrópia változását. 
Ezen adatokból az alábbi következtetéseket von
hatjuk le :

1. Molszámváltozás nélkül lejátszódó reak
ciók esetében az entrópiaváltozás a fenti meg
gondolásoknak megfelelően jó közelítéssel 0. El
térés di 3 e. e.

2. Molszámváltozással járó reakciók esetében 
az entrópiaváltozás a molszámváltozástól függet
lenül átlagban ~  3 e. e. nagyobb, mint a fenti 
meggondolás alapján számított érték. Ennek alap
ján a (10) egyenletet a következőképpen helyes
bíthetjük :

Á S °29a =  26 An  +  ~ \A ^ \  ’ ' An  I > 0. (11)

Ezen egyenlet segítségével számított entrópia
változás hibája általában d;* 3 e. e., egyes esetek
ben d; 4 e. e.

Ez a pontosság nem elegendő egyensúlyi ele
gyek számítására, azonban az egyensúlyi állandók 
becslésére alkalmas, mivel nagyságrendben helyes 
eredményt ad. Elegendő továbbá a reakciók sza
bad entalpiaváltozásának közelítő számítására.

Molszámváltozás

ÖSSZEFOGLALÁS
Gázreakciók entrópiaváltozása általános el

méleti meggondolások alapján egyszerűen és gyor
san becsülhető. Különböző típusú organikus gáz
reakciók abszolút entrópiákból számított entrópia
változásának vizsgálata alapján korrekciót vezet
tünk be. Ennek segítségével a módszert kielégítő 
pontosságúvá s ezzel közelítő számításokra alkal
massá tettük.

Jelölések
h Planck-féle hatáskvantum 
k Boltzmann-féle állandó 

m molekulatömeg 
M  molekulasúly
An molszámváltozás (An =  Enp — 2np)
N  Avogadro-fóle szám 
P  nyomás
R  egyetemes gázállandó 
S  entrópia AS entrópiaváltozás

Sim a belső szabadsági fokokból származó entrópia 
Str transzlációs szabadsági fokokból származó entrópia 
T  absz. hőmérséklet .
V térfogat
A differencia-operátor 
2  összegezési operátor

Indexek
f képződési

P  produktum (termék)
R  reaktáns (kiindulási anyag)
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1. táblázat
nélküli reakciók

Sorszám

1.
2 .

3.
4.
5.
6 . 

7.
8 .

9.
10 .

11.

12 .

13.
14.

R e a k c i ó AS

C H 3 CO — O — CO • C H 3 +  H 20  -> 2 C H 3COOH .................................................... — 1,63

^  ^  Cl +  I120  -> ^  y  O H  4- HC1 .............................................................

C H 3C H 2OH +  o 2 -»  C H 3CÖÓH +  H jO  ......................................................................

2,13

0,19

C H 3OH +  0 2 HCOOH +  H 2o  .................................................................................... — 1,62

C H 4 +  2 0 2 -> CO, +  2 H 20  ............................................................................................. — 1,18

CH 4 +  Cl2 -*  C H 3C1 +  HC1 ............................................................................................... 2,83

C H 3C1 +  Cl2 -»  C H 2C12 +  HC1 .......................................................................................... 0,04

^  y  +  c i 2 -»  ^  ^ c i  +  h c i  ........................................................................

^  y  +  2 Cl2 -U Cl ^  y  Cl +  2 HC1 ........................................................

C H 2 -  C H 2 +  Cl2 W» C H 2 -  CHC1 +  H C 1 ....................................................................

1,86

2,50

2,60

C2H 6 +  C12 - > C 2H 5C1 +  HC1 ............................................................................................. 2,43

C H 3OH +  N H , -> c h 3n h 2 +  h 2o  ............................................................................... — 0,92

2 C H 3OH 4- N H , -> (CH 3)2 N H  +  2 H . , 0 .................................................................. —  1,01

2 C H 3OH -> C2H 5OH +  H 20  .......................................................................................... — 2,92
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Molszámváltozással járó reakciók 2. táblázat
Sorszám R e a k c i ó  Дц A S ' AS \Л8 \  —  \А

1. C2 H , +  0 2 —> CjHjO H ...........................................................  — 0,5 — 13 — 12,98 — 0 , 0 2

2. CH3OH +  — 0 2 - ^ H C H 0 + H 20  ........................................  + 0 , 5 13 15,32 2,32
3. CH3 CH2OH н------ 0 2 —» CH3 CHO +  H 20  ........................... +  0,5 13 16,23 3,23
4. CH3 CHO H------0 2 -> C H 3 C 0 0 H ................................................ — 0,5 — 13 — 16,41 3,41
5. CH4  +  1 ,502 -> C 0  +  2H20  .....................................................  +  0,5 13 19,58 6,58
6 . ■) +  HC1 +  - i-  ° 2 -* ^  ^  Cl +  H 20  ........... — 0,5 — 13 — 11,99 — 1 , 0 1

7. CH 2 =  CH 2 +  HC1 +  - i - 0 2-> CH 2  =  CHC1 +  H 20  . . .  — 0,5 — 13 — 1 2 , 0 — 1 , 0

8 . ^  ^  CH3  +  1,50., ^  У  COOH +  H aO ........  — 0,5 — 13 — 13,01 0 . 0 1

9. HCHO +  H 2 —* CH3 OH ...........................................................  1 — 26 — 25,93 — 0,07
10. CH3 COCH3  +  H., —> CH3 CHOHCH3 ......................................  1 — 26 — 30,53 4,53
11. У  —  CH -  CH2 +  H 2 -4 ^  ^  — c 2 h 5 ........... ! — 26 — 26,61 0,61
12. CH., =  CH — CH2 — CH3  +  H 2 —>CH3 — CH2 — CH2 — CH3  — 1 — 26 — 32,40 6,40
13. <  )  +  C2 H 4 -» /  )  C2H 5 ......................................  1 — 26 — 31,65 5,65

14. /  O H ^ (  ) - 0  +  H 2 ....................................  + 1 26 30,23 4.23
15. CH3 CH2OH -» C H 2  -  CH2  +  H............................................ +  1 26 29,12 3,12
16. C4H 10 — 4  C4H8 (trans - 2 - butón) +  H 2 ....................................  +  1 26 30,00 4,00
17. CH2 C1 — CH 2 C1 -» CH, -  CHC1 +  HC1 ................................  +  1 26 29,60 3,60
18. CHC12 — CHCl2-> CHC1 -  CC1„ +  HC1 .............................. +  1 26 28,10 2 , 1 0

19. CH 3  — CH 3 -» CH 2 =  CH 2 +  H 2 ..........................................  +  1 26 29,12 3,12

20. H 2C -  С -  О +  H 20  - 4  CH3 C O O H ......................................  — 1 — 26 — 28,03 2,03

21. H 2C =  C = О +  CH3 COOH — 4  CH3 CO — О — COCH3  ___  — 1 — 26 — 26,4 0,4

22. CH, -  CH2 +  Cl2 -» CH2 C1 — CH2 C1 ..................................  — 1 — 26 — 27,5 1,5
23. CH - CH +  HC1 -> CH, -  CHC1 ........................................  — 1 — 26 — 27,66 1 , 6 6

24. CH2 -  CH2 +  HC1->CH 3 — CH2 — Cl .............................. — 1
/ • \ / \

— 26 — 31,3 5,3

25. +  12 0 , - 4  10 C 0 2 +  4H 20  ....................................  +  1 26 31,0 5,0

\ ' \ S
26. HC =  C — CH =  CH2  +  HC1-^CH 2  =  CC1 — CH =  CH2  . — 1 — 26 — 28,56 2,56

27. 2CH4  +  2HC1 +  0 2 -> 2CH3 C1 +  2H 20  .............................. — 1 — 26 — 25,13 — 0,87
28. CH., - CH, +  2HC1 +  O, - 4  CHCI -  CHC1 +  2H 20  ........  — 1 — 26 — 28,10 2 , 1 0

29. CHaCHO +  N H 3  +  H„ -» C,H 5 NH , +  H 20  .......................  — 1 — 26 — 26,8 0 , 8

30. СО. +  2NH,  -4 N H 2 CONH2 +  H 20 ......................................  — 1 — 26 — 30,0 4,0
31. СО +  2H 2 -4 CH3 OH.....................................................................  — 2 — 52 — 52,06 0,06
32. СО +  3H, -4 CH4  +  H 20  .........................................................  — 2 — 52 — 51,42 — 0,58

33. CH =  CH +  2H 2 —> CH з — CH з ..........................................  — 2 — 52 — 55,66 3,66

34. CH — С =  C — CH 3  +  2H „ -4 CH 3 CH2CH 2CH 3  ............. — 2 — 52 — 56,18 4,18

35. f  у  OH +  2H2 — 4  -  0  ..................................  — 2 — 52 — 54,16 2,16

36. 2H2G С -  О +  H.O CH .CO — О — COCH3 ............. — 2 — 52 — 54,43 2,43

37. H 2C =  С =  О +  2Н, —4 С2 Н 5 — ОН ..................................  — 2 — 52 — 50,07 — 1,93
38. ^  ^ О Н  +  ЗН2^ /  \ о Н .............................., .  — 3 — 78 — 84,39 6.39

39. 2СО +  4Н , -4 С2 Н 5ОН +  Н ,0  ............................................... — 4 — 104 — 108,30 4,30

40. ЗСО +  6 Н 2 -4  С,Н7ОН +  2Н.О ............................................. — 6 — 156 — 162,58 6,58

2 l \ A S \ M«'l) 102,54

| A S  I— I A S '  I =  2,56 ~  3
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A tömegspektrométer, mint a vegyipar műszere
D Á N  J Á N O S

A tömegspektrométer az elmúlt évek folyamán a 
■vegyipar jelentős műszerévé fejlődött, mely állandóan 
növekedő jelentőséget nyer az üzemellenőrzés terén. 
A készülék eredeti felhasználása kezdetben az izotó
pok kimutatása volt. A tömegspektrométer fejlődése 
azonban olyan újabb területeket tesz számunkra 
hozzáférhetővé, amelyeknél eddig csak hosszas és kö
rülményes analitikai és egyéb eljárásokkal tudtak 
boldogulni.

E cikk rövid leírást kíván adni az általánosan hasz
nált analitikai tömegspektrométerről, ismerteti új 
típusait, felhasználási lehetőségeit az üzemen belül.

I. A tömegspektrométer felépítése
A tömegspektrométer gázok, gőzök, vákuumban 

elgőzölögtethető anyagok elemzésére szolgál. A készülék 
ezen anyagokat ionizálja, a fellépő különböző tömegű 
ionokat elektromágnesesen elválasztja és méri a relatív 
ion gyakoriságot.

A készüléket vákuumkészülékre, gáz bevezető és 
tárolóra, ionforrásra, homogén mágneses ion-szétválasz- 
tótérre és regisztráló berendezésre oszthatjuk fel. Az 
elemezendő gázt, vagy gőzt a tároló edényből az ion
forrásba vezetjük, ahol a molekulákat ionizáljuk. Meg- 1. ábra.

i Szivattyúhoz

Térfogai m érő

G ázbevezetés

Analizátorcső

2. ábra. Tömegspektrométer sémája 180°-os.
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felelő elektromos mező- és résrendszeren való keresztül- 
vezetéssel érjük el, hogy az ionok közel egyforma kez
deti energiával induljanak ki az ionizációs berendezés
ből, majd innen a mágneses térbe kerülnek, ahol ennek 
hatására szétváló ionnyalábbá válnak. Az ionköteg 
elrendezését a tömeg/töltés aránya szabja meg. A mág
neses térerősség, vagy a gyorsító feszültség változ
tatásával különböző tömeg/töltés arányú ionok kerül
nek a résen keresztül a felfogó berendezésbe, ahol az 
ionok töltésüket leadják és az ionáram egy nagy ellen
álláson ét jut a regisztráló berendezésbe. A feszültség 
arányos az ionáram erősségével, s ezt mérjük és regiszt
ráljuk.

1. A vákuum berendezés. Elengedhetetlen feltétel 
a nagy vákuum az állandó áramlás biztosítására, amit 
nagyteljesítményű higany diffúziós szivattyú segít
ségével érünk el. Ez hozza létre a tároló edény és iono- 
zációs tér közötti nyomáskülönbséget, valamint vákuum 
alatt tartja  a szétválasztó csövet és megakadályozza 
az ionok és a semleges gázmolekulák egymás közötti 
ütközését. Az ionizációs tér nyomása 10—5—10“ 4 
Hg mm, ennél nagyobb nyomás alkalmazásánál a 
molekulaütközések már zavarólag hatnak. A szét
választó csőben 10 ~6 Hg mm nyomás van, mely egy 
közepes nagyságrendű gázmolekula kb. 50 m-es ú t
hosszának felel meg, ez kizárja a molekulaütközéseket. 
Neuert szerint a szívás sebessége 10—20 1/sec.

A higany diffúziós szivattyú elé hűtő van előtét
ként kapcsolva, mely a szivattyú gőzeinek és egyéb 
gázoknak a spektrumba való bevitelét megakadályozza. 
A hűtés folyékony levegővel, vagy ennek hiányában 
száraz jéggel történik. A készülék átlag óránként kb. 
400 ml folyékony levegőt fogyaszt. A. K. Trofimov 
szerint a gázt még diafragmán keresztül is szokták 
szűrni, melynek átmérője 0,03—0,05 mm között van.

2. Gáztárolás és bevezetés. Hogy a mérés folyamán 
a tartalék tömeg változatlan maradjon, a tároló edény
ben magasabb gáznyomás szükséges, mint az ionizációs 
térben.

3. ábra.

A nyomásesés független a molekula súlyától annak 
ellenére, hogy a különböző tömegű komponensek áram
lási sebességei különbözőek. Ez csak úgy érhető el, 
ha az áramlásban gyakorlatilag ütközés lehetősége nem 
áll fenn. A tömegspektrométer nyomásviszonyait 
Honig vizsgálta és arra a megállapításra jutott, hogy 
a gáz molekuláinak áramlási sebessége a molekulasúly 
négyzetgyökével fordítottan arányos. Ebből követ
kezik, hogy a tárolóedónyben egyes komponensekben 
szegényedés állhat elő, amit a tárolóedény megfelelő 
nagyságú méretezésével, gyors regisztráló technikával 
és az elemzés gyors lebonyolításával küszöbölhetünk ki. 
Ezért a tárolóedény kb. 7 liter ürtartalmú.

A folyadékok vákuumban való elgőzölögtetésénél 
figyelemmel kell lenni arra, hogy az elgőzölögtetés teljes 
mennyiségében egyszerre történjék, mert a gázelegyek 
különböző gőznyomása miatt frakcionálódás léphet fel.

3. Ionizáció. Az ionizáció elektronokkal való ü t
közéssel történik. Az elektronforrás egy izzó katód, 
az ebből kilépő elektronokat elektromos mezőben fel
gyorsítják és változtatható sebességgel az ionizációs 
térbe engedik, ahol azok a gázmolekulákkal ütköznek. 
Az ionoknak a*zonos energiával kell a szétválasztó- 
térbe lépniök és ezért az ionokat az elektronok belépési 
irányra merőlegesen vezetik ki az ionizációs térből.

Némely tömegspektrométer típusnál a meghatáro
zott töltésre vonatkoztatott ionkihasználást úgy eme
lik, hogy az ionizáló téren áthaladó gázmolekulákkal 
nem ütközött elektronokat egy ellentérbe visszatérítik, 
ahonnan ismét visszatáplálják az ionizációs térbe és 
így nagyobb kihasználás érhető el. Az ionok gyorsítása 
az ionizációs téren kívül történik. Az ionok az elektron 
mikroszkóphoz hasonló elektromos lencse rendszerrel 
irányítható a szétválasztócső belépési résére.

Elektort

Ionok

f G a z  b e r e i r e / e s

4. ábra.

Az elektron áram 0,1—0,5 mA között van. Ala
csony gőz tenziójú szilárd és folyékony anyagokat kis 
kemencéből, vagy fűtött Wolfram szálakról ionizált 
formában közvetlenül gőzölögtetjük az ionizációs 
térbe. Az elektronforrás potenciálja és az ionizációs 
tér hőmérséklete állandó értéken tartandó.

4. Mágnesesterü szétválasztócső
a)  Diszperzió. Ha egy ion q töltéssel és v sebesség

gel a homogén mágneses térre merőlegesen halad, úgy 
eredeti irányából kitér és egy körpályát ír le, melynek 
síkja a mágneses tér irányára merőleges. A körpálya 
sugarát a következő egyenlet adja meg :

m • vr = ------
q -H

m =  ion tömeg 
v =  ion lineáris sebessége 
q =  töltés

H  =  mágneses térerősség
Az ionok v sebességüket a gyorsítótérben kapják, 
melyen a mágneses térbe való belépésük előtt halad
nak át.

b) Fokuszállás. A mágneses mező egy pontjából 
kilépő ionsugarak, melyek egyenlő tömegűek, ismét 
egy pontban egyesülnek és ezt nevezzük fokuszálásnak. 
Ezt Luther és Jenekei geometriai feltételhez szabja. 
Szerintük az ionnyaláb kiindulópontja a mágneses 
mező határára merőlegesen eső középső sugár gör
bületi középpontja és az iontömegtől független képpont 
egy egyenesben van. Ez határozza meg a be- és kilépő 
rések elrendezését egy meghatározott szektormezőben. 
A rések elrendezése a mágneses mezőhöz képest szim
metrikus. Ezen esetben az M  és az M  +  A M  ion
tömegek lineáris távolsága a kilépő rés síkjában van.

A jelenleg használatos szétválasztok 60, 90 és 
180°-úak. A mágneses mező térerőssége 400—5500 
Gauss között változtatható.

c) Felbontóképesség. A tömegspektrométer fel
bontóképessége alatt értjük olyan két szomszédos ion 
tömegértékének relatív különbségét, mely még élesen 
elválasztható egymástól. A felbontóképességét áltálá-
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-ben adják meg. Olyan felbontóképességű
tömegspektrométer beszerzése célszerű, amely az elem
zett gázok tömegszám határait nem haladja meg.

Két tömeg akkor tekinthető fel bontottnak, ha az 
egyik tömeg a szomszéd tömeg helyén 1%-nál kisebb 
értékkel van képviselve. Ha feltételezzük, hogy szimmet
rikus ionnyaláb pályánál a be- és kilépő rés egyenlő 
átmérőjű, akkor a max. felbontóképesség :

F(mnx)
rk rk = középső görbületi sugár sugara 

d\ +  d-i <l2 =  rész-szélességek.

A gyakorlatilag elérhető felbontóképesség kb. 300, 
de ez az érték lehet 300—400 között is. Tudományos 
célokra szolgáló berendezéseknél 300 000 is elérhető.

5. Regisztrálás. A kilépő rés mögötti ionáramok 
kb. 10 1<J, KH14 amp. nagyságrendűek és így magas 
ohm számú ellenálláson kapunk mérhető feszültséget. 
A mérést csőgalvanomóterrel, vagy egyenáramú erő
sítővel végezzük. Az új műszereknél egyenáramú erősítő 
használatos, mert így az erősítő feszültsége automatikus 
potenciométerrel mérhető, ami jóval egyszerűbb meg
oldás, mint a csőgalvanométeres, mert utóbbinál 
csak fotoregiszri'álás lehetséges. Az új típusú tömeg- 
spektrométernél vibronkondenzátoros elektrométert 
használnak, melynek előnye a műszer nullpontjának 
stabilitásában rejlik.

II. Tömegspektrum

A tömegspektrum az anyag jellemzője, amely azon
ban függ a kísérleti feltételektől is. A tömegspektrum 
nem mindig rögzíthető jól és mennyiségileg sem mindig 
jól kimutatható. Ezért az ellenőrző spektrumok a kü
lönböző konstrukciójú tömegspektrométerek részére 
csak relatív összehasonlító értékkel bírnak. Az ellen
őrző spektrumokat állandó összetételű készítményekkel 
tesszük hitelesíthetővé. Az ellenőrző spektrumok nem
csak készülékenként egyszer, hanem rövid időszakon
ként meghatározandók (24 óránként). A regisztráló 
berendezés diagrammjának ordinátája a relatív ion
gyakoriságot, az abszcissza pedig a specifikus tömeg
számot Jm utat ja.

1. A tömegspektrum fizikai feltételei
Az anyag tömegspektrumának kialakítására a 

fizikai feltételek komoly befolyással bírnak, ezek ab
szolút értéke az analitikus részére elhanyagolható,

mert ipari elemzéseknél a relatív iongyakoriságot mérik. 
A tömegspektrum függ : 1. az elektronenergia meg
választásától, 2. az ionizációs tér és szétválasztó be
rendezés hőmérsékletétől, 3. az ionok kezdeti kinetikai 
energiájától, 4. metastabil ionoktól, 5. a molekula 
struktúrájától.

ad 1. Az egyes ionizált töredékionok fellépése 
az ionizáló elektron energiájának függvénye, minősége 
az összes ionokra vonatkoztatva azonos. Minden ion 
egy bizonyos elektronenergia értékétől kezdve lép fel 
a spektrumban. Az AP (appearance potenciál) legtöbb 
esetben 50 és 70 között van. AP-nek nevezzük azt a 
kritikus elektronenergiát, melytől kezdve egy bizonyos 
ion a tömegspektrumban fellép. Az iongyakoriság vál
tozása az elektronenergia függvényében csekély.

ad 2. Az ionizáló tér hőmérséklete erősen befolyá
solja az iongyakoriságot. A hőfok emelkedésével a gáz
molekulák kinetikai energiája és ezzel sebessége is 
növekszik. A molekulák nagyobb energiája folytán 
hőmérséklet emelkedésekor a töredékionok képződése 
változó. Ez kihatással van a spektrumban felvett ion
gyakoriságra, különösen a primer ionoknál. Ügyelnünk 
kell tehát a hőfok állandóságára.

ad 3. Az ionok kezdeti kinetikai energiája is be
folyásolja a tömegspektrumot. Minél nagyobb az ion 
gyorsító feszültsége, annál kisebb a kezdeti kinetikai 
energia befolyása. Ezért nem közömbös, hogy a mág
neses mező térerőssége, vagy az ion gyorsító feszült
sége változik-e. Analitikai eljárásoknál mindkettőt 
változtatjuk, de ez csak úgy lehetéges, ha úgy a mérés
nél, mint a hitelesítésnél azonos körülményeket biz
tosítunk. Az ionok, melyek csak egyszeres töltetűek, 
rendszerint nem valódi tömegszámúk helyén jelennek 
meg. Ezért gyakorlatilag már csak kétszeres töltésű 
ionokat mérünk. A megfelelő spektrum a tömegszámúk
nál, illetve helyén jelenik meg.

ad 4. A metastabil ionok, mivel rövidebb élettarta- 
múak, nem analizálhatók. Tömegszámúk helyett más 
tömegszámnál jelennek meg, de ez az empirikus elem
zéseknél zavarólag hat.

ad 5. A molekulastruktúra is befolyással van a 
spektrum kialakítására, mely összefüggésre H. Luther 
és L. Jenckel felállít bizonyos szabályokat, de ezen 
szabályok speciális esetekre vonatkoznak.
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2. A tömeg spektrum kiértékelése.
Az ionok egymástól függetlenül mennek át a ké

szüléken. Az anyagkeverék spektruma a tiszta anyag- 
spektrumainak egymásrahelyezését jelenti. Az ilyen 
spektrum ion gyakorisága arányos a kiindulási gáz 
keveréknek parciális nyomásával. A spektrum egyes 
vonalai egy komponenstől származnak, de némely 
esetben keveréknél addicionálódhatnak. A tiszta kom
ponensek kiszámításánál egész sora adódik a szimultán 
egyenleteknek.
Aga  * Xg Afffj * XJ) -j- Agc ' Xg - j - ................ Agn  * Xft =  Hg

Agn — a g tömegű és az n tiszta komponens spektrum- 
vonalának magassága a keverék össznyomásánál. 

xn =  az n komponens parciális nyomása a keverékben. 
Hg =  az analízis spektrumában talált g tömeg vonalá

nak magassága.
Az egyenlet megoldása Xa • x i ................  szerint több
komponensnél igen hosszadalmas. Ezen segített Berra

Két újfajta típus került forgalomba, amelyek egy
szerűbbek és olcsóbbak.

Az egyik típus rádió frekvenciával dolgozik és 
nem igényel mágnest. A szétválasztócső három részből 
áll : 1. elektronforrás, 2. magas frekvenciájú ionel
választó, 4. iongyüjtő. Az ionok meghatározott ener
giájú elektronokkal való ütközéssel állnak elő. Az ionizá
ció után az ionok a gyorsító térbe kerülnek, ahol perio
dikusan változó elektromos tér hat rájuk. Ha a szét- 
választóban az ionok fizikai periódusa — melyet kez
deti energiájuk határoz meg — azonos a szétválasztóra 
kapcsolt elektromos mező periódusára, tehát az ion 
,.fázisban van“, elegendő energiája lesz ahhoz, hogy 
átjusson az egyenáramú feszültség-gáton és összegyűjt
hető legyen. Eltérő fizikai periódussal rendelkező 
ionok elkülönülnek és így nem nyerhetnek elegendő 
energiát ahhoz, hogy a gáton átjussanak. A készülék 
előnye, hogy magas az érzékenysége és nincs szükség 
mágneses mezőre. Ellensúlyozza ezt a viszonylag

és Mitarb számológépe, amely 12—14 tagú szimultán 
egyenletig fele olyan hosszú idő alatt végzi el a meg
oldást. Általában az analízis pontossága a szennyező
désektől függően 0,1 és 0,001 mól %. Az elemzések á t
lagos közepes hibája ±  0,4%.

alacsony felbontóképesség, amely a cső tényleges hosz- 
szával arányos. Előnye még, hogy az üzemfenntartási 
költségek lényegesen csökkennek. A készülék felbontó
képessége elméletileg független az összegyűjtött tö 
megtől .

III. A tömegspektroniéter újabb típusai
Az előbbiekben leírtak az egyszerű analitikai típust 

jellemzik. A következőkben az analitikai típus ipari 
viszonylatban való továbbfejlesztésének szentelünk 
néhány sort.

A továbbfejlesztés eredményeképpen olyan vegyü- 
letek is elemezhetők, amelyeknek gőznyomása 50 p-nál 
nagyobb.

Az új készüléktípus az analitikai típustól abban 
különbözik, hogy :

1. folyamatos mintavevő berendezéssel van el
látva,

2. automatikusan összehasonlítja a napi spektrum
értéket, ha túlhaladja a kívánt összetételt, akkor auto
matikusan jelzi az eltérést,

3. az automatizálás segítségével kevesebb kezelő- 
személyzetet kíván,

4. Költségmegtakarítást jelent az is, hogy a folyé
kony levegő helyett aktív szenet használnak.

A fenti modernizálások természetszerűleg a be
szerzési költségeket jelentősen emelik.

Történtek lépések a készülék egyszerűsítésére, 
olcsóbbá tételére és kisebb helyen történő elhelyezé
sére is.

Mágneses mezó

8. ábra.
Mágnessel is nagy frekvenciával dolgozó tömeg

spektrométer elvi sémája.

7. ábra. Rádiófrekvenciával dolgozó tömegspektrométer szétválasztó csövének sémája.
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A másik fajta típus mágnessel és nagy frekvenciával 
polgozik és a rezonancia jelenségét hasznosítja a külön
böző tömegű ionok szétválasztására. A csőmágneses 
és a keresztezett periódikusan változó elektromos 
mezőkkel dolgozik. Ha az adott tömegű részecske te r
mészetes periódusa a mágneses mezőben egyenlő az 
elektromos tér periódusával, rezonancia lép fel és a 
részecske energiája állandóan nő és így egyre növekvő 
sugarú csigavonalban halad, amíg el nem jut a sugár
irányba elhelyezett gyűjtőbe. Más tömegű részecskék 
elkülönülnek, mivel nem képesek elegendő energiát 
felvenni ahhoz, hogy a gyűjtőbe jussanak. Az ionrezo- 
nanciás tömegspektrométer, mely a kereskedelemben 
„Omegatron“ néven kerül forgalomba, előnye a magas 
felbontóképesség, különösen kis tömegszámoknál. A 
felbontóképesség fordítva arányos a tömeggel, mely 
H 2-nél 1/50 000 értéket ér el. Az érzékenysége azonos 
az egyéb tömegspektrométerekével.

Mint látjuk, néhány egész új irány fejlődik ki, 
amely a készüléket olcsóbbá és gazdaságosabbá teszi.

IV. A tömegspektrométer alkalmazásai a vegyiparban
A Bureau of Standards katalógusa szerint (Cata- 

logue of Mass Spectral Data) mintegy 650—700 anyag 
elemzési adatai ismeretesek. Ezen gyűjteményben az 
izotopok adatain kívül főleg szénhidrogének, szerves 
oxigén, halogén, nitrogén és kénvegyületek adatai 
találhatók. Általánosságban a műszer felhasznál
ható :

1. gázkeverékek, keverékanyagok elemzésére,
a) tiszta anyagok szennyeződéseinek vizsgálatára,
b) természetes-, ipari- és szintézis gázok, desz- 

tillátumok elemzésére,
c) indikátor mérésre a molekulák izotóppal való 

jelölésével, pl. szénhidrogének szintézise,
d) magas polimerek vizsgálatára (hőkezelve és a 

hasadási terméket vizsgálva),
2. kémiai kinetikai vizsgálatokra,
a) szabad kötések vizsgálatára,
b) széteső közbenső termékek vizsgálatára, (pl. 

láng reakciók),
3. kémiai-fizikai értékek vizsgálatára,
a) ionizáció és disszociáció tanulmányozására,
b) kötési energia meghatározására,
c) diffúzió vizsgálatára,
4. Izotop keverékek mérésére,
a) fizikai vizsgálatokra,
b) geológiai kor meghatározására ásványoknál,
5. nagynyomású és vákuumkészülék résvizsgála

tára, ill. repedésvizsgálatára.
Mint látjuk, elég tág lehetőséget nyújt a műszer 

alkalmazása az iparban, ahol gázkeverékek, keverék
anyagok elemzésére, nagynyomású és vákuumkészülék 
repedésvizsgálatára használatos. A többi pontokban 
foglalt felhasználási lehetőségek tudományos vizsgálatok 
szempontjából értékesek. Az izotop keverékek mérése 
alatt az atombomba gyártási ellenőrzését, valamint az 
egyes izotop gyógyszerek vizsgálatait értjük, amit más 
módszer segítségével- egyáltalán nem, vagy csak igen 
hosszadalmas elemzési módszerek segítségével lehet 
elvégezni. A készülék működési elvén alapulnak az új 
izotop gyógyszereket előállító üzemek is. A geológiai 
kor meghatározása a rádióaktív anyagok bomlásának 
elemzésével állapítható meg.

Fentiekből kitűnik, hogy a gázok, valamint el- 
gőzölögtethető anyagok közvetlenül, míg egyes szilárd 
anyagok termikus bontás után elemezhetők.

1. A tömegspektrométer szerves vegyipari alkalmazása
A szerves vegyiparban az alábbi táblázat ad rövid 

kivonatot a felhasználási területről :
Parafin s o r ........  C4—C9 Aldehidek . . . C4—C5
Olefin s o r ..........  C2—C5 Ketonok . . . .  C2—C3
Diolefin sor . . . .  C3—C5 Észterek . . . .  C2—C4
N aftónek............  C5—C7 Alkoholok . . . C4—C6
Aromás vegyü-

letek ..............  C,—C10 Merkaptánok . Cx—C4
Acetilén sor . . . .  C2—C4 Alkilhalg........  C4—C4
Tiofének, ásványolajfrakciók stb.

Végeztek elemzéseket alacsony gőznyomású és nagy 
molekulájú anyagokkal is, amelyeket termikusán 
bontva és a töredéket elemezve a valódi érték vissza
számolható (pl. kanosuk, buna, acril polimerizátumok). 
Az újabb elemzési eljárásokkal szerves oxigén és n it
rogénvegyületek is meghatározhatók (nitrometán, nit- 
roetán, nitropropán). Meg kell említeni, hogy a stereo 
izomerek, hasonló, vagy azonos spektrumokat adnak, 
s eddig csak a dekalin izoméria volt megkülönböztet
hető a tömegspektrométerrel. Ezen vizsgálatokra, vala
mint az olefinek vizsgálatára a különböző szerzők kom
binált eljárást említenek, amely a tömeg és infravörös 
spektroszkópiát kombinálja. Ezzel az eljárással az 
olefinek kifogástalanul elemezhetők. Ezzel kapcsolat
ban érdekes O’Neal összehasonlító táblázata :

Vegy ület Infravörös
anal.

Tömeg- 
spektr. 
anal.

Infravörös 
és tömegsp. 

anal.

n - b u t á n ...................... 9,8 5,4 5,4
i - b u t á n  ...................... 4,0 5,0 5,0
c i s - b u t i l é n ................. 7,5 10,4 6,7
trans-butilén . . . . 0,6 10,4 0,6
i-butilén .............. 48,2 48,5 48,5

Ezen kombinált eljárás pontossága a fenti táblázat
ból kitűnik, mely ezen eljárás továbbfejlesztését ajánla
tossá teszi. A tömegspektrométert felhasználják az ás
ványolajiparban, az egyes desztilátumok, és azok szeny- 
nyeződéseinek, valamint szénhidrogénkeverékek elem
zésére. A szintetikus gumiiparban, ahol az alapanya
gok, közbenső termékek és a végtermék elemezhető. 
A műanyagipar olyan ágaiban, ahol termikus bontása 
lehetséges az anyagoknak, pl. érdemes kiemelni a 
polistirol elemzését, amelyet 350 és 400 C°-on 10~6 
Hg mm nyomáson elemeztek. A szintetikus benzin 
előállításánál az alapanyagok közbenső termékek, va
lamint a végtermék elemzése végezhető el a tömeg
spektrométerrel. Különösen kiváló alkalmazási terü
lete van a szerves szintézis iparoknál, pl. a modern 
eljárások közül a Fischer-Tropsch eljárás említendő 
meg, ahol időben, valamint az arányok beállításával 
jelentős megtakarítás és jobb kihasználás mutatkozik. 
A metanol szintézisekor a kiinduló anyag a CO, vala
mint a végtermék tisztasága képezheti az elemzés tá r
gyát, mert az elemzést tömegspektrométerrel elvégezve 
igen rövid idő alatt igen pontos eredmény kapható. 
Maga a szintézis a műszerrel kézbentartható és az 
inért gáztartalom ezáltal csökkenthető. A műszer 
segítségével nagyobb kihasználási százalék kapható. 
Az alábbi táblázat mutatja a szintézis végtermékeként 
kapott metanol főbb komponenseinek összetételét 
molszázalékban.

T. minta II. m inta III . minta

m etanol....................  93,4 93,6 93,1
C 02 ..........................  2,9 2,9 2,6
H 2 ............................  3,8 3,5 4,3
etanol ......................  0,6 0,3 0,2

Felhasználható a falepárlás termékeinek elemzésére 
is, ahol főleg az egyes frakciók tisztasága elemezhető. 
Még számos példa hozható fel és nehéz volna az összes 
számbajöhető technológiai eljárásoknál a műszer fel
használhatóságát ismertetni, hiszen az előbbiekben leírt 
készülék elv, valamint szintén említett általános felhasz
nálási ismertető világosan mutatja, hogy mely techno
lógiáknál alkalmazható a tömegspektrométer.

Mint látható, közvetett módszerekkel is számos 
elemzés elvégezhető.

2. A tömegspektrométer szervetlen vegyipari alkal
mazása.

A szervetlen vegyiparban már kisebb lehetőség 
mutatkozik, mivel ezen a területen az elemzési mód
szerek gyorsasága és pontossága kívánni valót nem 
hagy maga után. Az alábbi felsorolás mutatja az eddi
giek szerint ipari méretekben végzett elemzéseket :
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He—Ar—Ne HC1
Hg cs2
H 2—N 2—CO—CO 2—Ar NH3
B r2 B2H 4
J 2 BF3
n 2 n 2h 4
N O o—N 20 —N O HCN—CN
co2 SO 2—SO 3

Főleg izzólámpagyárak, oxigéngyárral egybekötött 
nemesgáz szétválasztó üzem, nitrogéngyárak, kénsav- 
gyárak alapanyagainak, közbenső termékeinek ós vég
termékeinek vizsgálatára alkalmazható.

Nitrogéngyár ammóniaelöállításának ellenőrzése tömeg
spektrométerrel. 1. mintahely, nyersgáz (1. táblázat). 
2. mintahely, tisztított (1. táblázat). 3. mintahely, ke

ringetett gáz.

Pl. a nitrogéniparban ezen műszer segítségével 
beállítható a H 2 és N 2 1 : 3 aránya a szintézis gázelegy - 
ben. Az eddigi elemzési módszerek segítségével a szin
tézis gázban jelenlévő argon meghatározása nem volt 
lehetséges. Tehát a szintézis gáz csak kb. volt az elméleti 
1 : 3 aránynak megfelelő. Az inért, gáztartalom ennél
fogva bizonytalan és mindezek mellett az elemzés y2 órát 
vesz igénybe, amely idő alatt a gáz összetétele jelentős 
mértékben megváltozhat, tehát az eddigi módszer segít
ségével csak a múltat regisztráljuk. Az itt közölt sema
tikus ammóniagyár rajza mintavevőhelyeket jelöl, 
amely mintavevöhelyekről állandó mintát véve az 
egész komplexum kémiai reakciói könnyen kézben 
tarthatók. Az első mintavevőhely a nyers gázt, a máso
dik a tisztított gázt, a harmadik pedig a keringtetett 
gázt elemzi. Az alább közölt két táblázat mutatja a 
műszer megbízhatóságát a régi módszerrel szemben.

Szintézis gáz elemzési adatai az I. mintavevő helyen

1. elemzés 2. elemzés robbantásos élj. katalitikus élj.
H 2 58,7 58,9 60,1 60,8
n 2 20,6 20,6 20,0 18,5
Ar 0,25 0,25 i 0,3 0,3
CH4 2,2 2,1 f  1,6 2,0
co2 153 15,4 15,2 15,4
CO 2,7 2,7 2,8 3.0

Az előbbi táblázat kéntelenített nyers gáz elemzési 
adatait adja meg.

Szintézis géz elemzési adatai a II. mintavevőhelyen
1. elemzés 2. elemzés robbantásos élj. katalitikus élj.

H 2 71,8 71,7 72,0 73,1
n 2 25,1 25,2 25,7 24,2
Ar 0,3 0,3 0,3 0,3
co2 0,2 0,04 0,0 0,0
CH4 2,8 2,8 2,0 2,5
co 0,0 0,0 0,0 0,0
H 2/N 2
arány 2,86 2,85 2,80 3,02

Az elemzési adatokból látjuk, hogy a műszer segít
ségével az 1 : 3 arány majdnem állandónak tartható. 
Ugyanígy elemezhető az ammónia átalakulási foka 
nitrózus gázzá, amely az eddigi eljárást időben lénye
gesen megrövidíti.

Szervetlen ipari gyárnak tekinthetők a nehézvíz 
és az izotópokat előállító gyárak, amelyeknél a tömeg- 
spektrométer kiváló szolgálatot tesz.

Az eddig leírtakból kitűnik, hogy a tömegspektro
méter a modern nehéz vegyipar részére jelentős segítsé
get, időmegtakarítást, valamint munkaerő megtakarítást 
jelent, hiszen egy bonyolult elemzés igen rövid idő 
alatt elvégezhető. Ezért elterjedése és alkalmazása előre
látható.
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Galvánelemek műszaki fejlődésének irányvonala
D O B O S  D E Z S Ő *

A galvánelemeket a gyakorlati élet többé- 
kevésbbé kifejlesztve már készen kapta azok 
minden hibájával együtt, melyek közül a legfonto
sabbak : a) a hatásfok hőmérséklettől való füg
gése, b) az aránylag nagy terjedelem, c) polari
záció, d) nagy belső ellenállás.

Tekintettel azonban arra, hogy a galvánele
mek fejlesztésével kapcsolatos kísérletek több
nyire mind a négy említett hiba lehetőleg egyidejű 
kiküszöbölésére irányultak és irányulnak, közle
ményünk nem foglalkozik külön-külön az egyes 
hibákkal, hanem egy-egy már bevált, vagy kísér
leti állapotban lévő galvánelem-féleségen mutatja 
be a korszerű követelményeknek legmegfelelőbb 
galvánelem-típusokat, illetőleg azok fejlődésének 
irányvonalát.

Jelen cikkünk távolról sem lehet teljes egy
részt azért, mert a galvánelemek műszaki fejlesz
tésével kapcsolatos kísérletek, illetőleg azok ered
ményei műszaki éberségi okokból nem teljes egé
szükben hozzáférhetőek, másrészt az érdekelt elő
állító gyárak, üzemek szintén nem közük teljes 
részletességgel új gyártmányaik technológiai ada
tait. Éppen ezért kizárólag a szakirodalomban 
megjelent ilyenirányú adatok feldolgozására, illető
leg az irodalmi adatokból, valamint saját kísérle
teinkből levonható következtetésekre szorítko
zunk.

A legelterjedtebb primer elem az ammónium- 
kloridos Leclanché-típusú galvánelem. Érdemes 
tehát ezzel az elemtípussal foglalkoznunk legelő
ször. A Leclanché-típusú galvánelemek teljesítő- 
képességén még sokat kell és valószínűleg lehet is 
még sokat javítani. Az elektródok megfelelő el
rendezése, a depolarizációs rendszer tökéletesítése 
révén számolhatunk elsősorban előrehaladással.

Régóta ismeretes az is, hogy a Leclanché- 
típusú elemek — akár „szárazak“, akár nedvesek 
— hatásfoka nagy mértékben függ a hőmérséklet
től. Különösen alacsony hőmérsékleten alig hasz
nálhatók. Az elektrokémiai kutatások főleg fa
gyáspontcsökkentő anyagok keresésére, illetőleg 
kikísérletezésére irányultak. Itt kell azonban azt 
is megjegyeznünk, hogy nem elég csak az elektrolit- 
oldat fagyáspontját leszállítani, hanem meg kell 
akadályoznunk az elektrolitoldat vezetőképessé
gének a hőmérséklettel való csökkenését is.

Már 1941-ben ismeretes volt, hogy a Lec
lanché-típusú galvánelemekben az ammónium- 
klorid eredményesen helyettesíthető metilamin- 
klórhidráttal. Ezen az úton elindulva az elektro
kémiai vizsgálatok kiterjedtek di- és triszubszti- 
tuált metil- és etilaminra is.

Ebben az időben kezdik alkalmazni a három- 
elektrolitos elemet is (1). így készültek azok a 
galvánelemek, melyek az ammóniumkloridon kí
vül kalciumkloridot és cinkkloridot is tartalmaz
tak. A három vegyület aránya attól a hőmérsék

* Veszprémi Vegyipari Egyetem Elektrokémiai 
Iparok Tanszéke,

lettől függ, amelyen az elemet legnagyobbrészt 
használni akarják. Ezek a szárazelemek még job
ban beváltak, mint a metilaminesek. Később azt is 
tapasztalták, hogy ha kalciumklorid helyett li- 
tiumkloridot használnak harmadik vegyületként, 
ez nagy mértékben leszállítja a cella ellenállását.

További kutatások azt is bebizonyították» 
hogy depolarizáló anyagként a természetes man- 
gándioxid (barnakő) helyett célszerűbb a kémiai 
úton előállított mangánohidrát alkalmazása, és 
utóbbinak acetilénből készített korommal való 
keverése. Ezen elemek —20 és —40 C° között 
zavar nélkül használhatók (1).

A depolarizáló hatás fokozása érdekében a 
természetes barnakövet kémiai úton teszik hatá
sosabbá (2, 3). A depolarizáló képesség a mangán- 
dioxid-tartalmon kívül még egyéb tényezőktől is 
függ. A depolarizációs hatás szempontjából nem 
közömbös a mangándioxid struktúrája sem (3). 
Megállapították, hogy a hidrátvíz-tartalom bizo
nyos mértékig való növelése elősegíti a depolari
zációs hatást (2, 3).

Nem új gondolat, hogy „száraz“ és nedves 
galvánelemekben egyaránt más fémmel helyet
tesítsék a cinket. Magnéziumot már 1885-ben 
javasoltak (4), azonban a magnézium ekkor még 
csak laboratóriumi termék volt, és az alumínium
mal együtt egyúttal olyan drága is, hogy gon
dolni sem lehetett ilyen célra való használatának 
elterjedésére. Ma azonban a magnézium már 
kereskedelmi áru, és ebből a szempontból semmi 
akadálya nem volna annak, hogy ezen a téren is 
alkalmazásba vegyék, annál is inkább, mert az 
ipar a cinket másfelé is erősen igénybeveszi. 
Á magnézium előnye a cinkkel szemben, hogy 
ugyanakkora súlyra számítva, háromszoros fe
szültséggel, 2,7-szer nagyobb áramerősséggel ter
helhető.

Az első ilyen irányú kísérleti elemek elek
tródjai magnéziumból és szénből állottak, elek
trolitoldatuk pedig krómsav volt (4). Ezek nem 
nagyon váltak be, mert nem szolgáltattak állandó 
feszültségű áramot, mert kisülés közben a fém 
passziválódott. Emellett az elemek használaton 
kívül is gyorsan gyengültek, mert a krómsav oldja 
a magnéziumot, illetve a kisüléskor rajta kelet
kező vegyületeket. Lényeges javulást jelentett, 
amikor a tiszta magnézium helyett, annak alu
míniummal, cinkkel és mangánnal alkotott ötvö
zeteit kezdték alkalmazni (3, 4), elektrolitul pedig 
nem krómsavat, hanem krómsav-foszforsav ele- 
gyet használtak (4). Ezen galvánelemek még csak 
kezdeti állapotban vannak. A magnéziumnak 
használaton kívül való oldódásának megakadályo
zása esetén azonban komoly alkalmazásra számít
hatnak.

Egy másik kivitelű magnézium-elem két 
elektródja magnézium és szén, elektrolitoldata 
pedig káliumjodid vagy káliumbromid vizes ol
data (3). A depolarizációt a levegő oxigénje végzi.
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A legegyszerűbb ilyen típusú elem (ú. n. Gordon
elem) magnéziumötvözetből (7% A1 és 1—2% Mn 
tartalmú magnéziumötvözet) álló rúd, amelyet 
cellulózból készült nemez vesz körül, és az egész 
szénhengerbe süllyed (3). Többnyire három ilyen 
cellát kapcsolnak sorba. A cellulóznemez a mag- 
néziumrúd alatt is folytatódik, és vége az elem 
alatt elhelyezett edénykébe ér, ahol az elektrolit 
van. Ez a hajszálcsövesség alapján állandóan ned
vesen tartja a nemezt, és így az elem állandóan 
használatra kész.

A második világháború, mint minden más 
téren, itt is egészen különleges igényeket hozott 
felszínre. Szükség volt nagyon kis belsőellenállású 
és kis súlyú (kistérfogatú) elemekre, amelyek azon
ban nagy kapacitással rendelkeznek. Ekkor tér
tek rá olyan galvánelemek gyártására, amelyek
ben magnézium és. ezüst alkották az elektródokat, 
ezüstklorid szerepelt depolarizátor gyanánt, míg 
elektrolitul vagy vizet, vagy sóoldatot használtak 
(4, 5). Az ezüstkloridnak depolarizálásra való fel- 
használása nem új. Már a Leclanché-elemekben is 
megkísérelték alkalmazását depolarizálásra. Ezek 
az elemek azonban nagyon kis feszültséggel (1 volt) 
rendelkeztek, és gyors kisütésük is akadályokba 
ütközött. A magnéziumelektródok alkalmazása 
kiküszöbölte ezen nehézségeket.

A magnéziumelemek azonban mégsem szá
míthatnak egyelőre szélesebb elterjedésre, mert 
nem megfordíthatóak, azaz kisütés után nem tölt
hetők fel újból. A törekvés most odairányul, hogy 
a magnéziumelemeket akkumulátorszerűen épít
sék fel. Ha ezen kísérletek sikerrel járnak, akkor 
megoldást nyert a könnyű akkumulátorok kér
dése is.

Érdekes galvánelem-típus a nátriumos primer- 
elem is. A nátriumcellának a következő elem
kombináció képezi az alapját : nátrium (Na) 
—- nátriumhidroxid — rézoxid (CuO). Tulajdon
képpen a régi ,,rézoxid-cink“-cella változata, 
amennyiben a cinkelektród helyett nátriumot al
kalmaznak. Elektrolitoldatként mindkét esetben 
NaOH-oldat szerepel. A fémnátrium azonban 
nem használható olyan egyszerűen galvánelem 
elektródjaként, mint a cink. A nátrium ugyanis 
vízzel, illetve vizes oldattal érintkezve közismert 
reakció közben reagál. A NaOH és gázalakú hidro
génképződéssel járó reakció nagyon hirtelen, és 
jelentékeny hőmennyiség felszabadulásával jár. 
Ilyen formában tehát használhatatlan az ilyen 
nátriumos galván-cella. A reakció lassítása érdeké
ben a fémnátriumot higannyal ötvözik, vagyis 
natriumamalgámot használnak (6).

Az új galvánelem működésének és felépítésé
nek könnyebb megértése szempontjából végezzük 
el gondolatban a következő kísérletet. Öntsünk 
egy üvegedénybe higanyt, rétegezzünk föléje 
nátriumhidroxid-oldatot, végül függesszünk az 
edénybe egy nikkelből, rézből vagy vasdrótból 
készült és réz(II)oxid-darabokkal megtöltött zacs
kót. Az említett fémeket kevésbbé oldja a szóban- 
forgó elektrolitoldat. A cella negatív sarkát a hi
ganyba érő rézrúd, a pozitív sarkot pedig az oxid- 
zacskóval érintkező másik rézrúd alkotja. Az így 
előállított galvánelem gyakorlatilag azonban még

nem használható áramszolgáltatásra. A cellának 
gyakorlati felhasználása érdekében a higanyhoz 
egy kis darabka fémnátriumot kell juttatnunk, 
ami célszerűen egy kis üvegcsövön keresztül tör
ténhet. (Az üvegcsőnek oldattól mentesnek kell 
belül természetesen lennie !) Egyszerűbb, ha a 
nátriumamalgámot a cellán kívül állítjuk elő, és 
ezt öntjük be azután a cellába. Az amalgám a 
nátrium-koncentrációtól függően folyékony vagy 
szilárd. Az alsó higanyréteggel való egyesülés pilla
natában megindul az áramszolgáltatás. A Na-Hg— 
NaOH—CuO rendszer által az elemben áramot 
szolgáltató folyamat a már említett reakció
egyenlettel fejezhető ki. A felszabaduló hidrogén 
vízzé egyesül a réz(II)oxid oxigénjével :

2 CuO +  H2 =  Cu20  +  H20  
Cu20  +  H2 =  2 Cu +  H20

A réz(II)oxid az áramszolgáltató folyamat 
közben lassan réz(I)oxiddá, végül fém-rézzé redu
kálódik. Ez utóbbi azonban, mint az közismert, 
egyszerűen meleg helyen való huzamosabb tartás
sal ismét réz(II)oxiddá alakul (regenerálódik). 
Közben a nátriumamalgám higanya növeli az alap
tevő higanynak a mennyiségét, és ebből tetszés 
szerint elvéve készítünk újabb amalgámot.

A szóbanforgó elemkombinációnál tehát tu
lajdonképpen csak a nátrium fogy, nátrium
hidroxid és megfelelő mennyiségű víz keletkezése 
közben. A kisütés mértéke szerint nő tehát az 
elektrolitlúg koncentrációja.

1 gramm nátriumból — I Aó-át és 1,1 V 
munkafeszültséget véve alapul — 1,1 wattóra 
elektromos energia nyerhető. Ez a galvánelem 
azért említésreméltó, mert a tulajdonképpeni ható
anyag tetszés szerint, az áramszükséglet időpont
jában egyszerű tabletta beadagolásával juttatható 
a cellába.

Állandó áramszolgáltatása miatt nagyon al
kalmas a nátriumelem 1,3 voltos D-csövek izzi- 
tására, 2 cella sorbakapcsolásával pedig régi
2,4 voltos elektroncsövek fűtésére. Igen jól fel
használható hordozható vevőkészülékekben, hor
dozható erősítőkben, méréstechnikában stb.

Egy új szárazelemtípus, a higanyos elem is 
a háború szülötte. Ez a galvánelem nálunk is lát
ható itt-ott nagyothallók erősítőjében. Az elem 
elektródjai cink- és szénrúd, elektrolitja kálium- 
hidroxid, depolarizátora higanyoxid (5). EME : 
1,15 V. Kis belsőellenállása miatt erősebben terhel
hető. Kisebb feszültsége mellett is ugyanolyan 
energiát számítva, a higanyoxidos galvánelem 
csak fele olyan nehéz, térfogatban pedig még 
kisebb, mint az eddig használatos szárazelemek.

A Műszaki Fejlesztési Hivatal elmúlt év
ben pályázatot hirdetett hazai anyagokból gyárt
ható, a jelenleginél 100%-kal nagyobb teljesítő- 
képességű szárazelemek előállítására.

A Veszprémi Vegyipari Egyetem elektro
kémiai tanszéke irányítása alatt álló Tudományos 
Körben aktívan foglalkoztunk a problémával, és 
még a múlt évben végeztünk galvánelemek fej
lesztésére irányuló kísérleteket. Ezt a kutató
munkát Bártfai Béla útmutatásai alapján, Bártfai 
Miklós és Skuteczky Elemér végezték.
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A kutatások két irányban folytak. Egyrészt 
a cinknek teljes kiküszöbölésére törekedtünk, más
részt olyan megoldásokat kutattunk, melyek által 
lehetővé válik a felhasznált cinkmennyiségnek 
igen nagy mértékű csökkentése.

Előállítottunk egy olyan galvánelemet, mely 
teljesen kiküszöböli az importból származó cinket, 
és helyette hazai alumíniumot használ grafit mel
lett másik elektródul. Legfőbb érdekessége galván
elemünknek, hogy az elemen belül a szén és alu
mínium érintkeznek egymással. Ezért neveztük el 
elemünket „érintkezős“ alumíniumelektródú gal
vánelemnek. Az érintkezés természetesen csak 
látszólagos, hiszen rövidzárlat nem áll fenn, mert 
az alumíniumon mindig kialakuló vékony oxid- 
réteg — feltételezésünk szerint — diafragmaként 
szerepel.

Az érintkezés lehetősége azért lényeges, mert 
így egyrészt csökken az elem belsőellenállása (az 
elektródok abszolút közelsége folytán), másrészt 
igen kis méretű cellák felépítése válik lehetővé 
(pl. a szénelektródra tekercselt alumíniumdrótos 
vagy egymás mellé elhelyezett szén-alumínium 
lemezelektródos felépítés folytán). Elektrolitolda
tul ammóniumklorid és krómsavoldat elegyét 
használtuk. A krómsav részben mint depolarizá- 
tor, részben mint inhibitor hat, megakadályozva 
az alumínium fölösleges, áramot nem termelő 
oldódását. Az így előállított galvánelem kapaci
tása nagyobb az islnert elemeknél.

Mivel a fenti összeállítású elem még néhány 
szempontból tökéletesbítésre szorul, más úton 
is megpróbálkoztunk az importból származó cink 
galvánelemekben történő felhasználási mennyi
ségének csökkentésére.

Ismeretes, hogy a Leclanché-típusú száraz
elemeknél (zseblámpaelemek, anódtelepek, fűtő
telepek stb.) a negatív sarkot az elem cinkből 
készült tartódoboza képezi. Ebből természetszerű
leg következik az, hogy az elem megépítéséhez 
jelentékenyen több cinket kell felhasználni, mint 
amennyi elméletileg a kapacitásnak megfelelő 
villamos energia termeléséhez szükséges volna.

Fentieket szem előtt tartva olyan Leclanché- 
típusú szárazelemet készítettünk, melynél a nega
tív sarkot képező cinket elektrokémiai úton, gal- 
vanikusan vittük fel vasra, alumíniumra. Termé
szetesen a cinkréteg felvihető tetszőleges más 
fémre is, sőt szigetelőanyagra (pl. fenolfiberre stb.).

Ennek következtében az elem tartódoboza olcsó 
anyagból készíthető, és cinkből csak a kívánt 
mennyiséget visszük be a rendszerbe. Ily módon 
a cinklemezt teljesen kiküszöbölve jelentékeny 
cinkmegtakarítás érhető el, sőt lehetővé válik 
cinksók és cinkhulladék felhasználása. A cink
megtakarítás 65—-70%-ra becsülhető (7).

A jelentékeny cinkmegtakarításon kívül a 
galvanikusan leválasztott cinkréteg elektrokémiai 
energiatermelő reakció szempontjából hatásosabb, 
maradéktalanul oldódik, másodlagos folyamatok 
kevésbbé fordulhatnak elő. Ezért a kapacitásban 
is növekedés várható, összehasonlítva ugyanolyan 
méretű, szabványosított kivitelű Leclanché- 
elemmel. Az ismertetett eljárás bevezetésével a 
szárazelemgyártás eddigi technológiáját, hozzá
való eszközöket nem kell megváltoztatni, így az 
eljárás minden különösebb beruházás nélkül be
vezethető az iparban.

A fentiekben ismertetett mindkét elemünket 
a Veszprémi Vegyipari Egyetem benyújtotta az 
Országos Találmányi Hivatalnak szabadalmi vé
delemre.

Levonva a következtetéseket az eddig el
mondottakból, megállapíthatjuk, hogy az elmúlt 
évek folyamán a galvánelemek terén is óriási fejlő
dés következett be. Nem szabad azonban meg
elégednünk az eddigi eredményekkel vagy fél
sikerekkel. Tovább kell haladnunk új galván
elemek előállításával új követelmények meg
valósítása felé.
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Műszaki szemle
Pigmentrészec’skék. elektroforetikus viselkedése mosó
szerek oldatában

Az elektrokémiai kísérletek azt mutatják, hogy a 
barnaszénpor, karom, vasoxid negatív elektrokinetikus 
potenciálja erősen növekszik vízben, aniónaktív mosó
szerek hatására. Nem ionogén mosószerek, különösen 
elektrolitot tartalmazó vizes oldatokban, csökkentik az 
elektrokinetikus potenciált. A zetapotenciál negatív ér
tékének növekedése kedvezően hat a mosási folya
matra. Aniónaktív mosószerek alkalmazása tehát elő
nyős.

Dobos D.
(Kolloid Zeitschrift, 1952. június, 19—27. old.)

Platina helyett nikkel-hidrogénelektród

Platina helyett potenciometrikus pH-méréshez nik
kelt ajánlanak a katolit pH-jának meghatározására. 
A szerzők, Berezina és társai számos esetben, külön
böző kísérleti körülmények között kipróbálták a nik- 
kel-hidrogénelektródot. Az elektród1 céljára kizárólag 
elektrolit-nikkel felel meg. A mérési eredmények ki- 
elégítőek, és olcsósága miatt is előnyös a leírt eljárás.

DObos D.
(Dokladü Akademii Nauk SzSzSzR, 1951. 1. szám, 
53—55. old.)
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Hozzászólás Beregi László:
„A furfurol feldolgozásának hazai lehetőségei44 c. közleményéhez

Ir ta : M I K E S  J Á N O S »

A közlemény a furfurol szerves kémiai származékai 
útján előállítható termékeinek felhasználási területeit 
tekinti át. (15) Ezen a téren talán még egy szárma
zék tarthat nálunk érdeklődésre igényt: naftalin állít
ható elő furfurol csöreaktoros, 500 C° feletti reagál- 
tatásával, vanádiumtartalmú hordozós katalizátoron, 
némi acetilénsorbeli szénhidrogén keletkezése mellett. 
Az eljárás valószínűleg n.em került még nagyipari 
megvalósításra, bár a világszerte érezhető nagy naf- 
talinszükséglet indokolttá tenné a kivitelezését. (1)

O
Beregi dr. cikkében az adipát, ketopimelát és 

kapronát alapú poliamidokat, mint furfurolból leszár
maztatható műanyagokat elsősorban műszál vonalon 
említi. Ezek a műanyagok hazánkban sokkal nagyobb 
jelentőségű felhasználásra tarthatnak igényt, mint 
fröccsanyag, fólia-anyag és bevonat, ill. lakkanyag. 
Az elektromos ipar számos problémáját oldhatjuk 
meg velük, felhasználhatjuk őket szer számanyagnak, 
fogaskerekek és más műszaki cikkek készítéséhez, 
továbbá a legkülönbözőbb göngyölegproblémákhoz ka
punk bennük megfelelő védőanyagot. Höállóságuk, 
kémiai ellenállóképességük miatt sok iparágnak meg
becsült. segítői.

Hozzászólásomban a müanyagvegyész szemével 
nézve, .arra szeretnék rámutatni, milyen jelentőséggel 
bír a furfurol felhasználása a» hazai műanyagipar szá
mára eredeti, tehát szerves kémiai módszerekkel át 
nem alakított formában.

Azóta, hogy 113 évvel ezelőtt az első furfurol- 
gyanta előállítását leírták (2), kiterjedt nagyipar lett 
a furfurol-gyanták és a furfurolos gyanták előállítása. 
Körülbelül 30 éve, hogy Novotny, Trickey, Miner, Kap- 
peler és Ellis bevezették azokat a termékeket, melyek 
a mai napig is a furfurol-müanyagok zömét alkotják. 
Jelentőségük több szempontból értékelhető:

a) gazdaságilag: szemben a kátránytermékekkel és 
a formaldehiddel korlátlanul rendelkezésre álló mező- 
gazdasági hulladékok képezik az alapanyagokat. A 
kátránytermékekkel azért állítható szembe a furfurol, 
mert kondenzációs gyanták esetében a formaldehides 
1:1,1—1:1,3 arányú kitermeléssel szemben nagyobb 
molekulasúlyánál fogva az 1:1,5—1:1,9 arányú kiter
melés érhető el furfurol felhasználása esetén. Másik 
fenolmegtakarítási lehetőség abból adódik, hogy gyen
gébb fenolhomológok felhasználását lehetővé teszi jó- 
minőségű bakelit előállításához (3).

b) műszakilag: a furfurolos műanyagok olyan tu
lajdonságokkal rendelkeznek, melyeket a formaldehides 
készítmények nem mutatnak. Így elektromos szilárd
ságuk lényegesen jbbb, feldolgozhatóságuk könnyebb, 
technológiájuk egyszerűbb. Kémiai ellenállóképssség 
szempontjából jobb savállóságot, sőt, bizonyos típusok 
lúgállóságot is mutatnak. A furfurol felhasználásával 
készült, ragasztók fémekhez és műanyagokhoz (bakelit) 
is jól kötnek.

Fenolfélék és furfurol kondenzációját az irodalom
ban ismert eljárások részben savas katalizátorokkal 
végzik (4), részben a reakció biztonságosabb kézben- 
tarthatósága miatt lúgos közegben játszatják la (5). 
Ugyanez a helyzet a furfurolos aminoplaszt készítmé
nyeknél. ahol a műanyagként alkalmazható aminoplaszt 
gyanták mellett (6) bakelit-gyorsítóként alkalmazható

* M űanyagipari K u ta tó in téze t.

készítmény is szerepel (7). A műanyagipar fejlődése 
során a furfurol felhasználásával készült műanyagok 
sorába bekerültek a legkülönbözőbb vegyes termékek 
is: kondenzáltak furfurolt acetonnal (8), ligninnel (9), 
cellúlózszármazékokkal (10) és fehérjékkel (11).

Figyelmet érdemelnek azok a termékek, melyek 
furfurol savas, vagy más katalizátorral történő poli- 
merizáciöja útján keletkeznek (12), ill. különböző al
dehidek furfurolos termékei (13); ezekből kiváló elek
tromosipari és szeirkezeti-anyag céljára szolgáló önt
hető termékek készíthetők, melyek a polimeráció le
folytatása után ellenálló, kemény tárgyakat szolgál
tatnak.

Mint láthatjuk, a, furfurol előállítása külön szerves 
iparág felállítása nélkül is népgazdaságunkat jelentős 
gazdasági. eredményekhez juttatja, enyhít a fenolfélék 
területén mutatkozó hiányon, megoldhatóvá tesz né
hány elektromosipari és műanyagipari problémát és 
külön iparfejlesztés nélkül nagyot lendít a hazai mű
anyagipar helyzetén. A furfurollal megoldható problé
mák követelőleg lépnek fel az előállító iparral szem
ben: a furfurol hazai előállítását ismertető közlemény
ben (14) Beyer O. arra a következtetésre jut, hogy a 
működésben levő kisüzem „maholnap már nem fedezi 
a szükségletet”. Kiegészíthetjük ezt azzal, hogy már 
ma sem fedezi, már ma is nagyobb felhasználási szük
séglettel jelentkezik a műanyagipar, mint amennyit 
jelenlegi kisüzemünk előállít és nagyon szomorú, ha 
Magyarországnak, fejlett mezőgazdasága mellett, fej
lődő vegyiparával, behozatalból kell fedezni a furfurol- 
szükségletét. Műanyagiparunk, mint elektromosiparunk, 
műszeriparunk, járműiparunk, építőiparunk stb., stb. 
kiegészítő része sürgető követelésként állítja fel a kí
vánságot: fokozzuk és fejlesszük nagyra hazai furfurol- 
gyártásunkat, méghozzá nem holnap, hanem ma! Ezt 
követeli a belföldi szükségletre gyártó ipar, ezt köve
teli az export-termelés; aránytalanul nagyobb ered
ményt érhetünk el ezen az úton, mint amennyi beruhá
zást jelent.

Végezetül annyit kell megjegyezni, hogy a mű
anyagipari felhasználásokra, melyeket haladéktalanul 
megvalósíthatunk, a jelenlegi belföldi termelésű furfu
rol minden további tisztítási vagy más művelet nélkül 
alkalmas.
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Hírek
A Magyar Kémikusok Egyesületének analitikai 

szakosztálya 1953 november 12—13—14. napján előadás- 
sorozatot rendez a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetségének székházában (Rudas László- 
utca 45.) az I. emeleti előadóteremben. Az első előadás 
nov. 12-én 149-kor, a többi minden nap reggel 9 órakor 
kezdődik, és kb. 14 óráig tart.

Az első két napon a fémanalízis, a harmadik na
pot a sziiikát- és ércanaiízis tárgykörébe vágó, kor
szerű analitikai módszereket ismertető előadások fog
nak elhangzani.

Az előadássorozat részletes programmja a követ
kező:

1953. november 12.
Elnöki megnyitó. Tartja: Schulek Elemér egyetemi 
tanár, akadémikus.
A fémelemzés fejlődése a klasszikus analitika 
módszereivel.
Dr. Mázor László, Műszaki Egyetem, Budapest. 
Fémek és ötvözetek színképelemzése,
Dr. Török Tibor, a kémiai tudományok doktora, 
Kossuth-díjas, Rákosi Müvek, Csepel.
Fotométeres módszerek a fémelemzésben 
Trummer István, Központi Fizikai Kutatóintézet, 
Budapest.

1953. november 13.
Fémelemzés félmikro és mikro módszerekkel.
Dr. Kisfaludy György, Rákosi Müvek, Csepel. 
Gyorselemzési eljárások a kohászati gyakorlatban. 
Dr. Sajó István, Vasipari Kutatóintézet, Budapest. 
Elektrometrikus fémelemzési módszerek.
Dobos Dezső, Műszaki Egyetem, Veszprém.
Fémek gáztartalmának meghatározási módszerei. 
Dr. Sajó István, Vasipari Kutatóintézet, Budapest.

1953. november 14.
Szilikátok és ásványok elemzési módszerei 
Csajághy Gábor, Földtani Intézet, Budapest. 
Lángfotometria alkalmazása a szilikátelemzésben. 
Dr. Pungőr Ernő, Eötvös Lóránd Tudományegye
tem, Budapest.
Differenciális termikus elemzés.
Dr. Földváry Aladárné, Földtani Intézet, Budapest. 
Gyorselemzési módszerek az ércelemzésben.
Dr. Sajó István, Vasipari Kutatóintézet, Budapest. 
Rövid tájékoztatást adnak a polarográfia, ioncseré
lők és kromatografikus módszerek alkalmazásáról 
az ásvány- és szilikátelemzésben:
Dr. Cieleszky Vilmos, Élelmezéstudományi Intézet, 
dr. Kőrös Endre, ELTE, dr. Schneer Anna, ELTE.

Az előadások anyagát kérdések és hozzászólások 
formájában is tárgyalni fogjuk!

*

Beszámoló a Műanyag-, lakk- és gumiipari szakosztály 
1953. év folyamán végzett munkájáról

Az Egyesület titkári értekezlete elhatározta, hogy 
havonta más és más szakosztály titkárai számoljanak 
be szakosztályuk eddig végzett munkájáról. A beszá
molót a műanyag-, lakk- és gumiipari szakosztály 
kezdte meg a szeptemberi titkári értekezleten.

A szakosztály idei működése fölig a munkabizott
ságok tevékenységében hozott eredményeket. A tagok

részint külön-külön dolgoztak a szakosztály három 
részlegében, részint pedig komplex bizottságokban 
együttes munkát végeztek. Az egyes szakosztály-rész
legek munkáját a következőkben ismertetjük:

1. A műanyag vonatkozású' kérdések összefogá
sára és nyilvános megtárgyalására a Magyar Kémiku
sok Lapjában „Müanyagfeldolgozás” rovatot indítot
tunk. A rovat az időszerű ipari kérdéseken kívül fo
lyamatosan közölni fogja a müanyagfeldolgozással fog
lalkozó szakemberek önálló kutatásait és eredmé
nyeit is.

Az ipar kívánsága nyomán tanfolyamot szervez
tünk, mely a feldolgozó üzemek szakmunkásaiból kíván 
műanyagipari művezetőket képezni. A tanfolyam iránt 
akkora érdeklődés nyilvánult meg, hogy kilátás van 
párhuzamos tanfolyamok beindítására.

A szakosztály-tagok tudományos munkáját a deb
receni szerves kémiai kongresszuson több érdekes elő
adás keretében hozták nyilvánosságra.

2. A lakkipari részleg a  különböző iparágak festés
technológiái és korróziós kérdéseivel foglalkozott.

A veszprémi csoport tagjaival együttműködve gyár- 
látogatásokat szerveztünk fontos vegyipari üzemek, 
így a Hungária Vegyiművek és Chinoin telepeire. Ez 
alkalmakkor felmerült korróziós problémák helyszíni 
megbeszélése alapján a bizottság egyes fontos kérdé
sek megoldására vállalkozott, így-pl. arra, hogy alkal
mas üzemi ellenőrző módszert dolgoz ki a mindkét he
lyen nagyjelentőségű ólom-készülékbélések anyagának 
minőségi átvételére. A gyógyszeripari korróziós kér
déseik megoldása keretében kísérletek indultak meg a 
zománckészülékek sérüléseinek javítására.

A festékgyártó vállalatok, felhasználók és keres
kedelmi szervek részvételével minőségi ankétot tartot
tunk, melynek eredményeképpen az egyesület útján 
több javaslatot terjesztettünk felsőbb hatóságaink elé.

A Gépipari Tudományos Egyesület gördülőanyag- 
szakosztályának vagonfestési problémájára egyik 
munkabizottságunk részletes szakvéleményt adott.

3. Az év elején megtartott „,gumirugók gyártási 
kérdéseiével foglalkozó előadások és a  később össze
hívott munkabizottságok tárgyalásai folyamán számos 
olyan javaslat született, melyek alapján a kérdést 
sikerült iparilag megoldani.

A minőségjavítás és selejtcsökkentés kérdéseivel 
foglalkozó bizottság alapos kivizsgálás után feltárta a 
tapasztalt hibák okait, és zárójelentésében részletes 
javaslatot terjesztett be a problémák sikeres ipari 
megoldására.

A szakosztály mindhárom részlegének tagjai részt- 
vettek a Mérnöki Továbbképző Intézet 1953—54. évi 
előadásainak tematika-összeállításában. A Szabványügyi 
Hivatal felkérésére nomgnklatura munkabizottság ala
kult. Tervezetet dolgoztunk ki a készülő általános mű
anyag és rokonipari szabványosítás megkönnyítése ér
dekében egyértelmű szakmai nomenklatúra felállítására. 
A munkában a  szakosztály valamennyi részlegének 
számos tagja vesz részt. Az elkészült és Sz. H. által 
jóváhagyott vázlat alapján az egjgss témakörök rész
letes kidolgozása már me(g is kezdődött.

A már régebben megindított „Kérdezz — felelek1' 
rovat és a lap legutóbbi számában bejelentett szakmai 
tanácsadó szolgálat megindítása egyaránt azt a célt 
szolgálja, hogy a  jövőben az eddiginél is szorosabb 
együttműködést létesíthessünk az iparban és tudomá
nyos vonalon dolgozó kartársak között.

A MKE Műanyag- lakk és gumiipari 
szakosztály titkársága.

Felelős szerkesztő: Dr. Magyar Károly. — Felelős k iadó: a Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat vezérigazgatója 
21157/LD02 - Révai-nyomda Budapest V, Vadász-utca 16. Felelős: Nyáry Dezső. — Megjelent: 1600 példányban.
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Magyar Kémikusok Lapja
Zemplén Géza 70 éves

M+'
K&nyvtér

Az első világháború kitörése előtt, 1913-ban 
új tanszék létesült a Műegyetemen : az első szer
ves kémiai tanszék az egész országban. E —- ha
zánkban még alig ismert, de világviszonylatban 
hatalmas fejlődésnek indult — tudományág ok
tatására és művelésére a Műegyetem Tanácsának 
egyhangú javaslata alapján az akkor még nem 
egészen 30 éves Zemplén Gé
zát nevezték ki.

Zemplén Géza 1883. októ
ber 26-án Trencsénben szüle
tett. Apjának — aki posta
felügyelő volt — hivatali be
osztása folytán, küzdelmes 
gyermekéveit Fiúméban töl
tötte és ott 16 éves korában 
érettségizett. Kiváló képessé
geivel már a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen és az 
Eötvös Kollégiumban töltött 
egyetemi évei alatt is kitűnt.
1904-ben bölcsészdoktori, 1905- 
ben középiskolai tanári okleve
let szerzett. Még ugyanez esz
tendőben tanársegéddé, majd 
két év múlva adjunktussá ne
vezték ki a Selmecbányái Bá
nyászati és Erdészeti Főiskola 
erdészeti kémiai tanszékén.

1907. szeptemberében élete 
döntő állomáshoz érkezett: ál
lami kiküldetéssel három évre 
Berlinbe ment Emil Fischer intézetébe. Fischer ha
talmas egyénisége, a világhírű intézetben folyó 
kutató munka lendülete döntő módon járult hozzá 
a fiatal kutató fejlődéséhez. Ez időben a berlini 
intézet központja volt a szerves kémia rohamos 
fejlődésének, úgy a természetes anyagok — főleg 
szénhidrátok és fehérjék — vizsgálata, mint a 
szintetikus termékek előállítása terén. A világ 
minden részéből sereglettek ide kutatók, hogy el
sajátítsák Fischer intézetének műhelytitkait. Az 
élvonalbeli gárdából korán kitűnt a fiatal magyar 
kutató, akit Fischer kiemelt és saját laboratóriu
mában foglalkoztatott. Nagy lelkesedéssel kap
csolódott be Zemplén az intézetben folyó nagy
szabású kutatómunkába. Ez időből származik 
számos jelentős eredménye, melyeket Fischerrel 
együtt közölt : a két optikailag aktív prolin-szin- 
tézise, aminooxisavak és piperidon-származékok 
új szintézise és számos más értékes tanulmánya.

Az eredményekben és élményekben gazdag 
berlini évek után hazatérve, 1912-ben a Budapesti

Tudomány-Egyetem magántanárrá képesítette és 
fiatalon elért eredményei elismeréseképpen a 
következő évben a Műegyetem Szerves Kémiai 
tanszékének élére került. A megtisztelő kinevezés 
mögött azonban csak üres falak és néhány dolgozó 
asztal várta a fiatal professzort. Az 1914-ben kitört 
világháború még jövendő reménységeit is meg

semmisítette. Ekkor bontako
zott ki Zemplén Géza hatal
mas alkotóereje. Törhetetlen 
akaraterővel és példátlan mun
kabírással megteremtette úgy
szólván semmiből, saját mun
kájával intézetét, melynek egy
mást követő nagy tudományos 
eredményei világviszonylatban 
feltűnést keltettek. A cukor- 
acetátok nátnummetilátos el- 
szappa.novitása, az új cukorle
bontási módszer, oligoszaccha- 
ridok és glűkozidok szinté
zise higany acetátos módszer
rel, továbbá számos fontos 
glükozid szerkezetének felde
rítése és szintézise, a több 
mint 300 dolgozatban közölt 
hatalmas munkásság kiemel
kedő pillérei, amelyekkel vi
lághírnevet szerzett magának 
és intézetének.

A Magyar Tudományos 
Akadémia 1923-ban levelező, 

majd 1927-ben rendes tagjává választotta, 1928- 
ban pedig az Akadémia nagy díjával tüntették 
ki. Külföldi tudományos körök részéről is számos 
kitüntetésben részesült.

Mint kiváló pedagógus nagy lelkesedéssel 
végezte az oktatás munkáját. Keze alól eddig 
40 vegyészmérnökgeneráció került ki. Több alka
lommal volt a Vegyészmérnöki Kar dekanja. 
Színes és közvetlen előadásaiból a szerves kémia, 
megelevenedett hallgatói előtt, akit. rajongtak 
előadásaiért. ,,Keveset, de jól tanítsunk“ hir
dette és ennek szellemében írta meg hosszas 
betegsége alatt „Szerves kémiá“-ját, mely egy élet 
gazdag szakmai és pedagógiai tapasztalatait öleli 
fel. Munkáját tanítványainak ajánlja :

,,Ajánlom e könyvet volt és jelenlegi tanít
ványaimnak, kiknek buzgó segítsége nélkül kuta
tásaimban nem érhettem, volna el azokat a sikere
ket, melyeket elértem.'‘|

Hatalmas tudományos és pedagógiai munkás
sága mellett állandó szoros kapcsolatot tartott és
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tart fenn az iparral és sok nagy horderejű ipari 
problémát oldott meg intézetében. Kimagasló 
munkásságáért 1948-ban Zemplén professzor elsők 
között kapta meg a Kossuth-díjat ; a közelmúlt
ban pedig a Munkaérdemrenddel tüntették ki.

Most, amikor Zemplén Géza professzorunk 
70 éves születésnapját és 40 éves tanári működé

sét ünnepeljük, e kettős jubileum alkalmából az 
egész ország vegyésztársadalma osztatlan szere
tettel gondol reá, és kívánjá, hogy mielőbb teljes 
egészségben folytassa munkáját hazánk és népünk 
boldogulásáért.

Dr. Mester László

Szinezékbázisok előáJlításának néhány kérdése* I.
M A R T O N  J Ó Z S E F * *

Textiliparunk pamutszínezéshez és nyomás
hoz nagy mennyiségű színezékbázist használ fel 
Naftol AS származékok diazo komponenseként. 
A leggyakrabbap. használt bázisok aránylag egy
szerű összetételű aromás aminok sói, ipari elő
állításukhoz nincs szükség különleges berendezé
sekre. A párt és kormány új gazdasági programmja 
előírja könnyűiparunk eddiginél fokozottabb fej
lesztését, textiliparunknak a jelenleginél is na
gyobb mennyiségű minőségi S7ínezékekre lesz 
szüksége, a Naftol-színezékek kiváló tulajdonsá
gai lehetővé fogják tenni az eddiginél szélesebb 
körű alkalmazásukat is. Egyes színezékbázisokat 
már jelenleg is gyártunk, tervbe van véve a szín
skála kiszélesítése is. Helyesnek látszik azonban 
hogy a fejlesztést minél tervszerűbben végezzük, a 
többi iparágak szükség’eteinek és a munkabizton
sági szempontok megfelelő mérlegelése alapján.

A Szerves Vegyipari Kutató Intézetben több 
éven át széleskörű vizsgálatokat folytattunk a 
legfontosabb színezékbázisok technológiájának ki
dolgozására. E- vizsgálatok alapján készült el a 
fejlesztés terve. A I. és II. számú táblákon szem
léltetjük a nálunk elsősorban számbajövő bázisok 
előállításának vázlatát. Az összeállításból több 
következtetést vonhatunk le :

1. Két alapanyagból, klórbenzolból és tokiói
ból, a termékek egész sorát vezethetjük le.

2. A gyártási műveletek megfelelő csoporto
sításával, az azonos jellegű lépések célszerű üteme
zésével jelentős beruházási és gyártási önköltség 
megtakarítást tudunk elérni, sok apró egyedi 
készülék helyett nagykapacitású berendezéseket 
lehet felállítani.

3. Egyes közbenső termékek, mint pl. o-nitro- 
klórbenzol (oNCB), p-nitrotoluol (pNT), p-anizi- 
din, stb. egyéb iparágak fontos nyersanyagai, a 
bázisüzem felállításával a hazai szerveskémiai 
középipar régi problémáját oldjuk meg : gazdasá
gos körülmények között biztosíthatjuk egész sor 
fogyasztó iparág aromás intermedierjeit.

4. Fokozatosan meg lehet majd szüntetni az 
egyes nitro- és aminoszármazékok szerteszét folyó 
gazdaságtalan gyártását; a gyógyszeripar részére 
jelentős hely- és készülékkapacitást szabadítha
tunk fel, ha nem lesznek rákényszerítve a szóban- 
forgó termékek rögtönzött házi előállítására.

* A Magyar Kémikusok Egyesülete 1952. XI. 22-i 
Színezékankétján ta rto tt előadás, kibővítve.

** Szerves Vegyipari Kutató Intézet.

Aromás intermediereket gyártó, közvetlenül e 
célra épített üzemünk — (talán az egy Variamin- 
kék típusú színezékbázis kivételével) — nincs. 
Drágán és nem megfelelő berendezésekben gyár
tunk itt is ott is, magas önköltségi áraink terhelik 
hazai fogyasztóinkat és komoly akadályt jelehte- 
nek exportlehetőségeink kiaknázásánál.
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I. táblázat

5. A klórbenzol, toluol, etilbenzol nitrotermé- 
kei meghatározott arányban képződnek. A nitro- 
termékek közül jelenleg csak egyes izomereket 
tudunk felhasználni. Átgondolt fejlesztési terv 
segítségével mód nyílik a jelenleg hulladékba 
menő „melléktermékek“ hasznos felhasználására. 
Gazdaságos gyártást c«ak az összes termékek fel
dolgozásával lehet biztosítani.

6. Végül és nem utoljára, textiliparunkat 
értékes minőségi színezékekkel láthatjuk el, a 
termékek tervezett skálája csaknem teljesen fe
dezi az igényeket, egyes kisebb mennyiségben 
fogyasztott cikkek (pl. sárga és narancsbázisok) 
gyártása a későbbi fejlődés során könnyen beiktat
ható az üzem profiljába.

Megvannak-e az új üzem felállításának alap- 
feltételei ? E kérdésre igenlő választ adhatunk :

1. A termékek gyártástechnológiáját ismer
jük. A Szerves Vegyipari Kutató Intézet az eljárá
sokat kísérleti üzemi méretig kidolgozta, egyes 
termékek gyártása esetleg csak rögtönzött be
rendezésekben, de már folyik is hazánkban. A 
vitás technológiai kérdéseket illetően jelentős
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I I .  táblázat

segítséget kaptunk a Szovjetuniótól és a baráti 
népi demokráciáktól, a nagyüzem tervezésének 
nincs műszaki akadálya.

2. A szükséges készülékeket hazai gépgyártó 
iparunk el tudja készíteni, különleges szerkezeti 
anyagokat sehol nem igényelünk.

3. A gyártás helyesen tervezett volumene 
hazai lehetőségeinket nem fogja meghaladni, az 
új üzemet el tudjuk látni nyersanyaggal. Egyetlen 
kényes pont a klórbenzol ellátás körül lehet, ahol 
a fejlesztési tervek rossz összehangolása miatt 
alacsony tervszámok szerepelnek.

4. Az új üzem szervesen beleilleszkedik egy 
megfelelő energiaellátással rendelkező meglevő 
gyártelepünk keretébe. Ez a telep idővel aromás 
jellegű termékeket gyártó komoly nagyüzemmé 
fejleszthető.

A színezékbázis és aromás intermedier üzem 
létesítésének két lépcsője van : Először fel kell 
építeni a kiindulási anyagul szolgáló nitrotermékek 
szétválasztó berendezéseit, majd ezzel párhuza
mosan a tovább dolgozó üzemrészeket. 1000 kg 
nyers nitroklórbenzolból kereken 600 kg pNCB 
és 320 kg oNCB, 1000 kg nyers nitrotoluolból 
550 kg oNT és 340 kg pNT különíthető el. Ez 
az arány megszabja a feldolgozott termékek meny- 
nyiségi viszonyait. A feldolgozás helyesen válasz
tott iránya csak átgondolt perspektivikus terv 
alapján képzelhető el. A kívánt végtermékek 
több úton is elérhetők. A mellékelt táblázato
kon feltüntettük néhány alternatív előállítás
mód lehetőségét. Ezek közül csak egy-két fon
tosabb kérdést szeretnék kiragadni.

Kénes színezékek gyártásához nagymennyi
ségű dinitroklórbenzolra van szükség. Jelenleg 
szétválasztó berendezés hiányában az izomerek

keverékét tovább nitráljuk. Az így kapható 2,4- 
diNCB olvadáspontja 44 C° körül van, egyéb di- 
nitro izomereket is tartalmaz és ezek a kénes szí
nezékek gyártásánál jelentős színerősségcsökke- 
nést okoznak. Tiszta 2,4-diNCB-t vagy közvetle
nül klórbenzolból, vagy célszerűen pNCB tovább 
nitrálása útján lehet előállítani. Ez természetesen 
csak az oNCB teljes szétválasztása után lehetséges. 
Az oNCB ilyen nagy mennyiségben kiindulási 
anyagul szolgálhat a Captax (merkaptobenzthia- 
zol) részére. A széndiszulfidos kondenzáció at
moszférikus nyomáson is végrehajtható, mig, ha 
anilint használunk fel a kondenzációnál, kb. 100 
atmoszféra nyomásra van szükség. Az atmoszféri
kus megoldás lehetőségét a mi viszonyaink mellett 
komolyan kell mérlegelni, még akkor is, ha így a ki
induló nyersanyagára magasabb az olcsó anilinénál. 
E vitás kérdés eldöntése után lehet határozni a 
Skarlát RC bázis gyártási vonalában, mely diNCB- 
ből parciális redukció útján aránylag egyszerűen, 
de kevésbbé tisztán állítható elő; az előállítás má
sik lehetősége oNCB-ből indul ki. Az előállítás 
útja itt hosszabb, a végtermék viszont köny- 
nyebben tisztítható. Az utóbbi eljárás egyik fő 
közbenső terméke az o-anizidin, azonos berende
zésben gyártható a p-anizidin-nal.

A nitrotoluolok között a pNT a keresettebb, 
az oNT-ben határozott fölösleg keletkezik. Ez a 
tény megszabja a Piros KB és Piros TR bázisok 
termelendő mennyiségét is. A Piros KB bázis ugvan 
előállítható oNT-ből kiindulva is, de a nitrotermék 
közvetlen klórozása csak 30%-os kitermeléssel 
szolgáltatja a megfelelő izomert. Gazdaságossági 
meggondolások a pNT-ből kiinduló bonyolultabb 
előállítási utat helyezik előtérbe. A Piros TR bá
zis gyártásánál különleges óvatosságra van szüle-
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ség a klórtoluidinek mérgező tulajdonságai miatt. 
Amennyiben oNCB felesleg jelentkezik, a Piros TR 
bázist az ITR bázis helyettesítheti. Ez esetben 
viszont olyan oNT felesleg jelentkezik, mely a 
pNT árát aránytalan mértékben növeli meg. Ezért 
kell komolyan fontolóra venni a Piros TR bázis 
gyártásának szükségességét, a mérgezési veszélyt 
a technológia megfelelő megválasztásával kell 
kiküszöbölni. Az oNT egyik kisebb fogyasztója 
szükség esetén a Skarlát G bázis is lehet, mely 
helyettesítheti a klórbenzolból így, vagy úgy elő
állítható Skarlát RC bázist.

A felvetett kérdésekből nyilvánvaló, hogy 
helyesen dönteni csak az egész kép birtokában 
lehet. Nem látszanak érdektelennek az egyes ter

mékek főbb technológiai problémái sem a végső 
döntés szempontjából. Ezekkel a kérdésekkel elő
adásunk II. és III. részében fogunk kissé részlete
sebben foglalkozni.

Az eddig mondottakat röviden összefoglalva 
megállapíthatjuk, hogy a színezékbázisok üze
mének létesítése jelentős nemzetgazdasági érdek. 
Helyesnek látszik, ha illetékes szerveink az eddi
ginél határozottabban foglalnak állást a még nyi
tott kérdések eldöntését és az üzemépítés üteme
zését illetően. A sokszor túlzásba menő tervek 
helyett lehetőségeink felmérésével szerényebb kere
teket is szabhatunk, olyanokat, melyek között a 
bázisüzem létesítése nem is távoli időben bizto
sítható.

Szinezékbázisok előállításának néhány kérdése II.
Nitrotoluolok és nitroklórbenzolok szétválasztásának vizsgálata

M A R T O N  J Ó Z S E F ,  L É V A I  G Y U L A

Az előzőek során rám utattunk arra, hogy a hazai 
színezékbázis és aromás intermedier ipar létesítésének 
döntő alapfeltétele tiszta orto- és para-nitrotoluol és 
nitroklórbenzol előállítása. A nagyipari gyártásmódot 
nagy vonalaiban ismertük, kísérleti feladatunk az el
választás főbb technológiai kérdéseinek vizsgálata volt. 
A Szerves Vegyipari Kutató Intézetben végzett labo
ratóriumi kísérleteink néhány tapasztalatáról szeret
nénk a következőkben beszámolni.

I. Nitrotoluolok előállítása és szétválasztása
A toluol mononitrálása iparilag jólismert eljárás. 

Laboratóriumban kevert savval (28% H N 03, 56,5% 
H2S04) 25 C°-on 99% konverzió mellett 96%-os kiter
melést értünk el, a termék közelítő összetétele : 60% 
oNT, 34% pNT és 4% mNT. A nyersterméket mosás 
után vízgőzzel kifúvattuk a változatlan toluol eltávolí
tása céljából.

Desztillációs kísérleteinkhez 12 mm 0 , 110 cm 
hosszú adiabatikusra szigetelt, 1 menetes acélspirállal 
töltött üvegoszlopot használtunk. 12 Hg mm fejnyomás 
mellett a párlatlevétel sebessége átlagosan 15 ccm/h. 
A desztilláció anyagmérlege :

Előpárlat . . 0,5%
o N T ............ 54,5% (98,6%-os)
p N T ............ 43,0% (80%-os)
Veszteség . . 2,0%

Ezek az adatok jól megközelítik a közölt1 leg
jobb német üzemi eredményeket. (A mNT tartalm at 
külön nem tüntettük fel.)

A kolonna elválasztó képességét Fenske ismeretes 
egyenlete alapján két komponensűnek tekintett rend
szerre határoztuk meg. Az oNT/pNT rel. illékonysága 
1,7. Végtelen reflux mellett az elméleti tányérszám 
11-nek adódott. Hasonló értéket nyertünk a német 
üzemi adatokból visszaszámolva. Gyakorlati reflux 
arányok mellett a tányérszám szükséglet nagyobb. 
Német üzemekben az elválasztáshoz 40 tányéros sza
kaszos oszlopokat használtak. Kísérleti adataink iga
zolták az irodalomban közölt eredményeket. A desztil
láció nem jár különösebb nehézségekkel, az üzem ellen
őrzése a párlatok dermedéspontjának mérésével eszkö
zölhető.

Az oNT-pNT rendszer dermedéspont és folyadék
gőz egyensúlyi diagrammját az 1. és 2 . ábra tünteti 
fel.

A desztilláció fejtermékeként kellő technikai tiszta
ságban kapjuk az oNT-t. A pNT kinyerése a desztillá
ciós üstmaradékból (80—82% p-) történhet kristályosí
tással. A 40 C° d. p.-ú nyers pNT-ból hűtéssel kikristá

lyosítható tiszta pNT mennyiségét a kristályosítandó 
elegyre vonatkoztatva a 3. ábra mutatja. A görbéből 
leolvasható, hogy 18—20 C°-on 60%, a kikristályosít
ható pNT tartalom ra vonatkoztatva 75% válik ki. 
Ennél mélyebbre hűteni üzemi körülmények között 
nem látszik célszerűnek. A túlzott lehűtés a késztermék 
tisztaságát is veszélyezteti.

1. ábra. oNT-pNT rendszer foly.-gőz egyensúlyi dia
grammja.

1 BIOS Rep. No. 1144. 2. ábra. oNT-pNT rendszer derm, pont diagrammja
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3. ábra. Nyers pNT-ból hűtéssel kikristályosítható 
pNT mennyisége

A kristályosítás helyes technológiájának megvá
lasztása az üzemvitel szempontjából alapvető fontos
ságú. Gyakorlatilag kétféle eljárás kerülhet szóba :

1. Kristályosítás keverős, vagy más megoldású 
hengeres kristályosítóban, a kivált kristályok centri- 
fugálása, mosás a centrifugán oldószerrel.

2. Csöves rendszerű kristályosító alkalmazása, ahol 
is a tisztítás izzasztással történik.

Az 1. módszer általánosan ismert. A 2. eljárás 
lényege : a kristályosítás függőleges csövekből álló, 
kazánszerű berendezésben történik. 36—48 óra alatt 
lassan hűtjük le a csövekbe töltött anyagot, az alul 
összegyűlt anyalúgot leengedjük. (Az anyalúg újból 
frakcionálásra kerül.) A kristályosító hőfokát ezután 
kb. 15 óra alatt 50 C°-ra emeljük (pNT derm. pontja 
51 C°). A kristályok kiizzadják a szennyezéseket, az 
izzadmányt leengedjük és a művelet végén a vissza
maradó tiszta pNT-t a csövekből kiolvasztjuk.

Ez utóbbi eljárás előnyösebbnek látszik, mert
a) a kristályosítás és tisztítás egy készülékben 

történik,
b) elkerülhetjük, hogy a dolgozók az erősen mér

gező nitrotermékekkel érintkezzenek,
c) nincs szükség oldószeres utótisztitásra, az oldó

szer regenerálására.
Az eljárás hátránya az, hogy az izzasztó berendezés 

költségesebb és a hőmérséklet pontos betartása foko
zott figyelmet igényel. Laboratóriumi izzasztó berende
zésünk 30 literes edényben elhelyezett 30 cm hosszú 
y2" -o s  csodarabból állt, mely felül tölcsérrel, alul csap
pal volt ellátva. A külső edény vízfürdőként szolgált, 
a hőmérsékletét ±  0,1 C°-ra szabályoztuk.

A kristályosítással végzett kísérleteink eredményeit 
a következő táblázat foglalja össze :

Sz. Kyers pNT Számított 
pNT g

Kinyert Tiszta pNT Anyalúg Izzadni.
g Dp C° g DpC° kiterm. % g g

6/ i 100 42,0 67,5 52,7 51,47 78,0 35,1 I Krist.-f szeszes
6/2 100 39,0 56,8 43,7 51,47 77,0 40,1 / mosás
7 i 100 42,0 67,5 52,2 50,82 77,4 35,1 11,7
7 i 100 41,0 63,1 46,3 51,02 73,5 27,4 25,2
7 * 100 40,5 61,4 51,6 50,87 84,0 28,1 18,8

BIOS
1144 100 40,0 60,7 59,6 51,0 99,5 30,7 9,7

A számadatokból látható, hogy a szeszes mosás 
pómileg tisztább terméket szolgáltat, de az izzasztóit 
nNT tisztasága is kielégítő és üzemben az általunk mért

4. ábra. Mono-nitro-toluolok szétválasztásának anyag- 
forgalma

eredményeknél jobbra lehet számítani. A fentiek alap
ján üzemi megoldás szempontjából az izzasztásos mód
szert ajánlhatjuk.

A nitrotoluolok szétválasztásának anyagforgalmát 
a 4. ábra szemlélteti.

II. Nitroklórbenzolok szétválasztása
A szétválasztás technológiai elve röviden a követ

kező :
A klórbenzol nitrálásával kapott o- és p-mono- 

nitroklórbenzolokat tartalmazó keverékből a pNCB 
egy része kikristályosítható. A visszamaradó közel 
eutektikus elegyet vákuum frakcionálással oNCB-re 
dúsítjuk, az üst maradékból az oNCB egy része ki
kristályosítható. A visszamaradó eutektikus elegy 
visszakerül a körfolyamatba. A desztilláció fej terméke 
p-dús párlat, melyből a pNCB egy része ismét ki
kristályosítható. Az eljárás anyagforgalmát az 5. sz. 
diagramm m utatja. A tovább feldolgozásra jelzett 
mennyiség az előadás I. részében közölt szempontok 
alapján tovább nitrálható, vagy célszerűbben a folya
matba visszavihető és desztillációval tovább szeparál
ható.

A mononitrálás módszere hazánkban is jól ismert, 
az első kristályosításé ugyancsak. Kísérletileg foglal
kozni csak desztillációval és az oNCB kristályosítással 
volt érdemes. A desztilláeióhoz az előzőek során leírt 
laboratóriumi kolonnát használtuk. Az egyik kísérlet 
során pl. a bemért 64% oNCB-t tartalmazó eutektikum- 
ból (400 g) a következő termékeket nyertük :

219 g (53% oNCB tartalm ú) fejtermék
158 g (87% oNCB tartalmú) üsttermék 
23 g veszteség.

A desztilláeióhoz üzemi tapasztalatok (1) szerint 
42 tányéros kolonnára van szükség. A szétválasztás 
ilyen körülmények között 90%-os o-tartalmú fenékter
méket szolgáltat. Az üzemellenőrzés d. p. meghatáro
zás, vagy törésmutató mérés alapján történik. A 6 . és
7. ábrán tüntetjük fel az oNCB-pNCB rendszer d. p. 
és folyadék-gőz egyensúlyi diagrammját.
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625 kg klórbenzol

5. ábra. Mono-nitro-klórbenzolok szétválasztásának 
anyagforgalma

Vizsgálatunk legfontosabb kérdése az oNCB kris
tályosítás technológiájának kiválasztása volt. Kris
tályosítási kísérleteinkhez üvegedényt használtunk, 
külső hűtés mellett. Azt találtuk, hogy a kristályosítás 
ideje a hűlés sebességétől függ. Az egyes hőmérsékletek
nek megfelelő egyensúlyi helyzet rövid idő alatt beáll, 
vagyis a kristályosítást hűtési hőmérséklet elérése után 
néhány óra múlva be lehet fejezni (1. 8 . ábra).

0  10 2 0  3 0  40  5 0  6 0  70 3 0  90 100 % P a ta  NCB

6 . ábra. oNCB-pNCB rendszer derm. pont diagrammja

Üzemi méretekben természetesen hosszabb kris
tályosítási idővel kell számolni. A kitermelésre és tiszta
ságra a hűtés sebessége nincs különösebb hatással. 
7% metanollal mosva a hozam kb. 10%-kal csökken. 
90% oNCB tartalm ú keverékek kristályosítására az 
alábbi táblázat jellemző :

Hűtés
C°

Krist. 
idő óra

Elm.
kiterm.

%

Nyers oNCB 6 —8 % MeOH-val 
mosva

% D. p. C° % D. p. C°

17 2 4 6 4 , 2 6 4 , 8 3 1 , 8 5 6 3 2 , 4

17 2 4 6 4 , 2 5 4 , 2 3 1 , 2 4 5 3 2 , 4

17 7 6 4 , 2 6 2 , 5 3 1 , 6 5 7 3 2 , 3

A második kísérletkor az anyalúgot 7% metanollal 
hígítottuk. Összehasonlító kísérleteket végeztünk tiszta 
komponensekből kevert és a nitrálás útján nyert keve
rékekkel. Azt találtuk, hogy ezek egyformán viselked-

folyadékösszetétel

7. ábra. oNOB-pNGB rendszer foly.-gőz ogyensúlyi 
diagrammja

nek, vagyis a nyers keverék nem tartalmaz kristályo
sítást gátló szennyeződéseket. Megállapítható volt, 
hogy a kristályosítás alatt keverő használata a kristály
kása besűrűsödése m iatt problematikus. A mosásnál

8 . ábra. oNCB kristályosítás vizsgálata 
1. hűtővíz C° ; 2. elegy C° ; 3. kikrist. oNCB refrakció 

alapján, 4. kikrist. oNCB számított

tapasztalt veszteség, valamint a 31 C°-on olvadó oNCB 
mérgező tulajdonságai miatt előnyösebbnek látjuk a 
kristályosításhoz a pNT-nál leírt izzasztásos módszer 
használatát.

Az 1., 2., 6 . és 7. ábrán közölt méréseket felkéré
sünkre a budapesti E. L. T. T. E. Fizikai-Kémiai In té
zete végezte. A mérések elvégzéséért ezúton is köszöne- 
tünket fejezzük ki.
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A színezékbázisok célszerű technológiájának ki
választását -—- mint erről az előadás I. részében 
már szó volt — sok kérdés bonyolítja. A textilipar a 
Variaminkéken kívül elsősorban piros bázisokat igényel 
nagy mennyiségben, a kombinációk lehetősége itt  sok
féle. Indokoltnak látszik tehát, hogy az ú. n. piros bázi
sokkal kissé részletesebben foglalkozzunk. Az egyes tá r 
gyalás alá kerülő bázisok előállításának menete az I. 
és II. táblákon van felvázolva (1. 306. és 307. o.).

Piros TR bázis és közbenső termékei
Az előállítás technológiája, az o-toluidin klórozása 

nagy vonalaiban ismert (2). Acet-o-toluidint klórbenzol
ban oldunk, az oldhatóság korlátozott és az operációs hő
fok intervallum meglehetősen szűk (9. ábra). A klórozás

-  g /l

9. ábra. Acet-o-toluidin oldhatósága klórbenzolban

során keletkező HC1 komplexként kötve marad, a kló
rozás előrehaladtával a reakcióelegy egyre sűrűbb lesz, 
a számított Cl2 60%-ának bevezetése után ismét fel
hígul. A hőfokot és a klór bevezetés sebességét pontosan 
kell tartani a dugulás elkerülése céljából. Külön problé
mát jelent a klórozás optimális fokának megállapítása. 
2 0 % reagálatlan toluidin mellett már megjelenik a

-------- — c°
10. ábra. Klór-acet-o-toluidin, HC1 komplex bomlása

11. ábra. Klór-acet-o-toluidin hidrolízis sebessége 
90% kezdeti NaOH koncentráció mellett

diklór származék is. Mi a reakció végtermékét — mint 
később erre rá fogunk m utatni — nem szándékoztuk 
rektifikációval toluidintól mentesíteni, ilyen körülmé
nyek között a monoklórszármazók mennyiségi opti-

12. ábra. 5-klór-o-toluidin, % H 2S04 oldhatósága hig kénsavban
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muma 1,1 mól Cl2/mol körül van. A számított klór be
vezetése után a sósavat melegítéssel kell kiűzni, a 
komplexet el kell bontani (10. ábra). 130 C° körül az 
anyag már károsodik. 100 C°-on indul meg az erőteljes 
HŐI fejlődés és 120 C°-ig eltávozik a HC1 legnagyobb 
része. A klórozás során a kívánt 5-klór származék mel
lett izomerek is képződnek, ezek elválasztása későbbi 
feladat.

A klór-aeet-o-toluidin hidrolízisét 180 C° körüli 
hőmérsékleten és 6 atm . nyomáson végeztük lúg jelen
létében. A 11. ábra m utatja be a hidrolízis időbeni le
folyását. Apparatív szempontból a lúgos hidrolízis 
lényegesen előnyösebbnek mutatkozik, mint a sósavas.

A következő feladat az 5-kIór-o-toluidin elválasz
tása a 3-klór és 3,5-diklór származékoktól. Az elválasztás 
történhet frakcionált desztillációval (2), vagy a szulfátok 
eltérő oldékonysága alapján (3). A desztilláció alkalmával 
könnyen fellépő mérgezési veszély miatt, valamint a 
berendezés nagy beruházási költsége m iatt nem láttuk 
kívánatosnak a magas hőfokú desztilláló oszlop építését. 
A szulfátos elválasztás közölt módszere a leírás szerint 
(3) gyenge kitermeléssel ment, ezért e kérdéssel részle
tesebben kellett foglalkoznunk (12. ábra). Töményebb 
kénsav jobban oldja a szulfátsót, de a hőfok-oldhatóság 
görbe meredekebb. Ha az oldószer mennyisége kicsi, a 
végtermék jobban szennyeződik. E szempontok figye
lemmel tartásával legjobbnak talált eljárásmód : a sza
bad bázist kevés töményebb kénsavban oldjuk és az 
o datot forrón hígítjuk. A higított kénsav oldóképes
sége erősebben csökken, mint ahogy a térfogat növe
kedése az oldódást emeli, az oldat túltelítetté válik. 
Az izomerek és egyéb szennyezések oldatban maradnak, 
a kívánt 5-klór-o-toluidin kénsavas sója formájában 
nyerhető ki. Az eljárás o-toluidinre számított hozama 
60%.

Skarlát RC bázis és közbenső termékei

Az oNCB-ből kiinduló eljárásmódra végzett kísér
leteink a (2) nyomán haladtak. Feladatunk a techno
lógia vitás kérdéseinek tisztázása volt, Az eljárás első 
lépése o-nitroanizol (oNA) előállítása. Az oNCB met- 
oxilálása alkoholos NaOH-val kényes reakció, melyet 
A. V. Biom (4) vizsgált részletesebben. Magasabb hő
fokon és nagyobb lúgkoncentráció mellett könnyen 
nitrofenol, valamint klórazoxi származék is képződik. 
Alacsonyabb hőfokon kicsi a reakció sebessége. Az ada
golás és hőmérséklet pontos betartása atmoszférikus 
nyomáson is kellő üzemi feltételeket biztosít méréseink 
szerint (13. ábra). Külön oxidáló ágensre, mint a

----------------- o-NCQ szennyezés %
14. ábra. oNCB—oNA rendszer o. p. diagrammja

Metanitrálás

Az előadás I. részében közölt I. és II. táblákról lá t
hatjuk, hogy egyes színezékbázisok előállításakor orto-, 
más esetekben meta-irányítású továbbnitrálásra van 
szükség. A III. táblán a)-val jelzett reakciósor jellemző 
az orto-irányításra, a b)-ve 1 jelzett viszont a meta- 
irányítású szubsztitúcióra. A Bordó GP bázis előállí
tása acetil-p-anizidinből az a) úton, a Skarlát RC,

M e ta n itrá lá s

N H , NHAc NHAc n h 2

MOH T HN0,
«,*>. O

-N 0 2 h,0  t

CH3 CH3 C H j CH3

N H , N H 'l NO N H ,

, 0 HSO, í l n,S0.
*

k J
CH3 CH3 CH3

H N 0 3 + 2H 2S 0 4 7 ^1 . N 0 2+ +  H .,c r +  2HS07

c.) ArH +  NOÍ ArNOa +  H +
H 20  r jz L . H 30 + + HSO 4

cr*or
NH/ f

e> (O- — N°*
i•

I I I .  táblázat

p-nitro-fenetol előállításánál, itt nincs szükség. A reakció 
helyes vezetésével az oNA 93%-os kitermeléssel 98— 
99% tisztaságban állítható elő. Az oNCB szennyezés 
mennyiségét o. p. méréssel könnyen ellenőrizhetjük 
(14. ábra). A redukció vasporral simán végrehajtható. 
A nitrálás a (2) által ajánlott o-anizidin n itrát kénsa
vas konvertálásával 80—85%-os kitermeléssel megy. 
oNCB-re számítva az összkitermelés 74%, di-NCB 
parciális redukciójával laboratóriumban 60—62%-os 
kitermeléssel kaptuk az RC bázist. Ez utóbbi eljárással 
jelen alkalommal nem foglalkozunk részletesebben.

Skarlát G, Piros KB bázisok előállítása a megfelelő 
aminokból ab)  úton történik. Az acetamino-vegyületek 
nitrálása közismert, a szabad aminok meta-helyzetben 
történő továbbnitrálása azonban részletesebb tanulmá
nyozást kiván. Mai felfogás szerint (5) kevert savas 
nitráláskor — kellő savtöménység biztosítása esetén — 
a III. táblán c^-vel jelzett reakciósor jótszódik le és 
N 0 2 nitronium-kation képződik. Az acetil-amino- 
csoport a d) képlettel jellemzett szkéma szerint a 
benzolgyűrű szénatomjaira +  T tautomer és kisebb 
—- I indukciós hatással van. Az elektronok eltolódása 
m iatt az o- és p-helyzetben ■— töltés, a meta-helyzet- 
ben ++ töltés kerül túlsúlyba. Érthető tehát, hogy 
a NO„ kation a negatív töltésű o- és p-C atomon 
kötődik .meg. A tapasztalattal egyezően az aromás 
acetil-amino-vegyületek nitrálásakor o- és p-szub- 
sztitució jön létre (III. tábla a) sor). Hogyan bizto
síthatunk meta-helyettesítést ? A gyűrűben a tölté
sek egészen más, ellenkező értelmű eloszlását kell 
elérnünk. Ha az NH,-csoporton sót képezünk és így 
proton felvétellel — NH3 csoportot alakítunk ki, 
a tautomer hatás iránya megváltozik, a gyűrű összes 
C atomjai +  töltésűeknek mutatkoznak, az elektron 
elszívás m iajt különösen o- és p-helyzetben. A NO,, 
kation most a legkevésbbé pozitív C atomon, tehát a 
metahelyzetben fog helyettesíteni.

13. ábra. oNCB metoxilálás sebessége
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20 30 M )V, HN03

15. ábra. o-anizidin nitrát

A meta-nitrálás megoldásának kulcsa tehát meg
felelő amin sók előállítása. Az I. G. Farbenindustrie 
o-anizidinhez H N 03-at (2), Tinker és Spiegler (6) 
ugyanehhez kénsavat, o-toluidinhez az I. G. ugyancsak 
kénsavat (7), Nölting és Coliin (8) szintén kénsavat 
alkalmazott. A kénsavas eljárás igen nagy savmennyi
ségekkel, hígítás után jelentős térfogatokban dolgozik.

A színezékbázisok nagy mennyiségben kerülnek 
gyártásra, így a gazdaságos ipari előállítás alapvető 
szempont. A rendelkezésünkre álló irodalom szerint 
az előnyösebbnek látszó salétromsavas eljárást csak 
az o-anizidin nitrálására alkalmazták (2). Az eljárás 
használatának lehetőségeit egyéb aminoknál rész
letesebben kellett megvizsgálni.

A salétromsavas eljárás lényege : elkészítjük az 
amin salétromsavas sóját és ezt alacsony hőfokon, 
tömény kénsavban konvertáljuk nitro-aminná, amely 
kénsavas, sósavas só formájában kinyerhető megfelelő 
hígítás után. Kísérleteinket többféle aminból kiindulva 
előbb a salétromsavas sóképzés, majd a konvertálás 
körülményeinek vizsgálatára végeztük. A kísérleti 
munkában jelentős szerepe volt Wurdits Imre munka
társunknak, aki a kísérletek eredményeiről külön elő
adás formájában számolt be (9). A kísérleteket egy
szerű eszközökkel, 25 ml-es, keret keverővei és hőmérő
vel ellátott, hengerpohárban végeztük. A hőfokot víz
fürdővel +  1 C°-ra tarto ttuk . A kísérleteken belül 
megfigyeltük, hogy az amin beadagolása közben az 
oldat mikor lesz telíte tt, magasabb hőfokon dolgozva 
az oldat lehűlése közben mikor indul meg a kristály 
kiválás, a szűrhetőség szempontjából milyen a kiváló 
kristályok nagysága és minősége és végül az anyalúg 
és termék színéből pedig a roncsolódás mértékére követ
keztettünk. Ez utóbbi jellemző az egyes aminok sta
bilitására és mint megállapítható volt : a roncsolás 
mérve nem függ a H N 0 3 mennyiségétől, adott hőfokon 
csak a H N 03 koncentráció, adott koncentráció mellett 
a hőfok befolyásolja. Az egyes kísérletek kiértékelésére 
példaképen a 15. ábrán ábrázoltuk az o-anizidin nitrát 
diagrammját, ahol a jelzések :

a) gyenge piros színeződés,
b) sötét piros színeződés,
c) roncsolódás, habzás.

A szaggatott görbe a kristálykiválási pontokat köti 
össze. Jelen esetben a bemérés 4,3 ml o-anizidin és 12 g 
n%-os H N 03. A diagramm szerint 20—25%-os, nit- 
rózától mentesített, salétromsavval 40—50 C°-on biz
tonságosan lehet dolgozni. Az optimumok egyéb ami
noknál természetesen másként adódtak Az aminok 
salétromsavas sói általában jól oldódnak, ezért egy

lépésben csak 70—-85%-os kitermelés érhető el. Az 
anyalúgok visszavitelével a sóképzés kitermelése je
lentősen megemelhető.

A kísérletek második fő szempontja a konver
tálás optimális körülményeinek — hőfok, kénsav 
koncentráció — megállapítása, valamint a kisózás 
körülményeinek vizsgálata volt.

A konvertálásnál használt általános módszerünk : 
a nitrát adagolását -—10 és +15 C° közötti hőmérsék
leten végeztük. 1 mól nitrátra általában 3,7 mól 80%-os- 
nál töményebb kénsavat használtunk. Az adagolás 
befejezése után vízzel hígítva ejtettük ki a bázis kén
savas sóját, vagy telített XaCl oldattal sósavas sóvá 
alakítottuk. A kapott nitrotermékek csaknem teljesen 
tiszta meta-nitro származékoknak bizonyultak.

Kísérleteink során az anilin származékok meta- 
nitrálására sikerült általánosan használható eljárást 
kidolgozni (10). Az elérhető kitermelés 85% vagy ennél 
is nagyobb.

Az egyik legérdekesebb kérdés a vizsgálatok során 
az egyes aminok oxidációs mellékreakcióinak kiküszö
bölése volt. E reakciók a hőfok és savkoncentráció 
betartásával elkerülhetők.

Kísérleteink szerint a stabilitás sorrendje :
o-anizidin < p-anizidin < o-toluidin ^  p-tolui- 

din ^  o-amino-etilbenzol.
A konvertáláshoz használható kénsavkoncentráció 

alsó határa 82—85%. Ennél hígabb közegben nitrálás 
nem megy végbe, a H 30  ionok visszaszorítják a 
NO, ionok képződését. Fizikokémiai mérésekből ismere
tes, hogy a salétromsav N 02 ionképző disszociációját 
meghatározó minimális savkoncentráció 80% körül 
van. E töménység alatt a disszociáció minőségi vál
tozást mutat, oxidáló NO" ionok kerülnek túlsúlyba.

Kísérleteink során használt aminok oxidációs 
indikátorokként viselkedtek. Így az eddig főleg fizikai 
mérésekből levont következtetéseket kémiai jellegű 
kísérletekkel lehetett alátámasztani.
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Megjelent a Műszaki Könyvjegyzék,
mely az 1950. január 1—1953. június 30. között meg
jelent műszaki könyveket tartalmazza. A jegyzék szak
beosztása az egyes iparágak szerint sorolja fel az anya
got és az iparágakon belül az üzemek típusai szerint 
osztja alcsoportokra. Az idetartozó szorosan vett mű
szaki könyveken kívül mindazokat a műveket is fel
sorolja, melyek valamiféle vonatkozásban vannak az 
illető iparággal.

Ez az újszerű jegyzék megkönnyíti az üzemi dol
gozók részére azoknak a könyveknek kiválasztását, 
amelyek munkájuk jobb végzéséhez, szaktudásuk 
emeléséhez szükségesek.
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A timföldgyártás szovjet módszerei
L Á N Y I  B É L A

A szovjet timföldipar fejlődéséről első híreink 
1935—1936. évből valók, amikor a Zsurnal Chimi- 
cseszkoj Promüslennosztiji 12. kötetében megjelenő 
cikk kivonatát ismertették különböző folyóiratok.

Mi az utóbbi években kaptuk meg Bjeljajev és 
Mazelj könyveit (az utóbbinak magyar fordítása most 
készül), ahonnan számadatokkal is alátámasztva ismer
hettük meg az új szovjet technológiát. 1952-ben pedig 
Agranovszki főtechnológus előadása alkalmából lehet
tünk egynéhényan abban a szerencsés helyzetben, hogy 
a szovjet módszerek egyikéről kimerítő tájékoztatást 
hallhattunk.

Bevezetésül nem érdektelen végigtekinteni a 
Szovjetunió geológiai helyzetét a nyersanyagok szem
pontjából, mert ezek határozzák meg azokat a munka- 
módszereket, amelyeket ott nagy tökéletességre fej
lesztettek ki, a jó termelés érdekében. A tisztán Bayer- 
gyártásról, mely először kb. hat évtizede Tentelevában 
nőtte ki magát nagyüzemi módszerré, a következők
ben nem szólunk egyrészt az idő rövidsége, másrészt 
pedig nálunk is általánosan ismert volta miatt.

I. Timföldgyártás fejlesztési terve a Szovjetunióban

A timföldgyártás főcélja az alumínium készítésé
hez való nyersanyag termelése lévén, a gyártási prog
ramúira döntő jelentőségű volt Lenin által 1920-ban 
kidolgozott országos villamosítási terv (Bjeljajev 7. 
lap). E terv alapján helyezték üzembe 1925.-ben első
nek a Volchov folyó erőművét, 1932-ben pedig elkészült 
Zaporozsjeben a dnyeperi erőmű, mely a Dnyeprovszkij 
alumíniumgyárat látta el energiával.

A szovjet hatalom az Októberi Forradalom után 
azonnal gondoskodott arról, hogy gazdaságilag is füg
getlenítse magát, és e függetlenség megszerzésére te r
mészeti kincseinek felhasználását mind az energiater
melés lehetősége, mind pedig az ásványi termékek nagy 
értéke alapján meg is lehetett tervezni. Az első és má
sodik ötéves terv keretében e tervezett művek mind 
fel is épültek, körültekintő gondossággal választva ki 
a célszerű telepítés által nyújtható előnyöket.

1935-ös irodalmi adatok szerint 1931-—1934-es 
években 11 000 tonnáról 60 000 tonnára emelkedett a 
timföldgyártás és 1934-ben a Norvégiából importált 
alumíniumra már úgyszólván semmi szükség nem volt, 
a bevitel 98%-os visszaesést m utatott.

A volchovi mű 1932-ben kb. 12 000 tonna alumí
nium fémet, a Dnyeper-alumínium kombinát pedig 
1933-ban 40 000 tonna fémet gyártott.

A fejlődés azóta is hatalmas méretekben halad 
előre.

II. Timföldgyártásra alkalmas kőzetek

A timföldipar nyersanyagbázisa a tichvini járásban 
P. N. Tyimofejev mérnök által felfedezett bauxit volt 
(Bjeljajev 13. lap), melyet azonban a cári Oroszország 
nem tudott kihasználni. A Nagy Szocialista Októberi 
Forradalomra várt, hogy ezt a felfedezést a technika 
szolgálatába állíthassa. E lelőhelyen az ércet 3,6 millió 
tonnára becsülték, kb. 600 000 tonna kinyerhető A1 
fémre szóló kapacitással. 1935-ben a Dnyeper-kombi- 
nátban évi 200 000 tonna tichvini bauxitot dolgoztak 
fel, uráli bauxit mellett. A tichvini bauxitokban helyen
ként sok a kovasav. Em iatt a feldolgozásra nem lehe
te tt közvetlenül a Bayer-eljárást használni, hanem 
1926—1932. években Jakovkin professzor vezetése alatt 
a leningrádi Állami Gyakorlati Kémiai Intézetben ki
dolgozták e kőzetnek a szódával és mészkővel való fel
tárási technológiáját. Ezen a módszeren alapult az első 
szovjet (volchovi) gyártás, és az alumíniumipar történeté
ben először oldották meg gyakorlatilag a kovasavdús 
bauxitból való timföldgyártást.

Összehasonlításképpen tanulságos megjegyezni, 
hogy ugyanebben az időben az amerikai East St. Louis-

ban lévő gyár (évi kapacitása 250 000 t  A12Ö3 volt) 
a közelében lévő Arkansasban termelt bauxitból abba
hagyta a timföldgyártást és dacára a költséges szállítás
nak, guayanai bauxitból termelt tovább.

A tichvini bauxit összetétele nagyon változó. Van 
olyan félesége, ahol 35—40% A120 3 mellett 10—12% 
Si02 található, viszont más részében 70% Al20 3-ra 
csak 2 —2,5% Si02 jut. Hidráiként kötött vize 12—14%, 
de néhol a 20%-ot is eléri. Fe20 3 3—30%-ig változik, 
T i02-tartalma 2,5—3% között mozog. Túlnyomórészt 
böhmites, kisebb mennyiségű benne a hidrargillit. 
A helyenkénti dús kovasav m iatt egész tömegében — 
mint előbb is említettük — tiszta Bayer-gyártásra nem 
alkalmas.

Az uráli bauxitok dús A120 3 és csekély Si02 tarta l
muk m iatt különlegesen a Bayer-gyártásra lennének 
jók, de az északurali Krasznaja-Sapocska, Bogoszlov és 
iodeli lelőhelyeken diaszpor van a böhmit mellett. Vas
tartalm úkat kizárólagosan kristályvízmentes hematit 
adja.

A középurali szoholovi lelőhelyet 1932-—33-ban 
kutatták  át. A telep két típusba sorolható bauxitot ta r
talmaz. Kb. 3,7% Siö2-vel kemény kőzetet alkot és kb. 
9%-ig felmenő Si02-vel földes jellegű bauxitként isme
retes. A timföld hidrargillites kötésben van.

A déli Uraiban 1935-ben végezték a kutatást, itt 
„jaspis“ -szerű vörös bauxitot termelnek ; a mezse- 
vojlogi böhmites, a kuksiki diaszpor típusú.

Áz altaji területet 1943-ban tárták  fel, Kramo- 
garszkban és Burját-Mongoliában most is folyik a 
kutatás.

Nem bauxitok is jelentős szerepet játszanak a 
szovjet timföldgyártásban.

Kezdetben Schmatko professzor kísérletei szerint 
kaolinnak szódával és mészkővel való feltárásával is 
foglalkoztak. Lisitschanksban volt a kísérleti üzem, 
ahol az előállított nátriumaluminátoldatot nyomás alatt 
deszilikálták és széndioxidos kezeléssel állították elő a 
timföldhidrátot. Az eljárás nem lett eléggé rentábilis 
(Zsurnal Chimicseszkoj Promyslennosztiji 1936. 12. kö
te t 829. oldal), mert nagyon nagy mennyiségű nyers
anyagot kellett feldolgozni és emiatt a gépek fajlagos 
termelése kicsiny volt.

Egészen újszerű és gazdaságosan használható 
nyersanyagból indult ki a leningrádi Kutató Intézet, 
együttműködve a Szovjet Tudományos Akadémiával, 
amikor a Murman vidéki nephelin feldolgozását tanul
mányozták. A Nephelin-telepet az 1921. évi geofizikai 
és geológiai kutatások idejében fedezték fel, a kólái fél
szigeten, apatitnak, titánmagnetitnek és szarukőnek 
a társaságában. Az apatitból való elválasztás után a 
visszamaradó kőzetnek 95%-a lesz nephelin.

A kísérletek befejezése után Kandalakscha-bán 
épült az első kisüzem. Először porózus olvadékkal dol
goztak, későbben alakult ki a könnyebben kézben ta r t
ható klinkeres technológia. Alumíniumtartalmuknál 
fogva jelentősek az aluminátos ércek zoglinszki lelő
helye (Azerbajdsán-ban), valamint a Kaukázusban lévő 
astaski és csuszajki telepek fontosak. Felszíni fejtéssel 
lehet bányászni a legtöbb helyen és

10 millió tonna alumínium
6 „ „ kén
2 ,, ,, káli
1 ,, „ nátrium

használható fel belőlük. (Chemiker Zeitung 1937. No. 6. 
A szovjet tervgazdálkodás ismertetése az alumínium
iparról.)

A gyártási módszerek
I. Suhov és Kuznyecov módszere

Dnyepropetrovszkban Suhov és Kuznyecov mód
szere szerint bauxit +  mész, illetőleg bauxitos barit- 
ból szén jelenlétében való villamos olvasztás történt,
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D u rig h t— L lo y d -szerű kemencékben.* Az olvasztáskor 
ferroszilicium képződik, mint melléktermék. A főtöme
gében keletkező kalciumaluminát, valamint a bárium- 
aluminát olvadékot aprítás után szódaoldattal lúgoz- 
ták  ki. Az aluminátlúgot kristálytisztán szűrték és szén- 
dioxidos karbonizáció után nyerték belőle a hidrátot. 
Kitermelés — a hidrát vízmentesítóse után — legalább 
80% A120 3. A timföld minősége az alumíniumkohók 
számára éppen olyan jó, mintha Bayer-gyárból került 
volna ki.

II. Jakovkin és Liljev—Mazelj eljárása

A tichvini bauxitok feldolgozására készült és kez
detben a volchovi gyár mindjárt ezzel a módszerrel 
dolgozott. 1931—37-ig a N. I. I. Sz. Aluminiban, ezt 
követőleg pedig a VAMI-ban (Bjeljajev 83. lap) M a z e l j  
közreműködésével dolgoztak tovább a tichvini bauxitok 
feldolgozására alkalmasabb eljárásokon.

E technológiák lényegileg a meszes-szódás pirogén 
zsugorításos módszeren alapulnak.

Alkalmazásukra a bauxitban lévő Si02-nek a 
B a y e r - g y á r  lúgjai által való megtámadhatósága követ
keztében előálló nagymértékű A120 3 és Na20  veszte
ség volt az ok.

Ugyanis a B a y e r -gyárban folyó kb. 3 órás auto- 
klávos feltárásnál nemcsak a bauxit A120 3 tartalm a 
oldódik ki, hanem a feltárás ideje alatt vízüveg formájá
ban oldatba kerülő kovasav, a már keletkező aluminát- 
tal vegyülve, a lúgban oldhatatlan nátrolitokat hozza 
létre. Ezáltal a bauxitban lévő A120 3 tartalom  egyrésze 
bekerül az egyébként túlnyomóan vasoxidból álló 
vörösiszapba. Em iatt tehát romlik az Al20 3-ra vonat
kozó kihozatal, de ez a vörösiszapba kerülő nátrolit az 
értékes nátron egy részét oldhatatlan alakban kötvén 
magához, nátron veszteséget is okoz.

Magyarországi viszonylatban az a helyzet, hogy
I súlyrész S i02 a bauxitban ~  1,7 súlyrésznyi 

A120 3 veszteséget okoz,
1 súlyrész Si02 a bauxitban ~1 ,0  súlyrésznyi Na2ü  

veszteséget okoz,amikor a lúgban oldhatatlan nátrolit- 
kristályok keletkeznek.

Ilyen értékszámokkal nézve a timföldkihozatalt, 
ha a bauxit A120 3 és Si02%-os összetétele a következő 
táblázatban látható viszonyt mutatja, akkor 1 t 
A120 3 termelésekor elvesző timföld mennyisége és a ki
hozatal a táblázatból kiolvasható. Ebből kitűnik, hogy 
az Si02 viszonylagos mennyiségének növekedésekor mi
lyen hatalmas léptekben romlik a timföldkihozatal.

Bauxitban van

1  t  a i2 o 3

termelésénél 
a veszteség 

kg

kihozatal
%

a i2 o 3%

SiOa%

60% A120 3 1% Si02 29,2 97,2 60
60% A120 3 3% S i02 92,9 91,5 20
60% A120 3 5% S i02 165 85,8 12
6 0 % A120 3 1 0 % Sio2 390 71,7 6

50% A120 3 1% S i02 35,2 96,6 50
50% A120 3 3% S i02 113,5 89,9 16,7
50% A120 3 5% Si02 200 85 10
50% A120 3 10% Si02 515 66 5

40% A120 3 1% Si02 44,4 95,8 40
40% A120 3 3% Si02 146 87,3 13,3
40% A120 3 5% SiOa 270 78,8 8
4 0% A120 3 10% S i02 739 57,5 4

* A módszerről közelebbi adataink nincsenek, a Chemiker Zeitung 
1937. 6 . számában lévő közlemény írja le a Bwight-Lloyd rendszer alkal
mazását.

Hasonló módon elkészíthető a nátronveszteség 
táblázata is.

Ezek az ijesztő módon emelkedő számok mutatják, 
hogy a 60/5-ös, 50/3-as, 40/3-as összetételek azok a 
határok, melyeket túllépve egyrészt a timföld veszteség, 
másrészt ■—- de nem jelentőségében másodlagosan — 
a nátronveszteség olyan arányokat mutat, hogy pusztán 
az eredeti B a y e r -c \)  árássa] reálisan nem lehet timföldet 
termelni.

A B a y e r  szerinti feldolgozásra alkalmatlan bauxit 
felhasználására biztosítható a műszaki fejlődés útja, ha 
találunk olyan anyagot, mellyel a bauxit Si02-jét ol
csón kötjük meg, amikor a nátronveszteség is csökkent
hető. Ha ehhez még az alumínium kitermelésen is javí
tani lehet, akkor annál inkább gazdaságossá válik az 
új technológia.

Ezt a lehetőséget használta ki a szovjet kutatás 
akkor, amikor a bauxitot mészkővel és szódával zsu
gorítja klinkerré, 1200—1300 C° hőmérsékleten.

A zsugorítás alatt a következő vegyi folyamatok 
mennek végbe a bauxit egyes alkotórészei között.

1. A120 3 és Na2C 03 között 700°-on kezdődve, 
1150°-on befejeződve történik az Na20 .A l20 3 +  C02 
reakció. Az előálló nátriumaluminát olvadási pontja 
1650 C°.

2. Fe20 3 és Na2C03 között 700°-nál már halad 
előre, 1000°-on be is fejeződik a nátrium-metaferrit 
reakció, NaaO -—Fe20 3 képződés közben, melynek 
olvadáspontja 1200°.

3. Ha Á120 3, Fe20 3 és Na2C 03 együttesen vannak 
jelen — és mindig ez a helyzet a természetes bauxitnál — 
akkor 900° alatt főként a nátriummetaferrit keletkezik, 
900° felett pedig megindul az aluminát képződése és a 
belépő A12Os a vasoxidot kiszorítja a nátriumferritből:

Na2O .Fe20 3 +  A120 3—> Na20 .A l20 3 +  Fe20 3
1000°-on már a reakció sebessége nagy, a kb. 90%-nyi 
nátriumaluminát gyorsan keletkezik. A timföldkihoza
ta lt elősegítjük, ha lehetőleg minden alumíniumoxidot 
nátriumalumináttá tudunk alakítani, a fölöslegben ada
golt szóda behatására.

4. Az Si02 és Na2C 03-ból metaszilikát Na20 .S i0 2, 
tetraszilikát Na20 .2 S i0 2 és orthoszilikát 2N a2O .Si02 
keletkezik. 800—820° között leggyorsabban megy a 
metaszilikát reakciója.

5. Ha A120 3, Si02 és Na20  vannak jelen együtte
sen, akkor 1200° hőmérsékleten keletkezik egyrészt az 
1520°-on olvadó nátriumalumíniumszilikát : Na20 .
. A120 3. 2 Si02, másrészt pedig a nátriumaluminát.

6. A mész szerepe 1100° felett kezdődik, amikor 
az előbb ismertetett szilikátokat úgy bontja meg, hogy 
a zsugorítmányban 2 CaO. Si02, a dikalciumszilikát 
keletkezzék és a zsugorítmány többi része túlnyomóan 
nátriumalumináttá és nátriummetaferritté alakuljon.

A zsugorításra kerülő adagot úgy állítják össze, 
hogy a mólarányok a következők legyenek :

Na20  CaO
—------- ----------=  1,05 és ■ . ■ ■ =  2
A120 3 +  Fe20 3 Si02

Fontos, hogy a pirogén kezelés alatt sikerüljön 
előállítani a dikalciumszilikát-nátriumferrit eutektiku- 
mot, mert ez a zsugorítás 1200° körüli hőfokén meg
olvadva, a reagensek benső érintkezését biztosítja és 
feloldhatóvá teszi az egyébként csak 1650°-on olvadó, 
de mér jelenlévő nátriumaluminátot is.

A zsugorításra kb. 60 m hosszú hengeres forgó- 
kemencét használnak. Vagy száraz törmelékes anyagot 
adagolnak, vagy pedig 40̂ —42% vízzel készített szusz
penziót porlasztanak be a forgókemencébe. A g r o -  
n o v s z k i legutóbbi előadásában már csak a porlasztásról 
beszélt. A kemencéből távozó gázok hőfoka 400— 
500 C°.

A zsugorítmány oldása (Kilúgozás)
A nátriumaluminát forró vízben jól oldódik. 

Alkalikus közeget tartanak fenn, hogy a hidrolízist meg
akadályozzék. Ugyanis :

NaA102 +  víz —* A1 (OH)3 +  NaOH aq 
reakció szerint keletkező alumíniumhidroxid az oldha
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tatlan maradék közé kerülne és így timföldveszteséget 
okozna. A nátriummetaferritből, forróvíz hatáséra, 
vashidroxid és nátronlúg gyorsan keletkezik, de amikor 
a nátriumaluminátból is van mér az oldatban, ez a 
L ö m ig -féle ferritbomlás reakciója lassúdik.

A dikalciumszilikát, amely a zsugorítás alatt az 
Si02-t lekötötte, sajnos nem marad teljes mennyiségé
ben oldhatatlanul a kilúgozás folyamata alatt. Ezért 
a kioldódó nátriumaluminátból az oldhatatlanná váló 
nátrium-alumínium-szilikát keletkezése miatt, nátron 
és A120 3 veszteségeink lesznek.

A folyamatok egymásutánját az alább felsorolt 
három lépcsőben láthatjuk :

Első lépcső a hidratáció lesz :
2 CaO.SiOj—» C a0.Si02.H 20  -f Ca(OH)2 oldhatatlan

Második lépcsőben :
C a0.S i02.H 20  szóda hatására—» 2 CaCOa +

+  Na2S i03 +  2 NaOH
Harmadik lépcsőben : a nátriummetaszilikát és 

nátriumaluminátból
Na2Si03 és 3 Ca0.A l20 3.6 H 20, valamint A1(0H)3 

keletkezik.
A dikalciumszilikátnak az a bomlása, mely csak 

egyszerű hidrolízisen alapszik, még ártalmatlan lenne :
2 CaO.Si02 +  H 20  —* C a0.S i02.H 20  +  Ca(OH)2

mert a Ca(OH)2-nek amúgy is kicsiny az oldhatósága, 
a monokalciumszilikátó pedig igen csekély.

Károsak azonban azok a folyamatok, melyek az 
oldat szódatartalmának hatására szintén több lépcső
ben folynak le.

Először is az egyik bomlási termék a szódás oldat 
hatására az oldható nátriumszilikát lesz :
2 CaO.Si02 -f 2 Na2C 03a q —» 2 CaC03 -f Na2S i03aq -f- 

+  2 NaOH aq
Másodszor az alumináttartalmú oldat hatására 

nátriumszilikát és dikalciumhidroaluminát keletkezik 
és timföldhidrát is kiválik, mely gyorsan elöregszik és 
továbbiakban már oldhatatlanná válva A1 veszteséget 
okoz,

3 [2 CaO .Si02] +  6 NaA102 +  15 H 20  -»
-» 3 Na2Si03 +  2 [3 CaO. A120 3.6 H 2OJ -f 2 Al(OH)3

Az első és második folyamatban keletkező vízüveg 
az oldatban még egy darabig jól oldódik, de a jelenlévő 
alumináttal nátrolit csapadékot hoz létre, tovább növel
vén az előbb már bekövetkezett alumínium veszteséget 
és most újonnan csatlakozólag a nátronveszteséget is 
okozza :

2 (Na20 .S i0 2) +  2 NaA103 +  4 H20  -»
-* Na20 . A120 3.2 Si02. 2 H 20  +  2 NaOH

Külön kell megemlékeznünk a zsugorítmányban 
lévő kalciumaluminátról, melyből amíg a szódaoldat 
híg, nátriumaluminót keletkezik, és ugyancsak itt kell 
megemlékezni a trikalcium hidroaluminátról, mely 
szintén nátriumaluminátot és lúgot hoz létre :

CaO.A120 3 -f Na2C 03 —* 2 NaA102 -f CaC03 
3 Ca0.A l20 3.6 H 20  +  3 Na2C 03 aq —» 2 NaA102 +

+  3 CaCOj +  4 NaOH +  2 H 20
A hidrolízis veszélyét úgy gátolják, hogy a zsugo- 

rítmány oldására annyi Na2C 03-at használnak, hogy 
1 mól CaO-ra 1 mól Na2C 03 essék.

Ilyen arányú oldat simán felveszi a beléje kerülő 
nátriumaluminátot, azonban a kovasav egy részét is, 
mint nátriumszilikátot ta rtja  oldatban. Az oldat 
stabilitását viszont biztosítja a nátriumferritből és a 
kalciumszilikátból kikerülő NaOH. Az aluminátlúgot 
az oldhatatlan maradéktól, melynek összetétele :

2 CaO.Si02 ; Na20 . A120 3.2 Si02. 2 H 20  ; Fe(OH)3 
szűrőn választják el

A kioldás technológiája
I. Finomra őrölt zsugorítmányt — mely а II. pont

ban tárgyalt 5—8 mm szemnagyságú anyag finom pora 
-— lépcsősen egymás alá helyezett tartályokban lúgoz- 
nak ki, ellenáram elve alapján, a vörösiszapot ülepítik 
és kimossák.

II. A főtömegében 5—8 mm nagyságra aprított 
zsugorítmányt a cukorgyári diffúziós telepekhez ha
sonló szerkezetben ellenáramban lúgozzák ki. Ilyen 
módon „ultra tömény“, kb. 300 g/lit A120 3 tartalm ú 
lúgot is elő tudnak állítani. A szemcsés darabok ellen
áramú lúgozásánál nincs szükség a vörösiszap külön 
kimosására, az anyag mindvégig ugyanabban a diffuzor- 
ban marad. A diffuzorokon átmenő oldat összetételének 
változását alábbi táblázat mutatja. (Kivonatosan 
Bjeljajev 102 o. 7. táblázatából).

Alkotórészek
Az egymásután kapcsolt diffúzorok számozása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a i20 3 0,4 1,2 8,3 8,7 12,1 19,0 64,2 109 212 312 g / l i t

N a20 2,9 5,3 7,4 9,9 16,1 23,5 58,9 193 272 263 g / l i t

Si02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,2 0,2 1,9 3,9 8,4 14,4 g / l i t

A zsugorított anyag szemcséi 200 percig érintkeznek 
a kilúgzó oldattal.

Amint látjuk, olyan mennyiségű Si02 kerül az 
oldatba, hogy az Al(OH)3-ra való megbontása előtt de- 
szilikálni kell, hogy a hidrátot tisztán kaphassuk meg. 
(A Bayer-gyártásnál ez a deszilikálás az autoklávban 
való időzésnél végbemegy, amikor a nátrolitba kötődik 
belé a kovasav úgy, hogy az aluminátlúgban maximum 
0,25 gramm/liter Si02 található.)

A kovasavdús aluminátlúgot kb. 25 m3-es auto
klávban kevés mésszel, az ultratömény oldatot mész 
nélkül kezelik 150°-on kb. 3 óra hosszat igénybevevő 
művelettel.

Ilyenkor az autoklávban ismét nátrolitok és Ca- 
alumíniumszilikátok válnak le, ami sem a nátron
veszteség, sem az A120 3 veszteség szempontjából már 
nem nagyon jelentékeny. A deszilikált lúgot szűrik, 
vagy ülepítik. A tisztáját széndioxidgázzal bontják

meg, amikor az NaOH-ból is szóda lesz, a nátrium
aluminátból pedig oldott Na2COs és kristályos Al(OH)3 
keletkezik.

III. Timföld előállítású nefelinből

A kólái foszfát feldolgozásánál nyert nefelin- 
koncentrátum átlagos összetétele :

29—30% A120 3 0,3—0,5% MgO
43—44% Si02 0,3—0,5% P 20 5

3—4 % Fe20 3 0,5—1,0% izz. veszt.
2—3 % CaO

20% (Na20  +  K20)
Amint az összetételből látható, az alkáliának és az 

Al20 3-nak a mennyisége nagyjából éppen olyan mol- 
arányú, mint amilyenre timföldgyári lúgjainkat szeret
jük beállítani. A kovasavat a pirogén feltárásakor mész-
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hez igyekeznek kötni, hogy lehetőleg oldhatatlanná 
váljék a kilúgzáskor. Ezért a kb. 0,6—0,8 mm szem
nagyságúra őrölt nefelin-koncentrátomot annyi finomra 
zúzott mészkővel keverik össze, hogy a CaO : Si02 
arány 2 legyen, tehát 1 tonna nefelin koncentrátumhoz 
1,6—1,7 t  mészkőre lesz szükség. A mészkő minőségére 
jellemző, hogy benne 3%-nál több MgO-t és 3—4%-nál 
több Si02-t nem engednek meg. A keverék pirogén fel
tárásra kerül forgókemencében. Régebben 1240—12800° 
között dolgoztak, amikor a zsugorítmány 50—60%- 
nyira porózus m aradt. Kctndalakschaban igyekeztek 
a hőmérséklettel alantabb is maradni. 2,5% szódát 
adagolva 1150 C°-on zsugorítottak. 1934-ben ezeket a 
szűk hőfokhatárok közé szorított folyamatokat abba
hagyták és rátértek a hőmérsékletre kevésbbé érzékeny 
klinkerömlesztéses eljárásra, annál is inkább, mert a 
kb. 1300 C° körüli hőmérsékletet porszéntüzeléssel 
könnyedén el lehet érni, a szón hamuja pedig nem zavar,

A vegyifolyamat a zsugorítás alatt a következő :
(NaK)20 .A l20 3.2 Si02 +  4CaC03->

-» (NaK)20 .A l20 3 +  2 [2 CaO.Si02] +  4 C02
A klinker-ömledéket úgy őrlik, hogy az 1—1,5 mm 

szemnagyság 20—25%-ban, a többi pedig lehetőleg 
kb. 0,7 mm-nél nem kisebb szemnagyságban kerülhes
sen kioldásra. A poros rész lehetőleg csekély legyen.

30 perc alatt 70—80 C°-on, agitátoros ellenáramú 
klasszifikátorban oldanak, alkálikus karbonát oldatok
kal kezdve az oldást. 1 mol-nyi klinkerben lévő Al20 3-ra 
1 molnyi Na2C 03 van az oldó folyadékban. Az oldatba 
kerülő aluminát ezért nem hidrolizál. Azonban a di- 
kalciumszilikát egyrésze is megbomlik a szódás oldat 
hatására és az egyébként a molarány növelésére kedvező 
hatású NaOH mellett sajnos kovasav is kerül az ol
datba. Az aluminátoldatot a szilárd maradéktól lehető 
leggyorsabban elválasztják, hogy az alkáliszilikátok 
hatására A130 3 ne tudjon az aluminátlúgból a szilárd 
maradékhoz visszakerülni. Ekkor ugyanis egyrészt 
romlik a cementgyártásra felhasználandó üledék minő
sége, másrészt pedig értéktelenné válik az elvesző 
A120 3 a timföldgyártás számára.

A frissen szűrt lúg nem kell hogy egészen tiszta 
legyen, 4—9 g iszapot tartalm azhat literenként. Ez az 
értékszám akkor nagyobb, ha a klinker őrlésekor tú l
ságosan sok finom por képződött. Nem is szükséges 
jobban tisztítani, mert a kb. 100 g/1 A120 3 és 120—- 
125 g/liter NaaO tartalom ra beállított lúgot a benne 
lévő mintegy 3,5 g/lit Si02-től amúgy is meg kell szaba
dítani. Ezért 10 g/liter CaO-t adagolnak hozzá és 2 óra 
hosszat 5—7 atm  nyomáson autoklávban végzik a 
deszilikálást. A kész lúgban 0,15—0,20 g/liter Si02 
marad. A deszilikálás folyamán az oldhatatlan nátrolit 
képződése m iatt 4-—5% A120 3 és kb. 2% alkáli veszte
ség áll elő.

A deszilikált lúgot kristálytisztára szűrik és a 
klinker-kemencóből elmenő, de szállóportól mentesített 
füstgázokkal megindítják a nátriumaluminát oldatok 
bontásét.

A karbonizálás alatt az oldat hőfokát 70 C° felett 
tartják , hogy a kiváló hidrátot jól lehessen szűrni.

Az oldatban visszamaradó Na2COa és K 2C 03 egy 
részét meszes konverzióval vagy lúggá alakítják, vagy 
befőzik, és ekkor az Na2C 03.H 20 -t kristályosítják, a 
maradékból pedig 2—3% szódát tartalmazó hamuzsírt 
készítenek.

A kilúgozott iszap kikerekített számokkal kifeje
zett összetétele :

56% CaO 
28% SÍ02 

5% Fe30 3 
3% a i2o 3 
2% Na20  +  K 20,

a többi nedvesség.
Meszet adnak hozzá és 1500 C°-on cementklinkerró 

égetik. A hőenergiát nagyon jól lehet hasznosítani, mert 
a mintegy 75%-ot kitevő iszap már egyszer 1300°-on 
átesett és ezért a cementklinker képződése is gyorsan 
folyó reakció lesz.

Kb. 4,3 t  nefelin koncentrátumhoz 7,5 t  mészkő 
és 0,1 t  mész szükséges, amikor 1 t  timföld, 1 t 
szóda +  hamuzsír és 7,5 t  cement állítható elő.

1934-ben a jó eredmények hatására vizsgálták 
azokat a lehetőségeket, hogy a B a y e r -gyárak közül 
melyiket alakítsák ét nefelin feldolgozásra. 1935-ben 
ta  to tt timföld konferencián 1936-ra tervezték a vol- 
chovi üzem átalakítását.

A nefelin feldolgozás rentabilitását nagyon javítja 
az a tényező, hogy jelentős mennyiségű alkálit is tud
nak termelni a timföld mellett, tehát a B a y e r -gyár szá
mára vásárolandó lúg feleslegessé válik. '

A timföldkihozatal 80%, az alkálikihozatal 75% 
körül mozog.

IV. Az alunit feldolgozása

A zagliki alunitos kőzetek átlagos összetétele :
A120 3 ............................ 20—28%
Si02 ............................ 41—42%
Fe20 3 ..........................  4— 5%
Na20  +  K 20 .............. 4,5— 5%
S 03 .............................. 21—23%
Hidrátvíz ..................  6— 7%

L a b u t in  és N a u m c s ik  eljárása szerint az ércet 
500—580 C°-on pörkölik, vigyázva arra, hogy a szulfát 
lényeges mennyiségben ne bomoljék meg. A pörkből 
vizes ammóniával előállítják az alkáli- és ammon- 
szulfátot, az oldatot leszűrik és a maradékból NaOH 
vizes oldatával kioldják a nátriumaluminátot. A kör
folyamatban ható oldó lúg összetétele 150 g/lit kauszt. 
Na20, 20 g/lit A120 3 és 20 g/lit S04.

A kioldás 3 óra hosszat forrón történik, a nyers 
aluminátlúg összetétele 110—120 g kauszt.Na20, 100— 
110 g/lit A120 3 és 90—45 g/lit S 03.

B a y e r -féle módon kikevernek, a kikevert lúgot be
sűrítve a nátriumszulfátot kristályosán választják ki.

Az ammonszulfátot mésszel főzve a körfolyamat 
számára szükséges ammóniák regenerálják.

V. Timföld előállítása kalciumaluminát 
kohósalakból

1915-ben Kuznyecov és Zsukovszkij vetették fel 
a gondolatot, mely szerint bauxitból, mészböl és koksz
ból villamos kemencében vagy nagyolvasztóban fő
tömegében

5 CaO. 3 A120 3 és 
2 CaO.Si02

tartalm ú salakot (önporló) állítanak elő úgy, hogy benne 
az Si02 tartalom 5—7% legyen. Maga a salak 40—-41% 
CaO-t és 48—49% Al2Ö3-at tartalmaz.

A redukált fémek (Fe +  Sí +  Ti) a salaknál nehe
zebbek lévén, alul gyűlnek össze.

A salakot híg szódaoldattal tárják fel. Sem B je l ja je v ,  
sem M a z e l j  könyvében nincsen adat a lúgzó oldatok 
összetételéről, így azt véljük, hogy a szovjet iparban 
is híg oldatokkal dolgoztak.

B je l ja je v  szerint 1 t  salak mellett 0,1 t ferroszili- 
ciumot lehet termelni és 1 t  salak előállítására 1200— 
1300 kWó fogy, úgy hogy 1 to timföld készítésénél az 
olvasztásra használt villamosenergia kb. 4000 kW órára 
rúg. Ha nagyolvasztóban készül a salak, akkor a hő
energia előállítására kokszot használnak. Diaszporos és 
korund tartalm ú kőzetek feldolgozásánál alkalmazható 
jól az eljárás. A Dnyepropetrovszki műben dolgoztak 
ezzel a módszerrel, de felhagytak vele.

VI. Penjakov eljárása
1895-ben benyújtott javaslata szerint a bauxitot 

nátriumszulfáttal forgócsöves kemencében szón jelen
létében 1200 C°-on zsugorítva nátriumaluminátot lehet 
előállítani.

A reakció folyamán S02 és C02 szabadul fel. Az 
S02-ből NaCl jelenlétében 500°-on P e n ja k o v  ismét 
Na2S04-et akart készíteni a körfolyamat lezárására.



318  M agyar K ém ikusok Lapja. VII. évf. 11. sz. Lányi B.: A tim földgyártás szovjet módszere

Tekintettel arra, hogy a Szovjetunió igen nagy 
mennyiségű természetes Na2S04 telepekkel rendelkezik, 
olyan helyeken, ahol az Al20 3-at tartalmazó kőzet közel 
fekszik, ez az eljárás igen jelentős, kiváltképpen akkor, 
ha az S02-ből más értékes anyagot is (kénsav stb.) 
lehet készíteni.

Jelenleg nincsenek adataink arról, hogy Penjakov 
módszerével dolgoznak-e, de Magyarországon, a dús 
szulfát tartalm ú bauxitokkal kapcsolatban és a fölös 
nátriumszulfát felhasználásával esetleg gondolni le
het egy kisebb próbaüzem felállítására.

VII. Kombinált eljárások
Ezeknek főként a Bayer-gyárak mellett van lét- 

jogosultságuk, amikor kénytelenek kovasavdús bauxitot 
is felhasználni. A kombinált eljárásokat kétféleképpen 
lehet alkalmazni.

A) A párhuzamos dolgozásnál
Egymás mellett dolgozik egyrészt a normális 

Bayer-gy&r, ez viszi a termelés nagyobb részét elfogad
ható minőségű bauxittal.

A másik párhuzamosan dolgozó üzem kovasavdús 
bauxitot Kuznyecov—Mazelj szódameszes zsugorítás
sal használ fel (1. I. és II. fejezet) és az innen kikerülő 
nátriumaluminát oldattal pótolják a Bayer-gyári nát
ronveszteséget. A Bayer-gyár alkáli pótlása tehát a 
nátronlúgnál olcsóbb szódával történik, a zsugoritó- 
üzemen keresztül.

Leiner szovjet kutató szerint a zsugorításos el
járásból kapott és deszilikált aluminát oldatot hozzá
keverik a Bayer-gyári lúg egy részéhez és addig szén-

savazzák, amíg a molviszony 1,2-re csökken. Ekkor 
Bayer szerint a kicsiny molviszony miatt gyorsan tud
nak kikeverni.

Az oldatot leszűrik, a szódaoldatot bepárolják 
szódamonohidrátra és a veszteséget a monohidráthoz 
adott friss szódával pótolják. Az így előállított keve
réket a zsugorításban aluminát készítésére használják 
fel. E párhuzamos eljárásokat a szovjet timföldipar 
európai gyáraiban használják.

i
B) A soros eljárás

Mazelj professzor 1936-ban vizsgálta meg dús 
kovasav tartalm ú bauxitokra az ú. n. „soros eljárás“-t.

Ezeket Bayer szerint kellene feltárni, amikor a 
vörösiszapba nagymennyiségű A120 3 és Na20  kerül be 
egyrészt a nátrolites kötés következtében, másrészt a 
Bayer szerint fel nem tárható diaszporból.

A keletkező vörösiszapot, mely a felhasznált 
bauxitnak már csak kb. 60%-a, mészkővel és szódéval 
lehet zsugorítani és az oldás után kell előállítani a de
szilikált aluminátlúgot. Továbbiakban Bayer szerint 
lehet kikeverni.

E területen Leiner és Kitler szovjet kutatók is 
végeztek vizsgálatokat. Az eljárás előnye volna, hogy az 
előzőleg alkalmazott Bayer-módszerrel tehermentesít
hető a zsugorító üzem és a Bayer-gyár lúg- szükség
letét az olcsóbb szódával lehet pótolni.

A Szovjetunióban soros eljárással jelenleg nem dol
goznak, mert a Bayer-üzemek számára elegendő mennyi
ségű jó bauxit áll rendelkezésre. A párhuzamosan dol
gozó üzemeket építették ki, mert szódagyáraikból a 
Bayer-üzem lúgszükségletét e párhuzamos zsugorító 
üzemeken keresztül jól tudják kielégíteni.

Az aminosavak és vitaminok 
mikrobiológiai meghatározási módszere

S Z Ű K E  S Á N D O R  és J O S E P O V I T S  G Y U L Á K É *

Élelmiszereink biológiai értékét azok fehérjéinek 
aminosav összetétele és a vitamintartalom döntően 
befolyásolja. Táplálékaink nagyobb része növényi ere
detű, ami vitamin és aminosav tartalm ukat illeti, meg 
kell állapítani, hogy azok nem mindig kielégítőek. Az 
utóbbi évtizedek folyamán éppen ezért széleskörű 
tudományos munka indult meg elsősorban a növényi 
eredetű élelmiszerek biológiai értékének emelésére.

Az Orsz. Gabona- és Lisztkísérleti Intézetnek az 
a feladat jutott, hogy a gabonaféléknek és feldolgozási 
termékeiknek, továbbá azoknak az anyagoknak, ame
lyek a kenyér biológiai értékének emelésére felhasznál
hatók, a vitamin és aminosav viszonyait tanulmá
nyozza és az adatok birtokában javaslatot tegyen a 
szükséges intézkedések megtételére.

Hogy ezt a feladatot elláthassuk, szükségünk volt 
gyors és viszonylag pontos, könnyen reprodukálható 
eredményeket adó meghatározási eljárásokra.

A meghatározási módszerek fejlődése
A vitamin és aminosav meghatározási! eljárások 

meglehetősen különböző úton fejlődtek ki. Míg az első 
vitamin-meghatározási módszerek biológiai folyama
tok megfigyelésén alapultak, az aminosavak esetében 
a legújabb időkig úgyszólván kizárólag kémiai mód
szereket alkalmaztak.

Ami a vitaminok mennyiségi mérését illeti, itt a 
biológiai módszerek mellett igen hamar kialakultak 
a kémiai, illetve fizikai-kémiai eljárások is. Ezek elő
ször még biológiai kontrollra szorultak, de csakhamar, 
miután ezeket a vegyületeket izolálás, sőt szintetizálás 
útján sikerült tiszta állapotban is megkapni, teljes ön
állóságra tettek szert. A kémiai és fizikai tulajdonságok,

• Országos Gabona- és Lisztkisérleti Intézet.

valamint a szerkezeti felépítés ismeretében számos 
célravezető módszer alakult ki, amelyek minden szem
pontból megfeleltek az általános analitikai követel
ményeknek.

A kémiai módszerek lényege rendszerint az, hogy 
a meghatározandó alkotórészt az azonos kémiai, illetve 
fizikai-kémiai tulajdonsággal rendelkező anyagoktól el
választjuk, hogy ezek a meghatározást ne zavarják. 
A nagyon kis mennyiségben előforduló vitaminokat 
még ezenfelül rendszerint adszorpció útján be is kon
centráljuk. Ezután vagy a meghatározandó anyagnak, 
vagy pedig egy specifikus reagenssel képezett vegyületé- 
nek valamilyen kémiai vagy fizikai-kémiai tulajdon
ságát határozzuk meg.

így például a Bj-vitamin meghatározása úgy tö r
ténik, hogy a kivont anyagot adszorbens segítségével 
bekoncentráljuk, a Bj-vitamint oxidative tiokrommá 
alakítjuk és a tiokrom fluoreszcenciáját mérjük.

A vitaminok kémiai meghatározásánál kicsiny 
koncentrációjuk, bomlékonyságuk, a kísérő anyagok 
zavaró hatása igen nagy nehézséget okoz.

Ezenfelül tudjuk azt is, hogy egy funkcionális 
vegyület biológiai értéke nem mérhető kizárólag annak 
koncentrációjával. Bonyolult kölcsönhatásokkal kell 
számolnunk, amikor egy természetes anyag valamelyik 
alkotórészének mennyisége és biológiai hatása közötti 
összefüggést kutatjuk. Éppen ezért a legexaktabb körül
mények között kell végeznünk méréseinket, ha a kémiai 
mennyiség és a biológiai úton kapott számszerűségek 
között a helyes viszonyt akarjuk lerögzíteni, s hozzá 
kell tennünk, hogy sok esetben ez a dolog természeténél 
fogva nem is sikerülhet.

Az aminosavak meghatározására, mint említettük, 
a kémiai módszerek voltak időrendben az elsők. I t t  sem 
lehetett azonban ezen az úton tökéletes megoldást ta-
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lálni. Az aminosavak csaknem minden esetben fehér
jékbe vannak beépítve, azokból csak meglehetősen erős 
hatásra szabadíthatók fel. Az elhidrolizált anyagból 
a meghatározandó aminosavat külön kell választani és 
csak azután lehet mennyiségét meghatározni.

I t t  a legfőbb nehézséget a hatócsoportok hasonló
sága, illetve azonossága okozza, s mivel minden esetben 
csoportosan fordulnak elő, egymás meghatározását 
nagymértékben zavarják.

A különböző aminosav meghatározási módszerek 
közül csupán megemlítjük a kolorimetriás, az ionofore- 
tikus, a kromatográfiás és az izotop hígítási eljárásokat.

A klasszikus biológiai módszereknek is megvoltak 
azonban a fogyatékosságaik, mégpedig elsősorban az 
aránylag nagyfokú pontatlanság és a kísérletek költ
séges volta. Éppen ezért úgy látszott, hogy a kémiai 
módszerek exaktságuk, egyszerűségük és olcsóságuk 
m iatt egyre nagyobb tért hódítanak. Gyökeresen meg
változott azonban a helyzet akkor, amikor felfedezték, 
hogy a mikroorganizmusok is reagálnak úgy a vitami
nokra, mint az aminosavakra és hogy ez a reakció bizo
nyos határok között és feltételek mellett a hatóanyagok 
mennyiségével kvantitatív összefüggésben van.

A mikrobiológiai módszerek elve
Mikroorganizmusokat kémiai reagensként először 

Wildiers alkalmazott, aki az általa felfedezett ,,bios“ 
faktor mennyiségét és aktivitását az élesztő széndioxid 
fejlesztő képességére gyakorolt befolyásával határozta 
meg. Amikor 1919-ben Williams kim utatta, hogy a 
bios faktor lényegileg vízoldható vitaminkomplexum, 
az első lépés a funkcionális vegyületek mikrobiológiai 
meghatározása felé megtörtént.

Később a további fejlődés folyamán a magasabb- 
rendű állatok és a mikroorganizmusok tápanyagszük
ségletét behatóbb tanulmányozás tárgyává tették és 
meglepő analógiát találtak közöttük. Azok az anyagok 
ugyanis, amelyek a magasabbrendű szervezetek táplál
kozásánál nélkülözhetetlenek, a mikroorganizmusok 
számára is igényelt vagy növekedési faktorok. Ezekkel 
a felfedezésekkel máris adva volt a vitaminok és 
esszenciális aminosavak egy részének kvalitatív ki
m utatására való lehetőség.

A kvantitatív meghatározási eljárások azonban 
csak akkor fejlődhettek analitikai nívóra, amikor már 
úgyszólván teljes pontossággal sikerült egyes mikro
organizmusok tápanyagszükségletét megállapítani és 
olyan szintetikus táptalajokat készíteni, amelyek azok 
fejlődését biztosítják.

A mikrobiológiai módszerek lényegileg térnek el 
a kémiai módszerektől. I t t  ugyanis nem specifikus 
reakciókon alapuló eljárásokról van szó, inkább bizo
nyos egyöntetűség jellemzi a metodikát : a legkompli
káltabb vegyület mennyiségi meghatározása is vissza
vezethető egyszerű sav-lúg titrálásra, vagy turbidi- 
metriás meghatározásra.

A mikrobiológiai módszerek tehát egyes igen speci
fikus mikroorganizmusok növekedési faktor igényének 
felhasználásán alapulnak. A mikroorganizmusok ugya
nis, hasonlóan a magasabbrendű szervezetekhez, általá
ban nem képesek maguknak minden, a növekedéshez és 
életfunkciókhoz szükséges vitamint vagy aminosavat 
előállítani. Élettevékenységük fenntartására szükségük 
van arra, hogy egy-egy lényeges aminosavat vagy 
vitamint táplálékukban készen kapjanak. Ezek hiányá
ban szaporodni nem tudnak, míg alacsony koncentrá
ciójuk jelenlétében szaporodásuk mértéke ezen igényelt 
faktor koncentrációjától függ.

A mikroorganizmusok szaporodása nagymértékben 
és jól megfigyelhetően változik a tápanyag összetételé
től függően. Ha tehát elkészítünk egy olyan táptalajt, 
amely minden szükséges anyagot tartalmaz, azt az 
egyet kivéve, amit meg akarunk határozni, ehhez hozzá
adjuk a vizsgálandó anyagot, akkor a szaporodás mérté
kéből megállapíthatjuk a kérdéses tápanyag koncentrá
cióját, ha előzőleg ismert koncentrációkkal megállapí
to ttuk a koncentráció és a szaporodás közti összefüggést.

A  m ik r o b io ló g ia i  m e g h a tá ro z á s  a következő fázi
sokra tagozódik : a mikroorganizmusok tenyésztése és 
adaptálása, a vizsgálati anyag előkészítése és a tulajdon

képpeni mennyiségi mérés. A meghatározáshoz rend
szerint alkalmas mikroorganizmusra, megfelelő táp 
talajra és a vizsgálandó anyag előkészítésére van szük
ség.

A mikroorganizmusok
Az aminosavak meghatározására legmegfelelőbbek

nek találták a tejsavbaktériumokat. Ezek tudvalévőén 
két csoportra oszthatók, homofermentatív és hetero- 
fermentatív baktériumokra. A homofermentatívok a 
tulajdonképpeni tejsavbaktériumok, mint például a
L. arabinosus, L. casei, L. pentosus, L. delbrückii és 
S. faecalis, amelyek a fermentálandó glükózt csaknem 
kvantitatíve tejsavvá alakítják.

A heterofermentativ csoportba tartoznak a Leuc. 
mesenteroides és a L. fermenti, amelyek a glükózból 
tejsavon kívül más anyagokat is termelnek, mint pl. 
etilalkoholt és széndioxidot.

A tejsav-baktériumokon kívül ajánlják még amino- 
savmeghatározásra a Neurospora crassa egyik mutánsát, 
hasonló módon kapható meghatározásra alkalmas vál
tozat az Escherichia coli-ból is.
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A B-vitaminok meghatározására szintén alkal
masak a tejsavbaktériumok, kivéve a p-amino-benzoe- 
savat, a cholint és az inositot. Ezeknek a meghatározá
sára penészeket vagy élesztőket használnak, amelyek 
más B-vitamin meghatározásánál is alkalmazhatók.
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A mikroorganizmusokat szilárd agar táptalajon 
tartjuk el, amely a mikrobiológiában általában haszná
latos táptalajjal megegyezik és hogy életerős állapotban 
maradjon, két-három hetenként átoltjuk.

Igen fáradságos és hosszadalmas munka volt annak 
a megállapítása, hogy melyek azok az anyagok, amelyek 
elengedhetetlenül szükségesek s melyek nélkülözhetők.
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A munka nehézségét fokozta az, hogy egyes mikroorga
nizmusoknál az igényelt faktor mennyisége és minősége 
más és más, sőt ugyanannál a mikroorganizmusnál is 
eltérések lépnek fel aszerint, hogy az egyéb körülmé
nyek, főkép a többi tápanyag mennyisége és minősége 
hogyan változik. Ez a fő oka annak, hogy az irodalom
ban található adatok szerzők szerint is eltérnek. Az el
engedhetetlenül szükséges és nélkülözhető tápanyago
kon kívül vannak még járulékosak, amelyek elősegítik 
ugyan az életfolyamatot, de az hiányuk esetén sem szű
nik meg teljesen, hanem csak csökkent mértékben folyik 
tovább.

Megfelelő körülmények között szoktatni is lehet 
egy mikroorganizmust arra, hogy megváltoztassa táp 
anyag igényét, értve ezalatt azt, hogy egy anyag, ame
lyet eddig képes volt felépíteni és így nélkülözhetőnek 
számított, elengedhetetlenül szükséges legyen számára. 
A legelső erre vonatkozó irodalom Knight-től szárma
zik (1936), ezenkívül Gladstone (1937) és Burrows 
(1939) is foglalkoztak ezzel a kérdéssel.

A szoktatáson kívül egyes mikroorganizmusok 
mutáció útján is átalakíthatok. A mutációt röntgen
vagy ultraibolya-besugárzással idézhetjük elő, ami in
aktívál vagy elpusztít egy olyan gént, amely az illető 
tápanyag bioszintéziséért felelős. így például a Neuro- 
spora crassa-ból, amelynek biotinon kívül sem egyéb 
vitaminra, sem aminosavra nincs szüksége, előállítható 
olyan törzs, amely ezek hiányában nem tud növekedni, 
például a vitaminok közül tiamint, piridoxint, p-amino- 
benzoesavat, pantothent, inositot, nikotinsavat vagy 
cholint, az aminosavak közül arginint, lizint, leucint, 
valint, metionint, prolint vagy triptofánt igényel.

3. táblázat
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Ennek az előnye közvetlenül látható, mert így 
ugyanazzal a táptalajjal végezhetjük el az összes amino- 
sav meghatározást, mindig az éppen meghatározandót 
kihagyva belőle.

Hasonlóan az előbbihez, a vitaminokra is kidolgoz
tak  egy táptalajt, amelyben a tejsavbaktériumok segít
ségével 6 vitamin határozható meg, a B2-vitamin, niko
tinsav, biotin, folsav, pantothensav és a piridoxin.

4. táblázat

A mikrobiológiai meghatározásokhoz használt táp
talajok

TELJES T Á P T A L A J ÖSSZETÉ1TIF
B ,-V ITA M IN , NIKOTINSAV. B IO T W . F O L S A V . P A N T O T H E N S A V  és  P IR ID O X IN

A meghatározáshoz használt szintetikus tápoldatot 
úgy kell elkészíteni, hogy az minden olyan tápanyagot 
megfelelő mennyiségben tartalmazzon, amely nélkülöz
hetetlen vagy elősegíti a kísérleti organizmus szaporo
dását, de teljesen mentes legyen a meghatározandó 
tápanyagtól. Ezért volt tehát igen fontos része a ku ta
tásnak az egyes organizmusok tápanyagszükségletének 
pontos meghatározása. A teljes összhangba hozott köve
telmények növelik a metodika tökéletességét és pon
tosságát.

A táptalaj összeállításánál a fontosabb anyagok a 
következők :

Energiaforrásul valamilyen szénhidrát szolgál, leg
több esetben glükóz, egyes mikroorganizmusoknál 
glükóz vagy szaccharóz. A szénhidrát mennyisége befo
lyásolja a szaporodás sebességét.

Aminosav meghatározás esetén teljesen tiszta 
aminosavakat kell a táptalajhoz adni a mikroorganizmus 
szükségleteinek megfelelően. A legkisebb szennyezés is 
teljesen megzavarhatja a meghatározást. Ha vitamino
kat akarunk meghatározni, aminosavak helyett kazein 
hidrolizátumot használhatunk, amelyet aktív szénnel 
tisztítunk meg a vitaminoktól. Egyedül a savas hidro
lízis során elbomlott aminosavakat kell pótolni, főkép 
a triptofánt és cisztint.

Tartalmaznia kell a táptalajnak a szaporodáshoz 
szükséges vitaminokat.

Az ásványi sók közül legfontosabbak a Mg-, Fe- és 
Mn-sók, valamint a NaCl. Egyes baktériumfajtáknál a 
K-, esetleg más ionok is lényegesek.

Gondoskodnunk kell az optimális pH fenntartásá
ról. Ez legtöbb esetben 6—7 pH között van, de szaporo
dást lehet észlelni még 4 pH-nál, sőt ennél savanyúbb 
közegben is. Tejsavbaktériumok esetén szaporodás köz
ben a pH állandóan csökken, hiszen tejsav keletkezik, 
ami esetleg mérgezésre is vezethet, ezért ilyen esetekben 
a puffer kapacitását növelni kell. A homofermentatív 
baktériumok általában magasabb savkoncentrációt bír
nak el, mint a heterofermentatívok.

Snell-nek sikerült olyan tápközeget összeállítania, 
amely az összes használatos tejsavbaktériumokra opti
mális és segítségével 14 aminosav határozható meg.
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A Bj- és B2-vitaminok meghatározásához használ
ható tejsavbaktériumok táptalaja néhány részletben 
eltér a táblázatban feltüntetettől. Az előbb nem említett 
vitaminok penészekkel, illetőleg élesztőkkel határoz
hatók meg, amelyek speciális táptalajt igényelnek.

A táptalajokat előre is elkészíthetjük és jégszek
rényben, toluol alatt hosszabb ideig eltarthatjuk.

Minden egyes kísérletsorozathoz a megfelelő mikro
organizmusból friss tenyészetet készítünk, oly módon 
hogy szilárd táptalajra való átoltás után 30—37 C°-os 
termosztátban tartjuk kb. 24 órán át. Erről a friss 
tenyészetről oltunk egy szintetikus folyékony táp 
talajra, amely ugyanúgy készül, mint a kísérletsorozat
hoz használt tápoldat, azzal a különbséggel, hogy ebbe 
azt az anyagot is beletesszük, amelyet meg akarunk 
határozni. 30—37 C°-ú hőmérsékleten ez 8—12 óra 
alatt megfelelően elszaporodik. Ebből a tenyészetből 
a mikroorganizmusok lecentrifugálhatók. A tápoldattól 
való kimosás céljából ezt a centrifugátumot izotoniás 
NaCl-dal szuszpendáljuk és újra centrifugáljuk, majd 
ismét egy NaCl-os szuszpenziót készítünk belőle. Ezt 
a szuszpenziót használjuk fel a kísérleti sorozat be
oltására.
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A vizsgálandó anyag  előkészítése

Az aminosavak a vizsgálati anyagban legtöbb eset
ben fehérjék alkatrészeként fordulnak elő, melyből elő
zőleg fel kell szabadítani. A fehérje hidrolízis az ismert 
módon legtöbbször savval, ritkábban lúggal történik, 
utóbbit triptofán és tirozin esetében szokták használni. 
Ez az erőteljes kémiai beavatkozás nem marad teljesen 
hatástalan az aminosavakra nézve sem, részben racemi- 
zációt, részben mélyrehatóbb kémiai változást okozhat, 
különösen sok szénhidrát jelenlétében. A racemizálódás 
éppen a mikrobiológiai meghatározásnál jelent veszélyt, 
mert a mikroorganizmusok majdnem kizáróan az 
1-módosulatot használják fel. Ez előny abból a szem
pontból, hogy a magasabbrendű szervezeteknek is erre 
a módosulatra van szükségük, ha azonban a vizsgálati 
anyagban az előkezelés közben történik átalakulás 
d-módosulattá, ez a meghatározásban kisebb értéket ad. 
A d-módosulatú aminosavaknak ezenkívül még növe
kedést gátló hatásuk is van, ez azonban csak nagy feles
legben érvényesül, tehát gyakorlatilag nem jön számí
tásba.

A szénhidrátok jelenléte azért káros, mert amino- 
sav veszteséget okoz, humin anyagok képződése miatt. 
Ez a huminképződés némileg gátolható sav-felesleg 
alkalmazásával, ami általában a mellékreakciók sebes
ségét csökkenti.

Történhet a fehérjék elbontása proteolitikus enzi
mek segítségével is, ami hosszadalmasabb művelet, de 
kevesebb változást okoz az aminosavakban.

Hogy milyen hidrolízist alkalmazzunk, azt a meg
határozandó anyag természete szabja meg. Nincsen 
olyan módszer, amely minden aminosavra alkalmazható 
lenne. Legtöbb esetben a savas hidrolízis használható, 
kb. tízszeres mennyiségű 10—20 százalékos sósavval 
zárt ampullában autoklávban, 1,5 atin-án 10 óra hosz- 
szat. Az így hidrolizált anyag a zárt ampullában hosz- 
szabb ideig eltartható. A feltárás idejét stannoklorid 
hozzáadásával lényegesen megrövidíthetjük, hasonló 
hatás érhető el titánsóval is. Ezeket a fémeket termé
szetesen a meghatározás előtt leválasztjuk. Ezáltal az 
aminosav koncentrációjában beálló veszteség csökken, 
sok esetben azonban így is korrekciót kell alkalmazni, 
melynek értékét tapasztalatilag állapítják meg.

A lúgos hidrolízisnél a racemizálódás még erősebb 
és különösen az oxiaminosavaknál, mélyrehatóbb vál
tozás is bekövetkezik. Ezért csak olyan aminosavaknál 
alkalmazzák, amelyekre a savas hidrolízis nem használ
ható, mint a már említett tirozinnál és triptofánnál. 
Az enzimatikus bontás ma még kevésbbé elterjedt, de 
ezen a téren még sok fejlődést várhatunk.

Hasonló előkezelés szükséges a vitaminok meghatá
rozáséhoz is. I t t  egyrészt az esetleg kötött formában 
lévő vitamint szabadítjuk fel, másrészt a fehérjéket és 
szénhidrátokat bontjuk meg, hogy könnyebben kioldód
jék a meghatározandó anyag. Ez az elbontás is lehet 
enzimatikus, például papain és takadiasztáz keveréké
vel, de többnyire itt  is csak egyszerű savas hidrolízist 
alkalmazunk. Ha a vizsgálati anyag sok zsírt tartalmaz, 
a hirdolízis előtt, vagy ha akkor nem lehetséges, utána 
zsíroldószerrel extrahálhatjuk.

A savas hidrolízist általában 0,1 n sósav oldattal, 
kevésbbé érzékeny vitaminoknál n sósav oldattal 
Erlenmeyer-lombikban, vattadugóval lezárva, auto
klávban 1,5 atmoszféra nyomáson 15—30 percig vég
zik. A B2-vitamint kivonás közben fénytől óvni kell. 
Legérzékenyebb a Bj-vitám in, amely 100 C° felett már 
igen gyorsan bomlik, ezért a savas hidrolízist csak 
Koch-fazékban lehet végezni. A természetes anyagok
ban legtöbbször kokarboxiláz alakban van jelen, ezért 
a savas hidrolízis mellett takadiasztázzal való bontásra 
is szükség van.

vegyiiletet tartalmazó oldat, a második esetben pedig 
a meghatározandó anyag hozzáadása után a megfelelő 
mikroorganizmussal beoltjuk. A beoltás és az inkubá
ciós idő letelte után következik a reakció végtermékének 
a kémiai vagy fizikai-kémiai úton történő mérése. 
A kalibrációs görbét ajánlatos minden meghatározás 
alkalmával külön felvenni. Csak rendkívül kiegyen
súlyozott kísérleti körülmények között lehet az eseten
kénti felvételt elhagyni.

A kalibrációs görbe felvételének módja a következő : 
Tételezzük fel, hogy lizint akarunk meghatározni. Ez 
esetben 10 y/ml koncentrációjú tiszta lizin oldatból 
0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 és 1,0 ml-t mérünk kémcsövekbe, 
három-három ismétléssel. A térfogatot minden kém
csőben kiegészítjük 1 ml-re, majd hozzáadunk 1 ml-t 
a táblázat szerint elkészített lizinmentes táptalajból. 
A kémcsöveket vattadugóval lezárjuk és autoklávban 
1,5 atmoszféra nyomáson 15 percig sterilizáljuk. Azután 
a Leuconostoc mesenteroides NaCl-os szuszpenziójából 
steril pipettával 1—1 cseppet adunk minden kémcső
höz és a vattadugóval újból lezárva 37°-os termosztátba 
tesszük 24—72 órára. Az inkubációs idő elteltével vagy 
a keletkezett tejsavat megtitráljuk, vagy a zavaros
ságot mérjük, kémcsövenként. Á titrálást 0,04 n lúg
gal bromtimolkék indikátor jelenlétében, vagy elektro- 
metrikusan (7,2 pH-ig) végezzük.

Az ismert lizin-koncentrációkkal kapott értékek
ből felrajzoljuk a kalibrációs görbét az abszcisszára, 
az anyag mennyiségét gammákban, az ordinátára a 
a fogyott nátronlúg millimétereinek számát mérve fel.

Kalibrációs görbére azért van szükség, mert a kép
ződött tejsav mennyisége nem áll egyenes arányban 
a lizin koncentrációjával, mint az az 1. ábrán is látszik. 
Mivel a kalibrációs görbe alakját a kísérleti körülmé
nyek igen erősen befolyásolják, általában minden 
kísérletsorozathoz új kalibrációs görbét kell felvenni. 
A kalibrációs görbe alakja függ a meghatározásokhoz 
használt mikroorganizmustól, ennek az adott amino- 
savval szembeni érzékenységétől, szintetizáló képes
ségétől és a szaporodás, illetőleg savképződés intenzitá
sától. A mikroorganizmus aktivitása az adaptáció alatt 
is megváltozhat, ezért azonos inkubációs viszonyok 
mellett is a képződött tejsav mennyisége változó lehet. 
Ha a táptalajban 1% a glükóz-koncentráció, a görbe 
először hirtelen emelkedik és utána rögtön ellapul. 
2%-ra emelve a glükóz mennyiségét, már jól használ
ható, egyenletesen emelkedő görbét kapunk, amely 
több glükóz hozzáadására sem változik lényegesen. 
A pufferkapacitás hatása csak a görbe végén érvényesül, 
amikor már nagyobb mennyiségű sav termelődik. 
A görbe kialakulását a sókoncentráció is erősen befolyá
solja. Igen fontos tehát, hogy a tápoldatot úgy állítsuk 
össze, hogy a kalibrációs görbe a legkedvezőbben ala
kuljon, eléggé meredek és hosszú darabon egyenes 
legyen.

Néhány általunk felvett kalibrációs görbe az 1. áb
rán látható.

jf B,VITAMIN vagy NIKOTINSAV

1. ábra.
A m eghatározás le írása

Az anyag előkészítése és a mikroorganizmusok 
adaptációja után a mennyiségi meghatározás a követ
kező lépésekből áll : a kalibrációs görbe felvétele és az 
alapreakció lefolytatása. A két művelet abból áll, hogy 
a táptalajt első esetben a tiszta meghatározandó

A kalibrációs görbe felvételével egyidejűleg végez
zük magát a meghatározást is. Ez oly módon történik, 
hogy ugyanehhez a táptalajhoz most nem tiszta lizint, 
hanem a vizsgálandó anyagot adjuk. A közeg sterilizá
lása, beoltása és inkubálása után ugyanúgy, mint a 
kalibrációs görbe felvételénél, vagy a zavarosságot,
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vagy a képződött savmennyiséget mérjük. A mért ada
tokból a görbe segítségével az eredményt megkapjuk. 
A vizsgálati anyagnak több koncentrációban való be
állítása a nagyobb pontosság kedvéért történik. Az ered
ményt a vizsgálati anyag 1 grammjára számítjuk át és 
meghatározzuk az összes nitrogén mennyiséget. Ebből 
a szokásos szorzószámmal kiszámított fehérjetartalom 
százalékában fejezzük ki a lizintartalmat. Ugyanígy 
végezhető el a reakció más aminosavakkal is a megfelelő 
mikroorganizmus alkalmazása mellett.

Az inkubáció szokásos ideje 72 óra. Rövidebb in
kubációs idővel is elvégezhető a meghatározás, de pon
tosabb eredményt kapunk, ha megvárjuk a reakció 
végét. Míg ugyanis rövid inkubációs idő esetén lényegé
ben a baktérium szaporodásának sebességét hasonlít
juk össze különböző lizin-koncentrációk mellett, amit 
az egyéb kísérleti körülményekben esetleg fennálló el
térések lényegesen befolyásolhatnak, addig hosszabb 
inkubációs idővel az adott lizin-koncentrációkkal maxi
málisan elérhető szaporodás mértékét mérjük. Járulékos 
aminosavaknál rendszerint rövidebb inkubációs időt 
alkalmazunk.

A tejsavbaktériumokkal meghatározható B-vita- 
minoknál a meghatározás az aminosavakéhoz hasonlóan 
történik a 4. sz. táblázatban feltüntetett táptalaj fel
használásával, de 2 ml . helyett 10 ml térfogatban. 
A titráláshoz 0,04 n helyett 0,1 n lúgot használunk. 
A meghatározandó mennyiség 0,05—0,4 gamma, a fol- 
sav és a biotin esetében ezred gammák.

B[-vitamin is meghatározható tejsavbaktérium 
(L. fermenti) segítségével, ennél azonban hőérzékeny
sége miatt a sterilizálásra különös gondot kell fordítani. 
Egyes szerzők külön sterilizálják a vitamin-oldatot 
vegyszeres úton és külön az alapközeget hővel, mások 
15 percig 100°-os gőzben való sterilizálást írnak elő 
6,5 pH-n. Az inkubálás csak 16—24 óráig tart, mert 
hosszabb idő alatt a jelenlévő pirimidin és tiazol is á t
alakul tiaminná és növeli az eredményt. Ez a hiba 
csökkenthető, ha a baktériumot a kísérlet előtt Bj-vita- 
minban gazdag táptalajhoz szoktatjuk. A szaporodás 
mérésére tejsav titrálás helyett inkább a turbidimetriás 
módszert használják.

Tejsavbaktériumokon kívül a Bj-vitamin meg
határozható élesztőkkel is. A meghatározás növekedési 
vagy fermentativ úton történhet, előbbi esetben az 
élesztő szaporodását turbidimetriásan esetleg nefelo- 
metriásan mérik, a fermentativ módszernél az élesztő 
C02-termelését határozzék meg fermentométerben. 
A ,,bios“ faktor többi tagja is meghatározható ezzel a 
módszerrel a megfelelő élesztő segítségével.

Utoljára említjük, bár időrendben a legelső mód
szer a Bj-vitamin meghatározására Schöpfer módszere, 
aki már 1935-ben Phycomyces Blakesleeanus penészt 
használt. A penészeket többnyire Erlenmeyerlombik- 
ban tenyésztik, hogy nagyobb felületen érintkezzenek 
levegővel. Az inkubálás ideje egy vagy két hét, a sza
porodás mértékét a száraz sejtek súlyából határozzák 
meg. A hosszú tenysztési idő és a gravimetriás mérés 
nehézkessé teszik a módszert és ez az oka annak, 
hogy az első sikeres kísérletek ellenére sem tudott el
terjedni.

A penészek csoportjába tartozó Xeurospora-fajok 
használhatók a p-amino-benzoesav, cholin és B6-vitamin 
meghatározására. A kísérleti körülmények ugyanazok, 
mint az előbb leírt Phycomyces Blakesleeanus penész 
használatánál.

Az utóbbi években felfedezett B12-vitamin meg
határozására is alkalmas a mikrobiológiai módszer. I t t  
ismét a tej savbaktériumok a legmegfelelőbbek, elsősor
ban a L. lactis és a L. leichmannii. A kísérleti körülmé
nyek lényegében megegyeznek a B2-vitamin és nikotin
sav csoportnál elmondottakkal. Cohen és Bennett 
ugyanezzel a baktériummal egy új kísérleti módszert 
alkalmaznak, amelyet az antibiotikumok vizsgálati 
területéről vettek át. Az eljárás ebben a formájában 
nem ad teljesen azonos eredményt a szokásos mikro
biológiai módszerrel és a szerzők szerint is inkább rész
ben tisztított B12 készítmények vizsgálatára alkalmas, 
érdemes azonban megemlíteni, mert elvileg is eltér az 
eddig ismertetett eljárásoktól. A módszer lényege az, 
hogy a megfelelő körülmények között előkészített

baktériumtenyészetet agar-táptalajra oltják és azt 
Petri-csészébe kiöntve hagyják megdermedni. Ennek 
felületére helyezett fémgyűrűkbe öntik a vizsgálati 
anyagot, illetve a kalibrációs görbéhez szükséges ismert 
koncentrációjú oldatokat. Ebből a B,2-vitamin az agarba 
diffundálva növekedésre serkenti a baktériumot. A dif
fúziós zóna átmérőjéből következtetnek a koncentrá
cióra.

Néhány gyakorlati alkalmazás
A mikrobiológiai meghatározások gyakorlati alkal

mazásának közelebbi megvilágítására csak egész rövi
den szeretnénk ismertetni az Intézetünkben ezen a 
téren végzett vizsgálatokat. A kenyér és tésztaneműek 
biológiai értékének emelésére irányuló kísérleteinkhez 
szükségünk volt a gyakorlatilag legfontosabb amino
savak (lizin, arginin) és vitaminok (Br , B2-vitamin és 
nikotinsav) meghatározására. A Bj-vitamin kivételével 
valamennyit mikrobiológiai módszerrel határoztuk meg. 
Lizinhez Leuc. mesenteroides (8042) törzset, argininhez 
L. fermenti (7469)-t használtunk. A szaporodást tejsav 
titrálással mértük, Titriszkóp pH-mérő segítségéve], 
üvegelektróddal 7,2 pH-ig titrálva. Kísérleteink során 
megállapítottuk, hogy a kenyérliszthez 8% extrahált 
héjmentes napraforgóliszt hozzákeverésével lizinben 
65%, argininben 90% dúsítás érhető el.

B2-vitamin meghatározását L. casei (7469), a 
nikotinsavét ismét Leuc. mesenteroides (8042) törzzsel 
végeztük, az említett körülmények között. A vizsgála
tok rám utattak a különböző kiőrlési módoknak, vala
mint a sütésnek befolyására a liszt, illetve a kenyér 
B2- és nikotinsav tartalm ára és a különböző dúsítási 
módok lehetőségére.

A meghatározás reprodukálhatósága 
és érzékenysége

A mikrobiológiai meghatározások általában 2— 
10% pontossággal használhatók.

Aminosav, valamint vitamin meghatározásaink 
adataiból kiszámítható az eljárás reprodukálhatósága. 
Minden meghatározást két különböző koncentráció
ban állítottunk be, 3—3 párhuzamossal. H at mérésből
a j |  —V\ )  számított közepes hiba százalék
ban kifejezve lizinnél és argininnél átlag ±  3%-nak 
adódott, lizinnél ±6% , argininnél ± 8 %  maximális 
értékkel. A vitaminok közül B2 vitaminnál d: 3%, 
nikotinsavnál d: 4,9% volt a közepes hibák átlaga, 
a maximális értékek pedig ±  3,8%, illetve d: 6,7%. 
Tehát az itt leírt módszer mind az aminosavak, 
mind a vitaminok meghatározására átlag ±  3—4% 
közepes hibával alkalmazható.

Az érzékenység, mint láttuk, aminosavaknál né
hány tized gamma, vitaminok meghatározásánál század 
gamma nagyságrendű, ill. folsav és biotin esetében kb. 
0,001 gamma. Ez a nagy érzékenység lehetővé teszi, 
hogy a különböző vizsgálati anyagokban minden be- 
koncentrálás nélkül végezzük el a meghatározást, ami 
a kémiai módszerekkel szemben nagy előnyt jelent. 
Másik nagy előny az anyag tisztításának mellőzhető- 
sége, amit a mikroorganizmusok nagyfokú specifikus
sága tesz lehetővé.

Egyes aminosavak meghatározásánál tekintettel 
kell lennünk arra is, hogy azok néha zavarják egymás 
vizsgálatát. így például a treonin meghatározását 
zavarja a serin, és fordítva, vagy a glutaminsavnak 
L. arabinosusszal történő meghatározásánál az aspara- 
gin-sav, kisebb mértékben az asparagin is zavar. Ez 
azzal magyarázható, hogy a glutaminsav felhasználása 
glutaminon keresztül történik, egy amidáló enzim köz
vetítésével és az asparaginsav kompetitív módon gá
tolja ennek az enzimnek a hatását. Ilyen biokémiai 
gátlások azonban előnyösen is felhasználhatók. így pl. 
a szintetikus sulfoxid is gátolja a glutaminszintézist és 
így a glutamin glutaminsav mellett is minden befolyás 
nélkül meghatározható.

Ennek az egy-két zavaró-körülménynek a megemlí
tésével csak azt akartuk érzékeltetni, hogy az elmondot
tak csak nagyon is hézagos vázét alkotják az amino-
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savak és vitaminok mikrobiológiai meghatározásának. 
Sok lehetőség van adott esetekben a különböző kedve
zőtlen tényezők kiküszöbölésére, illetve a metodika 
tökéletesítésére és ezek a lehetőségek még bővülni fog
nak, amint bővülnek kísérleti „eszközünk“ -re, a 
baktériumokra vonatkozó ismereteink.

A módszer kritikai értékelése

A mikrobiológiai módszer azokat az előnyöket, 
amelyeket az állatkísérleteknél a kémiai eljárásokkal 
szemben tapasztaltunk, továbbfejlesztette anélkül, 
hogy annak hátrányait •— elsősorban költségességét — 
átvette volna. Az a körülmény, hogy bármilyen kis 
méretekben dolgozunk is, óriási számú kísérleti egyed 
vesz részt egy-egy meghatározásban, azt eredményezi, 
hogy a vizsgálati eredmények biológiai szempontból 
statisztikai átlagot jelentenek.

A legkülönfélébb aminosavak és vitaminok vizsgá
latának elve, módszere, a szükséges berendezés azonos. 
Egyetlen metodika elsajátításával még kevésbbé szak
képzett analitikus is egy egész sor ilyen bonyolult ve- 
gyület mennyiségi meghatározását el tudja végezni. 
Ezzel szemben tudjuk, hogy egy-egy kémiai eljárás 
minden esetben más és más berendezést és reagenseket

igényel s e lvégzésükhöz igen  n ag y  g y a k o r la ti  és e lm éle ti 
fe lkészü ltség  szükséges. E h h ez  já ru l m ég  az  is, ho g y  a 
v izsgálandó  a n y a g  előkészítése  re n d s z e rin t igen  k ö rü l
m ényes , to v á b b á  az, hogy  ezek  közül az  a n y a g o k  közül 
egyesek re  a lk a lm a s  és m egfelelő e ljá rá s  m ég  m a  sem  
a la k u lt  k i.

A m ikrob io lóg ia i e ljá rá s  an y ag szü k ség le te  igen 
k icsiny , 20— 30 m g-ból 14 am in o sav  m e g h a tá ro z h a tó .
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Nomogramm deflegmátor dúsító hatásának meghatározására
F A B U S S  B É L A *

Rektifikáló oszlopok tányérszámának meg
határozásánál a kondenzátor dúsító hatását nem 
vesszük figyelembe. Ez a feltevés megfelel a teljes 
kondenzálással dolgozó kondenzátoroknak, ame
lyek ma a rektifikáló oszlopokkal kapcsolatban 
használt kondenzátorok legelterjedtebb típusát 
képezik. Azonban ma is gyakran alkalmazunk

deflegmátort bizonyos speciális célokra. így üzem
ben gyakran felmerül az a kérdés, hogy meghatá
rozott dúsító hatást gazdaságosan elérhetünk-e 
deflegmátor alkalmazásával, rektifikáló oszlop 
nélkül vagy pedig rektifikáló oszloppal kapcsolva, 
főleg nagy relatív illékonyságú elegyeknél. Labo
ratóriumi rektifikálásnál is gyakran olyan reflux- 
fejet alkalmazunk, mely a visszafolyást deflegmá- 
lással adja. Ez a megoldás különösen előnyös a

* Veszprémi Vegyipari Egyetem Fizikai-Kémiai Tanszék.

reflux-arány automatikus szabályozásánál, finom- 
frakcionálás esetében. Ilyenkor a tányérszám 
meghatározásánál általában figyelmen kívül hagy
juk a deflegmátor dúsító hatását.

A deflegmátor dúsító hatását a következők 
alapján számítjuk két komponensű ideális ele
gyeknél.

A deflegmátor végtelen kis hűtőfelületére ára
moljon V mol/óra gőzmennyiség, melyben a köny- 
nyebben illó komponens moltörtje y. A gőzből 
végtelen kismennyiségű dL kondenzátum képző
dik x  összetétellel. A maradék gőz mennyisége 
(V-dL), moltörtje (y +  dy). A dy mennyiség adja 
meg a komponens feldúsulását. A deflegmátor 
anyagmérlege :

Vy =  dL-x  +  ( V - d L ) - ( y  +  dy) 
Rendezve az egyenletet és a másodrendű végtelen
kis mennyiségeket elhanyagolva :

x)

Vu- Ali

dy = y  (y
í

Ha az időegység alatt az egész hűtőfelületre áramló 
gőz mennyiséget l'Vgyel és a maradék gőz mennyi
ségét V2-vel jelöljük, különbségük megadja a kon
denzátum mennyiségét :

L =  Vx— V2
Hogy az előbbiekben megadott differenciál egyen
letet integrálhassuk, a V gőzmennyiség helyébe 
be kell vezetni a következő összefüggést :

V = V X —  L
ahol Vx a beáramló gőz mennyisége és I  a lecsapó
dott kondenzátum mennyisége a kondenzátor 
hűtőfelületének meghatározott pontjáig. Behelyet-
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tesítve ezt az összefüggést, a részleges kondenzálás 
dúsító hatására a következő differenciál egyenletet 
kapjuk :

dL dy 
Vy— L y  —  x

A hűtőfelület elején L  =  0 és a gőz moltörtje y u 
míg a kondenzátor végén a gőz y2 összetétellel 
áramlik tovább. Ezt az értéket meghatározhat
juk, ha az előbbi egyenletet L  =  0 és L  határok 
között integráljuk :

A baloldal megoldása :

f — — —  =  in — h —
J Vy — L Vy — L0

Az utóbbi egyenlet igen egyszerű alakot kap, 
ha a belső refluxarány értékét : R =  L/V\  be
vezetjük. Ekkor

V 2 + L
V2

=  R + 1

Az egyenlet jobboldalát integrálhatjuk, ha x  érté
két y  függvényében írjuk fel a relatív illékonyság 
x segítségével :

*-—(* — 1 ) y

Az integrálás eredménye : 

lóg (R +  1) =  — —  oc lóg —  +  lóg ------ ~
* — 1 L 2/i 1 — Vi

Ha az egyenletet yx vagy y2-re akarjuk megoldani, 
fokozatos megközelítést kell alkalmaznunk.

Az egyenlet megoldható az ábrán látható

nomogramm segítségével. A nomogrammot a kö
vetkező alapon szerkesztettem :

log (R +  1) =  /  (2/2) +  / (2/i)
oc 1

/ (2/2 ) =  ----- - log 2 / 2 ---------log (l—22z)
o c —  1 oc —  1

1 oc
f (2/1) = ------- log (1 — 2/1) — ------r log 2/1x — 1 x — 1
A nomogramm két részből áll. Jobboldalán 

egy diagramm van, melyben különböző x és y ér
tékeknél meghatározhatjuk / (y2) és — / (yx) érté
két. A további műveleteket a nomogrammon lát
hatjuk.

A nomogramm alkalmazásának példája : Le
gyen í/2 =  0,7, x =  2,0 és R — 5 ; y x értékét a 
következőképpen határozzuk meg : az y tengely 
0,7 értékétől függőlegesen felfelé haladunk az 
x =  2,0 görbéig. Ezt a metszéspontot kivetítjük 
az y2 tengelyre. Az y2 tengelyen kapott pontot 
összekötjük az R  skála R =  5 pontjával és ezt az 
indéxvonalat meghosszabbítjuk az y x tengelyig. 
Az ;</] tengelyen nyert pontot a ,,K“ ponton keresz
tül kivetítjük az y2 tengelyre, azután vízszintesen 
haladunk x =  2,0 értékig és függőlegesen az y 
tengelyig. így megkapjuk yx keresett értékét, mely 
az adott esetben 0,4. A megoldást mutatja a szag
gatott vonal a nomogrammon. A nomogramm 
nemcsak yx értékének meghatározására használ
ható fel, hanem az egyenlet többi változóit is meg
határozhatjuk a másik három változó ismeretében.

Pontosabb eredményeket kapunk nagyobb 
méretű nomogramm alkalmazásával. Az így nyert 
eredmények megfelelnek az első közelítésnek a 
fokozatos megközelítés módszerénél. Ha figye
lembe akarjuk venni x változását, a nomogram
mot szűk koncentráció határok között alkalmaz
zuk úgy, hogy minden közben x értékét állandónak 
tekintjük.

Használt irodalom : Pentkovszkij, M. V.: Nomo. 
grafija (Goszudarsztvennoe izdatyelsztvo techniko. 
teoreticseszkoj literaturi), Moszkva, 1949.

MŰSZAKI SZEMLE

Küzdelem  az ipari balesetek ellen
Egy, az Ipari balesetekről közzétett tengerentúli 

statisztika figyelemre méltó adatokat közöl a balesetek 
gyakoriságáról, súlyosságáról és az ellenük való véde
kezés eredményességéről. Bár az ismertetett számok 
főleg az áramtermelő iparra, gázgyárakra és vízszolgál
tató üzemekre vonatkoznak, a tanulságok más ipar
ágakban is hasznosíthatók.

A balesetek gyakoriságára vonatkozó számok azt 
mutatják, hogy a  2000—5000 munkást foglalkoztató 
üzemekben fordul elő a munkások számához viszo
nyítva a legkevesebb üzemi baLeset. Minél kisebb az 
üzemtannál több baleset fordul elő viszonylagosan. Az 
500—1000 munkást foglalkoztató telepeken a balesetek 
gyakorisága kétszer annyi, mint az előbbi kategóriá
ban, a  100-nál kevesebbet foglalkoztatóknál közei há
romszor annyi. Érdekes, hogy az 5000 munkavállalónál 
nagyobb létszámmal dolgozó gyáraknál a balesetek 
gyakorisága ismét növekszik. A balesetek súlyossága 
szerint vizsgálva az adatokat!, világosan megállapít

ható, hogy minél nagyobb az üzem, annál kevésbbé sú
lyosak a balesetek. A súlyosságot kifejező jelzőszám 
a 100-nál kisebb létszámú üzemeknél 4,51, a 100—500 
csoportban 3,62, az 500—1000 csoportban 2,56, a 2000— 
5000 csoportban 2,18, az ennél nagyobb üzemeknél pe
dig a jelzőszám 1,16-ra csökken.

Legtanulságosabbak azok az adatok, melyek arra 
mutatnak rá, hogy milyen nagy jelentőségük van az 
első segély nyújtási ismereteknek az üzemi balesetek 
kiküszöbölésénél és enyhítésénél. Minél nagyobb az 
első segély nyújtásában kiképzett személyek száma, 
annál kisebb a balesetek gyakorisága és súlyossága. 
Azoknál az üzemeknél, ahol az összes munkások meg
felelő kiképzést kaptak, csak negyedrész annyi baleset 
fordult elő, mint azoknál, ahol a munkásokat nem ké
pezték ki, a balesetek súlyossági jelzőszáma pedig 
csupán 0,06, szemben a 'megfelelő első segély oktatás 
nélkül dolgozó gyárak 1,41-es jelzőszámával. (Water 
Works Engineering, 1953. III. 201. old.)

B. K.
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Melegátszármaztatás szabad konvekciónál, gőzök lecsapódásánál, 
párolgásnál és forrásnál, zárt edények (konzervek), üvegtartályok 

melegítésénél és keverővei ellátott edényeknél (I)
S C H R O D T  I S T V Á N

Jelen dolgozatom folytatása a Magyar Ké
mikusok Lapja 1952. 8. számában 241—250 olda
lakon megjelent dolgozatomnak. Ennek következ
tében az ott fejtegetetteket ismerteknek tétele
zem fel.

Szabad konvekció

Szabad konvekció akkor lép fel, ha a légnemű, 
vagy cseppfolyós folyadék áramlását csak az 
okozza, hogy a melegátszármaztatás folytán hő
mérséklet különbségek lépnek fel a folyadékban, 
ami miatt fajsúlykülönbségek keletkeznek.

Amíg turbulens folyadék mozgásnál a csövek 
falain való melegátszármaztatásnál a Nu  tényezőt 
az Re és Pr tényezők függvényében lehetett a 
modelltörvény alapján előállítani

fajsúlyához, y 0-hoz képest mennyit növekszik, 
At a különbség a felület hőmérséklete és a felület
től nagyobb távolságban lévő közegrészek hőmér
séklete között, v a közeg anyagának kinematikai 
viszkozitása, továbbá a Pr tényező

Pr V T !  X=  — , v =  — , a = ------,a o cvy ( ? )

( 7YV̂ \ / 771̂ \— lés x ( —  ) fent-
mp) ' mp)

megadott értékeit helyettesítjük, a következő 
alakra jutunk.

V .
Pr =  —  =  —L_ =  Cpr]g 

a X X ( 8)

cPy
Nu  =  F  {Re, Pr) (1)

tehát

« =  \  F {Re, Pr), (2)

addig szabad konvekciónál a modelltörvény el
mélete szerint a Nusselt-tényező

Nu  =  x —j ,  (3)a

ahol x [—JfÜffL__j a melegátszármaztatási tényező 

a falból a közegbe, vagy fordítva, d (m) a csőát-
( JCQdl \

m ó 0q  ) a mozgó közeg melegveze

tési együtthatója.
Nu  =  F {Gr, Re) (4)

alakban állítható elő, mint a Gr és Re tényezők 
függvénye. Ebben az összefüggésben a Gr tényező, 
az úgynevezett Grashof-tényező

,, d3gBAtGr =  — , 5

hol d (m) a csőátmérő, vagy pedig ha nem csőről, 
hanem más testről van szó, annak jellemző mérete, 
pl. függőleges lemeznél annak magassága, l (m),
g | m I a nehézségi gyorsulás, fi a fajsúlyra 

\mp2)
vonatkozó tágulási együttható

dy
0 72 — 7. 91p = ------------= ------- ,7o Yo ( 6 )

az a szám, amely megadja, hogy ha az illető köze
get l°-kal felmelegítjük, annak faj súlya eredeti

Míg a szovjet, továbbá a német, osztrák 
skandináv és svájci irodalmak Pr tényezőt az előző, 
viszont az angolszász és francia irodalmak az 
utóbbi alakban idézik. A szovjet irodalom azért 
használja a Pr tényezőt a

Pr = —  (9a

alakban, mert a modelltörvényből való levezetés
nél így adódik ki, míg a nyugatiak egy lépéssel 
tovább, már kifejtett alakban használják.

*A fizika általános hőtani részében a térfogat 
tágulási együtthatót szokták bevezetni. Mint a követ
kezőkben ki fogom mutatni, atérfogat és fajsúlytágulási 
együtthatók egymástól különböznek. A térfogat tágu
lási együtthatót a következőképpen értelmezzük.

Legyen a folyadék vagy géz fajtérfogata <°-nál 
v é s  i +  dí°-nál v  +  dv. Ha a közeg hőfoka í°-ról 
t +  dí°-ra változik, akkor a fajtérfogat v  helyett 
v  +  d v  lesz. A térfogat tágulási együttható f)d t, í°-nál

dv  

91
Pv.t =  ■

v

Mint láttuk a fajsúly tágulási együttható volt
d y

~~dt~
Pv.t — -y

A két együttható /3,, t és f j y t általában különbözik 
egymástól. Például alkalmazzuk a fenti definíciót a 
Clapeyron egyenletre.

p v  =  R T  
kg

Ebben az egyenletben p ------a nyomás, R  a gáz-m2
állandó, T ° K  az abszolút hőmérséklet. Ebből

R T

V
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és így a térfogat tágulási együttható pv>t 
dv R
8 T p 1

Pv =  ’---- R T
P

T

Viszont a fenti egyenletből a fajsúly, y  
V

y  R T  ’
ebből :

dy p
~ dT  ~  R T 2

és a faj súly tágulási együttható
dy

~dt~ 1

tehát a kettő egymástól előjelben különbözik. Más
képpen áll a helyzet, ha a térfogat és fajsúlytágulási 
együttható nem az illető í° hőfoknál fellépő faj tér
fogatra v vagy fajsúlyra y  hanem a t% hőfoknál fellépő 
fajsúlyra ill. fajtérfogatra vonatkoztatjuk. Ebben az 
esetben a térfogattágulási együttható í; hőfokra pvo (o

dv

a fajsúlytágulási együttható pedig

« _  1 v«Py.to — y, •T v
A kettő között tehát a következő összefüggés áll

fenn.
Pv, tt> — Py.to ( )\v n )

Látható ebből, hogy a kettő nagyon különbözik 
egymástól, helyesebb tehát, ha, mint ez a hőközléstan- 
ban történik, mindjárt a térfogattágulási együtthatót 
vezetjük be és azzal számolunk.

Ezekben a képletekben a — ------ a közegCj>y
anyagának hőmérsékletvezető képessége, ahol

( Icccl 1/ \ ̂ op j a közeg állandó nyomásra vonatkozó 

fajmelege és y  a közeg fajsúlya.

A kutatások arra az eredményre vezettek, 
hogy a Nu  tényező nem a Gr és Pr tényezők függ
vénye, hanem csak azok szorzatáé, tehát a 
(Gr •Pr) szorzatáé. Ez két független változó külön
leges függvénye, ahol a függvényt jellemző egyen
letben a két független változó kizárólag a kettő 
szorzata alakjában fordul elő.*

PvQ.tO - “ >«0
viszont a fajsúlytágulási együttható Py.to

dyt
~ dT

Py.to  — .
Yo

Látható ebből, hogy a fajsúlytágulási együttható 
í„-re vontakoztatva

dv
8 t v v

Pv, to — . • ~  Pv.t >v va
a térfogattágulási együttható pedig 

dy

a _  dt Y _ fl «oPy.to —  '  —  Pr.t —  Py.t
Y Yo Yo V

Ezeket a képleteket a Clapeyron-féle egyenletre 
vonatkoztatva látható, hogy a térfogattágulási együtt
ható pv (o gázoknál 1° hőfokra

1 v

* Például z változó x és y változók függvénye 
lehet adott esetben ilyen alakú

2y sin x — cos y
2 = -------- to------------(10)

Ezekben a z változó külön-külön más és más 
összetételben függ a j  és y változóktól. Ellenben 
például

5 (x • yY —  32 (x ■ y) cos (x ■ y)
Z = --------------------------------------------;-------- j - ------------------------------------------ ( 1 1 )sin (xy)

alaknál az x és y változók kizárólag
(x ■ y) 12

alakban fordulnak elő. Matematikailag ez a fenti mód- 
don fejezhető ki.

így a kutatások mai állása szerint a Nu  
tényezőt

N u = c (G r-P r )n (13)
egyetlen változó a (Gr-Pr) szorzat függvényében 
kísérlik meg előállítani.

Ezen a téren úgy a szovjet, mint a nyugati 
kutatás hatvány alakjában próbálta meg a kísér
leti eredmények matematikai formula alakjában 
való ábrázolását. A szovjet kutatás a leningrád 
melegátszármaztatási intézetben a szovjet Aka-

1. ábra. Szabad konvekció vízszintes csöveknél.
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démia megbízásából folyt és eredménye a követ
kező :

Hivatkozom f. évi VI. hó 19-én a Hőgazdál
kodási Tudományos Egyesületben tartott előadá
somon hangoztatottakra, hogy tudniillik a szovjet 
kutatás végig vizsgálta a melegátszármaztatás 
egész területét.

Abban az esetben, ha a nyugati irodalomban 
eredményeket talált, azt soha nem vette át anél
kül, hogy a kísérleteket saját kutató intézeteiben 
újólag el ne végeztette volna. A tapasztalatom 
erre vonatkozólag az, hogy ahol a Szovjet Akadé
miának a melegátszármaztatás terén közzétett 
kísérleti eredményei és formulái vannak, azok 
jobbak és megbízhatóbbak, mint a nyugati ered
mények, mert újabbak és igen nagy gondot fordí
tottak a helyes közelítő formuláknak a kísérleti 
eredményekhez való jó illeszkedésére.

Szabad konvekció vízszintes hengerből, csőből 
az azt körülvevő közegbe való melegszármaztatás

nál

Mac Adams erre az esetre a következő össze
függést ajánlja :

Nu =  0,53 (Gr-Pr)1/* (14)
Az összefüggésben a Gr tényezőt a következő

képpen is írhatjuk :
P9 (15)

Ezek közül az első, Pg csak a közeg anya

gától és fizikai állapotától függ, a második, 
l3At pedig az átmérő, vagy más jellemző méret har
madik hatványa és a már tárgyalt hőmérséklet
különbség szorzata.

A fizikai tényezőket úgy a Szovjet, mint a 
nyugati előírás szerint az úgynevezett ideális határ
réteg th hőmérsékletén kell számítani.

th =  0,5 (tf -f fc) (16)
ahol ti a határfal külső felületének hőmérséklete 
és tk a közeg hőmérséklete a melegátszármaztató 
felülettől, pl. csőtől távol.

A számítások a legkönnyebben keresztül- 
vihetők a szovjet számítási módnál, amelyik a kö
vetkező könnyen kezelhető összefüggést ajánlja 
oly módon, hogy az összes előforduló fizikai ténye
zők a hőmérséklet függvényében ki vannak szá
mítva és az alább látható táblázatból emelhetők ki.

1. Vékony hengerekre, amennyiben
10~3<GV.jPr<5.102, (17)

a melegátszármaztatási tényező

a 75 -A x [ At
l5(mm)' (18)

/ 8

Ebben az összefüggésben az A x tényezőt az 
alábbi táblázatban adom meg a hőmérséklet függ
vényében, levegőre és vízre ; l a kérdéses henger 
átmérője.

2 .
nyiben

Cső és gömb levegőben és vízben. Ameny- 

5 • 102<GVPr<2 • 107 ;

a =  5,62 A 2

és amennyiben
2 • 107< Gr Pr a — A 3At't3 (20)

A vonatkozó A x, A 2, A 3 állandók különféle 
hőmérsékletnél megadott értékeit az alábbi táblá
zatok tüntetik fel.

I. táblázat
Kirpicsev után, szabad konvekciőnál levegőnél a A v 

A 2, A 3 tényezőkre

t„°C 0 50 100 2 0 0 300 500 1000

Ai 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30 0,32 0,35

A 2 1,22 1,14 1,09 1,05 0,95 0,85 0,70

A s 1,45 1,27 1,14 0,97 0,85 0,7 0,46

2. táblázat
Kirpicsev után szabad konvekciőnál víznél a A v A 2, A 3 

tényezőkre

t/c 0 20 40 60 80 100 150 200

A t 8 11,3 13,5 15,1 16,3 17,2 18,7 19,4

60 96 128 153 176 195 235 262

A 3 88 170 250 312 366 414 522 614

Melegátszármaztatás szabad konvekciónál 
függőleges lemezeknél

Mc Adams a (Gr-Pr) szorzat alább megadott 
értékhatárai között a következő összefüggést 
ajánlja :
10 4< •Gr-Pr< 109 ; Nu  =  0,53 (GYPr)0'23

( 21 )

Levegőnél egyszerűsített képletet ajánl és 
pedig amennyiben a függőleges lemez magas
sága L,

L > 0,3 ; 
viszont, ha

/ kcal 
X l m2 -ó • °C

a =  1,535 (At °C)0'25 (22)

L<  0,3 ;
\ / At °C \°-25 (23)

Ebből látható, hogy hogyan kell értelmezni, 
hogy 30 cm magasságig függ a értéke a lemez 
magasságától, azon túl pedig független.

Levegőre vízszintes lemeznél és felfelé irá
nyuló melegátszármaztatásnál Mc Adams a kö
vetkező egyszerűsített képletet ajánlja :

a — 2,16 (At (24)
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Lefelé irányuló melegátszármaztatásnál
a =  1,135 (A t °C')1/4 (25)

Mindezekben az összefüggésekben A t  ° C  a hő
mérsékletkülönbség, a lemez felülete és a levegő 
középhőmérséklete között.

A fenti egyszerűsített összefüggések 60 C° 
lemezhőmérsékletnél vannak számítva és attól 
különböző hőmérsékleteknél nem érvényesek és 
akkor a (14) általános összefüggésekre kell vissza
térni.

Melegátszármaztatás szabad konvekciónál 
függőleges csöveknél

Ha ezek több mint 30 cm magasak, levegőnél 
a következő egyenletből számítható :

A t  ° C  y/. 
d  ( m )  )

(26)

ahol d  (m ) a cső külső átmérője. Ha a cső hőmér
séklete nem 60°, az eredeti képletre kell vissza
térni.

Hosszú hengerekre akár függőlegesek, akár 
vízszintesek a „Refrigerating data book“ levegő
nél a következőket ajánlja :

« =  0,938 á t  °G  y/< 
d  (m ) / (27)

Braun-Marco a 13 alatt megadott összefüg
gést ajánlja az ott megadott n  kitevővel, de a 
c tényezőt különféle tárgyaknál és különféle 
( G r  P r )  szorzatoknál a következő tábázat sze
rint kell választani.

3. táblázat
c tényező (G r ■ P r )  különféle értékeinél

103 <  (Gr ■ Pr) <  109 (Gr ■ Pr) >  109

Függőleges lemeznél . 
Hosszú függőleges

0,55 0,19

hengernél ..............
Vízszintes lemeznél, ha 

a konvekció felfelé

0,45—0,53 0,11—0,13

irányul ..................
Vízszintes lemeznél, ha 

a konvekció lefelé

0,71 0,17

irányul .................. 0,35 0,08
Gömbnél .................. 0,53

Az általános képletekben G r  tényezőnél a 
hosszúsági méret a következő : vízszintes csövek
nél d  (m ) átmérő, függőleges lemezeknél és csövek
nél a magasság, más alakú testeknél a következő 
képletből számítható :

gömbnél pedig
1
L

(28)

(29)

r a sugár. Itt Lv a legnagyobb függőleges, L\ a leg
nagyobb vízszintes méret.

P é l d a .  Legyen függőleges gőzvezető cső át
mérője 100 mm, magassága 4 m, a fal hőmérsék

lete tf =  170° és a levegő középhőmérséklete 30° 
a határréteg hőmérséklete fe Mihejev szerint.

th =  0,5 (170 +  30) =  100° (30)
Meg kell határozni az átadott meleget, az at hő
átadási tényezőt és a lecsapódott gőz súlyát.

A fizikai állandók
k  =  0,0263 k c a l

m - ó - ° C

( 77? 2 v
— );  Pr =  0,72,

ebből a Grashof tényező
G r  p d zg A t  =

v2
1

373
(0;1)3 (9,81) (140) 

(2,37)2
=  (6,58) (10«),

(101») =

(31)

(32)
ebből a (Gr-Pr) szorzat

(6,58) (10«) (0,72) =  (4,74) (10«) (33)
A táblázatból a c és n  együtthatók

c =  0,54 ; n  =  0,25 (34)
Mindezek segélyével a N u  jellemző tört 

N u  =  (0,54) (Gr-Pr)0-25 =  (0,54) [(4,74) (10«)]/4 =  
=  25,2 (35)

amiből a hőátadási tényező
N u k  (25,2) (0,0363)

d

=  6,63

0,1 
k c a l  

m2-ó- °G.
(35a)

Ugyanezt a szovjet módszer szerint kiszá
mítva a (19) képletből az A 2 tényező

A 2 =  1,09 (36)

■<>-«» ( ^ f  -
/ k c a l  \

~ 6,04 (m2-ó-0u)' (37)

Látható, hogy az eltérés a két képlet között 
egész jelentéktelen.

Azt is megállapíthatjuk, hogy a Szovjet Aka
démia módszere, amellyel az összes fizikai állapot
tól függő anyagi tényezőket egyetlen A  tényezővé 
foglalta össze, egyszerűen és gyorsan kifogástalan 
eredményre vezet. Ez a 1. és 2. táblázatok adatai
nak áttekintéséből várható is volt, mert az ott 
megadott hőmérsékleti intervallumok mellett az 
értékek aránylag olyan keveset változnak, hogy 
interpolálásuk nem vezethet helytelen eredményre.

Végül kiszámítható az egész átadott meleg 
Q  =  ocF ( ti — tk) =  (6,64) (3,14) (0,1) (4) [(140) =

=  1170- k c a l

ó
(38)

Összehasonlításul ugyanezekre az adatokra 
kiszámítottam a Mc Adams-féle (14) számú össze
függésből az a tényezőt

“ =  °-53X ( « ’•■-P’V 4 -  «-5 b " x » c )- (39)
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ugyancsak azt a tényezőt a Braun—Marco össze
függésből

a =  0 , « - í - ( G r V /4 =  5,4 (40)

Az eredmények nem nagyon térnek el, de 
részemről a mondottak alapján a Szovjet Aka
démia összefüggéseit ajánlhatom számításokra. 
Tapasztalataim alapján ismét csak hangsúlyozha
tom, hogy azoknál a folyamatoknál, ahol a Szovjet 
Akadémia ilyen táblázatos összefüggést az egész 
Szovjetunió területére nézve kiadott, jobban meg
felelt a tapasztalati adatoknak, mint a nyugat 
számítási módszerek.

Gőzök lecsapódása

A gőzök lecsapódásának kérdésével az újabb 
irodalomban Nusseit-től kezdve sokan foglalkoztak. 
A szovjet irodalom nagyon beható vizsgálatokat 
végeztetett kísérleti intézeteiben és ezekre vonat
kozólag igen jól használható táblázatokat is tett 
közzé. Ezért először a szovjet irodalom eredmé
nyeit tárgyalom. A szovjet szerzők a kondenzáció 
tárgyalásánál a már ismertetett Nués Pr tényező
kön kívül mégkét jellemző törtet használnak. Ezek 
közül a Galilei, Ga

G a = ^ - ,  (41)

( Tíí“ \------) a nehézségi gyorsulás, l (m ) a jel-
mp 1

lemző hossz, v (------) a kinematikai viszkozitás,V mv /mp
továbbá a kondenzációs tényező

rk =cAt’ (42)

( kcal •,
——J a folyadék párolgási melege a le

csapódás hőmérsékletén és At° C a hőmérséklet
különbség a fal és a környező gőz között, amelyből 
a lecsapódás végbemegy. Végül c állandó szám, 
melv függőleges csöveknél c =  1,15 és horizontáli
soknál 0,72.

A l (m) jellemző szám, hosszúság, függőleges 
csöveknél a cső magassága, vízszintes csöveknél 
a cső átmérője.

Az orosz kutatások főleg Voszkreszencov ne
véhez fűződnek. (Szovjet Tudományos Akadémia 
közleményei 1948. 7. sz. 1023 old.)

Az ajánlott összefüggés
Nu =  c {Ga, Pr, k)0>25 (43)

a kísérletekhez a 2. ábrán feltüntetett diagrammot 
adják. Az ábrán két ajánlott vonal van 1-gyel jel-
zett- függőleges, a 2-vel jelzett vízszintes csövekre.

Az általános összefüggés
Nu =  c {Ga, Pr, &)°>25 ;

Ga-Pr-k = gl\  , vacAt (44)

vízszintes csövekre
Nu =  0,72 {Ga-Pr-kfW (45)

függőleges csövekre pedig amíg
Ga-Pr-k<10{5 (46)

az összefüggés
Nu =  (1,15) (Ga-Pr-kf '25 (47)

viszont ha
Ga-Pr-ky 10'5 (48)

az összefüggés
Nu =  0,068 (Ga-Pr-kfI3 (49)

A szovjet kutatásoknál szokásos módon szá-
mításra a következő alakot vezetik be :

/ kcal \ 
\m2-ó- 0CJ

4

4 _______________  ’

ahol ti a párák és tj a fal hőmérséklete. A

(50)

4

fizikai tényezőktől függő kifejezés, mely lényegé
ben a hőmérséklet függvénye a következő hőmér
séklet mellett ajánlják számítani:

h — 0,5 (ti +  tf) (52)
Vízre a hőmérséklet függvényében megadják

4 __

a 3. ábrán a fenti képletben szereplő ][r és b

te*
3. ábra. Hőmérséklettől függő fizikai tényezők víznél, 

a lecsapódási hőátadás kiszámításához.

(k
ca

l/k
g)
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függvényeket a |/r függvényt att, a párák feszült
ségénél a másikat az előbb említett középhőmér
sékleten kell számítani. Ezekre a tényezőkre vonat
kozólag víznél a következő táblázatot adják meg.

Az abszcissza a hőmérsékletkülönbség a párák és 
a fal között, az ordináta pedig az óránként és 
m--ként átadott meleg.

Ez annyit jelent, hogy ha túlhevített gőz 
odáig hűl, hogy tényleg lecsapódás történik, több

4. táblázat
Vízgőz lecsapódásnál szerepet játszó tényezők 

szovjet kutatás alapján

t cc V k g /Cni 4
V T 1 0 ~ 3 A

0 0,006 4,93 1,21
20 0,024 4,91 1.48
40 0,075 4,90 1,71
60 0,203 4,88 1,91
80 0,483 4,85 2,07

100 1,03 4,82 2,20
120 2,03 4,80 2,30
140 3,69 4,76 2,37
160 6,30 4,73 2,40
180 10,23 4,60 2,42
200 15,86 4,64 2,43
220 23,70 4,60 2,41
240 34,14 4,52 2,40
260 47,87 4,46 2,30
280 65,46 4,88 2,21
300 87,61 4,27 2,10
320 115,1 4,13 1.95
340 149,0 3,95 1,74
360 190,4 3,62 1.44

A szovjet kutatás vizsgálat tárgyává tette az 
áramlási sebességeknek a feszültség függvényében 
a lecsapódásra való befolyását. A 4. ábra

♦
y /

oé _

75 50 IS  0 25 50 75

f e l f e lé  *  wm/mp ”  le fe lé

4. ábra. Hőátadási tényezők olyan esetben, ha a víz
gőz felfelé vagy lefelé áramlik.

0—75 m/mp pára sebességeknél megadja, hogy a 
hőátadási tényező an hányszorosa a nyugvó párák 
esetén fellépő hőátadási tényezőnek. Az ábra
—  viszonyt adja meg a n [ ^—\ sebesség függ
ős ‘ 1 mp /

vényében 0,1, 1 és 5 at állandó nyomásoknál. Az 
ábra azt is feltünteti, hogy a páramozgás felfelé 
vagy lefelé irányul, mert a viszonyok a két esetben 
különbözőek.

Túlhevített gőzök lecsapódására vonatkozó
lag az 5. ábrán közlöm a szovjet kutatók diagramm
ját, melyből megállapítható, hogy a túlhevített 
gőzökből való lecsapódás magasabban fekszik.

0 ’0 20 30 C* 40
tj'tw

5. ábra. Hőátadás túlhevített és telített vízgőznél.

meleget ad le, mintha telített gőz csapódik le. 
Amíg azonban a gőz túlhevített melegátszármaz
tatása a gázokéhoz hasonlóan alacsonyabb, mint 
telített gőznél, először telített gőzzé kell válnia és 
csak azután kezdődik a lecsapódás a hűtés alkal
mával.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

V*9
6. ábra. Höátadási tényezők meghatározása, 

ha a vízgőzben levegő is van.

A 6. ábrán másik fontosszovjetkutatás van fel
tüntetve, amely a hőátadási tényezőt adja meg 
olyan esetben, ha levegő és gőz keverék van jelen.
Az abszcissza a kettő faj súlyának viszonya - az

yg
ordináta a levegő jelenlétében való hőátadási 
tényező viszonya, ahhoz a hőátadási tényezőhöz 
képest, a, ha a levegő nincs jelen. Minél több a
levegő a keverékben, tehát minél nagyobb a —

yii
viszony, annál kisebb lesz a hőátadási tényező.

Lecsapódás csőkötegeken

A szovjet kutatás elsősorban megkülönböz
teti az eltolt és az el nem tolt csőkötegeket (7. 
ábra). Végül azt, hogy a függőlegeshez képest 
hogyan állnak és pedig a függőlegessel bezárt <p szög 
függvényében. A 8. ábra megadja a csőkötegeken
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fellépő hőátadási tényező an viszonyát ahhoz a hő
átadási tényezőhöz, a, amely különálló csöveknél 
lép fel.

7. ábra. Csőkötegek elrendezése kondenzátoroknál:
a) el nem tolt csőköteg';
b) eltolt csőköteg;
c) Ginabat elrendezés.

Tehát a vízszintes csövön a lecsapódás 70 %- 
kai nagyobb, mint függőleges csőnél.

A szovjet kutatás szerint különféle víztől el
térő anyagok lecsapódásánál vissza kell térni a 
(43) egyenletre.

A következő hozzávetőleges arányszámokat 
adják meg : ha 1 at-os vízgőznél a lecsapódást 
100%-nak vesszük, ugyanolyan viszonyok között 
salétromsavnál 80%, ammóniáknál 70%, alkohol
nál 25% és benzolnál 20% lesz a lecsapódás.

A nyugati irodalomban Mc Adams a telített 
gőzök lecsapódásánál fellépő melegátszármazta
tásnál N  párhuzamosan vízszintes cső esetében, 
melyek függőlegesen egymás mellett vannak el
rendezve, a következő összefüggést ajánlja :

A diagrammon az abszcissza a sorok száma,
az ordináta pedig az e =  — viszony.

x

nr °td / y°rao \'L
X V X N r j A t  )

( kg \
3-J

a fajsúly, g a nehézségi gyorsulás, r { ^ - )

a párolgási meleg, d (m) a csőátmérő.
A lecsapódás folyadék melegvezetésitényezője

X (■__a kondenzált anyag dinamikai visz-

kozitása rt (— ) a hőmérsékletkülönbséga cső-

fal és a gáz középhőmérséklete között At. Más 
alakban

(56)
8. ábra. Höátadási tényezők meghatározása csőkötegek

nél, az egy csőnél fellépő hőátadáshoz viszonyítva.

Vízszintes és függőleges csöveknél a meleg- 
átszármaztatás viszonya

CC1> 
X ,

0,72
1.15

H
d (53)

hol H(m) a függőleges cső magassága és d (m) 
a vízszintes cső átmérője.

Példa. Legyen H =  1 (m) és d =  0,2 (m), úgy

X f

0,72
1,115

100 =  1-7. (54)

y b d 3 у/,

L  n o* ?  V
“ Х _ 0 '95у « '

ahol a cső hossza L  (m), az óránkénti lecsapódott 
folyadék, súlya Q. Mind a két (55) és (56) kifejezés 
dimenziónélküli.

Ugyanezeket az összefüggéseket találhatjuk 
meg a 129. oldalon 9—1 szám alatt Braunnál és a 
62. oldalon 38 alatt Stoewernél.

Aszerint, hogy A t0C a határrétegen át létre-
(
fog'
—

a cső mellett legalul 1 óra alatt lefolyt folyadék 
súlya, lehet az első vagy második kifejezést hasz
nálni.

M Ű S Z A K I  S Z E M L E

A rákveszély a szerves-festék iparban

A rákosodási folyamatok elterjedtségének meg
állapítására a szerves-festék iparban végzett újabb 
vizsgálatok sem mutatnak kedvező képet. Egy gyárban 
végzett kór-keletkeizési vizsgálatok szerint 137 rákos 
esetből 31-et a benzldin-gyártás okozott, 38 a /S-naftil- 
amintól, 27 az anilintól, 11 a toluidintól, 2 az a-naftil- 
amintól eredt. A többi esetben a rákot okozó szerves 
vegyületet nem lehetett kétséges kizáróan megállapí
tani. Egy másik szerves-festék üzemben 200 dolgozó
nál végeztek szűrővizsgálatot, a  vörös-vérsejt jelen

létét keresve a vizeletben és piramidon-reakciót vé
gezve. A pozitív esetek száma 28 volt; a cisztoszkópiai 
vizsgálatok 5 esetben mutatták ki a húgyutaknak rákos 
elváltozását, 4 másik esetben a nyálkahártya alatti ré
tegek abnormális képet mutattak, ami kezdő rákos 
állapotnak tekinthető. A régebben végzett ilyirányú 
vizsgálatok egy gyárban igen kedvező eredményhez 
vezettek, mert a vizsgálatok alapján a gyár műszaki 
embereinek sikerült a benzidin gyártását és tovább- 
feldolgozását úgy átalakítani, hogy 6 év óta újabb rá
kosodási esetet a húgyutaknál kimutatni nem sikerült. 
(Le Médecin d’Usine, 1952. 9. sz. 507. old.)
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Műszaki szemle
Új készülék a részecskenagyság eloszlásának gyors 

analizálására

Az eszköz finom eloszlású porok részeeskenagyság 
eloszlásának vizsgálatára szolgál. Segítségével több 
billió részecske számolható meg, kb. egy óra alatt, 
± 3 %  pontossággal. Neve : mikromerográf. A meg
határozás úgy történik, hogy 0,1 g poranyagot (ré
szecskenagyság 1— 100 mikron között) levegőben disz- 
pergálunk és a nehézségi erő hatása alatt ülepedni 
hagyjuk egy csőben. A cső alján nagyon érzékeny 
mérleg van, amely a leülepedett részecskék összes 
súlyát méri. Ugyanakkor egy regisztrálió műszer 
grafikonszerűen folytonosan feljegyzi a súlyszaporula
tot. Ebből az eloszlás kiszámítható. A műszer hasz
nálati területei : festékiparban, cementiparban, por
kohászatban, azonkívül gyógyszerek, kerámiai és koz
metikai áruk minőségi ellenőrzésénél. A műszer három 
alapvetően fontos részből áll : porbeadagoló-, ülepítő- 
és mérőrendszerből. A beadagoláshoz magasnyomású 
nitrogént használunk, mely a dezagglomerátor-nyíláson 
átvive, a port részecskéire diszpergálja. Innen a disz- 
pergált anyag az alumíniumból készített, höizolált 
ülepítőoszlopba jut, amelynek alján lévő automata
mérleg a súlyszaporulatot az idő függvényeként jegyzi 
fel. Mivel Stokes törvénye értelmében az ülepedés ideje 
arányos a részecske átmérőjével és a sűrűség négyzet
gyökével, minden adat rendelkezésre áll, ha a sűrűséget 
még mikrométerrel meghatározzuk. Egy meghatározás 
ideje kb. 15. perc.

Chem. and Eng. News. 31. köt. 27. szám, 2806. 
old. (1953.).

Borban lévő antibiotikum

Cézártól egészen Napóleonig a hadseregekben 
aránylag kevés volt a bélmegbetegedés, holott éppen 
Európa földközi-tenger-melléki és nyugati részein az 
ilyen betegségek igen elterjedtek. Ennek oka John 
Gardner kaliforniai kutató szerint az, hogy a had
seregben nagyon sok bort fogyasztottak ; sikerült is 
2-—6 heti időtartamon át fermentált vörösborból egy 
antibaktériális hatású anyagot izolálnia, amely négy 
baktériumfajt gátol (Escherichia Coli, Staphylococcus 
aureus, Bacillus megatherium, Pseudomonas aeruginosa). 
Hatása penicillinhez viszonyítva gyenge, viszont az 
anyag még erősen szennyezett. Állatkísérleteken még 
nem vizsgálták a baktériumellenes hatást.

Chem. and Eng. News. 31. köt. (1953.), 3544. old.

Szerves oldószerek megőrzésére használt hűtőszekrény 
robbanása

Egy hűtőszekrény váratlanul felrobbant, 30 má
sodpercen belül egy kisebb és egy nagyobb robbanás 
tö r té n t; a szekrény teljesen tönkrement. A robbanás 
oka valószínűleg az volt, hogy a termoregulátor szikrája 
rosszul lezárt edényből eltávozó oldószergőzöket fel
robbantotta, ez a robbanás összetörte a többi edényeket 
és így következett be a nagyobb explózió. Következ
tetés : a hűtőszekrények elektromos kapcsoló beren
dezése szikramentes legyen.

Chem. and Eng. News. 31. köt (1953.), 3320. old.

Hírek
Október 24-én, a Nehézipari Minisztériummal és 

a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetével közös rendezés
ben ankétot tartottunk „Egyenletes ütemes termelés 
a vegyiparban“ címmel. Az ankét igen nagy érdeklődés 
mellett, több mint 200 résztvevővel folyt le. Az előadást 
Bontó László elvtárs tarto tta , utána vita volt.

Az ankét részletes ismertetésére januári számunk
ban visszatérünk.

*

Az Egyesület Elnöksége október 20-i ülésén 
értékelte a debreceni Szerves kómái Konferenciát. 
Megállapította, hogy mind az előadások színvonala, 
mind pedig a vitaszellem erősödése tekintetében a 
tavalyi konferenciához képest, fejlődést m utatott. 
Néhány előadástól eltekintve, az előadások értékesek, 
önálló kutatási eredményekről számoltak be. Az Elnök
ség úgy határozott, hogy a szervezésben és előkészítés
ben jó munkát végzett kartársakat könyv- és egyéb 
jutalomban részesíti.

Határozatot fogadott el az Elnökség az 1954. 
évben rendezendő konferencia kérdésében is. Szín
helyül Veszprémet, tárgyul pedig fizikai kémiai önálló 
tudományos beszámolók tartását, és egy technológiai

szekció rendezését fogadta el. Előrelátható időpont : 
1954. augusztus vége.

*

A Nehézipari Minisztérium megbízta Egyesüle
tünket, hogy kb. 100 — a vegyiparban keletkező —— 
melléktermék és hulladék hasznosítására javaslatot 
dolgozzunk ki. A szakosztályok titkárai felosztották 
a területet, és december havi ülésükre javaslatot készí
tenek az egyes anyagok hasznosítására.

*
Munkavédelmi bizottság kezdte meg működését 

Egyesületünkben. Célul tűzte ki, hogy felülvizsgálja 
egyes nagy vegyészeti gyáraink munkavédelmi elő
írásait technológia szempontból. A munkába bevontuk 
a Munkaegészségügyi Intézetet is.

Jól sikerült klubestet rendezett Oktatási Szak
osztályunk, a tavaly végzett, fiatal vegyészek tapasz
talatcseréje tárgyban. Megvitatták, hogy hogyan hasz
nosítják munkájuk közben a tanidtakat, és mi az, ami 
véleményük szerint az egyetemi oktatásból hiányzik 
ahhoz, hogy munkájukat jól végezhessék.

Felelős szerkesztő: Dr. Magyar Károly. — Felelős kiadó: a Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat vezérigazgatója 
21353/LD02 - Révai-nyomda Budapest V. Vadász-nt.ca 16. Felelős: Nyáry Dezső. — Megjelent: 16 példányban
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Adatok a nagylengyeli ásványolaj fölhasználásához
Bitumcnpirolizis és anódmassza vizsgálatok

V A R G A  J Ó Z S E F ,  V A J T A  L Á S Z L Ó ,  D O B O S  D E Z S Ő ,  R O Z M A N I T H  A N T A L  és H E G E D Ű S  Z O L T Á N

A nagy’engyeli ásványolaj fokozott felhasz- 
ná'ása egyike a népgazdaság legfontosabb kérdé
seinek. Különösen a nagymennyiségű bitumen 
alkalmazási területének kiszélesítése sürgős fel
adat. A bitumen útépítésben, építőiparban, lakk- 
iparban, és fedéllemezgyártásban történő fe’hasz- 
nálásán kívül felmerült a belőle előállítható koksz 
anódmasszaként való alkalmazási lehetőségének 
kérdése.

Az anódmasszával kapcsolatos hazai minőségi 
előírások (timföld elektrolízis esetén) az ipari 
tapasztalatok szerint néhány vonatkozásban túl
ságosan szigorúak. Elsősorban a kéntartalom és a 
hamutartalom előírt értékei különös jelentősé
gűek, a nagylengyeli kőolaj nagy kén (3,37%1) 
és hamutartalma (vanádium 82 mg/kg) követ
keztében.

Mivel a kéntartalom hatását tudományos kí
sérletekkel még nem tisztázták teljes mértékben, 
érdemesnek látszott a kérdést részletes vizsgálat 
tárgyává tenni és nagyobb kéntartalmú anód
szénből anódmasszát készítve próbaelektrolízist 
végezni.

A megengedhetőnél nagyobb mennyiségű kén 
jelenléte esetén kénapasztás szükséges. A koksz 
kéntartalmának ilyen csökkentésére irányuló el
járások ismeretesek, sőt a legújabb irodalmi köz
lések szerint2 nem látszik megvalósíthatatlannak 
olyan módszer kidolgozása, mely a kéncsökken
tést ásványolajüzemekben gazdaságosan oldja 
meg. Az ammóniával történő csökkentésen kívül 
elsősorban a telítetlen szénhidrogének alkalma
zása ígér sikert.

Ismeretes, hogy egyes természetes aszfalt
féleségekben és aszfaltbázisú kőolajokban a hamu
komponensek jelentékeny mennyiségű vanádiu- 
mot tartalmaznak.3 Ilyen irányú vizsgálatok ha
zánkban a Veszprémi Vegyipari Egyetem Általá

1 Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet. 
Kerényi Ervin—Zakar Pál : A magyar ásványolajok 
vizsgálata.

2 S. K. Sabott and W. C. Schafer. Removal, of 
Sulphur írom Petr. Coke. Quart. Colorado School 
Mine 47, No. 3. (1952).

3 Davis A. Skinner : Dér Chemische Zustand von 
Vanadium in Rohröl aus dem Santa Maria-Tal ; Erdői
u. Kohlé 5. 124. (1952).

nos és Szervetlen Kémiai Tanszékén folynak és 
az általuk rendelkezésünkre bocsátott adatok 
alapján vázoljuk a vanádiumtartalom kérdését.

A nagylengyeli kőolaj hamukomponenseinek 
mennyisége 280 mg/kg, melynek közelítőleg 50%-a 
a vanádiumpentoxid. A hamukomponensek az 
aszfalténekhez kötődnek és gyakorlatilag teljes 
mennyiségben a maradékba kerülnek.

Az üzemi atmoszférikus és vákuum-desztil- 
láció, valamint a bitumen pirolízis anyagmérlegé
nek ismeretében a kapott koksz, hamu és ezen 
belül vanádiumtartalma kiszámítható. Amennyi
ben a rendszerbe kívülről nem jut hamukompo
nens, nagy transzferhőfok esetén 45%-os bitumen
hozamra számolva, ha a pirolízis során 30% 
petrol-kokszot kapunk, a dúsulás 7,4-szeres, azaz 
a petrolkoksz hamutartalma 0,20—0,21%, a 
vanádiumtartalom pedig 550—600 mg/kg koksz.

Varga József, Polinszky Károly Kémiai Tech
nológiai könyvének Szakái Pál által írt Alumí
nium fejezete szerint4 az alumínium elektrolízisnél 
100 kg alumíniumra kb. 50 kg anód fogy. Az 
anódszén hamutartalmára vonatkozó kikötések 
a következők :

hamu max...............................  0,5—1,0%
ebből Fe20 3 max.................... 0,2%
Si02 max.................................. 0,2%

Jó minőségű alumínium nem tartalmazhat 
0,02%-nál több vanádiumot.

Az ásványolaj hamu- és vanádiumtartalmá- 
nak és a kokszosítás folyamata alatti dúsulásának 
ismeretében, feltételezve, hogy a vanádium az 
anódból teljes mennyiségben az alumíniumba ke
rül, az alumínium vanádiumtartalma 0,03% lesz. 
Mivel ez a feltételezés számos ok miatt (oxidáció, 
anódporlódás stb.) vitatható, célszerűnek lát
szott kísérleti elektrolízissel ellenőrizni a vaná- 
dium-mérleget. A kérdés jelentőségét növeli áz, 
hogy az elektrolizálandó timföld is tartalmazhat 
kis mennyiségű vanádiumot (és titánt), mely az

4 Varga József—Polinszky Károly : Kémiai tech
nológia II. K. 99—101 old.
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alumíniumba kerülve elektromos sajátságait ká
rosan befolyásolja.5

Célul az előzőekben vázolt indokok alapján 
a nagylengyeli nyersolajból előállított bitumen 
pirolízisét, a kapott koksz anódmasszaként való 
felhasználását és a kapott alumínium vizsgálatát 
tűztük ki.

Pirolízis és a pirolízis termékei

A pirolízist vasreaktorban végeztük folya
matos bitumen-betáp'á ássál. A készülék az 1. áb
rán látható. A samottbélésű izzítókemencébe he
lyeztük el a 800 ml-es vasreaktort, ehhez csatla-

1. ábra.

kozott a bitumentartály, me’yet gázlánggal mele
gítettünk. A koksz a reaktorban vált le, a krakk- 
termékek pedig kilépve, a hűtőn keresztül szedő
edénybe jutottak. A reaktor fűtése kéziszabályo
zású elektromos izzítókemencével történt.

A pirolízist 400—650 C° között végeztük. 
Az optimális hőfok 520—530 C° között volt. 
Egy-egy kísérlet során 600—750 g bitument táp
láltunk be. Az alkalmazott közvetlenül desztillált 
80/100-as bitument a Maszolaj Péti Ásványolaj
ipari V.-tól kaptuk. Kéntartalma 4,8% volt. Az 
adagolás sebességét úgy szabályoztuk, hogy a 
nagy hőkapacitású reaktor hőfoka ne ingadozzék 
a pirolízis endoterm hőszínezete miatt. A hőfok 
állandóságát 30°-on belül tudtuk tartani. A ke
mence felfűtési ideje 1,5 óra a kísérleti időtartama

kb. 3 óra volt 600 g-os betáplálás esetén. 1 kg 
bitumenből átlagosan 300 g kokszot és 550 g fo
lyékony krakkterméket nyertünk. Öt kísérlet 
kalcinált kokszának minősége az 1. táblázatban 
látható. A hamutartalom nagyobb mennyiségét 
a készülék revésedése következtében a kokszba 
jutott vas okozta. Megfelelő szerkezeti anyag al
kalmazásával kiküszöbölhettük volna ezt a hamu
növelő tényezőt, de az idő rövidsége miatt jobo 
minőségű hőálló acélkészülék alkalmazása helyett 
a poroltókészülékek széndioxidpalackjából készí
tett reaktort használtunk, mely 750° hőmérsék
letig a revésedéstől eltekintve megfelelt.

2. táblázat
Folyékony krakktermékck

Összes folya
dékra számítva

Fehérárura
számítva

70/220-as I. párlat . . . . 18,4 % 24,4%
220/300-as 11. p á r la t ........ 19,5 % 26,1%
300/370-es III. p á r la t ........ 36,9 % 49,5 %
Desztillációs m arad ék ........ 23,45% —

Veszteség.............................. 2,0 % —

A folyékony krakktermékek összetétele a 
2. táblázatban, a savazás és derítés utáni hozam 
a 3. táblázatban és a redesztilláció utáni hozam 
a 4. táblázatban látható.

3. táblázat
Fehéráruhozamok 1360 ml folyékony krakk- 

párlathől

Desz
tillált

ml

Sava-
zott
ml

Derített
ml

Savazási
veszteség

Deritési
veszteség

70/220-as
párlat . . . . 249 204 140

\0O'"

00i-4 31,4%
220/300-as

15,5%párlat . . . . 265 225 196 12,9%
300/370-es . . . 500 357 251 28,6% 29,8%

Összesen . . . . 1014 786 587
Átlag
22,4% 25,2%

4. táblázat

1. táblázat
Petrolkoksz jellemző értékei

Kí
sé

rle
t

so
rs

zá
m

összekevert kokszfrakciók 
litersulya (g) 1 | aai ci о

Ill
ór

és
z

K
én

ta
r

ta
lo

m
*

K
al

ci
-

ná
lá

s
hő

fo
ka

i. 850 2,5 1,7 6,65 800
2. 1200 3,2 2,0 6,82 1100
3. 1150 2,6 2,4 7,92 1100
4. 1180 2,8 2,0 6,41 1100
5. 1200 3,4 1,8 6,84 1100

1 A hamu 80—90%-a Fe20 3.
2 Adatok Eschka szerint meghatározva. Grote ége

téssel 8—15%-kal kisebb értékeket kaptunk.

6 Domony András és Yassel K. Róbert : Titánnal 
és vanádiummal szennyezett alumínium villamos 
vezetőképességének bóros kezeléssel történő javítása. 
„Kohászati és fémipari tudományos kérdések“ . Aka
démiai kiadó 1952. 267. old.

Folyékony krakktermékek redesztilláciős hozamai 
1360 ml krakkolajra számítva

ml Kihozatal

1. Benzin.............................. 93 6,8 %
2. Petróleum ........................ 120 8,83%
3. Gázolaj ............................ 184 13,55%
4. Petróleum redeszt. mar. 82 6,03%
5. Gázolaj redeszt. mar. . . 123 9,05 %
6. B itu m en .......................... 340 25,00%
7. Összes veszteség ............ 418 30,07 %

Ö sszesen.......................... 1360 100,00%

A párlatok feldolgozásának menete a követ
kező :

Frakcionálásuk után savazás és derítés követ
kezett, majd a termék redesztillációja. Az első
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desztilláció során kapott desztillációs maradék 
könnyen porlódott. Az I. és II. frakció desztillá
ció jánál a végforrpont ismert megnövekedését 
tapasztaltuk, míg a III. frakció redesztillációjakor 
28 C° rotációs dermedéspontú parafinos olajpárlat 
maradt vissza. A finomított fehéráruk kéntartalma 
a következő volt :

benzin ...............................................0,86%
petróleum .........................................1,83%
gázolaj ...............................................3,46%

A készülékből eltávolított kokszot kalcináltuk, 
majd az előírt szemcseméretre porítva, szurokkal 
kevertük és homogenizálás után készítettük el az 
anódokat, melyeket ezután kiégettünk.

Anód készítése
Az anódmassza jó minőségének kialakításá

ban nagy jelentősége van a koksz szemcseössze
tételének és litersúlyának, mely az előbbinek is 
függvénye.6

A szemcseösszetétel a következő volt6 7:

0—0,25 m m ..........................   .50%
0,25—1,0 „  30%
1,0 — 2,0 „ ........................................ 20%

A frakciók egyesítése és összekeverése utáni 
litersúlya 1100—1200 g között változott. Meg
vizsgáltunk 850 g litersúlyú kokszból gyártott 
anódot is, ellenállása azonban a szokásos értékek 
többszöröse.

A kokszot a Műszéntermelő Vállalattól kapott 
szabványos minőségű kőszénszurokkal kevertük 
21—28% szurok alkalmazásával.

Az anód elkészítése komoly nehézséget oko
zott. Mivel nem rendelkeztünk blokkanódok gyár
tására alkalmas megfelelő préssel és programm- 
szabályozással felszerelt anódmasszaégető kemen
cével, arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy 
blokkanódok helyett csak félig kiégetett anódokat 
állítunk elő.

Az anódmassza anyagot 30—35 cm hosszú, 
10—12 mm átmérőjű kerámiai csőbe tömörítet
tük, majd Marsh-kemencében, folyamatosan nö
vekvő hőmérsékleten kiégettük. Az előégetési 
kezelés mintegy 3 óráig tartott. A maximális hő
fok 1200 C° volt. A lehűtést fokozatosan végeztük 
és kb. 1,5 óra hosszat tartott. Égetés közben az 
anyagot — amennyire lehetett — mechanikai úton 
tömöríteni igyekeztünk.

Az így elkészített anódot használtuk fel 
elektrolízis céljára. Az elektród fajlagos elektro
mos porellen állása 600—700 ohm/mm2/m értékű.

A kerámiai anyagot a cső alsó és felső végéről
3—4 cm-nyire eltávolítottuk, hogy egyrészt a szén 
szabadon érintkezhessék az elektrolit olvadékkal, 
másrészt az áramhozzávezetés az anód felső végén 
nehézség nélkül történhessék. A biztos érintkezés

6 Lányi Béla : Az anódmassza. Mérnöktovább
képző Int. K. 27. Kiadvány. 1952.

7 Romwalter Alfréd és Pőcze József: Az anód- 
masszák egyes fizikai tulajdonságai és az üzemi használ
hatóságuk közti kapcsolat. Alumínium. 4. 25. (1952).

céljából az anód felső végét galvanotechnikai úton 
rézzel vontuk be és ehhez fémkengyelt csatlakoz
tattunk.

Elektrolízis— -  i
Az elektrolízist 170—190 g olvadékkal végez

tük az ismertetett módon előállított anóddal 
elektródgrafit tégelyben (2. ábra), levegő atmoszfé
rán, ellenállásdrótfűtésű ELEKTHERMAX-gyárt- 
mányú 3 kW-os kemencében átlagosan 960°-on. 
A hőmérsékletet a kemencébe beépített Ni-Cr-№ 
termoelemmel mértük.

Elektrolit : 85-—90% olvasztott kriolitban
oldott 10—15% timföld. Kriolitként Maszobál- 
Inotai Alumíniumkohó V.-tól rendelkezésünkre 
bocsátott szovjet származású kriolitot, illetve 
Maszobái—ajkai származású timföldet használ
tunk.

Az így előállított olvadék jól nedvesítette az 
anódot és 2—3 cm magasra felkúszott, ami ked
vezően hatott, mert védőhatást fejtett ki (ellen
súlyozta a levegőnek az anódra káros oxidációját 
és bizonyos mértékig védte az idő előtti elégéstől).

Az elektrolízis időtartama 1,5—2 óra volt. 
Hosszabb kísérletet nem végezhettünk, mert az 
elektromos kemencét kímélni kellett. Tapaszta
lataink szerint ilyen kemencék 1000 C°-on csak 
szakaszosan használhatók.

Egyenáramként a 220 voltos váltakozó
feszültségű hálózatnak szeléncellás egyenirá
nyító által átalakított lüktető (kétoldalasán egyén- 
irányított) áramát használtuk. Az elektrolizáló 
áramerősség átlagosan 25 amper.

A fém alumínium a tégely alján kis gömbök 
alakjában gyűlik össze, amelyek alá elektrolit
réteg hatol, akárcsak az ipari kádak esetében. 
Az alumíniumgömb tehát csak néhány ponton 
érintkezik a katódtégellyel annak megfelelően, 
hogy az alumínium felületi feszültsége háromszo
rosa a krioliténak.

Az égetéssel előkezelt anódmasszából készült 
anód működésében zavar nem mutatkozott. Am- 
peróra-hatásfok kb. 65%.

Az elktrolízis kiértékelésénél figyelembe kell 
vennünk az alábbi szempontokat :

a)  nem teljesen nyers anódmasszát, de nem is 
tökéletesen kiégetett (szabványosan előkezelt) anó
dot alkalmaztunk.

b) a kísérletet levegőn végezve az adódó vesz
teségek (olvadékok, anód) is fokozottabbak ;

c)  ipari elektrolízisnél a katód és anódáram- 
sűrűség aránya 1 : 1,5 kísérleteinknél ez az érték 
kb. 1 : 10.
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Ezek a különbségek természetesen megnehe
zítik a kísérleti eredménynek ipari adatokkal való 
közvetlen összehasonlítását.

A kapott alumínium vanádium-, króm- és 
titán-tartalma spektrál-analízis alapján a követ
kező :

V ...........................................0,01 % alatt
C r .......................................... 0,001% „
T i...........................................0,05 % „

A Si, Fe, Cu, Mn, Zn szennyezése viszont jó
val felülmúlta a 99,5 minőségű alumíniumnál meg
engedett határt.

A vas nagyobb mennyiségét a reaktor anyaga 
okozta, a sziliciumtartalom nagy része pedig való
színűleg az elektrolizáló kemencét befedő azbeszt 
lapokból jutott az alumíniumba. A szennyező 
komponensek mennyisége a műveleti körülmé
nyek változtatásával feltehetőleg csökkenthető.

Összefoglalás
Megállapítható, hogy a nagylengyeli bitumen

ből készített kalcinált petrolkoksz vanádiumtar- 
talma 0,06% és kéntartalma 6,8%, melyből meg

felelő vezetőképességű és szilárdságú elektródot 
készítettünk.

A laboratóriumi kísérleteket természetesen 
félüzemi és üzemkísérletekkel kell kiegészíteni 
Főleg a vanádium és kéntartalom zavaró hatása 
nem értékelhető ki a laboratóriumi kísérletek alap
ján, mivel az elektrolízis folyamata alatt nem ér
hetők el a vanádium-tartalom egyensúlyi koncen
tráció-viszonyai és mert a kéntartalom nem az 
elektrolízis elektrokémiai folyamatát zavarja, ha
nem az áram hozzávezetés tüskéjén okoz — a ta
pasztalatok szerint — káros korróziót. Ezek a 
tényezők csak üzemkísérletekkel vagy az üzemi 
viszonyokkal azonos körülmények között értékel
hetők. Ezen kívül a kapott alumínium részletes 
vizsgálata is szükséges.

Munkánk támogatásáért köszönetünket fejez
zük ki Bor György, Rosta Zoltán, dr. Veszprémi 
Barna kartársnak és azoknak az üzemeknek, 
melyek a szükséges mintákat rendelkezésünkre 
bocsátották.

Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványolaj-Szén- 
feldolgozó Tanszéke és Elektrokémiai Tanszéke.

A „Műszintterv44 kidolgozásának módszere a vegyiparban
B O N T Ó L T S Z I Ó

BEVEZETÉS

A tervezési módszerek fejlődésével, felhasz
nálva a Szovjetunió tapasztalatait, rátértünk a 
műszaki szervezési intézkedések tervének (Mű- 
szinttervek) készítésére.

Nagyon sok üzemünk szép eredményt ért el 
ezen a téren, mint pl. a Budapesti Kénsavgyár, 
melynek tapasztalatait más vállalatoknál is na
gyon jól lehetett hasznosítani.

Az elmúlt év tapasztalatai alapján azonban 
nem állapíthatjuk meg, hogy a Műszinttervet — 
mely a műszaki fejlesztési tervfejezet egyik fontos 
része — a vállalataink általában jól készítették el. 
A „Műszintterv“ minőségileg még nem teljesen 
egyenértékű a többi tervrészekkel, pl. a munkaerő- 
tervvel.

Meg kell vizsgálnunk., mi lehet az oka annak, 
hogy a Műszintterv még nem érte el a többi terv
fejezet színvonalát.

A hiányosság okait a következőkben foglal
hatjuk össze :

a) Nem értették meg vállalataink a Műszint
terv lényegét, nem látták annak összefüggését a 
többi tervfejezettel.

b) Lebecsülték a Műszinttervet és „másod
rendű“ tervnek tartották.

c) Nem támaszkodtak a dolgozók kollektívá
jára, nem építették be a dolgozók aktív kezdemé
nyezését, újításait, észSzerűsítéseit a tervekbe.

d) Az irányítószervek által kiadott rendeletek 
nem voltak egyértelműek és nem adtak részletes

módszertani utasítást a Műszinttervek elkészí
téséhez.

e) Nem volt meg a rendszeres beszámoltatás 
és felelősségrevonás, mint más tervfejezeteknél.

Ezek a hiányosságok akadályozták a Műszint
terv kívánt színvonalának elérését. Ezeket a hiá
nyosságokat fel kell és fel is lehet számolni. Az 
alap -— a vállalatok dolgozóinak alkotó kezdemé
nyezése — megvan, ezt kell megfelelő szervezeti 
formában hasznosítani.

Elöljáróban szükséges tisztázni egy pár fogal
mat a Műszínttervvel kapcsolatosan.

M it tartalmaz a Műszintterv ?
A műszaki Szervezési intézkedések terve tar

talmazza mindazon lényeges intézkedéseket, me
lyeket a tervidőszak folyamán határidőre meg kell 
valósítani a tervteljesítés biztosítása érdekében. 
Tartalmazza azt is, hogy kinek a felelőssége mel
lett és milyen gazdasági hatékonysággal valósulnak 
meg a megtervezett intézkedések, továbbá, hogy 
a megtakarításokat, illetve a termelékenység eme
lését milyen és mennyi ráfordítás útján biztosítják.

Ezekután vizsgáljuk meg részletesen a Mű
szintterv célját.

Milyen célt szolgál a Műszintterv ?
A vállalatok éves tervük jóváhagyását a 

tárgyév előtti december hóban kapják meg. A vál
lalatok éves terve egészében és egyes fejezeteiben
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bizonyos feszítéseket tartalmaz. így emelni kell 
a termelést a szükségletek növekedésének meg
felelően, csökkenteni kell a ráfordításokat, nö
velni kell a termelékenységet a legfejlettebb tech
nika alkalmazásával.

A tervfejezetek reális feszített volta a vállala
tok összes dolgozóit komoly feladatok elé állítja. 
A vállalatoknak ezeket a feladatokat meg kell ol- 
daniok és éves tervfeladataikat minden részletében 
teljesíteniök kell. Ahol pedig a szükséglet meg
kívánja, és az anyagellátás megengedi, tervük túl
teljesítését is lehetővé kell tenni.

A fent elmondottakból adódik a Műszintter- 
vek célja. A jóváhagyott tervfeladatok megoldá
sának módját előre kell megtervezni. A teljesít
hetőséghez szükséges intézkedéseket előre tervbe 
kell venni. A Magyar Ruggyantaárugyárban a 
cikkenkénti termelési terv az előző évhez viszo
nyítva a gépkocsi abroncsköpeny termelés 10% 
növekedését írja elő. A vállalatnak ki kell dolgoznia 
a felfutás lehetőségeinek műszaki intézkedéseit, 
az egyes szűk keresztmetszetek megszüntetését. 
Ugyancsak az előbbi vállalatnak 4% önköltség- 
csökkentést ír elő a terv, az előző évhez viszo
nyítva. A vállalatnak ki kell dolgoznia a szükséges 
műszaki intézkedéseket, a ráfordítások csökkenté
sére. Ez történhet korszerűbb technológia beveze
tése, hulladék, selejt, leminősített termék arányá
nak csökkentése révén.

A vállalatok a Müszintterv célját, vagyis a 
tervfeladat megoldását csak úgy tudják elérni, 
ha az üzemi dolgozók széles tömegeinek javasla
taira támaszkodnak. A Müszintterv a tervfeladat 
megoldásához szükséges intézkedéseket rendszerbe 
szedi és az ellenőrzést is biztosítja.

Összefoglalva: a műszaki szervezési intézkedé
sek tervének célja :

a) a vállalati tervek teljesítését és túlteljesí
tését biztosító műszaki szervezési vonatkozású in
tézkedések meghatározása ;

b) a vállalati tervmutatók számítási alapjául 
elfogadott haladó normák műszaki alátámasz- 
tasa !

c) a tervidőszakra vonatkozóan az adott ter
melés műszaki fejlesztési tervének konkretizá
lása ;

d) a munkásoktól, újítóktól beérkezett javas
latok időben történő helyes megvalósításának biz
tosítása ;

e) olyan termelési feltételek megteremtése, 
amelyek mellett a munka termelékenysége és a 
termék minősége emelkedik, a ráfordítások csök
kennek.

A Müszintterv tehát azokat az intézkedéseket 
és javaslatokat foglalja magában, amelyek vala
mely gazdasági vagy műszaki feladat konkrét meg
valósítását jelentik.

Most pedig nézzük meg a Müszintterv for
rásait.

Melyek a Müszintterv forrásai ?
Műszinttervnek lényegében két forrása van :
1. Az első forrás az, amelyet a vállalat vezető 

műszaki, valamint gazdasági dolgozói (osztályok)

mint feladatköri javaslatokat állítanak össze, dol
goznak ki.

2. A másik forrás pedig a munkások, mérnö
kök és technikusok, továbbá az adminisztratív 
dolgozók által benyújtott újítási, észszerűsítési és 
egyéb javaslatok.

Mindezeknek az intézkedéseknek és javasla
toknak gazdasági kihatását kiszámít ják, bevezeté
süknek érdemességét elbírálják, elkészítik beveze
tésük ütemtervét és összeállítják a műszaki szer
vezési intézkedések üzemi észekre bontott üzemi 
tervét. Az üzemi tervekből a jelentősebb intézke
déseket vállalati Műszinttervbe beépítik. Műszint- 
terv tehát az összes intézkedéseket dokumentumba 
foglalja, amely utasítás jellegű az egész vállalatra.

A Müszintterv forrásai kiapadhatatlanok, ha 
azokat helyesen irányítjuk és a javaslatokat lelki- 
ismeretesen kezeljük, a dolgozók aktív kezdemé
nyezését törődéssel, elvtársi segítségnyújtással 
támogatjuk.

A műszaki szervezési intézkedések csoportosítása
A műszaki szervezési intézkedéseket először 

két főcsoportba sorolhatjuk :
Az első csoportba tartoznak azok a műszaki 

szervezési intézkedések, melyek a gyártás technoló
giájának megváltoztatását célozzák. A leggyak- 
rabbak az új technológiai folyamatok bevezeté
sére irányuló rendszabályok.

A másik csoportba tartoznak a munkaszerve
zési intézkedések. Ide soroljuk a folyamatos munka- 
módszerek bevezetésére, a munkaigényes munkák 
egyszerű eszközökkel való gépesítése és olyan be
rendezések alkalmazására vonatkozó intézkedé
seket, amelyek az anyagoknak a munkahelyekre, 
a berendezésekhez történő automatikus szállítását 
elősegítik stb.

A Szervezési intézkedések csoportjába tarto
zik még a félkészraktárak létesítése, új minőség- 
ellenőrzési szervek beállítása, a gyártás menetének, 
az üzemek szervezetének átszervezése is.

Mielőtt a műszaki szervezési intézkedéseket 
osztályoznánk, szükséges egy fontos elvet lerögzí
teni az osztályozással kapcsolatban.

A műszaki szervezési intézkedéseket úgy kell 
osztályozni, hogy a Müszintterv és a vállalat át
fogó tervének egyéb részei között szerves kapcso
lat legyen.

Ennek a feltételnek megfelelően műszaki Szer
vezési intézkedéseket a következőképpen helyes 
osztályozni:

a) gyártmány kibocsátás növelésére vonat
kozó intézkedések ;

b) a gyártás technológiájának fejlesztésére, 
a gyártmány minőségének javítására és a selejt 
csökkentésére vonatkozó intézkedések ;

c) Az anyagráfordítások (alapanyag, üzem
anyag, energia, fogyóeszköz, göngyöleg stb.) csök
kentésére vonatkozó intézkedések ;

d) munkaerő ráfordítások csökkentésére vo
natkozó' intézkedések ;

e) egyéb költségek csökkentésére vonatkozó 
intézkedések ;
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f)  a munka jobb megszervezésére, a munka- 
viszonyok megjavítására vonatkozó intézkedések ;

g) az üzemek közötti kooperáció megjavítá
sára, intézményesebbé tételére vonatkozó intéz
kedések.

A műszaki szervezési intézkedéseknek ez a 
formájú osztályozása lehetővé teszi — mint később 
láthatjuk — a feladattervek helyes összeállítását. 
A Müszintterv az egyes tervfejezetek konkrét alá
támasztó jává válik.

A Müszintterv elkészítésének módszere vállalaton 
belül

A Műszinttervet a vállalati részlettervekkel 
párhuzamosan kell elkészíteni. Abban az időpont
ban, amikor a jóváhagyott tervek alapján ismere
tes, hogy milyen feladatokat kell az üzemeknek 
megoldani ok, ekkor kell a Müszintterv hónapot 
megszervezni.

Miért szükséges a Müszintterv hónap megszer
vezése ? Azért, hogy a feladattervek alapján a 
vállalat összes dolgozói foglalkozzanak a feladatok 
megoldásával, aktívan kivegyék részüket a mű
szaki szervezési intézkedések tervének elkészítésé
ben.

Hogyan készítsük elő a Müszintterv hónapot, 
hogy az a kívánt sikerrel járjon ?

Első teendő a vállalat feladatterv-füzetének 
összeállítása. Ezt csak akkor tudjuk jól elkészí
teni, ha előzőleg feltárjuk mindazokat a problé
mákat, amelyek gátolják a termelést és a gyártási 
folyamatban szűk keresztmetszeteket okoznak, 
drágítják a gyártást, selejtet okoznak stb. Ezt a 
feladatot alapos körültekintéssel kell elkészíteni. 
Ez az az alap, amely irányt mutat a dolgozóknak 
javaslatuk kidolgozására, megtételére. Ezzel ki
küszöböljük a tervszerűtlenséget és az újításokat 
helyes mederbe tereljük. A dolgozók olyan felada
tok megoldásán gondolkoznak, melyek előbbre 
viszik a terv teljesítését, a szocializmus építését.

M. I. Kalinin elvtárs mondotta : „Nem azt 
kell feltalálni, ami éppen eszedbe jut, hanem amit 
a szocializmus építése megkövetel.“

A jól elkészített feladatterv-füzet ezt kívánja 
biztosítani. A feladatterv-füzetet a vállalatok sok
szorosítsák le és fűzzék rendesen össze. Helyes, 
ha az első oldalon az üzemi háromszög felhívást 
intéz a dolgozókhoz. Felhívják a dolgozókat a 
bátor kezdeményezésre, közlik, hogy az elfogadott 
újítás, észszerűsítés esetén a várható megtakarítás 
figyelembevételével mennyi díjazásban részesül
nek. Az igazgató külön a legjobb javaslatot tevő 
dolgozók részére tűzzön ki pénzjutalmat.

A feladatterv-füzet tartalmazza a megoldandó 
műszaki szervezési feladatokat konkréten, már az 
előbbiekben is ismertetett csoportosításban, az 
alábbi részletes bontásban :

1. Gyártmány kibocsátás növelésére vonat
kozó fela datok :

a) Üj termelőberendezések üzembehelyezésé
vel, a meglévő berendezések modernizálásával 
kapcsolatos feladatok.

b) Szűk keresztmetszetek megszüntetésére,

átcsoportosítás, párhuzamos termelés megoldá
sára vonatkozó feladatok.

r) A  tervszerű megelőző karbantartás jobb 
megszervezésére, gépmeghibásodások számának 
csökkentésére vonatkozó feladatok. A „Naza- 
rova“-mozgalom lehetőségeinek feltárására vonat
kozó feladatok.

Ezeket a feladatterveket a főmechanikus irá
nyításával állítják össze.

2. A gyártás technológiájának fejlesztésére, 
a gyártmány minőségének javítására és a selejt 
csökkentésére vonatkozó feladatok.

a) A korszerű technológia bevezetésére irá
nyuló feladatok.

b) A termelékenységet növelő, illetve a minő
séget javító készülékek, berendezések alkalmazá
sára szolgáló feladatok.

c) Zárt termelési egységek, ahol lehetséges, 
folyamatos gyártás megszervezésére vonatkozó 
feladatok.

d) MEO munkájának megjavítása, illetve a 
selejt megelőzésének lehetőségeire, a technológiai 
fegyelem megszilárdítására vonatkozó feladatok.

Ezeknek a feladattervi pontoknak az össze
állítása a főtechnológus irányításával történik.

3. Anyagráfordítások (alapanyag, üzemanyag, 
energia, fogyóeszköz, göngyöleg stb.) csökkenté
sére vonatkozó feladatok.

a) Anyagkihozatalok megjavítására vonat
kozó feladatok.

b )  Gazda-mozgalom lehetőségének feltárá
sára irányuló feladatok.

c) Anyagtárolás jobb megszervezésére vonat
kozó feladatok.

d) Import nyersanyag és színesfém helyette
sítésére vonatkozó feladatok.

e) Energiafelhasználás műszaki normáinak 
csökkentésére vonatkozó feladatok.

A feladattervek összeállításáért értelemsze
rűen a főtechnológus, anyagellátási vezető és a fő- 
energetikus a felelős.

4. Munkaerőráfordítások csökkentésére vonat
kozó feladatok.

a) Munkaigényes és fizikailag nehéz művele
tek gépesítésével, automatizálásával kapcsolatos 
feladatok.

b )  Helytelen előkészítésből keletkező kiesé
sek csökkentésére és anyagi vagy munkaellátás 
jobb megszervezésére vonatkozó feladatok.

Ezeket a feladatterveket a technológus és a 
fődiszpécser irányításával készítik el.

5. Egyéb költségek csökkentésére vonatkozó 
feladatok.

a) Szállítási költségek csökkentésére vonat
kozó feladatok.

b )  Nyomtatványok, göngyölegek, fogyó szer
számok megtakarítására vonatkozó feladatok.

c) Ügyvitel egyszerűsítésére vonatkozó fel
adatok.

Ezen feladatterveket értelemszerűen a szállí
tási, anyagellátási vezető és a főkönyvelő vezeté
sével készítik el.

6. A munka jobb megszervezésére, a munka- 
viszonyok megjavítására vonatkozó feladatok.
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aj A  sztahanovista módszerek átadására a 
Kováijov-módszer kiszélesítésére vonatkozó fel
adatok.

b) Munkafegyelem megszilárdítására, a mun
kanap teljes kihasználására vonatkozó feladatok.

c) Szocialista munkaverseny, különböző moz
galmak (Vorosin, Csutkih, Deák, Rőder stb.) meg
szervezését elősegítő feladatok.

d) A meglévőknél hatásosabb balesetelhárító 
berendezések és rendszabályokra vonatkozó felada
tok.

ej A dolgozók műszak utáni igénybevételé
nek megszüntetésére vonatkozó feladatok.

f)  Egyes ipari megbetegedést megakadályozó 
intézkedésekre vonatkozó feladatok.

g) Dolgozók Szociális berendezésének (fürdő, 
öltöző stb.) fejlesztésére vonatkozó feladatok.

A feladattervek kidolgozását a munkaügyi 
vezető és a munkásvédelmi vezető irányítja.

7. Az üzemek közötti kooperáció megjavítá
sára, intézményessé tételére vonatkozó feladatok.

a) A kooperációt elősegítő termelés egybe
hangolására vonatkozó feladatok.

b) Egyes kooperációs félkésztermék elosztá
sára vonatkozó feladatok.

c) Egyenletes ütemes termelés megszervezé
sére vonatkozó feladatok.

Ezeknek a feladatterveknek kidolgozását a 
fődiszpécser irányítja.

A feladatterveket helyes komplex-brigádok
ban kidolgozni a szaktémáknak megfelelő vezető 
irányításával.

Az osztályok komplex-brigádjaiba az üze
mek vezetőit, az élenjáró dolgozókat és a műveze
tőket is be kell vonni.

Helyes, ha a komplex-brigádok által össze
állított feladatterveket a főmérnök kiadás előtt 
leellenőrzi.

Nagyon fontos, hogy a feladattervek pontjai 
világosan, egyértelműen legyenek megfogal
mazva. Konkrétak legyenek, hogy az üzemek dol
gozói azt könnyen megérthessék. Az általános, 
semmitmondó, érthetetlen pontokra, mint ahogy 
azt a tapasztalat mutatja, nem tesznek javas
latot.

A feladatterv-füzet elkészítése után a szerve
zési kérdéseket kell megoldani.

Először ki kell jelölni az üzemi Műszintterv- 
bizottságokat, ez magábanfoglalja az üzem élen
járó, legaktívabb dolgozóit, művezetőit, az üzem
vezető irányításával. A bizottság 3—9 főből áll
jon, az üzem nagyságának megfelelően.

A bizottság feladata :
a) A dolgozóknak segítségnyújtás javasla

taik elkészítéséhez.
b) Üzemrészek közötti versenyszellem bizto

sítása és a verseny-nyilvánosság megteremtése.
c) A dolgozók ösztönzése a javaslatok kidol

gozására.
d) A javaslatok véleményezése és továbbí

tása a vállalati Müszintterv bizottsághoz.
Másodszor ki kell jelölni a vállalati Műszint- 

terv bizottságot, mely áll : műszaki vezetőkből,

1 adminisztratív dolgozóból, üzemvezetőkből, a 
vállalat élenjáró sztahanovista dolgozóiból, a szak- 
szervezet megbízottjából. A bizottság 9—15 fő
ből álljon, vezetője a vállalat főmérnöke.

A vállalati Müszintterv bizottság feladata :
a) Feladattervek ismertetése az üzemek Mű- 

Szintterv bizottságával,
b) Segítségnyújtás a vállalat dolgozóinak ja

vaslataik elkészítésében.
c) Versenyszellem és a verseny-nyilvánosság 

biztosítása üzemek és dolgozók között.
d) Beérkezett javaslatok kiértékelése, vég

leges véleményezése.
A bizottságok legfontosabb feladata, műszaki 

Segítségnyújtás a dolgozóknak. El kell érni, hogy 
a dolgozók bizalommal és Szívesen forduljanak a 
bizottságokhoz. Elgondolásaikat megbeszéljék és 
azok Segítsenek a szükséges rajzok elkészítésében 
és a dolgozók gondolatainak helyes formában 
papírra való rögzítésében.

A bizottságok szervezzék meg a műszaki 
tanácsadást. Hívják fel a dolgozók figyelmét szak
cikkekre és azt szerezzék meg részükre. A nehe
zebb részeket magyarázzák meg a dolgozóknak.

A Müszintterv hónap alatt nagyon fontos a 
verseny-nyilvánosság jó megszervezése. A bizott
ságok naponta plakátokon, röplapokon, hangos 
beszélőn ismertessék a jó javaslatokat elkészítő 
dolgozók nevét, mennyi megtakarítás várható az 
elkészített javaslat alapján és mennyi újítási díj
ban részesült a dolgozó. Ez nagyon ösztönző a 
többi dolgozóra. Helyes és eredményre vezető az is, 
ha az újításidíj kifizetések, igazgatói jutalmazások 
nyilvánosan történnek.

A Müszintterv hónapban az újítások száma 
megnövekszik, ezért biztosítani kell a gj őrs el
bírálást és az újítási díjnak a kiértékelés után való 
azonnali folyósítását.

A javaslatok szakvéleményezése döntően be
folyásolja az újítás sorsát. A szakvélemény legyen 
határozott, elutasítás esetén is jelölje meg az el
utasítás okát, hogy a javaslattevő a szakvélemény
ből tanulva, újra használható formában beadhassa 
azt. A gondatlan határozattal elkedvetlenítjük 
az elutasított javaslattevőket.

Az összes használható, elfogadott javaslato
kat összegyűjtjük és ebből elkészül a vállalat ösz- 
szes műszaki szervezési intézkedések terve. A nyil
vántartást pontosan, üzemekre bontva fektetjük 
fel. A vállalat összesített műszaki szervezési intéz
kedések tervéből a lényegesebbeket kiemeljük és 
beépítjük a vállalat részlettervei között a műszaki 
fejlesztési tervfejezetben lévő műszaki szervezési 
intézkedések tervrészébe. Ezt a többi tervfejezet
tel eljuttatjuk a felettes szervekhez.

Ha jól volt megszervezve a Müszintterv 
hónap, ha a tervkészítésbe a vállalat dolgozóinak 
nagy többségét aktívan be tudtuk vonni, úgy rész
letterveink minden feladatát alá tudjuk támasz
tani megfelelő intézkedésekkel és azt meg tudjuk 
oldani. Ez rendszerezettebbé teszi az egész évi 
munkánkat és ezzel elősegítjük a vállalati tervünk 
minden részletében való teljesítését.
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Minden műszaki és gazdasági vezetőnek meg 
kell értenie, hogy a jó Müszintterv elkészítése egész 
évi munkáját könnyíti meg. Nem kell kapkodni, 
a termelés egyenletes ütemes lesz és a ráfordítások 
is állandóan csökkenő tendenciát fognak mutatni.

Müszintterv ellenőrzése évközben

A Műszinttervben felvett intézkedések határ
idejének, vagyis a megvalósítások megtörténtét, 
rendszeresen havonta ellenőrizni kell. A vállala
toknak nemcsak a kiemelt, minisztériumnak meg
küldött lényeges intézkedéseket kell figyelemmel 
kísérni, hanem a legkisebb elfogadott javaslat 
végrehajtását is ellenőrizni kell.
H Lehetőség szerint arra kell törekednünk, hogy 
az intézkedések végrehajtása még határidő előtt 
megtörténjék. Ez is elősegíti, hogy a várt eredmé
nyek hamarább jelentkezzenek a vállalat tervei
ben. Ha az ellenőrzést elmulasztjuk és az intézke
dések nem történnek meg, abban az esetben a 
javaslattevő dolgozókat elkedvetlenítjük és leg
közelebb nem fognak jönni javaslataikkal. A javas
latok végrehajtásának elmulasztása a terv teljesí
tésében nehézségeket okoz, egyes tervfeladatok 
nem teljesítését vonja maga után.

A statisztikai beszámoló utasításának meg
felelően, a vállalatok negyedévenként a miniszté
rium által megküldött jegyzékben szereplő vala
mennyi intézkedés teljesítéséről tartoznak beszá
molni. A beszámolási kötelezettség akkor is fenn
áll, ha a vállalat nem hajtotta végre a jegyzékben 
szereplő és általa megtervezett intézkedést, vagy 
ha az illető intézkedést terven kívül hajtotta 
végre.

A jegyzékben nem szereplő intézkedés végre
hajtásáról a vállalatnak csak abban az esetben 
kell beszámolnia, ha az illető intézkedés 100 000 
Ft-on felüli évi megtakarítást, import- vagy szük
séganyag megtakarítást eredményez, vagy ha a 
vállalat elbírálása szerint, a jegyzékben nem sze
replő intézkedés az iparág műszaki fejlesztése 
szempontjából jelentős.

A beszámoló jelentésekben az intézkedés le
írása, valamint az intézkedés végrehajtása mérő
számának megnevezése és mértékegysége csak a 
minisztériumi jegyzékben szereplő leírást, meg
nevezést és mértékegységet tartalmazhatja. A le
írásnak konkrétnak kell lennie, nem fejezhet ki 
általánosságokat. Nem szabad összetéveszteni az

intézkedés leírását az intézkedés céljának meg
jelölésével. Az intézkedés leírása mindig azt fejezi 
ki, amit tenni kell. Helytelen pl. a következő le
írás : minőség javítás; helyes: a gyártásközi 
ellenőrzés kiépítése ellenőrök beállításával.

Az intézkedés végrehajtásának mérőszáma 
azt fejezi ki, hogy az intézkedés leírásában meg
jelölt feladatot milyen mértékig, milyen terjede
lemben hajtotta végre a vállalat. A végrehajtás 
mérőszáma legszorosabban összefügg az intézke
dés leírásával.

Az intézkedés bevezetésének időpontja az az 
alap, melyen a vállalat a tervben előírt feladatot 
végrehajtotta. Amennyiben a tervfeladat új gyár
tástechnológiai eljárás bevezetésére irányul, a 
bevezetés időpontja az a nap lesz, amelyen a válla
lat az új gyártástechnológia alapján megkezdte 
a termelést.

Az intézkedések jelentékeny része valamilyen 
gyártmány vagy gyártmánycsoport termelésének 
jobbá, gazdaságosabbá tételére, a termelés mére
tének bővítésére irányul. A beszámoló jelentésen 
fel kell tüntetni azt a gyártmányt, illetve gyárt
mánycsoportot, amelyre az intézkedés vonat
kozik, valamint a tervezett és teljesített termelési 
mennyiséget.

A beszámoló jelentéshez részletes szöveges 
jelentést, műszaki gazdasági elemzést kell mellé
kelni. A szöveges jelentésben részletesen kell 
ismertetni az intézkedés bevezetését gátló okokat, 
a táblázatba nem foglalható, de az intézkedés 
végrehajtására jellemző fajlagos mutatószámok 
alakulását.

A vállalatnak, mint azt már fent említettem, 
nemcsak a minisztérium felé megküldendő beszá
molóban kiemelt lényeges intézkedéseket kell 
kiértékelnie, hanem az értékelést a vállalatnak 
saját használatára, az összes, tehát a kisebb jelen
tőségű intézkedésekre is fenti módon el kell 
végeznie.

A műszaki Szervezési intézkedések jó kidol
gozása nagyban elősegíti a vállalatok munkáját. 
A dolgozók aktív segítőivé válnak a műszaki gaz
dasági irányítóknak. A vállalatok dolgozói elvár
ják, hogy javaslataikkal lelkiismeretesen törőd
jenek, azok megvalósításra kerüljenek. Ennek a 
tervfejezetnek az előkészítési munkája eredmé
nyezi, hogy még jobban összeforrjanak az üze
mek fizikai és szellemi dolgozói, hogy együttesen, 
mint egy egységes kollektíva segítsék elő terveink 
minden részletében való teljesítését.
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Az üvegszövet és alkalmazása a műanyagiparban
S C H W A K E E  K Á R O L Y *

Az üvegnek textilszövet céljára való alkalmazása 
aránylag rövid múltra tekint vissza. Kb. 75 évvel 
ezelőtt sikerült ugyan gyakorlatilag az első üvegszál 
előállítását megvalósítani, azonban a korszerű gyártás 
csak 1931-ben, Slater és Thomas felfedezése után indult 
meg. Ennek lényege az volt, hogy az üvegszálat magas- 
nyomású gőz segítségével húzták ; nagyüzemileg az 
eljárás 1937-ben valósult meg.

Az üvegszöveteket üvegfonalakból készítik, melyek 
több-kevesebb számú elemi üvegszálból tevődnek össze.

Az előállítás első lépése az üveg helyes összetételé
nek kiválasztása, amit a különböző nyersanyagok 
(homok, kvarc, mész) és adalékanyagok (nátronszóda, 
borax, timföld, magnézium-, cink-, báriumoxid stb.) 
számított mennyiségeinek összekeverése, majd ezeknek

kb. 1450 C°-on, egy tűzállóan bélelt kemencében való 
összeolvasztása követ. A kémiai reakció befejeztével a 
kapott olvadék alkalmas szálhúzásra.

Az üveg optimális összetételét a mai napig még 
nem tudták pontosan meghatározni és ezen a téren 
még mindig csak a tapasztalatra támaszkodhatunk. 
A textilüvegek két főcsoportját különböztetjük meg : 
az alkáli-szegény és alkáli-dús üvegeket. A durvább 
szigetelőszalagoknál nem fontos az összetétel, itt inkább 
a még fonható „hulladékokat“ használják. Az üvegszál
húzó számára fontos, hogy az üvegolvadék viszkozitása 
tág határok között mozogjon, különben a kapott szálak 
ridegek lesznek, és könnyen törnek. Az alábbi, 1. táblá
zat közli néhány üveg kémiai összetételét :

1. táblázat

Üvegfajta SÍ02 B30, AljO, FejO, Na20 K 20 CaO

Normál ,,C“ -üveg kémiai célokra .............. 62—65 5—4 1 — 11—15 1—3 e

„E “-üveg az elektromos ipar számára, „al- 
káliamentes“ ................................................. 50—55 10—11 13—15 — 1—2 0,5 15

Hőálló készülék-üveg ..................................... 76,1 16,0 1,8 0,1 5,2 0,6 0,2

A szálhúzást négy módszer szerint végezhetjük el : 
1. üvegrúd segítségével végzendő eljárás, 2. fúvókás 
(diiznis) húzó eljárás, 3. fúvóka és fúvás kombinált 
eljárás, 4. centrifugális eljárás.

Az első eljárás a legrégibb és lényege az, hogy egy 
üvegrúd megolvasztott végéről (hőmérséklet kb. 1200 
C°) nagy húzási sebességgel szálat húzunk, melyet egy 
ú. n. lehúzódob köré tekercselünk. A fúvókás (düznis) 
eljárások közül a fúvással kombinált eljárás a leg
modernebb és lényege, hogy az elektromos kemencében 
megolvasztott üveget egy platinából készült fúvóka 
(düzni) nyílásain átengedik és a keletkező szálakra 
vertikálisan lefelé ható, magasnyomású vízgőzt fúvat- 
nak. A lefelé haladó elemi szálakat egyidejűleg irező 
anyaggal vonják be azon célból, hogy a szálak közötti 
frikciót a minimálisra csökkentsék. Az irezett szálak 
egy vákuum alatt dolgozó szűrődobra kerülnek, ezen 
párhuzamosan elrendeződnek és végül egy csévéző
gépre kerülnek.

Centrifugálási eljárással csak durvább (12—40 p  
átmérőjű) fonalakat készítenek, melyek nem fonhatók 
és inkább szigetelési célokra alkalmassak.

Az említett eljárásokkal három fő terméket állít
hatunk elő : üveggyapotot, folyamatos és vágott 
szálakat.

a) Üveggyapot. Az első világháborúban a németek 
gyártották az aszbeszt pótlására az üvegrudas eljárással. 
A korszerű eljárás a fúvóka és fúvás kombinált eljárását 
használja ; a kapott, megfelelő méretű anyagot kisebb- 
nagyobb darabokra vágják.

b) Folyamatos szálak. Előállításukra leginkább a 
fúvókás húzóeljárás szolgál : a kívánt összetételű üveg 
darabjait egy ellenállás fűtésű kemencében megolvaszt
juk, az ömledéket egy 102, vagy 204 furatú düznibe 
(fúvókába) folyatjuk. A diizniket rendszerint a fél
emeleten helyezik el, közvetlenül alattuk szerelik fel a 
tekercselő hengereket. A düzniből kijövő 102, ill. 204 
elemi szálat összefogják, majd az irező berendezésen 
áthúzzák és végül a kb. 3000 m/perc kerületi sebes
séggel forgó húzódobra tekercselik. A kapott szál
nyalábot egyedül, vagy többedmagával fonállá sodorják.

A fúvóka furatainak átmérőjét tetszés szerint 
választhatjuk meg. Az elemi szál jellegétől, valamint a 
legyártandó üvegszövettől megkívánt tulajdonságoktól

* Műanyagipari K utató Intézet.

függően a furat különböző vastagságú és átmérőjű lehet 
A sokféle gyártmány kiküszöbölése céljából az üveg
szöveteket és az ezek előállítására szolgáló szálakat 
szabványosították. Pl. a folyamatos elemi szálak fő 
típusai a következők :

a) „E “ -szál elsősorban elektromos célokra. Magas
fokú tartósság és a vegyszerekkel szembeni ellenálló
képesség jellemzi. Átmérője 7 p.

b) ,,D“-szál, átmérője 5—6 p.
c) ,,G“ -szál, átmérője 9—10 p.
d) „K “-szál, átmérője 13—14 p.
A fonal számozására két rendszer van. Az angol 

számozási rendszer szerint a szám azt fejezi ki, hogy 
hányszor száz yard fonal nyom 1 angol fontot. Pl. ha 
a szál 225-ös, azt jelenti, hogy 22 500 yard súlya 
1 angol font. Ebből a rendszerből áttérhetünk a metrikus 
rendszerre (1000 m/kg), ha az angol számot 0,2 kulcs
számmal megszorozzuk. Pl. az említett szál metrikus 
száma 225-0,2 =  45. A szál p-ben kifejezett átmérőjéből is 
kiszámítható a metrikus fonálszám :

1 4.106 513 500
^  g ~  7i s d2 d2

azonban az üveg magas fajsúlya miatt (s =  2,48) ez az 
érték nem hasonlítható össze közvetlenül a szokásos 
textiliák finomsági számaival, mert ott a fajsúlyok 1,1 
és 1,4 között vannak.

Az elemi szálak szilárdsági értékei rendkívül 
magasak és minél kisebb a szál átmérője, azok annál 
nagyobbak. így pl. ha az elemi szál átmérője

1 p, húzószilárdsága 1200 kg/mm2,
5 p ,, 250 kg/mm2,

10 p  ,, 60 kg/mm2.
c) Vágott szálak. Előállításukra leginkább a fúvóka 

és fúvás kombinált eljárása szolgál. A fúvóka („düzni“ ) 
azonban nem 102, hanem csak 28—30 furatú. A kijövő 
elemi szálakat ragasztó- vagy irező-anyaggal bevon
juk, az egészet egy vákuum-dobra visszük, melyről 
végül egy keménypapír csőre tekercseljük a motring- 
szerű anyagot. A kapott szálakat -— hasonlóan a gyapjú
hoz, vagy gyapothoz — sodorhatjuk, fonhatjuk stb. 
A vágott szálak hossza 150—375 mm és a szabvány- 
leírásban ,,C“-fonál néven szerepelnek. Elsősorban
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kémiai szűrők készítésére használják. A szál átmérője 
legtöbbször azonos a ,,G“-szál átmérőjével.

A vágott szálakból készült fonalak súlya nagyobb 
mint a folyamatos elemi szálakból készült fonalaké. 
Tipikus vágott fonál a 40/2 számú. Ez azt jelenti, hogy 
két 40-es alapfonálból áll, a 40-es alapfonál 4000 yardja 
1 angol fontot nyom. A kétszálú fonál 4000 : 2 =  2000 
yardjának súlya 1 angol font.

A különböző módon kapott szálak és a különböző 
textilszálak összehasonlító szakítási szilárdsági átlag 
értékeit tünteti fel a 2. táblázat :

2. táblázat

Szilárdság kg/mm2

Üvegszálak (finomság, össze
tétel és eljárás szerint) ........  140 (275—85)

Fúvókás húzó eljárással ké
szült üvegszál ....................  275—200

Üvegrudas eljárással készült
üvegszál ............................... 185—115

Fúvókás fúvó eljárással ké
szült üvegszál ....................  110—85

P a m u t....................................... 41 (67,5—30)
Len ........................................... 60 (75—44)
Lanital ..................................... 16 (26,5—13)
Pe—Ce-szál ............................. 9 (10—8)
Hernyóselyem ........................  20 (24—14)
P e r io n ....................................... 55 (65—50)

A víz — mint ismeretes — sok üveget megtámad, 
azaz azok alkáliatartalmát többé-kevésbbó „kilúgozza“ . 
Driesch táblázatba foglalta az üvegszálak előállítási 
módja és azok száraz és nedves szakítási szilárdsági 
adatai között mutatkozó összefüggést (3. táblázat) :

3. táblázat
A különböző eljárással kapott üvegszálak száraz és 

nedves szakítási szilárdsága

Üvegrudas Fúvókás fúvó Fúvókás húzó
száraz nedv. száraz nedv. száraz nedv.

Finomság (,u) . 
Szilárdság

7 ,2 9 7 ,5 5 7 ,2 4 6 ,9 2 5 ,0 0  5 ,0 8

kg/mm2 . . . .  
Nedvesítés kö-

1 8 2 1 6 7 9 6 9 5 1 0 9  9 7

vetkeztében 
beálló szilárd
sági érték-
csökkenés . . — 8 ,3 %  . — 2 ,1 % — n ,o %

Nyúlás (%) 
Alkáliatartalom

5 ,7 5 ,9 2 ,5 2 ,9 2 ,9  5 ,0

(% ) .............. 1 9 ,5 2 1 ,5 1 1 ,8 1 7 ,9 1 5 ,7 4

Atkinson kísérletei azt bizonyítják, hogy nedves 
állapotban az alkáliák jelenléte erős mértékben leront
ja az üveg elektromos tulajdonságait. Egy kis alkáli
tartalm ú üveg szigetelő ellenállása 90% rel. nedvesség
nél, 38 C°-on, 72 óra után a hasonlóan kezelt, de alkáli
mentes üveg ellenállásának csak 1/14 részét teszi ki. 
A szilárdsági értékeket tisztátalanságok, pl. gázok 
buborék formájában való visszamaradása is csökkent- 
heti.

Mint a 3. táblázatból kivehető, az üvegszálak 
nyúlása minimális, míg a szerves eredetű műszálak 
nyúlása kb. 20%-ot tesz ki. Az üvegfonalak kopással 
szemben való rendkívüli érzékenyégét csökkenthetjük, 
ha irező anyagot adunk a szálakhoz, szem előtt tartva 
azt a tényt, hogy a túlnagy mennyiség az elektromos 
tulajdonságok rovására megy.

Az üvegszövet szövési módja vagy szerkezete 
döntő módon befolyásolja a belőle készült műanyag 
tulajdonságait. Az üvegszövetet felhasználó üzem a 
különböző célokra való felhasználás miatt, az üveg
szövettől nemcsak speciális tulajdonságokat, hanem

ezen felül néhány általános szövettechnológiai szem
pont betartását is megkívánja. E szempontok a követ
kező tényezőkre terjednek ki : 1. törési szilárdság,
2. vastagság, 3. súly, 4. porozitás, 5. hajlékonyság és 
6. beszerzési ár. Ezekhez járul még — a műanyagok, 
ül. műgyanták alkalmazása esetében feltétlenül — a 
felület kialakításának kérdése, ami a különböző mű
gyantákkal való nedvesítés, ül. adhézió szempontjából 
bír különös fontossággal.

A szövet szakítási szilárdságát, porozitásút és 
bizonyos fokig rugalmasságát is a szövet lánc-és vetülék- 
szémainak aránya befolyásolja. Minél magasabb ez az 
arány, annál kisebb a rugalmasság. A szövet vastag
ságát a láncok sűrítésével, de főképpen a fonál meg
felelő kiválasztásával szabályozzuk. A szövet árát első
sorban a fonál száma és típusa, valamint felhasználásra 
kerülő mennyisége határozza meg. Minél vastagabb a 
fonál, ugyanazon időegység alatt nehezebb szövetet 
állíthatunk elő, míg a nagyobb sodratszámú fonalból 
készült szövet azonos súlyú lehet ugyan, de mindig 
vékonyabb. A fonál-típusok alkalmazásánál figyelembe 
kell venni az alkalmazandó műgyanta jellegét is. 
A nagyon sűrű szövésű, tehát kevés pórussal rendelkező 
szövet, vagy a sima felületű szövet gátolja a gyanta 
felszívódását, minek következtében a rétegek közötti 
kötés gyenge lesz. Maximális szilárdsági értékeket réte
gelt anyagok esetében csak akkor kapunk, ha a rétegelt 
anyagot nagyszámú, vékony szövetrétegből építjük fel.

A vágott szálakból készített szöveteket, kisebb 
szilárdsági tulajdonságaik miatt, ezideig ritkán kombi
nálták műgyantákkal rétegelt anyagok előállítása cél
jára. Miután azonban a gyantát jobban veszik fel, 
továbbá a nagyobb darabok készítésének lehetősége és 
végül a kész darabok könnyebb megmunkálhatósága 
alkalmassá teszik a vágott szálakból készült szöveteket 
arra, hogy műgyantával kombinált, előformázott és 
préselt tárgyak gyártásánál alkalmazást nyerjenek.

A folyamatos elemi szálakból készített fonalakból 
az üvegszövetet a szokásos textilipari technológiával 
állítjuk elő. A szövésminták is azonosak : vászon, 
krepp, damaszt, kord stb. Sokszor szem előtt kell 
tartani azt a körülményt is, hogy a szövet műgyantával 
kombinálva kerül felhasználásra, tehát gondoskodni 
kell a megfelelő felületek kialakításáról.

Mint említettük, az elemi üvegszálakat irezik, azaz 
bevonják olyan anyagokkal, melyek egyrészt elősegí
tik a szálak jó összetapadását, másrészt csökkentik a 
szálak közötti súrlódást és ennek következményeit 
(sztatikus elektromosság és deformációk ül. károsodá
sok fellépése), továbbá védik a szálakat az atmosz- 
ferilák, elsősorban a nedvesség behatásától. Irezőanyag 
alkalmazása nélkül az elemi szálakat nem tudnánk 
feldolgozni. Az irezés növeli a fonalak hajlékonyságát 
és rugalmaságát is, ami megkönnyíti a szövés műve
letét.

A kész üvegszövetről a további felhasználás 
előtt azonban az irező anyagokat el kell távolítani, mert 
természetszerűleg akadályozzák a műgyanta felvitelét. 
Az egyik legáltalánosabb eljárás az, hogy az üveg
szövetet 300 C°-on egy bizonyos ideig kezeljük. A keze
lés után az üvegszövet kissé megbámul, ami a melamin- 
vagy fenolgyanta alkalmazásával készült rétegelt mű
anyagoknál nem játszik szerepet. A másik eljárás az 
üvegszövetet vegyszerekkel kezeli, majd utólag 250— 
300 C°-on megszárítja. Ez az eljárás különösen megfelel 
a jó elektromos és fizikai tulajdonságokkal rendelkező 
üvegszövetek gyártására és néha szilikongyantákkal 
(vinilszilikonokkal) kombinálhatjuk. Harmadik eljárás 
az ú. n. „Garan“ és „Volán“ eljárás, mely a második 
eljárás kiegészítéseképpen az üvegszövetet krómklorid- 
dal és metilmetakriláttal utókezeli, minek következté
ben a szövetek nedves szakítószilárdsága erősen meg
növekszik, vízfelvevőképessége jelentősen csökken 
(0,14—0,18%).

Az irező anyagnak hőkezeléssel való eltávolítása 
nemcsak az üvegszövet elszíneződését vonja maga 
után, hanem annak törési szilárdságát is befolyásolja. 
Atkinson kísérleteit 0,25 X 25 mm nagyságú üvegszövet 
darabkákon végezte. Eredményeit Andregg is megerő
sítette és a 4. táblázat szemléltetően bemutatja.
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4. táblázat
A hőmérséklet befolyása az üveg-, pamut- és azbeszt

fonalak törési szilárdságára

Hőmérséklet
C°

Törési erő 
kg

Folyamatos üvegszálból ké-
szített fonal .................... — 18 222

93 224
205 227
320 204

Vágott üvegszálból készített
fo n á l ................................... — 18 91

93 93
205 92
320 75

Pamut ................................... — 18 38,5
93 38,5

205 27,2
260 0

Azbeszt ................................. — 18 9,1
93 9.1

205 8,2
320 6,8

Összehasonlítva a gyapot, hernyóselyem stb. víz
felvevőképességével, az üvegszálak vízadszorpciója 
nagyon alacsony. Ezért tartja  magát az a nézet, hogy 
pl. az üvegszövettel szigetelt elektromos motor veszély 
nélkül földelhető. A valóság az, hogy az üveg a gyapot 
vízfelvevőképességének megfelelő 1/20 mennyiségű vizet 
képes felvenni és ezért nem tekinthető abszolút víz
taszító anyagnak. Az üvegszövet szintén képes vizet 
felvenni, amit különböző külső tényezők pl. irezőanyag 
jelenléte, az elemi szálak között jelenlévő kapilláris erő, 
stb. elősegítenek. Figyelmet érdemel a finom üveg
szövet, az ú. n. üvegselyem — melynek vízfelvevő 
képessége 0,4—1,3%-— száraz és nedves szakítószilórd- 
sági értékei között mutatkozó nagy eltérés. Valószínűleg 
a kilúgozás és az ezzel kapcsolatos nagyfokú merevség 
együttes hatásáról lehet szó. Az 5. táblázat feltünteti 
a szilárdsági adatokban bekövetkező változásokat.

5. táblázat

Vízbehatás
időtartama

Szilárdsági 
értékek %

Vízbehatás
időtartama

Szilárdsági 
értékek %

Száraz szövet . 100 24 óra 41
1 perc .......... 42 7 nap 40

15 perc .......... 39 30 nap 44
2 óra .......... 38

A szövés módja és a rétegelt műanyagok szilárdsági 
adatai közötti összefüggést kívántuk a Műanyagipari 
Kutató Intézetben lefolytatott kísérletekben megállapí
tani. A kísérletek alkalmával felhasznált hazai üveg
szövet fonalai pamuttal kevertek, részben töredezettek 
és az elemi szálak rövidebbek voltak. Kötőanyagként 
poliészter kontaktgyantát használtunk.

Különböző mintájú szöveteket készítettünk 30/3 
metrikus számú üvegfonálból. A minták kiválasztásá
nál az volt a szempont, hogy sima és egyenetlen (érdes) 
felületű, ritkább és sűrűbb szövésű szöveteket készít
tessünk.

Az üvegszövetet felhasználás előtt oly módon tisztí
to ttuk meg az irező anyagtól, hogy az üvegszövetet 
5 percig 10%-os nátronlúg forró oldatában tartottuk, 
vízzel kiöblítettük, majd rövid időre 5% hideg sósavban 
áztattuk. Ezt követően a sósavtól bő vízzel történő 
öblítéssel megszabadítjuk, majd a nedves szövetet,

szűrőpapírok között, 60 C°-on megszárítottuk. A mo
sásra feltétlenül szükség van, mert kísérleteink során 
azt tapasztaltuk, hogy a mosatlan szövetek gyanta
felvevő képessége kevesebb és egyenetlenebb.

Az egyes felhasznált szövetek fizikai adatai a 
következők voltak :

6. táblázat

Szakító erő 
kg

lánc vetülék

Nyúlás
0//0

lánc vetülék
Súly
g/m !

Vas
tagságmm

1 m o s a t l a n 326,4 318,4 3,1 2,4 442 0,32
2 m o s a t l a n 400 478,6 4,9 4,5 440 0,33
3 m o s a t l a n 274,4 409,1 4,5 4,5 365 0,33
4 m o s a t l a n 362,4 287,2 3,7 3,5 392 0,33
5 m o s a t l a n 424 382,4 5,0 4,2 440 0,34
6 m o s a t l a n 408 401,2 5,0 4,0 449 0,35
6 m o s o t t 390 368,08 4,0 4,3
7 m o s a t l a n 441 396,4 3,7 3,3 392 0,27
7 m o s o t t 396 435,2 4,1 4,3

A poliészter kontaktgyanta kötőanyag 2 rész 
stirolból, 1 rész metilmetakrilátból és 7 rész 1,3-butilén- 
glikol-ftalát-maleinát kondenzátumból álló oldat volt, 
melyhez (mint minden kontaktgyantához) katalizátort, 
inhibitort és promotert adagoltunk. Az alapkondenzá- 
tum  savszáma 100 körül volt. A fenti összetételű elegy 
polimerizációját 25 C°-on 18—20 órán át végeztük.

A rétegezés kivitelezése oly módon történt, hogy 
a méretre vágott üvegszövetrétegeket celofánpapírral 
bevont csempére, fényezett fémlemezre, vagy üveg
lapra helyeztük egymás fölé. Az egyes rétegekre gyanta- 
keveréket öntöttünk és egy üvegrúd segítségével impreg
náltuk az üvegszöveteket. Különösen ügyeltünk arra, 
hogy a levegő nyomait gondosan eltávolítsuk. A róte- 
gezés műveletének elvégzése után a rétegek tetejére 
ismét celofánnal bevont formalap kerül, majd az egészre 
0,25—0,5 kg/cm2 nyomást adtunk oly módon, hogy a 
formalapokat kézi csavarok segítségével összeszorítot- 
tuk.

Megemlítendő, hogy az ilyen természetű kísérletek
nél elengedhetetlen konstans gyantafelvételt és a réte
gelt anyag vastagságát a rendelkezésünkre álló egy
szerű eszközökkel nem mindig tudtuk konstans értéke
ken tartani.

Az üvegszövet és gyanta aránya általában külön
böző lehet. Az irodalom 30—40 tf. % üvegszövet 
tartalm ú rétegelt műanyagról tesz említést, kísérleteink
nél általában 65—70 súlyszázalék gyanta felvétellel 
(üvegszövetre számítva) nyertük a legjobb szilárdságú 
termékeket. Az említett gyantamennyiség rétegelt 
termékre számítva kb. 40% gyantának felel meg.

A kísérleteknél felhasznált szövetek szövésmintáit 
szemlélteti a 7. táblázat. A 8. táblázat bemutatja az 
előző táblázatban ismertetett üvegszövetekkel végzett 
rétegelési kísérletek eredményeit.

Minden esetben megállapítható volt, hogy a gyan
tának az üvegszövethez való tapadása kielégítő, mert 
a Charpy-ingával végzett ütőhajlító-szilárdsági vizsgálat 
alkalmával az ütésnél rétegek váltak el egymástól, 
gyanta gyantától és nem gyanta az üvegszövettől. 
A párhuzamos mérések között mutatkozó, egyes esetek
ben meglehetősen nagy eltérések a már említett egy
szerű laboratóriumi eszközökkel történő munkánál ki 
nem küszöbölhető, szövetmosásnál és rétegezésnél elő
álló bizonytalanságokból erednek.

A kísérleti eredmények alapján legjobbnak bizo
nyultak a 4, 5 és 6 számmal megjelölt szövetek. 
E szövetek azonban feldolgozásuk alkalmával, első
sorban mosás közben, eltérő tulajdonságokat mutatnak. 
Ugyanis az 4. számú kordszövésű szövet szálasodik és 
mosáskor fonalai összekuszálódnak. A 5. számú szövet 
mosás alkalmával erősen összeugrik, kreppszerű lesz. 
Valószínű azonban, hogy megfelelő géppel történő 
mosás e hibákat kiküszöböli. A 6. számú szövet mosás 
szempontjából a legjobbnak bizonyult. Szilárdsági érté
kei szintén a legjobbak (1. 8. táblázat). Ennek a szövés-
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7. táblázat

7
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8. táblázat

Sz
öv

et
je

lz
és

e

R
ét

eg
ek

sz
ám

a Az üvegszövet 
nedvesedése

Ü
ve

gs
zö


ve

tr
e 

sz
ám

í
to

tt
 g

ya
nt

a
fe

lv
ét

el
 %

B
ri

ne
ll 

ke


m
én

ys
ég

 
kg

/c
m

2

Ü
tő

ha
jlí

tó
sz

il.
cm

kg
/c

m
2

H
úz

ós
zi


lá

rd
sá

g
kg

/c
m

2

1 30 rossz 60,5 1405 214
323

2 24 előzőnél jobb 58 1350 250
232
208

3 30 rossz 69,2 1280 241 2290
231 2350

4 30 rossz 78 502
5 30 jó 51,6 1340 490 2240

548 2265
e 30 jó 74 1350 605 3240

660 2190
7 30 jó 68 368 2500

mintájú üvegszövetnek a többiekkel szemben való 
előnye azzal magyarázható, hogy egyenlőtlen, érdes 
felületének következtében fajlagos felülete nagy és jobb 
adhéziót biztosít az egyes rétegek között, mint az 
egészen sima felületű szövetek. Diskontinuitásokat ta r 
talmazó szövés-struktúrája következtében a gyanta
keverék jól nedvesíti. A rétegezéskor a szövetfelület 
kiálló részei közel kerülnek egymáshoz, miáltal feltéte
lezhetően szilárdabb, az adhézión alapuló kötés jön 
létre. Ezt a feltevést alátámasztja Mc. Bain és munka
társai elmélete, mely szerint a ragasztás ereje fordítottan 
arányos a ragasztóanyag vastagságával, azaz minél 
vékonyabb a ragasztóanyag rétege, annál szilárdabb a 
kötés. A 6. számú szövet mintázása olyan, hogy a 
vékony ragasztó rétegek keletkezését lehetővé teszi.

A rétegelt műanyagok fizikai szilárdsági értékei 
nemcsak az üvegszövet szilárdsági tényezőitől, de a 
felhasznált gyanta szilárdsági értékeitől is függnek. így 
pl. ha a gyanta hajlító szilárdsága, rugalmassági modu
lusa, húzószilárdsága nagyobb, ugyanazon üvegszövet 
felhasználása esetében a kész rétegelt termék megfelelő 
értékei is nagyobbak lesznek. A gyantatartalom csök
kenésével arányosan nő a kész rétegelt műanyag húzó- 
szilárdsági értéke.

Mint már említettük, az üvegszöveteknek műszaki 
célra való felhasználhatóságára erős mértékben kihat 
a szövetnek vízzel és vegyszerekkel szemben tanúsított 
ellenállóképessége. Szembeötlő, hogy melegen, híg lúg
ban áztatva, az üvegszövet mechanikai szilárdsága 
erősen csökken. Az alant következő 9. táblázat bemu
ta tja  a különböző vegyszerek hatása és a szakítás! 
szilárdság közötti összefüggést.

Megjegyzés. A vizsgált üvegszövet 5—6 g-os elemi 
szálakból szőtt üvegselyem volt. A mintákat 2 ml/lit. 
Laventin H vizes elegyével 1 órán át 80 C°-on irezés- 
telenítették, majd 1 órán keresztül vegyszerbehatásnak 
tették ki, ezt követően a mintákat leöblítették és 
60—70 C°-on megszárították.

9. táblázat

Szakítási 
erő láncban 

kg

A nyers 
szövethez 

v iszonyítva,
%

Nyers szövet ................................... 43,0 100
Nyers szövet, irező anyag mentesítve 33,3 77,5
Desztillált víz, 40 C° (vakpróba) 33,7 78,4
n/2 HC1 (40 C°) ............................ 5,1 7,2
n/10 HC1 (40 C°) .......................... 6,3 14,7
n/2 tejsav (40 C°) ........................ 16,2 37,7
n/10 tejsav (40 C°) ...................... 18,7 43,5
n/2 hangyasav (40 C°) ................ 16,8 39,1
n/2 ecetsav (40 C°) ...................... 36,8 84,0
1,5 n NaOH (20 C ° ) .................... 30,5 70,2
1,5 n NaOH (50 C ° ) .................... 27,4 65,7
1,5 n NaOH (80 C ° ) .................... 7,8 18,2

1

A vegyszerekkel szembeni ellenállás növelését az 
üveg komplexicitásának növelésével érhetjük el. Eitel 
szerint pl. az egyidejűleg K 20 -t és Na20-t a 7 : 3 opti
mális arányban tartalmazó üveg kémiai ellenállása 
nagyobb, mint külön a káli-, vagy külön a nátron
üvegé. A műszakilag „vízálló“ üveg név alatt ismert 
üvegek mind komplex üvegek, előállításuknál elsősor
ban B20 3-t, Al20 3-t, stb. használnak. A nátrium-kálcium- 
szilikát üveg felépítését magyarázó Taylor—Warran- 
féle elmélet — mely szerint a Si04 tetraéderek sarkaik
kal rendszertelenül kapcsolódnak össze és ilymódon 
amorf térhálót képeznek, melyen belül helyezkednek 
el a Na és Ca-ionok — könnyen érthetővé teszi a fenti 
komplexicitási elgondolásokat.

Az üvegszövetet a műanyagiparban sokféle célra 
használják fel. Elsősorban rétegelt műanyagokat állíta
nak elő oly módon, hogy a kiszabott, előre impregnált 
üvegszövet darabokat egymásra erősítik, majd alacsony 
nyomást adnak a rétegekre. Az impregnáló anyag, 
mely egyszersmind a kötőanyag is, ma leginkább a 
poliészter alapú kontaktgyanta, melynek segítségével 
csöveket és rudakat is előállíthatunk. Fenolgyantának 
kötőanyagként való felhasználásával szintén előállítha
tunk rétegelt anyagot, melyet sokfelé használhatunk 
fel. így pl. Ultralit néven elterjedt alkalmazást nyert 
a meleg levegővel történő fűtési berendezésekben. 
A melamingyanták mellett az utóbbi időben mindinkább 
tért nyer a szilikongyantákkal készült üvegszövetalapú, 
rétegelt műanyag, melyet elsősorban elektromos célokra 
és magas hőmérsékleten használnak. Az egyik szilikon
származékot, a vinilszilikont arra is használják, hogy 
a poliészter kontaktgyantával rétegelt üvegszöveteket 
irezzék, miáltal növelhető a kontaktgyanta üvegszövet
hez való adhéziója és ezáltal a kötés ereje.

Az üvegszövet másik fontos alkalmazása a szigetelő 
szalagok előállítása. A felhasznált üvegszövet keskeny, 
0,125, 0,175, 0,250 mm vastagságú szalagok formájában 
kerül alkalmazásra. Felhasználási területe leginkább az 
elektromos ipar területén van. Fő jellegzetességei a

10. táblázat

K ötőanyag Faj súly Húzószil.
kg/cm 2

Rúg. mód. 
104 kg/cm 2

Ütő-haji. 
szil., nem 
levágott 

m in ta  
cm kg/cm 2

H őstabilitás
C°

Alak-
változás
M artens-

szerint
C°

G yúlékony
ság (1 =  nem

gyűl.)

Dielek- 
tromos 
állandó 

10* ciki.

tg <3 X 103 
(10® ciki.)

Vízfelv. (24 
óra a la tt)

%

Fenol gyanta 1,6 1020 11 — 215 >160 1 4,5 25 1— 9

Melamin-
gyanta . . . . 1,9 1500 — — 130 195 1 7 10 2

K ontakt
gyanta . . . . 1,7 2300 14 130

(Írod)

© 1 t—'
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magas szigetelési ellenállás és átütési szilárdság. Impreg
náló anyagként rendszerint áttetsző és sárgaszínü olaja
kat használnak, melyek összetételre nézve valamilyen 
növényi olaj, vagy módosított fenol-, vagy alkidgyanta, 
hígítóanyag és szikkatív elegye. Az utóbbi időben azon
ban jobban előtérbe nyomulnak a szilikongyanták, 
elsősorban a metilfenil alapú szilikongyanták.

A szilikon szigetelő gyantával készült szalagok 
néhány tulajdonsága :

szilikon szigetelő lakk vastagsága : 0,175 mm,
20 C°-on átütési szilárdság 48 KV/mm,

175 C°-on átütési szilárdság 34 KV/mm.
24 órán 20 C°-on, telített gőzben való kezelés után 

az átütési szilárdság 35 KV/mm/20°, tg  6= 3.10—3.
A szigetelőszalag minden olyan helyen alkalmaz

ható, melynek munkahőmérséklete 175 C°, vagy ez 
alatt van, de rövidebb ideig, pl. 60 órán keresztül, 
300 C°-ot is kibír.

Az üvegszövetből alacsony nyomáson történő pré
seléssel tárgyakat is előállíthatunk. Leggyakrabban a 
vágott szálakból készült üvegpárnát alkalmazzák. így 
állítják elő pl. a kontakt gyantával készült hullámos, 
áttetsző tetőcserepet („Undulit“ ). Eljárhatunk úgy is, 
hogy a vágott üvegszálakat gyantával sűrű masszává

keverjük, majd 10—80 kg/cm2 nyomás mellett a meg
felelő formában előpréseljük. A végső préselést hidrauli
kus présben végezzük, melynek max. nyomása 17 
kg/cm2. A kötőanyagként felhasznált gyanta a présben 
kikeményedik. A 10. táblázat bemutatja az üveg- 
szövetalapú, rétegelt műanyagok szilárdsági és elek
tromos tulajdonságait.

Hazánkban az üvegszöveteket ma még aránylag 
ritkán alkalmazzák, tipizálásra még egyáltalán nem 
került sor. A fentiekből könnyen megérthető az üveg
szövetek nagy gazdasági jelentősége, ami önmagában 
is elegendő, ahhoz hogy az érdeklődést ezen érdekes 
alapanyag felé irányítsa.
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Dermedéspont csökkentő adalékanyag szintézise és vizsgálata*
FEJES PÁL, GÁRDOS GYÖRGY ES KALLÓ DÉNES

A dermedéspont csökkentését célzó első próbál
kozások arra irányultak, hogy az olajok megdermedését 
okozó C18-tól C35 szénatomig terjedő parafin szénhidro
géneket mély hőmérsékletű kifagyasztással és szűréssel 
eltávolítsák a kenőolajból. A mai fokozott kivánal
maknak azonban az oldószeres, ill. oldószer nélküli 
parafinmentesítés már nem minden esetben felel meg, 
ezért egyre inkább arra vesznek irányt az ilyen speciá
lis kenőolajokat gyártó vállalatok, hogy a kenőolajtól 
megkívánt alacsony dermedéspontot különböző der
medéspont csökkentő adalékanyagnak az olajhoz való 
keverésével biztosítsák. Ezáltal szükségtelenné válik 
a szilárd parafin nagymértékű eltávolítása, ami egyéb
ként kenéstechnikai szempontból is számos előnnyel 
jár. Bár a legkülönfélébb vegyületcsoportba tartozó 
anyagról derült ki, hogy fagypontcsökkentő tulajdon
sággal rendelkezik, a gyakorlatban csak a paraflow, 
santopour és akriloid típusú adalékanyagok szintézisét 
oldották meg nagyipari méretekben is.

A paraflow típusú adalékanyagok előállítására 
klórozott parafint és valamilyen aromás, vagy hidro- 
arómás szénhidrogént használnak fel, melyeket A1C13 
jelenlétében kondenzálnak. A klórozott parafinnak 
minimálisan 16—18, maximálisan 26—30 C atomot 
kell tartalmaznia. Ennél nagyobb C atomszám esetén 
a nagy molekulasúllyal járó oldhatóságcsökkenés az 
adalékanyag felhasználhatóságát kétségessé teszi. Gyű
rűs komponensként benzolt és homológjait, difenilt, 
naftalint, antracónt, ciklohexánt és származékait és 
más több kondenzált gyűrűt tartalmazó szénhidrogént 
használnak fel. (Pl. difenil-benzol, difenil-etán, krizón- 
frakciók, kőszénkátrány desztillációs maradékok.)

A második csoportba soroljuk a santopour típusú 
adalékanyagokat. Ezek lényegében azonosak a paraflow 
típusú adalékokkal, eltérés csupán abban van, hogy az 
arómás, vagy hidroarómás komponens fenolos hidro- 
xilt tartalmaz. A klórozott parafin és a megfelelő 
arómás komponens kondenzációja ugyancsak A1C13 
hatására jön létre. A savanyú karakterű hidroxilcsoport 
kémhatását savkloriddal való észterifikálással küszö
bölik ki. Az ószterifikálás jelentős molsúlynövekedéssel

* Veszprémi Nehézipari Egyetem Ásványolaj és 
Szénfeldolgozó ipari tanszéken díjat nyert szakköri 
pályamunka.

jár, ezért az arómás, vagy hidroarómás komponensre 
reávitt oldalláncok számát 3—4-ről (paraflow típusú 
adalékanyagok) 2—3-ra célszerű csökkenteni, hogy 
az oldékonysági viszonyok kedvezően alakuljanak. 
Az irodalmi adatok savkomponensként ftalil-kloridot 
ajánlanak. A santopour típusú adalékanyagok az 
alábbi szerkezeti képletekkel jellemezhetők :

Az akriloid-típusú dermedéspontcsökkentők nagy 
molekulasúlyú metakrilsav-észter polimerizátumok. Ide 
sorolják az Oppanol néven forgalomba hozott nagy
molekulájú poli-izo-butiléneket is, amelyek csekély 
mértékben olaj-oldhatók, ennek ellenére már néhány 
tized % Oppanol is jelentős mértékű dermedéspont- 
csökkenést és viszkozitásindex növekedést idéz elő. 
A metakrilsav észterifikálására nagy molekulasúlyú 
zsíralkoholokat, pl. cetil és lauril alkoholt használnak. 
Az akriloid típusú adalékanyagok is a viszkozitási 
indexet növelő tulajdonsággal rendelkeznek. Ez a vegyü- 
lettípus az alábbi szerkezeti képlettel jellemezhető :

— CHa — C— COOR
I

CH3

Dérmedéspontcsökkentő adalékanyagok hatás
mechanizmusa

Ha parafin, vagy kevert bázisú olajokat dermedés
pontjukhoz közeleső hőmérsékletre hűtünk le, a bennük 
oldott állapotban jelenlévő szilárd parafin az olaj 
eredetétől és finomítási fokától függő hőmérsékleti 
intervallumban finom kristály szemcsék alakjában kivá
lik az olajból. Ez a jelenség arról ismerhető fel, hogy 
az eredetileg többé-kevésbbé átlátszó, vagy áttetsző
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olaj megzavarosodik (homályosodási pont) és egyre 
sűrűbben folyóvá válik. A további hűtés azt eredmé
nyezi, hogy a már meglévő kristálygócok tovább 
növekednek, de ezzel egyidejűleg új kristálygócok 
kialakulása is végbemegy. A hűtés sebessége bár 
nagy mértékben befolyásolja az egyes kristálykák 
alakját, a kristályosodás végső fokon minden esetben 
arra vezet, hogy az olajban kialakuló kristályváz az 
olaj dermedését vonja maga után. A folyékony olaj 
a szorosan összeszövődött megnyúlt lap, tű, vagy 
amorf alakú parafin kristályok közötti hézagokat 
teljesen kitölti. Már aránylag az olaj főtömegéhez 
képest kis mennyiségű (néhány %) kivált parafin 
is teljes megszilárdulást képes előidézni. A megder
medt olaj bizonyos tekintetben hasonlít a tixotróp 
gélekhez, amennyiben éppúgy mint azok, erős keverés 
hatására elfolyósodik, hosszabb ideig tartó  nyugalom 
esetén pedig újra megszilárdul. Az elfolyósodás és újra 
megdermedés a dermedésponton, vagy akörüli hőmér
sékleten játszódikle. Az egyetlen elfogadható magyarázat 
az, hogy az erélyes keverés hatására az összeszövődött 
kristályok kapcsolata megszűnik, így individuális szi
lárd parafin kristályoknak olajban való szuszpenzió
jához jutunk. A kolloid dimenziójú parafin gócok 
kialakulása már jóval a dermedéspont fölött megtör
ténik. A kis méretek folytán a gócok fajlagos felülete 
igen nagy. A kialakuló nagy felületen az adszorpciós- 
jelenségek fokozott mértékben jutnak kifejezésre, 
melyek eredményeképpen a gócok és az olaj között 
bensőséges kapcsolat alakul ki. A kapcsolatot létesítő 
határfelületen belül az egyes adszorbeált olajmolekulák 
többó-kevésbbó stabil orientációban helyezkednek el 
(irányított adszorbció). Fel kell tételeznünk, hogy a 
szilárd parafin kristály-góc és az adszorbtívum között 
ható adszorbciós erők nem túlságosan erősek, mert az 
olaj további lehűtésekor a kristálygóc továbbnöve- 
kedése akadálytalanul megtörténhetik. A kristályok 
továbbnövekedését tehát feltétlenül meg kell, hogy 
előzze az adszorbeálódott olajfilm teljes, vagy rész
leges deszorbciója.

Az olajok mély dermedéspontjának biztosítása 
céljából meg kell akadályoznunk a parafin kristályok 
továbbnövekedését és ezt azáltal tudjuk elérni, hogy 
a kristálygócok felületére egy erősebben adszorbeált 
olyan védőkolloid filmet viszünk rá, mely erősebb 
megkötöttsége m iatt gátat vet a kristályok további 
növekedésének. Ez a védőkolloid film csak úgy tudja 
hatását kifejteni, ha kolloidkémiai értelemben bizo
nyos „polaritással“ rendelkezik.

Az irodalomból megismert különböző dermedés- 
pontcsökkentő adalékanyagok többnyire ilyen saját- 
ságúak, de egyáltalán nem ismerhető fel az a törekvés, 
hogy a „poláris“ molekulák dermedéspontcsökkentő- 
ként való felhasználásakor az egyes szerzőket a fenti 
szempontok irányították volna. A „poláris“ molekulák 
kialakításakor a főszempont az volt, hogy a savas 
karakterű fenolos hidroxilokat észterifikálás útján 
közömbösítsék (santopour típusú adalékok). A para- 
flow típusú adalékok esetében azért használtak naf-

talint kondenzációs magként, mert benzollal nem sike
rült dermedéspont csökkentő hatást elérni, másrészről 
a naftalin aránylag nagy felülete azzal a lehetőséggel 
biztatott, hogy arra aránylag sok alkil csoportot lehet 
Friedel—Krafts reakcióval reávinni. A naftalin 
kondenzátum nagy molekulasúlya más előnyöket is 
biztosított (fokozottabb adszorbciós képesség.)

Az ilyen poláros jellegű vegyületek hatékonysága 
valószínűleg a következőkkel magyarázható : a vegyü
letek „polaritása“ olyképen jut kifejezésre, hogy azok 
egy parafin-affin és egy arómás-hidroarómás-affin pólus
sal rendelkeznek. A molekula parafin-affin vége a kivált 
parafin kristály felületére adszorbeálódik, míg a mole
kula másik vége az olaj főtömege felé irányulva helyez
kedik el. A még oldatban lévő szilárd parafin molekulák 
nem képesek áttörni az ily módon létrejött stabil védő
burkot és az olaj további lehűtésekor új kristólygócot 
kénytelenek kialakítani. Feltevésünk ily módon egye
zik azzal a jólismert ténnyel, hogy adott hő
mérsékleten a kivált parafin összmennyisége lényegé
ben állandó marad, de a kristályok méretei és azok 
alakja alapvetően megváltozik. Ez az eset áll fenn 
kevert bázisú olajok esetében ; tisztán parafin bázisú 
olajoknál, az adalékanyag molekula arómás karakterű 
kondenzációs magja fejti ki az előzőkben ismertetett 
továbbnövekedést gátló hatást. Az akriloid típusú 
adalékoknál ezt a gátló hatást valószínűleg a karboxil 
csoportok fejtik ki. Az adalékanyag erősebb megkötött
sége a parafin molekulasúlyánál lényegesen nagyobb 
molekulasúlyával van összefüggésben. A kevertbázisú 
olajok esetében az adalékanyag molekula arómás vagy 
hidroarómás vége a továbbnövekedést gátló hatáson 
túlmenően jelentős stabilizáló hatást is kifejt, főleg 
azzal, hogy biztosítja a szilárd parafin kristály és az 
olaj közötti kontinuus átmenetet.

Az Oppanol típusú adalékanyagok, amelyek polá
ros csoportokat nem tartalmaznak, nem illeszthetők 
bele az előbbi képbe. Nem lehet kétséges, hogy a fagy
pont-csökkentő hatás ez esetben is adszorbciós jelen
ségekkel van összefüggésben, amit az Oppanolok nagy 
molekulasúlya és ezzel kapcsolatos nagy felülete is 
valószínűvé tesz. Feltehető, hogy az előzők során tá r
gyalt „polaritást“ a molekula megnyúlt síkhálós szer
kezete és az abból leágazó oldalláncok pótolják.

Amint látható az előbbiekből, az adalékanyag 
hatásmechanizmusát és hatékonyságát azon elgondolás 
alapján tárgyaltuk, hogy a szilárd parafin és az olaj 
között az adalékanyagnak mindig a lehető legfoly- 
tonosabb átmenetet kell biztosítania. Ez a feltétel 
a kolloidkémiában, mint H ardy— Harkins elv isme
retes, tudomásunk szerint azonban a dermedéspont 
csökkentő adalékanyagok hatásmechanizmusának m a
gyarázásánál az eddigi irodalmi közlések nem tesznek 
róla említést.

Klórozás

A parafinok klórozása az alábbi reakcióegyenletek 
értelmében játszódik le :

A fenti reakciók közül leggyorsabban a harmadik 
reakció játszódik le. A második reakció, ahol a klór sze
kunder szénatomon lévő hidrogént helyettesített, szin
tén meglehetősen gyors, míg a primer helyettesítések 
reakciója a leglassúbb. Mivel a gyakorlatban a primer 
halogén származékoknak van a legnagyobb jelentősége, 
célszerűnek látszott olyan reakció körülményeket biz

tosítani, amelyek főtermékként primer származékokat 
szolgáltatnak. Szilárd parafinok esetében a helyzet 
annyiban egyszerűsödik, hogy ezekben már eleve 
korlátozott mennyiségben vannak jelen elágazó lán
cokat tartalmazó szénhidrogének, és igy nagyobb való
színűséggel képződhet a kívánt termék.

A szilárd parafinokban néhány %-ban jelenlevő
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izovegyületeket is eltávolíthatjuk karbamid-addukt 
képzéssel. Az izo-származékoktól gyakorlatilag mentes 
szilárd normál parafinban a primer és szekunder 
helyettesítések arányát a hőmérséklet változtatásával 
aránylag kis intervallumon belül módunkban van 
befolyásolni. Túlságosan nagy hőmérséklet alkalmazá
sának határt szab az a körülmény, hogy a klórparafinok, 
különösen azok, amelyek tercier és szekunder helyet
tesítéseket tartalmaznak, meglehetősen termolabilisak 
és már aránylag kis hőmérsékleten megtörténik a halo
gén lehasadása sósav alakjában. A kialakuló kettős- 
kötésen további klóraddició játszódhat le, ami egyál
talán nem kívánatos, de az ugyancsak káros polimeri- 
zációs reakcióknak is nagyobb tere nyilik.

A parafinok klórozása láncreakció, melyet a klór
molekula termikus, fotokémiai, vagy katalitikus akti
válása vezet be. A láncvivők aktív klóratomok és szén- 
hidrogén gyökök. Kísérleteink során a klórozó rendszer 
végelnyelője után sikerült kis szénatomszámú klórozott 
szénhidrogéneket kimutatnunk, ami arra m utat, hogy 
a klórozás során metil, vagy etilgyökök lehasadása is 
lejátszódhatik (klorinolízis). A klórmolekulák aktivá
lását fotokémiai úton végeztük, olyképpen, hogy a 
reaktort két db 40 W-os izzóval világítottuk meg. 
Kiderült, hogy nem szükséges ú. v. fény használata, 
a látható fény hullámhossz-tartományába eső kék 
fény is hatásosnak bizonyult. Ezzel párhuzamosan 
jód katalizátor jelenlétében is végeztünk klórozást, 
megvilágítás alkalmazása nélkül. A kísérletek azt 
bizonyították, hogy már néhány centigramm jód is 
képes katalitikus hatást kifejteni. A jód katalizátor 
klórozási terméke az aránylag rövid ideig tartó  reak
ció ellenére lényegesen több klórt tartalm azott, mint 
a fény jelenlétében klórozott termékek. A klórozást 
különböző hőmérsékleteken végeztük. Az egyenletes 
hőfok tartása a klórozás kezdetén aránylag nehezen 
volt biztosítható, a későbbiek során ±  3 C° ingadozás
sal sikerült a hőmérsékletet állandó értéken tartani. 
A reakcióelegyből időnként m intát vettünk, és klór- 
tartalm át Grothe szerint határoztuk meg. Azt tapasz
taltuk, hogy a klórtartalom változása az időben kezdet- 
ben gyors, később mindinkább lelassul. Az azonos 
időponthoz tartozó klórtartalmak függnek a hőmérsék
lettől (lásd la. sz. ábra.)

la. |A végtermék klórtartalmának függése a nyers
anyagtól, az alkalmazott reakcióhőmérséklettől és a 
katalizátortól n-parafin, parafinolaj J és kereskedelmi 

táblás parafin esetében. _

Az összefüggés közelebbi tanulmányozása arra a 
megállapításra vezetett, hogy a klórozás látszólag 
elsőrendű reakcióként játszódik le ; a nem reagált 
parafin mennyiségének a logaritmusa az időben lineá
ris. A folyamat sebességi állandójának hőmérséklet- 
függvényéből számított aktiválási energia értéke köze
lítőleg 8670 kal/mol. (1. sz. ábra).

A klórozás vége felé a kezdetben jelentéktelen 
habzás egyre erőteljesebbé vált, ezért nem tudtuk 
biztosítani az egyenletes klórbetáplálást.

A véggázok klórtartalma a kísérletek tanúsága 
szerint 10 és 25 % között ingadozott.

lb. A nemreagált nyersanyag %-ának logaritmusa és 
a reakcióidő összefüggései a különböző reakcióhőmér
sékleteken ; az Arrhenius egyenlet felhasználása a 
kísérletek során alkalmazott hőfokintervallumra, az 

aktiválási energia meghatározására.

Viszkozitás méréseket nem végeztünk, de meg
állapítható volt, hogy a klórtartalom növekedése a 
viszkozitás egyidejű növelésével jár.

Közelítőleg lineális összefüggés mutatkozott a 
klórtartalom és a törésmutató között. Ez a módszer 
Ígérkezett legelőnyösebbnek annak eldöntésére, hogy 
hol ta rt  a folyamat (lásd 2 . sz. ábra).

2. A parafinolaj törésmutatójának és klórtartalmúnak 
összefüggése

Noha az irodalmi adatok arról számolnak be, hogy 
parafinok klórozásánál csekély mennyiségű nedvesség 
inért anyagnak minősül, kísérleteink során állandóan 
gondoskodtunk a nedvesség teljes kizárásáról. A klóro
zás nyersanyagai : parafinolaj, szilárd táblás parafin 
és addukton keresztül előállított kizárólag normál vegyü- 
leteket tartalmazó szilárd parafin voltak.

Végeztünk kísérleteket arra vonatkozóan is, hogy a 
primer klórszármazékot a reakciótermék részleges 
pirolizisével állítjuk elő. A kísérletek biztató ered
ménnyel zárultak.

Parafinaddukt

A szilárd parafin izovegyületektől való mentesí
tését úgy végeztük el, hogy a parafin 50 C°-nál telített 
benzolos oldatát a parafin súlyának megfelelő ötszörös 
mennyiségű karbamid metilalkoholos szuszpenziójával 
rázogattuk néhány órán keresztül. A képződött fehér, 
szemcsés adduktról a benzolos oldatot leszűrtük, 
30 C°-on benzollal háromszor-négyszer átmostuk. 
Száradás után kétszeres mennyiségű forró vízzel elbon
tottuk. A víz kihűlése után a víz felszínén úszó normál 
parafint eltávolítottuk és víztelenítettük. A kihasználás 
90% volt.

A kísérleti készülék leírása

A parafin klórozását a 3. sz. ábrán látható készü
lékben végeztük. A klórt nyomáscsökkentő szelepen 
keresztül kénsavas mosóba vezettük, hogy a klórban 
jelenlévő víznyomokat eltávolítsuk. A gáz ú tja  ezután 
3 felé ágazott :

1. a J 2 katalizátorral működő klórozóba („kis 
reaktor“ ),

2 . fénykatalizátorral működő klórozóba („nagy 
reaktor“),
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3. ábra.

3. egy ú. n. rövidre záró vezetéken keresztül egye
nesen az abszorberbe. Utóbbira biztonsági meggondo
lásokból volt szükség.

A „nagy reaktor“ felé terelt klór egy buborék 
számlálón és egy elosztólapon (fritt) keresztülhaladva 
lépett a reaktorba. A nyersanyag betáplálást csepegtető 
tölcséren keresztül végeztük. Táblás-parafin nyers
anyag esetén a parafint kb. 150 C°-ra kellett előmelegí
tenünk, hogy a lehűléssel járó eltömődóseknek elejét 
vegyük. A parafin betöltése után az elosztólapon 
levegőt nyomtunk át a készüléken a klórozás meg
indulásáig. A nem reagált klór és a képződött sósav 
hűtőn és klórkalciumos csövön át ju to tt az abszorberbe. 
A visszacsepegő hűtőre azért volt szükség, mert kezdet
ben könnyebb frakciók klórozását is tervbe vettük. 
A klórozandó parafin rétegvastagsága a reaktorban 
kezdetben kb. 2 0  cm volt, később a hab az egész 
reaktort kitöltötte. A klór kezdetben kb. 10—20 sec.-ig, 
a reakció vége felé 60—70 sec-ig tartózkodott a reak
torban. Az utóbbi esetben a hosszabb tartózkodási 
időnek megfelelően a klórkihasználás is lényegesen 
jobb volt.

A reaktort túlhevített atmoszférikus nyomású 
vízgőzzel fűtöttük. A vízgőzt laboratóriumi gőzfejlesz
tőben állítottuk elő, majd egy rézcső spirálisban tú l
hevítettük. A túlhevített gőz a reaktortér középső részén 
elhelyezett üvegspirálisban leadta a túlhevítési hőjét 
(olykor látenshőjének egy részét is) és a kondenz- 
edényen keresztül lefolyóba távozott. A kondenzedény 
egy gözelszívóval állott összeköttetésben, mely lehetővé 
te tte  a kondenzvíz és a nem kondenzált gőz folyamatos 
eltávolítását. A gőzfejlesztőbe 3 elágazású csapon 
keresztül üzemközben is tudtunk vizet betáplálni. 
A csap megfelelő állításával a víz át tudott haladni 
a reaktoron is, amelyre szintén biztonsági meggondolá
sokból volt szükség. A reakció véggázai lúgos elnye- 
letőbe j utottak. A lúgos abszorberben meg nem kötött 
klórt szilárd nátriumszulfittal töltött abszorbciós 
toronyba vezettük, melyhez időnként mélyhűtő beren
dezést kapcsoltunk.

Igen nagy súlyt fektettünk a jó tömítésekre. Leg
jobban bevált a PVC tömítés, melyet cső, lemez és 
oldat alakjában használtunk fel. A PVC oldatot PVC 
lemeznek diklóretánban történő oldásával állítottuk 
elő. A reaktort alul és felül PVC lemezzel fedett gumi
dugókkal zártuk le. A korróziónak legjobban egy üveg

ből készült reaktor állott volna ellen, azonban erre 
a jelenlegi körülmények között nem is gondolhattunk. 
A kis klórozó reaktornál vízüveg, azbesztkitt tömítést 
alkalmaztunk, mely szintén jól bevált. A kísérletek 
eredményét összegezve a következőket állapíthatjuk 
meg :

1. A klórozásra egyaránt felhasználhatunk szi
lárd, táblás parafint és parafinolajat ; a táblás parafin 
izo-vegyületektől való mentesítése nem feltétlenül 
szükséges.

2. Katalizátorul célszerűbbnek látszik J 2 helyett 
megvilágítást alkalmazni, mivel előbbi esetben a 
termék mellékreakciók következtében elszineződött.

3. A klórozás optimális hőmérséklete 70—100 C° 
között van, ennél alacsonyabb hőmérsékleten a reakció- 
sebesség nem kielégítő, nagyobb hőmérsékleten poli- 
klór származékok képződnek (narancssárga szín fel
lépte) és megnő a HC1 lehasadásának valószínűsége is.

4. A klórozott származók nagyobb faj súlya lehe
tővé teszi a klórozás folyamatos megvalósítását. Folya
matos üzem esetén az állandóan jelenlévő habréteg 
folytán a klór kihasználás is javul.

Kondenzáció
A Friedel—Krafts reakció termékei keveré

kek. A polialkilált termékek mellett kevésbbé 
alkilált származékok, továbbá naftalin is előfordult, 
amiből azt a következtetést vontuk le, hogy a reakció 
szukcesszív. A Friedel—Krafts-reakció sikerének elen
gedhetetlen feltétele, hogy mind a reagáló anyagok, 
mind pedig az alkalmazott készülékek még nyomokban 
se tartalmazzanak oldott, vagy adherált nedvességet, 
és a későbbiek során is állandó gondoskodás történjék 
a nedvesség teljes kizárására. A víz u. i. dezaktiválja 
a katalizátort, függetlenül attól, hogy az A1C13 a 
reakció folyamán, vagy előtte érintkezett vízzel. Á tte
kintve azon tényezőket, amelyek a Friedel—Krafts 
alkilálásnál döntő jelentőségűek, a következő össze
állítást készítettük el :

1. A reagáló komponensek koncentrációja.
2. A katalizátor koncentrációja.
3. Az alkalmazott hígítószer milyensége és meny- 

nyisége.
4. A reakcióhőmérséklet és az alkalmazott nyomás.
5. Reakció idő.
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6 . A reagáló komponensek érintkeztetési módja.
7. Keverés.
8 . A főtermék elkülönítésének módja a mellék- 

terméktől.
A Fridel—Krafts-reakcióknak olajipari vonatko

zásban a dermedéspont-csökkentők és a mesterséges 
kenőolajok szintézisénél van rendkívül nagy jelentősége.

1. A  re a g á ló  k o m p o n e n se k  k o n c e n trá c ió ja

Az irodalmi adatok összevetéséből azt a következ
tetést vontuk le, hogy a klórozott parafin és az arómás 
(hidroarómás) komponens mennyiségi viszonyát úgy 
célszerű megválasztani a Friedel-—Krafts-reakcióban, 
hogy az arómás gyűrűre kapcsolható alkilláncok száma 
4— 6  körül legyen. Ha a klórozott parafin koncentráció
já t nagyobbra választjuk, a nem kívánatos polialkilált 
termékek mennyisége jelentősen megnövekednék. A fent 
közölt mennyiségi arányt a naftalin és klórparafin mo
lekula súlyának, ill. utóbbi klórtartalmának ismereté
ben úgy állítottuk be, hogy kb. 15—20 g paraflowt 
kapjunk. Ezt a teoretikus értéket egyetlen alkalommal 
sem sikerült elérnünk, ami valószínűleg az alkalmazott 
rövid reakcióidővel állott összefüggésben. A naftalin : 
klórparafin arányt, éppen a fenti meggondolások m iatt 
valamennyi kísérletnél állandó értéken tarto ttuk  (naf
talin : klórparafin = 1 : 4 ) .

2. A  k a ta l iz á to r  k o n c e n trá c ió ja

A katalizátor mennyiségének kérdésében mind a 
mai napig nem sikerült egységes álláspontot elfoglalni. 
A legcélravezetőbb módszer minden esetben a kísérlet. 
Ha hosszas fáradozással sikerül is megállapítani az 
optimális A1C13 koncentrációt, az rendszerint sohasem 
ju t nyilvánosság elé, ezért egyáltalán nem csodálkoz
tunk, mikor az irodalomban ezzel kapcsolatosan csak 
bizonytalan célzásokat találtunk. Az első kísérlet alkal
mával, amikor a naftalin : A1C13 molarányt 1 : 1-nek 
választottuk, azt tapasztaltuk, hogy rendkívül sok 
gyantás alkatrész képződött. Ezért a továbbiak során 
a fenti arányt 2 : 1-re csökkentettük. A 2. és 3. kísérlet
nél az AlCls-t a felhasználás előtt frissen szublimáltuk. 
Az első kísérlet alkalmával fellépő gyantásodást az 
AICI3 víztartalmának rovására írtuk. A későbbiek során 
kiderült, hogy a káros gyantaképződóst a nagy katali
zátor koncentráció és a nem kellő mennyiségben fel
használt oldószer idézte elő.

3. A z  a lk a lm a z o t t  M g itó s ze r  m ily e n sé g e  és m e n n y is é g e

Az oldószertől megkívánjuk, hogy arómás tartalm a 
1 % alatt legyen, forrpontja a fellépő oldószervesztesé
gek lehető minimálisra csökkentése érdekében ne legyen 
alacsonyabb 100 C°-nál, de lehetőleg ne is legyen maga
sabb 220 C°-nál, ami a fagypontcsökkentő és az oldó
szer elválasztását nehezítené meg. Az oldószer a reakció 
hőmérsékletén oldja jól a reagáló komponenseket és 
ne lépjen reakcióba a vízmentes AlCl3-dal. A kívánt 
célra aktív szilikagóllel arómás-mentesített benzin, 
petróleum, Fischer—Tropsch benzin, vagy petróleum, 
esetleg szintetikus benzin (pl. izooktán) a legmegfele
lőbb. Az irodalomban utalást találtunk arra vonatko
zóan is, hogy triklóretilén, tetraklóretilén, poliklór- 
benzol stb. inért anyagnak minősülnek a reakció 
körülményei között, igy szintén felhasználhatók 
higítószerként. A fenti klórozott oldószerek használatá
val járó bizonytalanság m iatt ezek alkalmazásától el
tekintettünk. Kísérleteinknél aktív szilikagéllel aró- 
másmentesített 96 C° kezdő forrpontú benzint használ
tunk. Tapasztalatunk szerint az oldószer mennyiségét 
úgy kell megválasztani, hogy a naftalin, ill. az arómás 
komponens koncentrációja a kiindulási reakcióelegy- 
ben ne legyen magasabb 1 mol/liternél.

4. R e a k c ió h ő m é rsé k le t é s  a z  a lk a lm a z o t t  n y o m á s

Az irodalmi adatok arról számolnak be, hogy a 
reakcióhőmérséklet optimuma 50 és 60 C° között van. 
Mivel ennek eldöntéséhez számos kísérlet elvégzésére 
lett volna szükség, igyekeztünk az irodalmi adatokhoz 
igazodni. Az alkalmazott reakcióhőmérséklet 60 és

70 C° között ingadozott. Minden alkalommal izoterm 
körülmények között igyekeztünk dolgozni. Néhány 
esettől eltekintve, amikor adiabatikus körülmények 
között valósítják meg a reakciót, az izoterm feltételek 
biztosítása általános érvényű.

5. R e a k c ió - id ő

A Friedel—Krafts-reakció végét minden esetben 
arról ismerhetjük fel, hogy a kezdetben heves sósav
fejlődés egyre inkább lelassul. A reakció-időt számos 
körülmény (reakcióhőmérséklet stb.) befolyásolja.

6 . A  re a g á ló  k o m p o n e n se k n e k  a z  é r in tk e z é s i  m ó d ja

Miután tetra- és trialkilált származék előállítása 
a cél, feltétlenül előnyös az aromás komponens és az 
alkilhalogenid előzetes összekeverése ; ettől a módszer
től csak abban az esetben térünk el, ha monoalkilált te r
méket kívánunk előállítani. Döntő jelentőségű az 
AICI3 részletekben történő hozzáadása. Az első A1C13 
részletek u. i. a mindig jelenlévő víznyomok hatására 
dezaktiválódnak és voluminózus rögök képzésére hajla
mosak. Megfigyelhető volt, hogy a reakció megindulása 
minden esetben a 2. vagy 3. alumíniumklorid részlet 
hozzáadása után következett be. Mivel az első kísérlet
nél az AlCl3-at egyszerre adtuk a reagáló komponen
sekhez és a víztelenítést sem végeztük el gondosan, 
lényegesen több voluminózus szilárd rög (A1C13 kom
plex -f A120 3 +  nHjO) képződött, mint a későbbi kísér
letek folyamán. Ugyancsak jelentős hozamnövekedést 
eredményez, ha az A1C13 részletenként történő hozzá
adása helyett azt a megoldást választjuk, hogy 1 — 2  
órás reakció-idő után a szilárd rögök formájában jelen
lévő részben dezaktivált katalizátort szűréssel eltávo
lítjuk és a reakciót friss A1C13 hozzáadásával tesszük 
teljessé.

7. K e v e ré s

Az első kísérletnél 90-es fordulatszámú gramofon
motort használtunk ; a keverés ez esetben nem volt 
kielégítő. Ezért ahhoz a megoldáshoz folyamodtunk, 
hogy 1500-as fordulatú keverőmotor fordulatszámát 
transzformátor és előtétellenállással úgy szabályoztuk 
be, hogy az kb. 400-as fordulatú legyen, azonkívül azt 
tetszés szerint változtathassuk.

8 . F ő te r m é k  e lk ü lö n íté sé n e k  m ó d ja  a  m e llé k te rm é 
k ek tő l

Amint már az előzőkben is említettük, a Friedel— 
Krafts-reakció termékei keverékek. A főtermék elkülö
nítése a melléktermékek mellől fizikai műveletek segít
ségével történik. Ezek között szerepel szűrés, desztil- 
láció (vákuum, vízgőz), extrakció. Azt a megoldást 
választottuk, hogy a paraflow mellől a mono- és dialkil- 
naftalint kb. 1,5% vizet tartalmazó acetonnal kioldot
tuk, a többszöri érintkeztetés szabályai szerint. Meg
állapítottuk, hogy az aceton a víztartalomtól függően 
különböző mértékű szelektivitást m utat, a termék 
különböző komponenseivel szemben. A víztartalom 
növelése a többszörösen alkilált termékek oldhatóságá
nak csökkenésével jár. Ezzel a módszerrel sikerült a 
terméket két frakcióra bontani, amelyek egyike az 
acetonban, az adott feltételek mellett oldhatatlan 
paraflow, és az acetonos oldat alakjában jelenlévő 
mono- és dialkilnaftalin, és a változatlanul jelenlévő 
kiindulási anyagok. Ezeket nem különítettük el az ace
tonos oldattól. A paraflow-ról vízfürdőn történő melegí
téssel űzzük el a csekély mennyiségű oldott acetont.

Alkalmazott készülékek
A Friedel—Krafts-reakciót 500 ml-es három

nyakú gömblombikban végeztük. A lombik higanyzá
ros keverővei, visszacsepegő hűtővel és hőmérővel volt 
ellátva. A visszacsepegő hűtőhöz klórkalciumos csö
vet csatlakoztattunk. Ezután következett a sósav el- 
nyeletésére szolgáló gömblombik, amelyet vízzel töltöt
tünk meg. Az összeköttetéseknél gumicsövet használ
tunk. A reakció végén a sósavabszorberből mintát



F ejes P.: Dermedéspont csökkentő adalékanyagok szintézise M agyar K ém ikusok Lapja, V ili .  évf. 1ü. sz. 351

vettünk és meghatároztuk a sósavtartalmat. Felállítva 
a klór anyagmérlegét, megállapítottuk, hogy a termék 
klórtartalma minden esetben 1 % alatt volt.

Összegezve az elmondottakat :
a )  A  reagáló komponensek mennyiségi viszonyai 

úgy választandók meg, hogy az aromás komponens és 
az alkilhalogenid mol-aránya 1 : 4 legyen.

b )  A  katalizátorból az aromás komponenshez viszo
nyítva ekvimolekuláris mennyiséget célszerű felhasz
nálni.

c )  A  reakcióelegy hőmérséklete 50—65 C° közötti 
hőmérséklet intervallumban tartandó. A keverő fordu
latszáma 400/perc felett legyen.

d )  Az alumíniumkloridot részletekben adjuk a 
reakcióelegyhez, vagy szűréssel távolítsuk el a kezdet
ben levált katalizátor-rögöket és a reakciót újabb 
A1C13 adagolással tegyük teljessé.

e )  Az irodalmi adatokkal ellentétben — melyek 
4— 6  órás reakció-időt említenek — a reakció-elegyet 
mindaddig kell a reakció hőmérsékletén hagyni, míg a 
HC1 fejlődés meg nem szűnik.

f )  A  termékek elkülönítését szelektív oldószeres 
extrakcióval, vagy túlhevített vízgőzzel történő desztil- 
lációval lehet elvégezni, annyi érintkeztetést megvaló
sítva, hogy a végső extrakt teljesen színtelen legyen. 
Az esetleg jelenlevő emulziót 4000 fordulatú centri
fugán végzett centrifugálással kell megbontani.

g )  Ha mód van rá, a kísérlet előtt diklóretános 
parafintalanítással távolítsuk el a klórparafintól a nem
reagált parafint.

A dermedéspont csökkentő adalék hatása az egyes 
olajféleségekre

A parafinos olajokba bekevert dermedéspont csök
kentő adalék mennyisége 0,05% és 2% között ingado
zik. Természetesen az adalékolás mérvét minden eset
ben az olaj sajátságai szabják meg. Általános szabály,

Glioxál gyártása
K A L L A Y

A legegyszerűbb dialdehid, a glioxál, közel száz 
esztendeje ismeretes, de a szerves vegyipar nagyüzemi 
termékei között helyét csak az utolsó évtizedben fog
lalta el. Kétségtelen, hogy olyan termékként jelent 
meg, melynek gyártását nem a kereslet hívta megvaló
sításra, hanem éppen fordítva : a pertóleumipar etilén
jéből készült etilénglikol olcsó glioxál-gyártási forrás
nak bizonyult, s az anyag alkalmazási területeinek ki
alakulása csak utólagos lehetett. Ez az utóbbi folyamat 
olyan gyors és sikeres volt, és amint a későbbiekben 
rátérünk, a glioxál annyi területen bizonyult hasznos
nak, hogy most már érdemesnek látszik megfordítani 
a kérdést : a glioxál előnyös felhasználhatósága érde
messé teszi-e a hazai gyártás bevezetését olyan körül
mények között is, hol nem nyersanyagfelesleg elhelye
zése, hanem a termék azóta megismert értéke az el
járás gazdaságosságának alapja.

Ha a kérdést megvizsgálandónak tartjuk, követ
kező feladat a hazai körülmények között leggazdaságo
sabb és legkönnyebben megvalósítható eljárás kivá
lasztása.

A glioxál előállításának lehetőségei

A glioxál ismeretes előállításmódjai közül az 
ipari megvalósítás szempontjából több lehetőség már 
eleve kizárható. Ilyen H. Debus (1 ) csupán történelmi 
érdekességű módszere, mely etilalkohol salétromsavas 
oxidációján alapult.

Szintén régi eljárás a paraldehid salétromsavas 
oxidációja (2 ), amely — mivel az etilalkohol primer 
oxidációs terméke a savhatásra gyorsan paraldehiddé

•  Szerves Vegyipari Kutató Intézet.

hogy a dermedéspont-csökkentő adalék jobban ki tudja 
fejteni hatását, ha az olajat az adalékolás előtt bizo
nyos mértékben előparafintalanítjuk. Előfordul az is, 
különösen naftán- és aszfalt-bázisú olajoknál, hogy a 
dermedéspontot annál a hőmérsékletnél észleljük, ahol 
ugyanazon feltételek állnak elő a nagy viszkozitás 
következtében, mint amilyeneket a dermedéspont 
definíciója megkövetel (viszkozitási dermedéspont).

Ilyenkor természetesen sem előparafintalanítás, 
sem több adalékanyag alkalmazása nem jár eredmény
nyel. Ezért a fagypontcsökkentő adalékanyagokat csak 
kis viszkozitású olajok esetében használjuk. Ezen szem
pontoknak megfelelően választottunk egy alapmotor
olaj-párlatot, hogy ra jta  vizsgáljuk meg az általunk 
gyártott adalék hatását.

A felhasznált olaj a d a ta i:
fs : 0,8994, lobb. pont : 218 derm. pont : +  12, 

Conr. sz. : 0,31, V 1 0 0 F °(C 8 t ) : 94,64 V210 F °(C st) : 49,52.
E fizikai tulajdonsággal rendelkező olajhoz 

0,05%, 0,2%, 0,5% és 1% mennyiségben kevertünk 
adalékot. A dermedéspont meghatározást a szabvány
ban előírt módon végeztük.

A következő eredményeket kaptuk :
Adalék-mennyiség : 0,05%, 0,03%, 0,5%, 1%.
Dermedéspont: 9 C°, 4 C°, — 1 C°, — 4C°.
Látható, hogy 1% koncentráció esetén 16 C° der- 

medóspontcsökkenést értünk el. A meghatározás alkal
mával +  5 C°-nál az olaj megzavarosodott. Mivel ez 
dermedóspontja előtt 9 C°-kal történt, azt bizonyítja, 
hogy valóban dermedéspont-csökkentő adalékkal állunk 
szemben. Ugyanis az irodalom szerint, ha a zavarosodás 
és a dermedés között csak 2—3 C° különbség van, úgy 
nincs jelen fagypontcsökkentő adalékanyag.

A kapott érték elég jól megegyezik a paraflow- 
típusú adalékok által okozott dermedéspont-csökkené- 
sekkel.

és felhasználása
E R E N C *

alakuló acetaldehid — az előbbi módszer gondosabb 
körülmények közötti kivitelezésének is felfogható. Bár 
ez az eljárás folyamatosan számos javításon esett át 
(3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ), még legújabb változata sem bizonyult 
a saját kísérleteink szerint kielégítőnek. Hibája nem 
csupán a glioxál nehézkes elkülönítése, hanem maga 
az oxidáció is nehezen szabályozható, nehéz megindu
lás után igen exoterm megfutásra hajlamos, ami 
különösen nagy mennyiségek esetében teszi kényessé 
a műveletet. Ezenkívül pedig a szabadalmak szerint is 
csupán 40—60%-os acetaldehid-hasznosítás várható.

A glikol salétromsavas oxidációja lényegében 
hasonló az etilalkohol vagy paraldehid reakciójához, 
azonban az etilénglikol gőzfázisú oxidációja (9) már 
a mai legmodernebb glioxál készítési eljárás, melyet 
külföldön kiterjedten alkalmaznak.

CHj—  OH
+ 02 ------- -- CH0-CH0 + 2H20

CH2-----OH

Az etilénglikol gőzöket levegővel keverve, hordo
zóra felvitt rézoxid katalizátoron vezetik át ; az oxi
dáció teljesebbé válását, ami formaldehid, illetve 
széndioxid és víz képződéséhez vezetne, halogén- 
tartalm ú inhibitorokkal akadályozzák meg. A keletkező 
gáz-gőz keverékből a glioxált vízzel 3,5 atm. nyomáson 
mossák ki és a formaldehid eltávolítása után a vég
gázok egy részét komprimálva visszatáplálják.

Bár ez a folytonos üzemű eljárás glikolra vonat
koztatva gazdaságos és a legkorszerűbb lenne, egy-
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részt etilénglikol hiány, másfelől a meglehetősen bonyo
lult technológia és apparatura miatt (pl. különleges szer
kezeti anyagok alkalmazása, a glioxálgőzök nagy hő
mérsékleten való polimerizációjának meggátlása cél
jából) hazánkban megvalósításának gondolatával csak 
meglehetősen nagy és már konkrét felhasználói igény 
esetén volna érdemes foglalkozni.

A kiindulási anyagok nehéz hozzáférhetősége 
miatt nem tekinthető ipari jelentőségű módszernek a 
diklórdioxán vagy tetraklórdioxán hidrolízisén alapuló 
eljárás (10), és jelenleg az acetilén vagy benzol ózonnal 
történő átalakítása (11) sem.

Talán a jövőben nagyobb jelentőséget nyerhet az 
alacsonyabb olefinek szeléndioxidos oxidációja glioxá- 
lok előállítása céljából (12). Ezzel a módszerrel etilén
ből maga a glioxál keletkezik :

CH2 =  CH2 +  3 Se02 -» CHO — CHO +  3 Se +
T 3H20

A szelén dioxidjává könnyen visszaalakítható. A szelén
dioxidos oxidáció egyébként paraldehidből kiindulva 
(14) kényelmes laboratóriumi glioxál-készítési eljárás.

További lehetőség glioxál előállítására tetra- 
klóretán és oleum reakciója. Glioxálszulfát keletkezik, 
mely vízzel glioxállá hidrolizálható :

CHCI— CHCI2MS0j+2H,S0*— sdT°^CH-Chí °^S02 * 4S0sHCI

Katalizátor

CuS04 
HgS04 
HgO sárga 
HgO vörös

Elreagált Glioxálszulfát
C2H 2C14 kitermelés

81,5% 45,9%
78,5% 34,0%
95,3% 68,7%
94,6% 73,5%
94,8% 73,5%

A táblázat adataiból is kiderül, hogy az elreagált 
tetraklóretánból a körülményektől függően több-keve
sebb egyéb termék is keletkezik a kívánt glioxálszulfát 
mellett. Ennek a mellékreakciónak a vizsgálata a 
folyamat véggázainak elemzése alapján arra az ered
ményre vezetett, hogy a zavaró folyamat egyszerűen 
a tetraklóretán oxidációja. A keletkezett glioxálszulfát 
így az oleummal széndioxid és kéndioxid keletkezése 
közben bomolhat el : r?"
L sjí

0,S''0vCH-Ch' 0^S0í  + 2S0j—*■ 2C0j * HjSO* + 3S04 
1 " O '  " 0

vagy a folyamat felfogható a tetraklóretán közvetlen 
oxidációjának is :

CHCI — CHCIj + 6S03 + HtS04 — 4S03HCI + 2C0a + 3S02

^ 0 \  ^O v.
SĈ  CH-Cĵ  SQ, + 2HjO ------CHO-CHO + 2HaS0*

Ehhez az eljáráshoz a nyersanyagok mind ren
delkezésre állanak, a gyártás menete és berendezése 
viszonylag egyszerű. Alkalmasnak látszik egy kibonta
kozó glioxál-felhasználói ipar szükségletének fedezé
sére mindaddig, míg közben nagyobb szükségletek 
vagy exportlehetőség alapján már érdemes egy nagy- 
kapacitású folytonos üzemű eljárást kidolgozni és 
megépíteni.

Glioxál gyártása tetraklóretánból

A mérések szerint ez a reakció-irány különösen 
65° fölött kerül előtérbe, de alacsonyabb hőmérsékleten 
is ez az akadálya a 70—80%-nál jobb glioxálszulfát 
termelésnek. Kikerülni csak alacsony hőmérsékletű 
eljárással lehet, mely azonban megfelelő katalizátor 
hiányában igen hosszú időt vesz igénybe. A glioxál
szulfát meglepően stabilis, 177° olvadáspontú kristá
lyos vegyület, aminek alapján az irodalomban szo
kásos :

/0N
Q ^ C H - C H ^ S O ,

képlettel szemben feltételezhető volna a

A tetraklóretánból történő glioxál előállítás ipari 
jellegét bizonyítja az is, hogy egyik BlOS-jelentés 
utalása szerint (15) ez a gyártási mód Németországban 
üzemi használatban volt. Az eljárást leiró eredeti sza
badalmak (16, 17) 25—65%-os oleumot reagáltatnak 
fémsó katalizátor jelenlétében tetraklóretánnal. Az ered
ményként kapott glioxálszulfátot a szintén keletkező 
klórszulfonsavból kiszűrik és tömény kénsavas, majd 
jeges vizes kimosás révén tiszta állapotban állítják elő. 
A glioxálszulfátból glioxál előállítására vonatkozólag 
ipari jellegű előírás nem található.

A tetraklóretánból az iparilag szokásosan hasz
nált 30%-os vizes glioxáloldatig vezető eljárás kidolgo
zásának részletei nem tartoznak a jelen cikk keretébe, 
ezért az alábbiakban csak az irodalomban nem említett, 
vagy azokkal ellentétes tapasztalatok rövid említésére 
szorítkozunk.

Ilyen elsősorban a katalizátor kérdése. Meg
állapítható, hogy a folyamat jól mérhető sebességgel 
lejátszódik katalizátor nélkül is, bár ipari célokra ez 
a reakcióidő kissé hosszú. Az irodalomban is ajánlott 
rézszulfát katalizátor inkább ártalmasnak bizonyul, 
mint előnyösnek : nem a főreakciót, hanem a káros 
mellékreakciót katalizálja jobban, vagyis még az 
elreagált tetraklóretán nagy részéből sem glioxál
szulfát keletkezik. A szokásosan javasolt higanyszul
fát beválik, de gyors ülepedőképessége miatt a hetero
gén katalízist jobban el lehet végezni merkurioxiddal, 
ennek sárga, vagy vörös módosulatával egyaránt. 
A viszonyokat az alábbi táblázat szemlélteti, mely 
azonos reakcióidő (4 óra) alatt a szervetlen kötésbe 
lépő klór alapján a tetraklóretán elreagálását, valamint 
a kinyerhető anyagsúly alapján a glioxálszulfát-kelet
kezés teljességét mutatja, mindkettőt az elméleti 
százalékaiban, különféle katalizátorok azonos mennyi
sége (1,16 • ÍO-2 mol/1 mól C2H 2C14) m ellett:

oas;

szerkezet, azonban kísérleti bizonyíték egyik képletet 
illetőleg sem áll rendelkezésre. Tiszta állapotban, 
hideg vízben állandó, a hidrolízis 40—50° körül kezd 
mérhető sebességűvé válni, de 60—70°-on már jó
formán pillanatszerű. Termékei glioxál és kénsav :

A kénsav krétaporos semlegesítése után a híg 
glioxál a gipszről leszűrhető és vákuumbepárlással a 
kívánt töménységre (a gyakorlatban rendesen 30%) 
besűríthető.

A glioxál sajátságai

A glioxál szerkezetéből következik, hogy közeli 
rokona a formaldehidnek. Vízben igen jól oldódik 
hidratált poliglioxál képződése közben :

CHO
I
CHO

♦ 2HjO
H0„

/ CH
H0

H0^ ^0H CHO1CH —CH + n 1
H0 ^OH CHO

H0N „ \ o /

CH
1

CH
11

CH
1
CH

H0 " ' 0 ^  i

OH

fcOH
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A glioxál tehát a vízben kötött alakban van, és 
a híg glioxáloldat a formaldehidhez hasonlóan bepár- 
lással, vagy vákuumbepárlással töményithető. Főzés 
közben az eltávozó vízbe legfeljebb tizedszázaléknyi 
glioxálgőz kerül.

Kereskedelmi forgalomba 30%-os glioxáloldato- 
kat hoznak. Az említett glikoloxidációs eljárással 
készülő külföldi termékek glioxál mellett 3—7% for
maldehidet, 1—3% hangya- és glikolsavat, 6—15% 
glikolt s egy kevés acetált is tartalmaznak (9). Ezek 
közül a szerves savak nem csupán gyártási mellék - 
termékként bentmaradó szennyezések, hanem a glioxál
oldat stabilizálásában fontos szerepük van. Saját 
eredményeink szerint nem savas oldatban a glioxál 
csak rövid ideig tartható el, színének sötétedése köz
ben, különösen melegen és levegővel érintkezésben, 
a glioxáltartalom állandó csökkenése mellett fokozato
san fekete, kátrányos anyaggá alakulhat. Mivel a folya
mat előidézésére a kalciumkarbonátfelesleg által 
okozott pH is elegendő, erre a gyártás említett körül
ményei közben is vigyázni kell.

Lúgos közegben nagymértékben meggyorsul a 
glioxál glikolsavhoz, illetve ennek sójához vezető 
átalakítása :

CHO
I +R.0 ------- I

Ez szintén a glioxáltartalom csökkenését eredményezi.
Az említett káros folyamatok megelőzésére olyan 

glioxáloldathoz, mely gyártásától fogva savat nem 
tartalmaz, célszerű kevés szerves savat adni, pl. oxál- 
savval a pH-t 2 körülire beállítani. Szükség esetén ez 
a csekély savmennyiség közvetlen a felhasználás előtt 
semlegesíthető.

A glioxáloldatok — hasonlóan a formaiinhoz — 
erős redukálóképességgel rendelkeznek, s közös az 
a tulajdonságuk, hogy proteineket, valamint poli- 
hidroxi-típusú vegyületeket a glioxál keresztláncokkal 
kapcsolni képes. A kapott eredmény sok területen 
-— az irodalom szerint — jobb, mint a formaiinnal 
elérhető, vagy éppen egyedülálló, mindenütt előny 
a formaldehiddel szemben a glioxáloldatok enyhe és 
nem kellemetlen szaga, az említett kicsiny illékonyság 
vizes oldataiból, s az, hogy az anyag a bőrt, vagy nyálka
hártyákat nem izgatja.

A glioxál felhasználása
Textilipar

Irodalmi hivatkozások szerint a textilanyagok 
zsugorodásellenállókká és nem törékennyé tehetők 
(18) 0,46 súlyszázalék glioxált tartalmazó fürdőben 
impregnálva, melynek hatását gyenge szerves sav 
hozzátéttel (0,4 súlyszázalék) vízben diszpergúlható 
amino-aldehid kondenzációs termékkel (1,2—5%) és 
kationaktív lágyítóval egészíthetik ki. Szintén zsugo
rodásmentesítés céljára ajánlják műselyemhez a glioxált 
[Hall (19)]. A glioxál egyik legnagyobb jövőbeni fel- 
használásának ítélik Bohmfalk és társzerzői (9) azt 
az alkalmazást, amely szerint cellulózalapú textil
anyagok gyűrődósmentesítését 1 mól glioxál 2 mól 
karbamiddal képzett és további glioxállal, illetve 
formaldehiddel kezelt reakciótermékével végzik.

Papíripar
Rokon a textiliparral a papíripari felhasználás : 

A nedves szakítási szilárdság növelésére szokásos gyan
táknak a használata, melyek azonban a papír adszor- 
beálóképességét csökkentik. Glioxál oxietilcellulózzal 
kombinálva növeli a papíráru nedves szakítási szilárd
ságát az adszorbeálóképesség csökkenése nélkül (9). 
Papírgyártási célra szolgáló oxidált, vagy klórozott 
keményítőt glioxállal kezelve, vízzel szemben jobban 
viselkedő felületi kikészítés lehetséges (20). Glioxálos 
kezelés a dextrines ragasztókat stabilizálja, így a 
ragasztás nedvesen sem bomlik szét, viszont nem törté
nik meg a dextrines felület önkéntes leragadása nagy

nedvességtartalmú levegőn ; a ragasztóval kent papír 
nem göngyölődik össze. E sajátsága révén a glioxál 
levélborítékok, címkék, papírdobozok készítésében, 
cigarettapapír ragasztásánál stb. alkalmazható.

Bőripar
A bőriparban glioxálra alapítva dolgozták ki az 

ú. n. dialdehidgyanta-eljárást, mely egyes adatok sze
rint a növényi cserző eljárásokkal egyenértékű, de fele
annyi időt vesz igénybe (21). A módszert részletesen 
leírja Ph. S. Chen (22) könyve. A glioxál cserzöhatását 
tanulmányozta Gustavson (23) és összehasonlítja egyéb 
aldehidek, különösen formaldehid hatásával. Hasonló 
elvű cserzési eljárásokra több közlemény (24, 25) és 
újabb szabadalom (26) jelent meg.

Műanyagipar
A glioxál műanyagipari felhasználása köréből meg

említhető a furfuril-alkoholból és glioxálból készülő, 
hőre keményedő műgyanta (27), a metiletilketon és 
glioxál kondenzációs termékeként keletkező fehér, 
kemény gyanta, mely lakkipari felhasználást nyer
het (28). Glioxálból és tert.-butilbenzolból készülő gyan
ták a víz és olaj közötti határfelületi feszültséget 25%- 
kai csökkentik, ha 2% kondenzációs terméket haszná
lunk (29). Polivinil részleges acetál gyanták 2—30%-os 
glioxáloldatokkal kezelve oldhatatlanokká és magasabb 
olvadáspontúakká tehetők ; a nyert anyag igen alkal
mas új fafelületek festés előtti bevonására (30). Hason
lóan oldhatatlanná tevő, ill. nedvesség-ellentállóképes- 
ség javító hatást fejt ki a glioxál részlegesen hidrolizált, 
polivinilacetát, ill. polivinilalkohol, vagy -butiral eseté
ben, így pl. butiralgyantákat esőkabát, szigetelőbevo
natok, csomagolóanyagok gyártására tesz alkalmassá.

Egyéb alkalmazási területek
A glioxál számos egyéb alkalmazási lehetősége 

volna még felsorolható a legkülönbözőbb területekről, 
hol formaldehidet is szoktak használni, pl. hisztológiai 
preparátumok konzerválása, fényképészeti zselatin 
keményítőse, mosható fali tapéták kötőanyagának old
hatatlanná tétele, karbamidos gyanta formájában 
szappantöltő anyagok készítése stb. (9, 31). Érdekes 
sajátsága, hogy redukálóképessége folytán vas korrózió
ját vizes sósav jelenlétében csökkenti (9). Ajánlják a 
glioxált alumíniumoxid katalizátorok vasmentesítésére 
is : a vasat az alumíniumoxidban ferroállapotúvá 
redukálja és eltávolítja.

Ismét új és egyre bővülő terület a glioxál különféle, 
belőle készíthető származékainak alkalmazása, melyek 
közül példaként említhető egy stearinsavamidból és 
glioxálból nyert származék, mely textilanyagok, külö
nösen cellulózalapúak, víztaszitóképességét nagy
mértékben növeli (32). Számos szabadalom foglalkozik 
a glioxálból és alkoholból nyerhető acetálok előállításá
val is (33).

Ha esetleg az irodalom olvasása nyomán várt 
lehetőségek olykor a valóságban kevésbbé jelentősek is, 
a felsorolt néhány példa mégis elegendő ahhoz, hogy a 
glioxált igen érdekes, sokoldalúan alkalmazható anyag
nak tekintsük, melynek kétségtelenül nagy ipari jövője 
van.

Megjegyzés. A magyar iparban a glioxált még nem 
ismerik, a vegyi- és rokoniparok szakemberei előtt 
most megnyílik a lehetőség arra, hogy szakterületükön 
a glioxál felhasználhatóságát megvizsgálják. E munka 
elvégzése annál indokoltabb, mert a rendszeres terme
lést megindítani, ill. a kezdeti termelés nagyságét meg
szabni csak a felhasználói igény ismeretében lehet. 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a 30%-os glioxáloldat 
ára kilónként 20—25 Ft-ra becsülhető. Kísérleti mintát 
a Szerves Vegyipari Kutató Intézettől lehet beszerezni.
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A szilikátanalitika jelenlegi állása
C S A J Á f l H

Földünk szilárd kérgének túlnyomó részét sziliká- 
tos kőzetek alkotják. Ez a tény arra ösztönzi a kutató
kat, hogy a szilikátok tulajdonságait minél pontosabban 
megismerjék. A pontos megismerésre elméleti és gya
korlati szempontból egyaránt szükség van. Elméleti 
szempontból azért van szükség, mert vannak tudomány
ágak, mint pl. az ásványtan, kőzettan és földtan, 
amelyeknek szélesebb területen való művelése el sem 
képzelhető szilikátelemzések adatai nélkül.

Az utóbbi évtizedekben Vernadszkij és Ferszman 
alapvető munkássága nyomán egy új, önálló tudomány
ág, a geokémia kezd mindjobban kiterebélyesedni. 
Ma már nálunk is vannak mívelői -— hozzátehetjük 
eredményes mívelői — ennek az érdekes tudomány
ágnak (1). A mai értelemben vett geokémia az elemek
nek a földkéregben való eloszlásával foglalkozik külön
leges kapcsolatban azokkal a jelenségekkel, amelyek 
geológiai folyamatokkal egyidejű fiziko-kémiai válto
zások hatására, az elemek térben és időben végbemenő 
vándorlását, kicserélődését, szétszóródását és felhalmo
zódását idézik elő. Másszóval a geokémia földünk 
elemeinek történetével foglalkozik különös tekintettel 
azok eloszlására és eloszlásának okaira.

Kézenfekvő, hogy az a tudomány, amely a föld
kéreg elemeinek eloszlását igyekszik megállapítani, 
nagy mértékben igénybeveszi a szilikátanalitika segít
ségét. A segítség kölcsönös. Geokémiai ismereteink 
alapján, még abban az esetben is, amikor a vizsgálandó 
kőzet ásványos összetételét nem ismerjük, sokszor 
előre megjósolhatjuk, de legalább is valószínűsíthetjük 
egyes elemek jelenlétét, vagy éppen hiányát. így pl. 
ha valamely kőzetben nagyobb mennyiségű foszfort 
találtunk, azt sokszor érdemes fluórra is megvizsgálni. 
Ennek az elemzés szempontjából többek közt azért 
van jelentősége, mert nagyobb mennyiségű fluór jelen
létében a kovasavat másként kell meghatároznunk. 
Ha sok mangánt találtunk egy kőzetben, valószinű, 
hogy a króm ugyanezen kőzetben nincs nagy mennyi
ségben jelen és viszont a nagyobb mennyiségű króm is 
bizonyos fokig kizárja nagyobb mennyiségű mangán 
jelenlétét. A kis mennyiségben előforduló elemek, az 
ú. n. „nyomelemek“ közül egyesek a savanyú kőzete
ket kedvelik, mások pedig inkább a bázikus kőzetek
ben halmozódnak fel. Ennek néha nemcsak tudomá
nyos, hanem gyakorlati jelentősége is lehet. Ugyanis 
egyes nyomelemek bizonyos technológiai folyamatok 
közben tovább dúsulhatnak, úgyannyira, hogy még 
ipari kinyerésükre is gondolhatunk, mint pl. a timföld- 
gyártásnál az ú. n. vörös-iszapban felhalmozódó 
vanádium esetében.

A geokémia által nyújtott segítség fontosságét 
egyre jobban értékelik és felhasználják a szilikát- 
analítikusok. Ez abból is meglátszik, hogy a leg
modernebb szilikátelemzésről szóló szakkönyvek külön 
terjedelmes fejezeteket szentelnek geokémiai adatok 
ismertetésének.

A szilikátanalitikának nemcsak tudományos, ha
nem gyakorlati szempontból is nagy jelentősége van.

i  G Á B O R

Könnyű ezt belátni, ha arra gondolunk, hogy hatalmas 
iparágak vannak, amelyeknek nemcsak az ásványi 
nyersanyagbázisát képezik szilikátos kőzetek, hanem 
gyártmányaik is mesterséges szilikátok (üveg-, kerámiai- 
és cementipar stb.) Ezen iparokban a nyersanyag, a 
készáru és a gyártás menetének ellenőrzése gyakran 
a szilikátanalitika módszereinek felhasználásával tö r
ténik. A fejlődő technika növekvő igényeket támaszt 
a szilikátelemzésekkel szemben és ma már sok esetben 
az ipar sem elégszik meg 6—7 alkotórész mennyiségi 
meghatározásával. Mindez arra ösztönzi ipari kutató- 
intézeteinket, hogy új, gyorsabb, vagy pontosabb 
módszereket dolgozzanak ki egy-egy szilikátalkotórész 
mennyiségi meghatározására. Gyakran halljuk azt is, 
hogy azok a professzorok, akik a szilikátipar ütőerén 
tartják  kezüket, szilikátanalitikai tém át adnak tan ít
ványaiknak kidolgozásra.

A fejlődő tudomány és a fejlődő ipar egyre nehe
zebb feladatok elé állítja az elemzőt. Szerencsére azok 
a készülékek is egyre fejlődnek, amelyek a nehézségek 
leküzdésében segítenek bennünket. Tömegével vannak 
forgalomban a különféle típusú kolorimóterek, foto
méterek, polarográfok, termikus- és színképelemző 
készülékek és ma már olyan valóságos elemző automa
ták is vannak, amelyeknek elképzelése néhány év
tizeddel ezelőtt nevetséges utópia lett volna. Az egyes 
államokban e téren tapasztalható hatalmas iramú 
fejlődéssel a mi szerény viszonyaink között természete
sen nem versenyezhetünk, de azért nem kell túlságosan 
borúlátóknak lennünk. Ezeknek a rendszerint igen 
drága készülékeknek a drágaságukon kívül van még egy 
hátrányuk : legtöbbször csak rószletfeladatok meg
oldására használhatók. Azonkívül az efajta készülékek
kel jól felszerelt laboratóriumokból kikerülő, nem min
dig kifogástalan elemzési eredmények azt látszanak 
bizonyítani, hogy a szilikátlaboratórium legfontosabb 
készüléke még ma is az elemzést végző vegyész feje. 
Ezt a legfontosabb és legértékesebb készüléket kell 
jókarban tartanunk, képességeit fejlesztenünk és ha 
ez sikerül, akkor nem kell félnünk a túlságos lemara
dástól.

Milyen alkotórészeket határozzunk meg 
a szilikátokban 1

A szilikátelemzésekkel szemben támasztott igény 
kétféle : minőségi és mennyiségi. Az elemzések minő
ségéről a későbbiekben lesz szó. A mennyiségi követel
mény kettős értelmű, egyrészt jelenti a bizonyos idő 
alatt elvégezhető elemzések számát, tehát a teljesít
ményt, másrészt az egy elemzésen belül meghatározandó 
alkatrészek számát.

Arra a kérdésre, hogy mennyi ideig ta rt egy szili- 
kátelemzés, igen nehéz válaszolni, mert az nagy mérték
ben függ a körülményektől, mint pl. az elemző gyakor
lottsága, a segédszemélyzet megbízhatósága, a labora
tórium felszerelése, a meghatározandó alkatrészek
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száma stb. Általában egy szilikátelemzésben jártas 
vegyész, ha kellő számú platiraedényzettel ellátott és 
egyébként is jól felszerelt laboratórium áll rendelke
zésére, a klasszikus elemzési módszerekkel dolgozva, 
napi 8 órai munkaidő mellett 8-—10,ú. n. teljes elemzést 
tud  havonta elvégezni. Ez a teljes elemzés nem foglalja 
magában a rendszerint csak kis mennyiségben elő
forduló elemeket, mint pl. Co, Ni, V, F stb.

Ami az egy elemzésen belül meghatározandó 
alkatrészek számát illeti, kétféle irányzat állapítható 
meg. Az egyik szerint inkább kevesebb elemzést készít
sünk, de az a lehető legpontosabb legyen és az összes 
meghatározható alkatrészek adatait tartalmazza, a 
másik irányzat inkább az elemzések száméra fekteti a 
fősúlyt és hajlandó a meghatározandó alkatrészek 
száma, sőt bizonyos fokig a pontosság rovására is 
engedményt tenni. Az elsőt a tudományos kutatás és 
ezen belül főleg a kőzettan és geokémia, az utóbbit 
pedig a gyakorlat, az ipar igényli inkább. Természete
sen gyakran előfordul az is, hogy a tudományos kuta
tás is megelégszik néhány alkotórész meghatározásával 
és nagyon sokszor az iparnak is részletes elemzésre 
van szüksége.

Annak az elemzésnek, amely az ú. n. teljes elemzés 
megnevezésre igényt tart, minimálisan a következő 
alkatrészek adatait kell tartalmaznia: S i02, T i0 2, 
A120 3, Fe20 3, FeO, MnO, MgO, CaO, N a20, K 20, 
+ H 2Ó, ~ H 2Ó és P 20 6. Miért éppen ezeket az alkotó
részeket és miért éppen ennyit kell a teljes elemzés 
folyamán meghatározni f Azért, mert ezek a normális 
szilikátok főbb alkotórészei és kisebb-nagyóbb mennyi
ségben úgyszólván valamennyi szilikátos kőzetben 
megtalálhatók. Azonkívül ennyi alkotórész kell ahhoz, 
hogy belőlük az ú. n. kőzet-paramétereket kiszámít
hassuk.

A paraméterértékek, tulajdonképpen projekció- 
értékek az elemzési eredmények grafikus ábrázolásához 
szükségesek. A grafikonok sokkal szemléltetőbbek, á t 
tekinthet őbhek mint a számadatok és igen megkönnyí
tik a kőzetek osztályozásét, továbbá az egyes típusokon 
belüli, vagy típusok közötti összehasonlítását. Segít
ségükkel az elemzés helyessége is ellenőrizhető. Az 
Osann, Niggli, Zavarickij és az amerikai C. I. P. W. 
kőzetszámitási rendszerek a legismertebbek.

Ha a felsorolt alkatrészek százalékos értékeit össze
adjuk, 100% körüli értéket kapunk. Ez természetes, 
mert normális összetételű kőzet esetében, ami ezeken 
kívül van, az csak jelentéktelen mennyiségben lehet 
jelen. Azonban sok esetben a nyomelemek közül egyik, 
vagy másik annyira feldúsulhat, hogy jelenléte anali
tikai, tudományos és még gyakran ipari szempontból 
is igen fontos lehet.

Mielőtt rátérnénk a kisebb mennyiségben elő
forduló elemek ismertetésére, talán hasznos lesz, ha 
a fenti 13 alkatrészből kettőt közelebbről megvizsgá
lunk, mivel ezek fogalma nem egészen közismert. 
Ez a két alkatrész az ú. n. „plusz-víz“ (+H20) és 
„mínusz-víz“ (—H 20). Az előbbi a 110 C° felett, az 
utóbbi pedig a 110 C°-ig történő hevítésnél eltávozó 
víztartalmat jelenti. Általában a 110 C° felett eltávozó 
vizet kémiailag kötött, vagy szerkezeti víznek, a 110 
C°-ig eltávozó vizet pedig higroszkópikus víznek, ned
vességnek szokták tartani. Ez azonban nem mindig 
helytálló. Vannak ugynis olyan szilikátok, amelyek víz
tartalm uk jelentékeny részét jóval 110 C° alatt elveszí
tik. Ennek a csoportnak a legtípusosabb képviselői 
a zeolitok. Arra is vannak kísérleti adatok, hogy a 
finomra porított kvarc 110 C° felett sem engedi el 
teljes egészében tapadó vizét. Végeredményben tehát 
nem lehet élesen elválasztani a kémiailag kötött vizet 
nedvességtartalomtól. Meghatározásuk mégis fontos, 
mert, ha a ~ H 20  nagyobb mennyiségben van jelen, 
ebből sok esetben a kőzet mállott voltára lehet követ
keztetni.

A felsorolt 13 alkatrész után fontosságban a COa 
következik. Különösen a mállott kőzetekben van 
nagyobb mennyiségben, de nem mindig mértéke a kőzet 
mállott voltának, mert a kalcit egyes kőzetekben pri
mőr alakban is előfordul. A C 02 után a kén következik 
fontosságban. Rendszerint pirít alakjában van jelen, 
de sokszor találjuk szulfát alakban Ba-hoz kötve.

A kén a legáltalánosabban előforduló alkatrészek egyike, 
mennyisége néha jelentékeny lehet és nehézséget okoz
hat az elemzésben, sőt a technológiában is, mint azt 
egyes barittartalm ú kvarcitelőfordulásunk a szilika- 
téglagyártás folyamán mutatja. Nagyobb mennyiségű 
kén jelenlétében célszerű annak kötésformáját is meg
határozni s ha szulfát alakban van jelen mint S 0 3-at, 
ha pedig szulfid alakban van jelen mint S-t tüntetjük 
fel az elemzési eredmények között. Utóbbi esetben az 
elemzési eredmények végösszegéből a S-nel ekvivalens 
oxigént le kell vonni, mivel a kationokat oxidok alak
jában adtuk meg, holott azok egy része szulfid alakjá
ban volt jelen.

Ha az említett alkotórészeket és azonkívül még a 
Ba-ot is meghatároztuk és a végösszeg jóval 100% 
alatt van, ez sokszor annak a jele, hogy nagyobb meny- 
nyiségű F van jelen. Kisebb mennyiségű F jelenléte 
nem tűnik ki a végösszeg hiányából, mivel a F oxigén- 
egyenértéke Y-O. tehát 0,5% F csupán 0,25% hiányt 
okoz a végösszegben. A fluor hazai kőzeteinkben rend
szerint apatithoz, vagy fluorithoz kötve fordul elő.

A Ba és Sr sokkal gyakrabban megtalálható szili
kátos kőzeteinkben, mint azt az elemzők gondolják. 
A Ba mennyisége rendszerint több szokott lenni, mint 
a Sr-é. Ha szulfát nincs jelen, a Ba valószínűleg keresz
tülfut az elemzésen anélkül, hogy valahol megfog
nánk, a Sr pedig a Ca mennyiségét növeli, mivel az 
oxalátos leválasztásnál majdnem kvantitatív leválik 
a Ca mellett.

A Cl rendszerint csupán néhány század százaléknyi 
mennyiségben szokott előfordulni szilikátos kőzetek
ben. Á Cr és V is a kisebb mennyiségben előforduló 
elemek közé tartozik, meghatározásuk is egyszerre 
történik. A művelet ugyan eléggé hosszadalmas, de ha 
a Cr-ot úgyis meg kell határozni, további félórai mun
kával a V is meghatározható. A Cr a bázikusabb kőze
tekben szokott előfordulni. A V leginkább az üledékes 
kőzetekben, vas- és mangánércekben, szenekben, late
stekben és bauxitokban halmozódik fel. Az elemzés 
folyamán mindkét elem a szeszkvioxidokkal együtt 
válik le.

A következő elem a Ni, különösen az olivinben és 
szerpentinben dús kőzetekben fordul elő nagyobb 
mennyiségben. Ha nem határozzuk meg, legnagyobb 
része keresztülfut az elemzésen, de kb. egyharmada az 
R 20 3 csapadékban leválik. A Co és Ni-lel együtt szo
kott előfordulni, de annál kisebb mennyiségben. 
A Zr is a kisebb mennyiségben előforduló elemek közé 
tartozik, bár egyes hazai alkali-telérkőzetekben 0,3%-ig 
is felszaporodik mennyisége (2). Ha nem határozzuk 
meg, az A1 értéke megfelelően nagyobb lesz, mivel az 
R 20 3-mal együtt leválik. ,

Á Li meghatározására ritkán van szükség, kivéve 
a lítium-csillámra gyanús kőzeteket. Ha nem határoz
zuk meg és nagyobb mennyiségben van jelen, a Na 
értékét fogja megnövelni.

A B is a ritkán előforduló elemek közé tartozik. 
Ez azért szerencse, mert meghatározása hosszadalmas 
és különleges berendezést igényel, azonkívül nagyobb 
mennyiségű bór zavarja az elemzés menetét.

A Be-ot. analitikai nehézségek miatt csak ritkán 
szokták meghatározni, meghatározására a fizikai mód
szerek a legalkalmasabbak. Ha nem határozzuk meg, 
az A1 értékét fogja megnövelni. A ritka földfémeket 
is csak különleges esetekben szokták meghatározni s 
ha meghatározásukat melőzzük, szintén az A1 értékét 
növelik.

A szerves alakban kötött C meghatározása egyes 
üledékes kőzetekben szükséges lehet. Különösen a 
palás anyagok tartalmaznak szenet. Jelenlétét sötét 
színe is elárulja, bár a Mn is okozhat hasonló színező
dést. A HF és H 2S04 elegyével történő feltáráskor is 
felismerhető, itt viszont a pirít viselkedik megtévesz
tően. Ha nem határozzuk meg, ez a végösszeg csökke
nésében jelentkezik.

A Rb és Cs rendszerint csak igen ritkán van jelen 
meghatározható mennyiségben. Ugyanez érvényes a 
Mo-ra is, bár utóbbi a Velencei hegység gránitjaiban 
meghatározásra érdemes mennyiségben is előfordulhat. 
A Zn is jelentéktelen mennyiségben szokott előfordulni 
szilikátos kőzetekben.
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A fentieket összegezve a 13 fő alkatrészen kívül 
a következő alkatrészek meghatározása jöhet tekin
tetbe : C 02, S, S 03, BaO, SrO, Cl, Cr20 3, V20 3, NiO, 
CoO, Z r02, Li20, B20 3, CuO, BeO, ritka földek, C, 
Ru20, Cs20, Mo0 3, ZnO. A meghatározandó alkat
részek közé egyes szerzők fel szokták venni még Pb-ot, 
W-ot, As-t, Au-ot, Ag-ot és a P t-t is.

A gyakorlati célokra készült elemzések sokkal 
kevesebb alkotórészt adnak meg és az már komoly 
elemzésnek számít, amely a következő nyolc alkatrész 
adatait feltünteti : SiOa A120 3, Fe20 3, MgO, CaO, 
NaaO, K 20  és izzítási veszteség. Az ilyen elemzés 
természetesen csak durva tájékoztatásra alkalmas, 
bizonyos célokra azonban megfelelő lehet. Ha csak 
nyolc alkatrészt határozunk meg, a S i02 és bizonyos 
fokig az alkáliákon kívül minden alkotórész értéke 
többé-kevésbbó eltorzul, még a máskülönben helyesen 
végrehajtott elemzési műveletek mellett is. Különösen 
az A120 3 értékében lehetnek nagy, adott esetben több 
százalékot is kitevő eltolódások. Az A120 3 értékét 
indirekt úton a szeszkvioxidok összegéből határozzuk 
meg olymódon, hogy az összes többi együtt lecsapódó 
alkatrészek mennyiségét kiilön-külön megállapítjuk és 
a szeszkvioxidok összegéből levonjuk. Az A120 3 értékét 
a különbség adja. Ha nem határoztuk meg a T i0 2-ot, 
P 20 5-ot, Z r0 2-ot, Cr20 3-ot, BeO-ot és a ritka földeket, 
az A120 3 az ezeknek megfelelő értékkel nagyobb lesz. 
A Mn csak kis mértékben növeli az A120 3 mennyiségét, 
mivel egy része a Ca-nál és legnagyobb része a Mg-nál 
válik le.

A kémiailag kötött viz helyett az izzítási veszte
ség meghatározása sok esetben jogosan kifogásolható. 
Az izzítási veszteség értékét az illékony, valamint a 
hevítéskor redukálódó alkatrészek (CÓ2, Cl, C, S, 
M n02) növelik, a hevítéskor oxidálódó alkatrészek és 
ezek között különösen a FeO pedig csökkentik. A szul- 
fidkén S 0 2 alakjában eltávozhat és növeli, néha pedig 
szulfáttá oxidálódva csökkenti az izzítási veszteséget.

Az előadottak eléggé megvilágítják, hogy miért nem 
lehet tudományos célokra készült elemzéseknél izzítási 
veszteséget megadni. Bizonyos esetekben és főleg gya
korlati célokra készült elemzéseknél az izzításnál fel
lépő veszteség mint olyan, eléggé jellemző lehet ahhoz, 
hogy értékes támpontot adjon a vizsgálandó anyag 
megítélésére. Különösen a sorozatban végzett nyers
anyagellenőrzésnél, amikor az anyag kémiai tulajdon
ságait eléggé ismerjük, figyelmeztethet bennünket 
— nem is annyira az izzítási veszteség, hanem inkább 
annak megváltozása — a nyersanyag minőségi vál
tozására.

Végeredményben tehát azt, hogy milyen és hány 
alkotórészt határozzunk meg, elsősorban a vizsgálat 
célja, ezen belül pedig az előzetes mikroszkópiái és 
minőségi vizsgálat dönti el. Utóbbival kapcsolatban 
gyorsasága és megbízhatósága m iatt a színképelemzés 
tehet kitűnő szolgálatot.

Módszerek
A szilikátelemzés a kémiai analitika egyik legkon

zervatívabb fejezete. Az elemzés menetének alapjai 
évtizedek óta alig változtak. Lényeges változást első
sorban a kisebb mennyiségben előforduló alkatrészek 
meghatározásánál figyelhetünk meg, ahol a készülé
kekkel párhuzamosan fejlődő műszeres analitika kezd 
mindjobban előtérbe nyomulni.

Mi az oka a klasszikus módszerek lassú fejlődésnek ? 
Nincs még egy olyan ága a kémiai analitikának, ahol 
egymás mellett annyi alkorórészt kellene meghatá
rozni, mint a szilikátokban. A nagyszámú alkotórészek 
a legkülönfélébb arányban fordulnak elő. Nem egyszer 
60—80%, vagy még ennél is több az egyik alkotórész 
mennyisége és ugyanakkor tized- sőt századszázalék 
a másik. Ez arra kényszeríti a vegyészt, hogy aránylag 
nagy bemérésből induljon ki. A meghatározandó alkat
részek minőségüktől és mennyiségüktől függően be
folyásolják egymás elválasztását és meghatározását, 
amelyet még fokoz az elemzéshez szükséges kémszerek 
zavaró hatása. Ezért bizonyos fokig érthető, hogy ilyen 
bonyolult elemzéseknél senki sem hagyja el szívesen 
a több évtizede bevált és alaposan kikutatott mód

szereket, amelyek helyes kivitelezést feltételezve, biz
tosítják a durvább hibák elkerülését. Ezért a felelősséget 
érző szilikát vegyész inkább vállalja, vagy várja a mód
szerek fokozatos kifejlesztését, mintsem egy alapjaiban 
is új és kellő tapasztalattal körül nem bástyázott mód
szer bevezetésével kellemetlen meglepetéseknek tegye 
ki magát.

Még van egy nehézsége a szilikátelemzéseknek és 
ez a nehézség talán a legnagyobb : nem lehet minden 
szilikátra egyformán használható elemzési módszert 
adni. Tehát az elemzőnek kell esetről-esetre kiválasz
tani a legmegfelelőbbet, sőt sokszor menetközben kell 
a már kiválasztott módszeren változtatni. Ezért a 
szilikátelemzésekröl szóló szakkönyvekben leírt mód
szerek csak abban az esetben alkalmazhatók bizton
ságosan, amikor a kőzet összetétele „normális“, azaz 
nem tér el túlságosan a szilikátos kőzetek átlagos össze
tételétől. így pl. más lesz az elemzés menete, ha sok 
Mg mellett igen kevés a Ca, ha sok P mellett a szeszkvi
oxidok mennyisége csekély, ha a Mn mennyisége az 
1%-ot túlságosan meghaladja stb.

A normális összetételű szilikátok elemzése az alábbi 
fejezetek alapján történik :

Az anyag előkészítése. Mivel a szilikátok leg
nagyobb része savakban egyáltalán nem, vagy csak 
igen rosszul oldódik, ezért valamilyen módon savban 
oldhatóvá kell tennünk, azaz fel kell tárnunk. A fel
táráshoz az anyagot el kell porítani. Ez a művelet sok
szor nem olyan egyszerű, mint azt egyesek gondolják. 
A mozsárból, még az ezen célra készült különleges 
acélmozsárból is, vas, vagy króm kerülhet az anyagba 
és kimutatjuk ott is, ahol nem volt, mint azt számos 
példa bizonyítja. A porítás módja súlyosan befolyá
solhatja a FeO meghatározását is. A túlságosan finom 
és hosszú ideig tartó porításnál a FeO részben oxidá
lódhat, ha pedig a porítás túlságosan durva, nem táró- 
dik fel az anyag s mindkét esetben kisebb értéket 
kapunk. A porításra különleges alakú és összetételű 
acélmozsarat használnak, amely lehetővé teszi az anyag 
dörzsölés nélkül való elporítását.

A feltárás. A szilikátanalitika őskorában Klaproth 
(1743-—1817) ezüsttégelyben NaOH-dal tá rta  fel a 
szilikátokat. Az 1779-es év új korszakot nyit meg a 
szilikátanalitika történetében. Ebben az évben készí
tette el Achard (1753—1821), a répacukorgyártás 
feltalálója az első platinatégelyt és ezzel lehetővé tette 
a szilikátos kőzetek feltárását anélkül, hogy a nátriu
mon és klóron kívül bármilyen idegen elemet bevigyünk 
az elemzésbe. A legelterjedtebb feltárásmód ugyanis 
a szódás feltárás és az ezt követő sósavas oldás, amely 
az összes fémeket, beleértve a nátriumot is, kloridokká 
alakítja.

Sokan a N a2C 03 helyett a Na2C 03 és K 2C 03 keve
rékét szeretik használni, mivel ennek olvadáspontja 
alacsonyabb. Ez azonban nem mindig előnyös, mert 
vannak nehezen megbonthat ó szilikátok, amelyeknek fel
tárásához szükséges a magasabb hőfok. Még egy hátránya 
van a K 2C 03 használatának. A sósav nem támadja 
meg a platinát még nagyobb mennyiségű NaCl jelen
létében sem. A K 2C 03-os ömledék platinatálban tö r
ténő oldásakor azonban KC1 keletkezik és a nehezen 
oldható K 2PtCl6 képződése következtében az oldási 
egyensúly annyira eltolódik, hogy ilymódon több 
milligramm Pt kerülhet az oldatba, illetőleg válhat ki 
K 2PtCl6 alakjában. A kivált kloroplatinát a kovasav 
kimosásakor újra feloldódik és végül is a kalcium- 
oxalát, csapadékba kerül. Ha a Ca-ot mint oxalátot 
mérjük, nem vesszük észre, de ha kiizzítjuk, a CaO 
szürke színeződéséről észrevehető és sósavas oldással 
könnyen elválasztható. Azért érdemes ezzel a kérdés
sel foglalkozni, mert még a legmodernebb szakköny
vek sem említik, csak a legújabb irodalomban vannak 
errevonatkozó adatok (3).

A harmadik anyag, amely szóbajöhet a feltárásnál, 
a szóda-bórax keverék. Vannak akik nem javasolják, 
mivel megnehezíti a kovasav dehidratációját és zavarja 
a szeszkvioxidok elválasztását. Újabban Hazel (4) 
főleg a tűzálló szilikátok megbontására találta igen 
alkalmasnak, szerinte nem zavarja az R 20 3 leválasz
tását és nem szükséges a metilészter alakban való 
előzetes eltávolítása. Különösen a fluórtartalmú szili-
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kátokra tartja  kitűnő ömlesztőszernek, mivel a borát 
megakadályozza a dehidratáeiónál fellépő veszteséget. 
Végül előnye az is, hogy könnyen oldható olvadékot ad.

Különleges esetekben NaOH-ot, N a20 2-ot és 
K 2S20 7-ot is szoktak használnia feltárásra főleg ipari 
célokra készült elemzéseknél. Egyes szilikátok, mint 
pl. a zeolitok és a cement sósavval is feltárhatók. 
A nyomás alatt sósavval történő feltárást ma már nem 
igen alkalmazzák. A folyékony feltáró anyagok közül a 
HF-ot használják legkiterjedtebben, HNÖ3-val, H 2S04- 
val és újabban HC104-val elegyítve. A HF és H 2S04 
elegyével való feltárást csak akkor lehet alkalmazni, 
amikor az anyagban nincs Ba, Sr és nagyobb mennyi
ségű Ca, mint pl. üveghomok esetében. A legújabb 
gyors eljárások HF, H01O4 és H 2S04 elegyével tárnak fel 
és a kovasavat külön bemérésből határozzák meg.

A kovasav meghatározása. A S i02 meghatározásá
nak módszere alig változott az utóbbi 50 év alatt. 
Meghatározásánál a legnagyobb nehézséget az okozza, 
hogy a szódás feltárásból keletkező nagymennyiségű 
NaCl-tól igen nehéz a terjedelmes csapadékot meg
szabadítani. Ez az egyik oka annak, hogy a kovasavra 
a valóságosnál mindig valamivel kisebb értéket kapunk. 
Ugyanis a Si02 első kiizzításánál a Na-szennyeződést 
mint kloridot, a hidrogénfluoridos-kénsavas lefüstölés 
után pedig mint szulfátot mérjük. Mivel a N a2S04 
súlya nagyobb mint a vele egyenértékű NaCl-é, a két 
mérés közötti súlykülönbség, tehát a S i02 is kisebb lesz 
a kellettnél.

Újabban a dehidratólásra a perklórsavat kezdik 
mindjobban használni. Ennek több előnye van : a 
perklorátok igen jól oldódnak, a dehidratálás sokkal 
simábban és gyorsabban megy végbe, végül a dehid
ratálás után sokkal könnyebb a sókat feloldani. H át
rányai: a szerves anyagokat előzőleg el kell roncsolni, 
ha sok a kovasav, az izzításnál hajlamos a dekrepi- 
tálásra, bár ez néhányszori kénsavas mosással meg
előzhető.

Az utóbbi időben megpróbálták a kovasavat 
különféle kolloid anyagokkal leválasztani. Így Jenkins 
és Webb (5) a feltárási ömledéket sósavban oldják, 
kénsavval dehidratálják és 10%-os sósavval felvéve 
2% zselatint adnak hozzá. A kovasav sokkal jobban 
flokkulál zselatinnal és könnyebb kimosni. Az így 
kapott eredményeik jól összevágnak a kétszeres dehid- 
ratálóssal kapott értékekkel.

A kovasav kiizzítására érdemes megjegyezni azt 
a paradoxont, hogy minél lassabban történik az izzítás, 
annál gyorsabban végezhető el. Ha túl gyorsan emeljük 
a hőfokot még mielőtt az elszenesedett szűrőpapír 
elégne, valószínűleg sziliciumkarbid keletkezik, ame
lyet a további izzítással rendkívül nehéz elbontani.

A műszeres analitika előnyomulásával a kolori- 
metriás módszereket is mind gyakrabban kezdik alkal
mazni a szilikátok kovasavtartalmának meghatáro
zására. Különösen a kevesebb kovasavat tartalmazó 
anyagoknál váltak be ezek a szilikomolibdát képződésen 
alapuló módszerek. Egészen 20% kovasavtártalomig 
kifogástalanok az eredmények, de pl. 60%-nál már 
0,5% eltérés van a súlyszerinti meghatározás ered
ményétől.(6). Az összehasonlításra vagy magát a szili
komolibdát-komplex sárga színét, vagy 1—2—4-amino- 
naftolszulfósavval (7, 8, 9), nátriumszulfittal (10, 11, 12), 
sztannokloriddal (13) történő redukció után, a kelet
kezett molibdénkéket használják.

Az R 20 3 csoport elválasztása és meghatározása. 
A szeszkvioxidok elválasztására az összes szilikát- 
analitikai szakkönyvek elsősorban az ammóniumhid- 
roxidot ajánlják sok ammóniumklorid jelenlétében. 
Valóban ez a legelterjedtebb, legjobban kikutatott és 
legmegbízhatóbb módszer mindazon esetekben, amikor 
a mangán mennyisége nem haladja meg túlságosan 
az 1%-ot. Sok mangán jelenlétében az acetátos mód
szert szokták használni.

A szeszkvioxidok összegére a valóságosnál vala
mivel nagyobb értéket kapunk. Ennek egyik oka az, 
hogy ha a kovasav leválasztása nem sikerül tökéletesen, 
az oldatban maradt rész az R 20 3-csapadékban válik le. 
A másik ok pedig az, hogy a nagytérfogatú csapadékot 
rendkívül nehéz kimosni a különféle szennyeződéstől,

elsősorban a NaCl-tól. A kimosást megkönnyíti, ha 
a leválasztás előtt szűrőpapír-pépet adunk az oldathoz.

Ponomarjev a szilikátelemzésekről szóló munkájá
ban leírja a piridines és ammóniumbenzoátos elválasz
tást is (14). Különösen az Osztroumow által kidolgozott 
piridines elválasztással foglalkozik részletesen. Sze
rinte az ammóniás elválasztással szemben a követ
kező előnyei vannak : a harmadosztály elemeinek 
elválasztását nemcsak a Ca, Sr, Ba, Mg és alkáli
fémektől teszi lehetővé, hanem a Ni-től, Co-tól, nagy- 
mennyiségű Mn-tól és még néhány más fémtől is. 
Mivel a leváló hidroxidok lemezes szerkezetűek, kicsi 
az adszorpcióképességük, azért a legtöbb esetben egy
szeri elválasztás is elégséges.

Az R 20 3 csoport tagjainak meghatározására is 
több módszer használatos. A legelterjedtebb a piroszul- 
fátos módszer, amely azon alapszik, hogy a kiizzított 
szeszkvioxidokatj K 2S20,-tal feltárjuk, a nyert olva
dékot híg kénsavban oldjuk és kénhidrogénnel redu
kálva a vasat KMn04-tal megtitráljuk, majd ezután 
színösszehasonlítással meghatározzuk a titánt. Az 
alumíniumot a különbségből számítjuk ki. A piro- 
szulfátos feltárásnak hátránya, hogy ha a vas és alu
mínium aránya nem megfelelő igen nehezen táródik 
fel az anyag és erősen igénybeveszi a platinatégelyt. 
Másik hátránya, hogy hosszadalmas. Előnye, hogy ha 
a S i02 elválasztása nem volt tökéletes és annak egy 
része a harmadosztályba került, a piroszulfátos óm- 
ledék kénsavas oldása után könnyen észrevehető és 
visszanyerhető.

Jákob piroszulfát helyett szóda-bórax keveréké
vel tárja fel a kiizzított szeszkvioxidokat (15). Azöm- 
ledék sósavas oldása után feles mennyiségű KOH-dal 
az alumíniumot a vastól és titántól elválasztja. A le- 
válott vas és titánhidroxidot sósavban újra feloldja 
és a leválasztást megismétli. Az alumíniumot tarta l
mazó szüredéket kiönti. A KOH-dal nyert csapadékot 
harmadszor is feloldja és ismét leválasztja, de ezúttal 
ammóniumhidroxiddal. Az ammóniumhidroxiddal 
nyert csapadékot sósav helyett kénsavban oldva, 
kolorimetriásan meghatározza a titán t, majd ennek 
megtörténte után még egy ammóniás leválasztást 
végez és a nyert csapadékot most már kiizzítja. Mivel 
a vas és titán  összege és külön a titán  mennyisége 
ismert, a kettő különbségéből a vas értéke kiszámít
ható. Az alumínium mennyiségét az összes R 20 3 
súlyának, valamint a vas és titán  összegének különb
sége adja.

Látjuk tehát, hogy ez az eljárás is meglehetősen 
hosszadalmas. Jákob a csapadékok kimosását teljesen 
elhagyja, ezért igen híg oldatokból kell a leválasztásokat 
elvégeznie. A szerinte különben is reménytelen mosás 
elhagyásával jelentékeny időt lehet megtakarítani.

I t t  említem meg, hogy a Földtani Intézet kémiai 
laboratóriumában kísérleteket folytatunk a harmad- 
osztály tagjainak meghatározására. Célunk a piro
szulfátos feltárás kikerülése és a meghatározás idejének 
megrövidítése. Elgondolásunk a következő : a kova
sav szüredékéből aszkorbinsavval titrálva meghatá
rozzuk a vasat és mivel az oldat sosavas, egy másik be
mérésből a titánt. A vas meghatározása után az olda
to t H 20 2-dal oxidálva, kétszeres ammóniás leválasztás
sal meghatározzuk a szeszkvioxidok összegét. Az alu
mínium értékét mi is a különbségből nyerjük.

Eddigi munkánk során megállapítottuk, hogy a 
normális összetételű szilikátokban jelenlevő Mn, Cr, Ti 
nem kavarják az aszkorbinsavas vasmeghatározást, 
illetőleg a zavaró hatás kiküszöbölhető. Hasonlóképpen 
nem zavar a szódás feltárásból származó nagymennyi
ségű NaCl sem. A titrálás folyamán az oldatba kerülő 
aszkorbinsav eddigi kísérleteink szerint nem zavarja 
sem a szeszkvioxidok leválasztását, sem a Ca es Mg 
súlyszerinti meghatározását.

Még sok kérdés tisztázatlan. így pl. ki kell még 
kísérletezni, hogy melyik bemérésből határozzuk meg 
a titán t. Gondolni lehetne arra, hogy a kovasav só
savas szüredékéből, de nem H 20 2-dal, hanem tironnal 
(pirokatechin-3-5-diszulfosavas-Na). Ez esetben zavar
hat az a körülmény, hogy a kovasav szüredékében a 
Ti egy része sokszor kolloidálisan van jelen és a meg
határozás nem lesz tökéletes. Tervbe vettük az elemzés
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további megrövidítését azáltal, hogy a Ca-ot és Mg-ot 
nem súlyszerint, hanem komplexonnal térfogatosan 
határozzuk meg.

A harmadosztály elemeinek a piroszulfátos feltárás 
után történő elválasztására újabban a kupferront 
(ammónium-nitrozo-béta-fenilhidroxilamin) is szokták 
használni (15). A módszer nincs még annyira kikutatva, 
hogy minden esetben egyforma biztonsággal lehetne 
alkalmazni. Gastinger (16) vizsgálatai kiderítették, 
hogy a kupferronból sav hatására szabad nitrozofenil- 
hidroxilamin válik ki, amely idegen ionokat adszorbeál, 
ezért nem lehet éles elválasztást elérni.

Az alumínium a szilikátos kőzetek második fő 
alkotórésze. Mennyisége az átlagos összetételű sziliká- 
tokban kereken 15%. Nagy hiányossága a szilikát- 
analitikának, hogy még mindig nincs megbízható köz
vetlen módszer a meghatározására. Ford (17) ugyan 
ismertet egy oxikinolátos eljárást a portlandcement 
Al-tartalmának pontos meghatározására, amely sze
rinte sokkal gyorsabb, mint a „különbségből“ történő 
meghatározás, de ezt még alaposan ki kell próbálni, 
mielőtt általános alkalmazása szóba jöhet.

A kalcium meghatározása. A CaO meghatározása 
a harmadosztály szüredékéből történik a közismert 
oxalátos eljárással. A szakkönyvek kétszeres leválasz
tást írnak elő, de tapasztalataink szerint gyengén ecet- 
savas közegben Winkler (18) módszerével dolgozva, 
legtöbb esetben az egyszeri leválasztás is elegendő. 
Mindenkor két leválasztásra van szükség, amikor a 
kalciummal együtt leváló platinát is el akarjuk válasz
tani. A Mn-nak csak egy része, a Sr azonban csaknem 
teljes egészében a Ca-oxalát csapadékba kerül. Tehát 
pontos elemzéseknél ezek mennyiségét is meg kell hatá
rozni és kellő módon figyelembe kell venni.

Ha igen kismennyiségű Ca mellett sok Mg van 
jelen, a szokásos oxalátos elválasztás nem használható. 
Ilyenkor mindkét fémet foszfát alakjában választjuk 
le, kénsavval szulfátokká alakítjuk és 75%-os alkohol
lal a két elemet elválasztjuk.

Újabban, különösen az ipari célokra készült elem
zéseknél a térfogatos meghatározást kezdik mindjobban 
használni. A meghatározás alapjait Schwarzenbach 
és munkatársai (19) fektették le. A dinátrium-dihidro- 
gón-etiléndiamin-tetraacetát, amelyet az említett szer
zők komplexonnak, mások verzenátnak is neveznek, 
gyengén lúgos közegben (pH =  10) a Ca- és Mg-ionok- 
kal vízben jól oldódó, de gyengén disszociáló vegyületet 
képez. Ezért, ha Ca- és Mg-ionokat tartalmazó oldat
hoz cseppenként nátriumverzenátot adunk, először Ca, 
majd Mg-verzenát keletkezik. A titrálás végpontját 
alkalmas indikátorral állapítjuk meg. A Ca-nál ammo- 
niumpurpureátot (murexid) használunk indikátor gya
nánt. Ez a festék Mg-ra nem érzékeny, Ca-mal vízben 
jól oldódó, de rosszul disszociáló lazacvörös komplex 
vegyületet ad. A verzenát először megköti a szabad 
Ca-ionokat, majd kiszedi a festékből is a Ca-ot és az 
oldat színe lilás árnyalatba csap át. A komplexon ana
litikai felhasználásnak ma már igen kiterjedt irodalma 
van (20, 21).

A magnézium meghatározása. A Ca-oxalát szüre- 
dékében a még meghatározandó alkatrészek közül most 
már csak a Mg és Mn van jelen. A szokásos ammónium- 
foszfátos leválasztással mindkét elem teljes egészében 
a csapadékba kerül, tehát a meghatározás után a csapa
dékot újra fel kell oldani és a Mn-t meghatározva, annak 
mennyiségét a MgO értékénél figyelembe kell venni. 
Ha a harmadosztály elválasztásakor nem sikerült az 
Al-ot tökéletesen leválasztani, akkor ez is a Mg mellett 
válik le bázisos foszfát alakjában. Ez rendszerint igen 
savanyú kőzeteknél szokott előfordulni, amelyekben 
kevés a vas. Kevés vas mellett ugyanis nem válik le 
olyan jól az Al, mint sok vas jelenlétében és hajlamosabb 
kolloidális alakban a szűrőn átmenni. Mivel a savanyú 
kőzetek Mg-tartalma is mindig igen kevés, a pohár 
aljára tapadó kevés magnéziumfoszfát felett a felhős, 
nagytérfogatú alumíniumfoszfát-csapadék könnyen
észrevehető. Sajnos ilyenkor csak egy segítség van : az 
elemzést újra kell kezdeni. A Mg-ot Mg2P 20 , alakjában 
szokták mérni. Tapasztalataink szerint Winkler mód
szere a Mg meghatározásánál is jól használható. Winkler

nem pirofoszfát, hanem MgNH4P 0 4. 6 H 20  alakjában 
méri a csapadékot (22).

A Mg meghatározására az újabb szakkönyvek 
ismertetik az oxikinolátos módszert is. Ennél a nyert 
csapadékot vagy közvetlenül oxikinolát alakjában mér
jük, vagy izzítás után MgO alakjában. Utóbbinak az 
az előnye, hogy egyszerű H N 03-as oldás után a Mg-mal 
leváló Mn kolorimetriásan meghatározható.

A Ca meghatározásánál említett verzenátos mód
szer a Mg meghatározására is használható eriokróm- 
fekete T indikátor jelenlétében. Ez a festék mindkét 
fémmel vörösszínű komplex vegyületet alkot, de a 
Ca-komplex lazább kötésű, mint a megfelelő Mg-vegyü- 
let. Ha az oldatban Ca- és Mg-ionok egyidejűleg vannak 
jelen, a verzenát először megköti a Ca-ionokat, utána 
a szabad Mg-ionokat és végül a festékből is kivonja a 
Mg-ot, mire az oldat színe éles átcsapással égszínkékre 
változik. Tehát két meghatározást kell végeznünk : 
először meghatározzuk murexid indikátor jelenlétében 
a Ca-ot, majd a törzsoldat másik felében a Ca és Mg 
összegét. A kettő különbségéből a Mg mennyisége kiszá
mítható.

Legújabban Kőrös Endre (22) egy szellemes és 
egyszerű fogással ugyanazon bemérésből határozza meg 
mindkét elemet. Ugyanis a murexid savanyú közegben 
2 perc alatt elbomlik, tehát a Ca megtitrálása után 
sósavval elbonthatjuk és az oldatot visszalúgosítva 
erikrómfekete T indikátor jelenlétében a Mg-ot folytató
lagosan megtitrálhatjuk.

Az FeO meghatározása. Földünk szilárd kérgének 
átlagos összetételében az FeO mennyisége 3,71%, az 
Fe20 3 mennyisége pedig 3,10% (23), tehát a ferrovas 
több mint a ferrivas. Ezért geokémiai szempontból is 
fontos lenne a pontos meghatározása. Sajnos még máig 
sincs minden szilikátra egyformán jó eredménnyel al
kalmazható módszer. A legelterjedtebb a hidrogén- 
fluoridos eljárás, amelynek alapelve az, hogy a mér
sékelten porított kőzetet HF és H 2S04 elegyével levegő 
kizárása mellett feltárjuk és a nyert oldatot KM n04-tal 
megtitráljuk.

Groves az újabban megjelent könyvében (24) még 
két módszert közöl a szilikátok FeO-tartalmának meg
határozására. Az egyik Hey módszere (25), amely abban 
áll, hogy a vizsgálandó kőzetet HF, HC1 és JC1 elegyé- 
ben tárjuk fel. A jódmonoklorid a ferro-iont jódkiválás 
közben ferri-ionná oxidálja s a kiválóit jód K J 0 3-tal 
mérhető. A módszer nyilvánvaló előnye az, hogy ami
lyen mértékben az FeO oldódik, olyan mértékben sza
badul fel a jód is. Mivel itt nem kell tartani a levegő 
oxidációjától, az eljárás igen alkalmas mindazon ese
tekben, amelyekben az FeO : Fe20 3 arány igen kicsi, 
vagy igen nagy.

A savakkal szemben ellenálló szilikátok megbontá
sára Groves az általa módosított Rowledge módszert 
használja. Ennek alapelve a következő : a vizsgálandó 
mintát Pt-csónakban (NaF)2B 20 3-tal összekeverve 
950 C°-on vitreozil-csőben C 02-bevezetés közben fel
tárjuk. Az ömledóket C 02-áramban lehűtjük, majd 
kénsavval savanyított telített bórsavoldatban a COa- 
bevezetést folytatva, forralás közben oldjuk és KM n04- 
tal titráljuk. Az ömledéket Hey módszere szerint is fel
dolgozhatjuk.

Mivel az Fe20 3 értékét az összes vas és az FeO 
különbségéből számítás útján nyerjük, az FeO meg
határozásának pontossága befolyásolja az Fe20 3 érté
két is.

A mangán meghatározása. A mangánt mennyiségé
től függően kétféle módon határozzuk meg. Ha az anyag 
1%-nál több Mn-t tartalmaz, akkor a harmadosztály 
szüredékéből határozzuk meg ammonszulfidos leválasz
tás és a nyert MnS csapadék sósavas oldása után foszfát, 
illetőleg pirofoszfát alakjában. Kis mennyiségű Mn-t 
külön bemérésből határozunk meg. Ez esetben az anyag 
feltárása vagy HF és H N 03, vagy HF és H 2S04 ele- 
gyóvel történik. Első esetben a meghatározást a foszfor, 
második esetben a bárium meghatározásával köthetjük 
össze. A feltárás után nyert oldatot AgN03 katalizátor 
jelenlétében (NH4)2S20 8-tal, vagy K J0 4-tal oxidáljuk 
és a keletkezett permanganát színét kolorimetriásan 
mérjük.
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A nátrium és kálium meghatározása. Az alkálifémek 
meghatározása külön bemérésből történik. Legelterjed
tebb feltárási mód a klasszikus Lawrence Smith-féle fel
tárás. Ennek alapelve a következő : a rendkívül fi
nomra porított anyagot egyenlő súlyú NH4Cl-dal és 
nyolcszoros mennyiségű CaC03-tal elkeverjük és Pt- 
tégelyben zsugorodásig hevítjük. Lehűlés után az anya
got kilúgozzuk és a kalcium, valamint ammóniumsók 
eltávolítása után nyert alkalikloridok összegét mérjük. 
A nehezen megtámadható szilikátokra Groves az 1 : 1 
arányú NH4C1 és CaC03 keverékével való megömlesz- 
tóst ajánlja. A zsugorításra XH4C1 helyett BaCl2-ot is 
lehet használni. Ennek előnye, hogy a zsugorítás köny- 
nyebben megy végbe és a Ba az esetleg jelenlevő szul
fátokat is leköti. Elterjedten használják a feltárásra 
a HF és H 2S04 elegyét is.

A feltárás után az egyes alaklifómek meghatáro
zása rendszerint úgy történik, hogy a megmért alkali- 
kloridokból a káliumot valamilyen módszerrel meg
határozzuk és a nátrium mennyiségét a különbségből 
számítjuk ki. A káliumot KC104, K 2PtCl6, vagy kálium- 
kobaltinitrit alakjában szokták leggyakrabban meghatá
rozni. Sokat ígérő eljárásnak látszik a káliumnak tetra- 
fenilbórkálium alakjában való meghatározása is (26, 27). 
Egyesek a nátriumot is közvetlenül határozzák meg 
nátriumcinkuranilacetát alakjában. Újabban a színkép- 
elemzést és a lángfotométert is mindjobban kezdik fel
használni a meghatározásra. Mindegyik módszerrel jó 
eredményt kaphatunk, inkább az elemző gyakorlott
sága a döntő fontosságú.

A  +H 20 és ~ H „0 meghatározása. A nedvességtar
talm at 105—110 C°-on történő szárítással szokták meg
határozni, a szárítás alatt bekövetkező súlyveszteség 
alapján, a +H 20 -t pedig az összes H 20  és a — H 2Ö 
különbségéből számítják ki. Az összes víz meghatáro
zására több módszer van, valamennyi között, mint már 
említettük, legmegbizhatatlanabb az izzítási veszteség 
még akkor is, ha az előzőleg meghatározott FeO oxidá
cióját figyelembe vesszük.

Az összes víz meghatározására igen elterjedten 
használják Penfield módszerét, ez abban áll, hogy a 
vizsgálandó anyagot egy kb. 20 cm hosszú nehezen 
olvadó üvegcső gömbalakú végébe tesszük és fújtató 
lánggal hevítjük. Az elillanó víz a cső hidegebb részé
ben lecsapódik és az anyagot tartalmazó gömböcske 
leolvasztása után a maradók csővel együtt lemérhető. 
Mérés után a csodarabot kiszárítjuk, mérjük és a két 
mérés különbségéből az összes H ,0  mennyiségét 
kapjuk.

Hibát okozhat ezen meghatározásnál, hogy FeO 
jelenlétében a 2 FeO +  H 20  =  Fe20 3 +  H 2 egyenlet 
értelmében a víz hidrogénfejlődés közben elbomlik és 
kisebb értéket kapunk. Másik hibaforrás az lehet, hogy 
egyes szilikátok csak igen magas hőfokon, amikor már 
kristályrácsuk összeomlik, bomlanak el. Az utóbbi hiba 
kiküszöbölésére különféle ömlesztőszerekkel, mint nát- 
riumvolframát, ólomoxid, ólomkromát, keverik össze 
az anyagot. Jákob ömlesztőszer gyanánt Na2C 03-NaCl 
keveréket, Penfield-cső helyett pedig egy tégelyizzító 
kemencébe beleülő kvarcedényt használ. A kvarc
edénybe teszi a vizsgálati anyaggal és ömlesztőszerrel 
töltött platinaedényt. A gőz, illetve gázalakú reakció- 
termékeket egy CuO-ot tartalmazó fűthető kvarc- 
csövön vezeti keresztül, ahol az esetleg keletkezett H 2 
vízzé oxidálódik s ily módon az FeO okozta hibát is 
kiküszöböli.

A foszfor meghatározása. A P 2Os meghatározása 
külön bemérésből történik, esetleg összekapcsolva a Mn 
meghatározásával. A feltárásra H F—H N 03 savkeve
réket használnak s a leválasztást H N 0 3-as oldatból 
ammóniummolibdáttal végzik. A levált csapadékot 
vagy közvetlen mérik, vagy megfelelő átalakítás után 
MgNH4P 0 4.6 H 20  és Mg2P 20 7 alakjában. Dittler (28) 
a molibdát-csapadékot 500 C°-on való hevítéssel 
P 20 6.24 M o03-má alakítja és ebben a formában méri.

A foszforra kapott értéket a szeszkvioxidok összegéből 
illetőleg az A120 3 értékéből le kell vonni, mivel az 
ammóniumhidroxidos leválasztásnál a foszfor teljes 
egészében leválik. Előfordulhat, hogy a szeszkvioxidok 
mennyisége kevesebb, mint amennyi a jelenlevő fosz
fornak megfelel, ezért a felesleges foszforral egyenértékű 
Ca is leválik a szeszkvioxidokkal együtt. Ezen úgy lehet 
segíteni, hogy ismert mennyiségű vasat adunk a le
választás előtt az oldathoz. Újabban a fotométeres 
módszereket is kezdik használni a meghatározásra.

A C 02 meghatározása. A 13 fő alkotórész után a 
C 02 szokott leggyakrabban előfordulni, ezért majdnem 
mindig szükség van meghatározására. Jelenlétéről egy 
egyszerű és gyors kísérlettel könnyen meggyőződhetünk 
még akkor is, ha mennyisége csak néhány század- 
százalékot tesz k i : kb. 1 g anyagot desztillált vízzel 
kémcsőben kiforralunk, csap alatt lehűtjük és a 45 fok 
hajlásszögben tarto tt kémcsőbe 5 ml tömény HCl-at 
öntünk. A ferdén tarto tt kémcsövet felülről nézve a leg
kisebb buborék is észrevehető.

Meghatározására számos módszer használatos. 
Egyszerűsége miatt igen elterjedt az ú. n. „különbség“ 
módszer (14, 15). Ennek lényege az, hogy egy alkalmas 
edényben a C 02-ot savval felszabadítva az edényből 
kiűzzük, gondoskodva arról, hogy közben az edényből 
a C 02-on kívül más ne távozhassák el és a súlycsökke
nést mérjük. Pirit, vagy egyéb savval megbontható 
szulfidok jelenlétében a feltáróedényből kiűzött C 02-ot 
egy rézszulfáttal töltött TJ-csövön vezetjük át és vala
milyen elnyelető edényben felfogva közvetlenül mér
jük. Groves foszforsavat használ a 0O2 felszabadítá
sára (24).

A többi, kisebb mennyiségben előforduló elemek 
meghatározására elterjedten használják a különféle 
szerves vegyszereket, mint pl. a Ni meghatározására 
a dimetilglioximot, a Co meghatározására az alfa- 
nitrozo-béta-naftolt. Sokszor előnyösen lehet kombi
nálni a szerves vegyszerek használatát a készülékes 
analitikával és ezek között különösen a kolorimetriás 
módszerekkel. így történik pl. a Cu meghatározása 
nátrium-dietil-ditio-karbamáttal, a Zn és Pb meghatá
rozása ditizonnal, a Cr meghatározása difenilkarba- 
ziddal stb.
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Köny vism ertetés
A. G. Kaszatkin : Alapműveletek, gépek és készü

lékek a vegyiparban. (Nehézipari Könyv- és Folyóirat
kiadó Vállalat. 1953.)

Örömmel üdvözöljük a maga nemében páratlan 
tankönyv magyarnyelvű kiadását. Eddig nem volt 
magyar könyv, mely a vegyipari műveleteket, alap
elveiket és a vegyipar készülékeit egységesen össze
foglalta és korszerű eszközökkel tárgyalta volna. Sőt 
a nem orosznyelvű külföldi irodalomban sem találtunk 
ilyent. Főleg csak a mechanikai műveletekkel és a 
desztillálóval foglalkozó szakkönyvek álltak rendel
kezésünkre.

A háború után a meglévő kis vegyiparunk hatal
mas fejlődésnek indult, egészen új, nálunk eddig isme
retlen kérdések merültek fel. Az új szempontok nagy 
feladatok elé állították mérnökeinket. Lázas keresgélés 
indult meg az irodalomban a feladatok megoldását 
segítő módszerek után. Hiányzott azonban a módsze
rek kritikája. Néha tévesen vagy helytelenül alkalmaz
ták őket. Hiányzott az a könyv, mely átfogóan tá r 
gyalta volna a kémiai műveleteket.

A háború után forradalom játszódott le mérnök- 
képzésünkben is. Az új feladatok képzettebb és helye
sebben képzett mérnököket kívánnak. Felsőoktatá
sunk erősen elavult rendszerét és módszereit korszerű
síteni kellett. Ehhez azonban jó tankönyvek is szük
ségesek. Ezen is igyekeztek segíteni és hamarosan több 
egyetemi jegyzet jelent meg a vegyipar egyes terüle
teiről, de hiányzott a tankönyv, mely a vegyipari mű
veletek és készülékek elméletét és gyakorlatát egy
séges szempontból összefoglalja.

Ezt a hiányzó könyvet kapták meg most tanuló 
fiataljaink és vegyipari szakembereink Kaszatkin mű
vében. Bár tankönyvnek készült, az a véleményünk, 
hogy tervező mérnökeink és vegyipari szakembereink 
íróasztalán is ott a helye, hiszen nemcsak szakmai 
tudásuk fejlesztéséhez járul hozzá, hanem mindennapi 
feladataik megoldását is nagyban elősegíti.

Kaszatkin könyve e tárgykörben a legkorszerűbb 
és legátfogóbb munka. Öt nagy részre oszlik. Az első, 
„Hidrodinamikai műveletek“ című részben tárgyalja 
a szerző a hidraulika elemeit, a folyadékok szállítását, 
a légnemű heterogén rendszerek szétválasztását, a 
folyékony heterogén rendszerek szétválasztását és a 
keverést. A második, „Kalorikus műveletek“ című rész 
a hőátszármaztatást, fűtést, hűtést, kondenzálást, be- 
párlást és kristályosítást tartalmazza. A harmadik, 
„Diffúziós műveletek“ cémű rész tárgyalja a fázis- 
egyensúly és diffúzió alapösszefüggéseit, a szárítást, 
a desztillációt, a gázelegyek szétválasztásának szorp- 
ciós módszereit és az extrahálást. A negyedik, „Termo
dinamikai műveletek“ című rész a gázok sűrítését, a 
hűtést és a mélyhűtést foglalja magában. Az ötödik,

„Mechanikai műveletek“ című rész tárgyalja a szilárd 
anyagok aprítását, fajtázását és adagolását.

Első pillantásra láthatjuk a könyvön, hogy hosz- 
szabb idő alatt kialakult alapos munka. Az egyes 
folyamatokat modern matematikai apparátussal tá r
gyalja anélkül, hogy ezzel különösebb nehézségeket 
okozna. Sok diagrammot közöl és számos gyakorlati 
útm utatást ad. Megadja a számítási képleteket, de nem 
mechanisztikusán, hanem értelmezi is azokat és meg
adja alkalmazhatósági határaikat. Ez azért is fontos, 
mert sokan „jó célszerűk“, „Faustregel“-ek segítségé
vel számolnak — akkor is, amikor azokat már nem 
volna szabad alkalmazni.

Meg kell említenünk a könyv néhány hiányossá
gát és hibáját is : Hiányzik a műből a ma már igen 
nagyfontosságú kontakt katalitikus reaktorok és álta
lában az olyan készülékek tárgyalása, melyben kémiai 
reakció is játszódik le, holott a szerző a bevezetésben 
azt ígéri, hogy a kémiai technológia minden ágában 
előforduló műveletekkel és készülékekkel foglalkozik. 
Ezekre helyenkint csak utal a szerző. — A tárgykörnek 
a könyvben szereplő kissé szokatlan felosztása azt ered- 
eredményezi, hogy pl. a közönséges hőmérsékletig való 
hűtés a kalorikus műveletekhez, a további hűtés és a 
mélyhűtés pedig a termodinamikai műveletekhez 
került, holott értelemszerűen együvé tartoznának a 
módszerek különbözősége ellenére is. — A könyvben 
néhol megmagyarázatlan jelölésekkel találkozunk, 
melyek megfejtése időtrabló művelet. (Megjegyzendő, 
hogy legtöbbször a fordítás hibájából.) Célszerű lett 
volna az egyes fejezetek elején vagy végén az abban 
előforduló jelölések jegyzékét közölni. Ha a szerző ezt 
elmulasztotta, a fordítók ennek pótlásával értékes 
munkájukat teljesebbé tehették volna. — Ezen hiá
nyosságok azonban mit sem vonnak le a mű értékéből.

Mivel tankönyvnek készült, az irodalmat nem u ta
lásuk formájában, hanem fejezetenként összefoglalva 
tartalmazza. Egyetemi intézeteink feladata lenne, hogy 
ezt a bőséges és előttünk kevésbbé ismert, főleg szovjet 
irodalmat feldolgozza és mindenki számára hozzáfér
hetővé tegye.

A könyv kiállítása jó, a Franklin-nyomda munká
ját dicséri. A szöveg és a képletek jól áttekinthetők. 
A fordítást végző és ellenőrző munkaközösség, vala
mint a szerkesztő is szép és értékes munkát végzett. 
Reméljük, hogy a helyenkint előforduló erőszakos 
magyarítások, magyartalanságok és kisebb sajtóhibák 
a következő kiadásból kimaradnak.

Mindezeket összevetve megállapíthatjuk, hogy 
magyarnyelvű szakirodalmunk ismét értékes és hézag
pótló művel gyarapodott.

Bakos Miklós

Felelős szerkesztő : Dr. Magyar Károly. — Felelős k iadó : a Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat vezérigazgatója 
22201/LD02 - Révai-nyomda Budapest V, Vadász-utea 16. Felelős: Nyáry Dezső. — Megjelent: 1600 példányban.
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