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ELŐSZÓ
A HARMADIK KÖNYV I. RÉSZÉHEZ.

A  tárgy kidolgozásánál az a megfontolás vezetett, hogy 
olvasóim a fizika elemeivel m ár tisztában vannak. E zért nem írtam  
fizikát, hanem annak tételei közé beállítottam  a gyógyszertár 
gyakrabban használt eszközeit és gépeit.

Feladatom at nehézzé tette a középiskolai fizika nagyon 
elvont tanításmódja, am iért is néhol szükségesnek látszott az 
elemi ismeretek olyan módon való tárgyalása, amely a gyakor
lati élet céljait és kívánalm ait jobban megközelíti. így  a mérleg 
szerkezetét, faj súlyméréseket, sajtót, elektromos mérések mód
szereit gyakorlatibb alapon írtam  le.

Egyes gépek ismertetésekor inkább a lényeggel foglalkoztam, 
m ert ma m ár olyan sok kivitelben és változatban gyártják a 
gyógyszertári gépeket, hogy azok leírására tankönyv nem vállal- 
kozhatik. Ezért eltértem  a hasonló irányú tankönyvek tá r
gyalási modorától is, kerültem  az ipari gépek ismertetését, és 
föfeladatomnak tekintettem , hogy az olvasó tanulm ányai tárgyát 
a gyógyszertár laboratórium ában talál]a meg, o tt minden esz
közében és m unkájában lássa, sőt érezze a fizika örök tö r
vényeit.

E  könyv közel sem m eríti ki a tárgyat, m ert a gyógyszer
tá r eszközeinek és m unkálatainak olyan nagy az elmélete, hogy 
annak ilyen kisterjedelm ű könyv csak elemeit adhatja. E zért 
azon olvasóim részére, akik ebben a tanulm ányban is fel
ismerik a szépet, összeállítottam a könyv végén forrás
m unkáimat, melyekben bővebben és inkább fizikai alapon talál
ják meg az egyes részletek tárgyalását.



VIII Előszó

Kedves kötelességet teljesítek, mikor őszinte köszönetét mon
dok volt professzoromnak, dr. WeszelszTcy Gyula egyetemi magán
tan ár úrnak, és dr. N agy  Béla tanártársam nak, akik e könyv 
m egírásánál sok jóindulatú tanáccsal voltak segítségemre, vala
m int K oritsánszhy  O ttó igazgató úrnak, aki a kiadás minden 
gondját m agára vállalta.

A  tanítvány igaz hálájával emlékszem meg e helyen dr. Beér 
Endre gyógyszerész úrról, akinek gyakornoki éveim emlékeiben 
olyan elevenen élő tan ításai képezik e kis könyv vezérfonalát.

K elt Budapesten, 1927 húsvét napján.

A  szerző.



I. FEJEZET.

Mérések és mérőeszközök. 
Hosszúságmérés.

A hosszúságmérés a Iceresett, tehát ismeretlen hosszúságnak, vala
mely ismert hosszúsággal (méterrúddal) való összehasonlitása útján 
történik. Mértékegysége a centiméter (cm), ami századrésze a Párizsban 
őrzött platiniridixim rúd két jel közötti távolságának 0° C hőmér
sékleten.

Eredetileg a méter a  föld déllcörmgyed (meridiána) tizmilliomod részének A méter. 
lett megátta'pUva, de újabb meghatározások szerint a valóságban ennél 0 - 2  mm-rel 
röviclebb. (A méterrúd anyagának kizárólag olyan fa használható, amely a 
hómórséklettel és a levegő nedvességtartalmával szemben, meglehetősen 
állandóan viselkedik. Ilyen : a nyárfa, fenyőfa, bükkfa, hársfa, melyeknél 
az említett körülmények között csak 1 / 1 0 .0 0 0 -től 8 / 1 0 . 0 0 0  részig terjedő 
hosszváltozás áU elő, míg az elefántcsont vagy a diófa teljesen alkalmatlan 

anyagok, mértékek készítéséhez).

A  méter századrésze a centiméter (cm), a centiméter tizedrésze 
milliméter (mm), ezredrésze a mikromilliméter vagy mikron {ft). Nagyobb ’
hossziíság lemérése összehasonlítással és egyszerű leolvasással elég 
pontosan eszközölhető, míg kis hosszúságok mérésére mérőműsze
reket készítettek, melyeknek leolvasásánál a milliméter egy tized
része is észlelhető. liyen pontos mérésre van szükségünk akkor, 
mikor a normál cseppentő cseppfelületének átm érőjét akarjuk ellen
őrizni, vagy tablettagépünk pisztillusának átmérőjét megmérni, 
illetőleg megállapítani hosszabb használat n tán  azt a kopást, ami a 
tabletta alakjára esetleg befolyással lehet, bougiek vastagságát 
mérni stb.

Ennek a célnak leg
jobban megfelel a mérő
léc, amely alapjában 
véve két fémlécből áU, 
melyek szorosan egy
más m ellett csúsztat
hatok. Az egyik léc, 
melynek 0 pontjánál egy
fej van (1. ábra.) cm 1. ábra.

Spergely Béla: Gyakorlati gyógyszerészet.

Mérőléc.



Sálymérés

és mm osztályzattal van ellátva, a másik lécen 9 mm hosszúság 
10 egyenlő részre van osztva. Á mérendő tárgyat a műszerbe helyezzük, 
ahol a felső lécen leolvassuk a cm és egész mm-eket. az alsó lécen pedig

A
JB

2 . ábra.

megkeressük az osztályvonások között azt, mely a felső léc egy 
osztályvonásával összeesik. Az alsó léc összeeső osztályvonásának 
száma fejezi ki a tized mm-t. A  műszer azen második mozgatható 

Nonius. Jjeosztását noniusnak Mvjulc. (2. ábra.)
A 3. ábra egy olyan mérőlécet m utat, melynek nonius beosztása 

fél mm-re történt. Ebben az esetben az alsó lécen 29 mm 30 részre 
van beosztva és ez a beosztás 30-ig, illetőleg az alatta levő számsorral
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60-ig van jelölve. Már most, ha a nonius 0 pontja a félbeosztás előtt 
áll, úgy a felső számsor adja a tized, illetőleg század mm-eket. Ha 
azonban a 0 pont a félosztályzat után van, úgy az alsó számsor adja 
ugyanazt a számot.

Súlymérés.
Emelő. A súlymérésre szolgáló eszközök szerkezetének alapját a leg

egyszerűbb gép, az emelő képezi, ami csak bizonyos meghatározott 
irányú mozgást enged meg s így a mehanikai energiának átalakítá
sára : teher emelésére vagy ellenállás legyőzésére használható. 
Mindezen energiaátalakulásoknál csupán azt érhetjük el, hogy az 
erőnek irányát céljainknak megfelelőleg m egváltoztathatjuk, mert 
naint később látni fogjuk, amit erőben nyerünk, azt elveszítjük útban.

Az emelő lehet legegyszerűbb alakjában egy rúd, melyet egy fontban 
forgathatólag megtámasztunk. H a a megtámasztás a rúd végén történik, 
úgy egykarú emelőről van szó, amelyről könyvünk rnás helyén beszé
lünk ; ha azonban a rúd úgy van alátámasztva, h o g y  annak két karja

a forgástengelytől ellenkező 
B O A  irányban esik, előáll a kétkarú
---------------------- ---------------------- ° emelő ; a tágahh értelemben

Mérleg. 4 vett mérleg. A 4. ábra meg-

Egyszerű
emelő.

2
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Súlym érés

tekintésénél három pontot kell figyelembe venni. A 0-ával jelölt 
forgási pontot, a jobboldali emelőkar végpontját A -t  és a baloldali 
kar végpontját a B-t. Az emelőnek az a karja, amelyre az erő hat, 
az erőkar, az ellenkező karja, amivel a m imkát (emelést) végezni 
akarjuk, a teherkar. H a már most a 0 pontban feltámasztott emelő 
J?-pontját megterheljük, a teherkar a terhelés irányában kileng. 
Egyensúly úgy áll elő, ha az erőkarra olyan nagy erő hat, ami a íer/íeí ®syensiiiy. 
felemelve, az emelórudat eredeti helyzetébe visszahozza. A  grammokban 
kifejezett erő szorzata az erőkar centiméterekben kifejezett hosszával 
adja az erőkar forgató nyomatékát; a grammokban kifejezett teher és 
a centiméterekben kifejezett teherkar hosszának szorzata adja a teherkar 
forgató nyomatékát. Ebből következik, hogy az olyan emelőnél, Forgató 
melynek teherkarja az erőkarral egyenlő, egyensúly esetében a teher
nek is egyenlőnek kell lenni az erővel. Ha tehát a súly, amelyet fel
keli emelni 1 kg, úgy az erőnek is 1 kg-nak kell lenni. A mérlegnek 
ez az alapja : az egyenlőkarú emelő, adja az egyenlőkarú gyógyszer
tári mérleget; ilyenek : táramérleg, kézimérleg.

Abban az esetben, ha a teherkar rövidebb, m int az erőkar, úgy 
az egyensúly is más lesz. Egyszerű számtani következtetéssel meg
állapítható, hogy 1 cm hosszii 10 kg súllyal megterhelt teherkart 
10 cm hosszú erőkaron 1 kg súllyal (erővel) lehet egyensúlyban ta r
tani, m ert 10 kg X  1 cm =  10 cm X  1 kg.

Az emelőkarok ezen viszonyán alapszik a tizedesmérleg : a mázsa. 
{Lovassúllyal mérő analitikai mérleg, Mohr-Westphal hidroszta
tikai mérleg, tolósúllyal terhelhető kézim érleg; kombinált emelő
rendszerek, melyek szerkezetét megfelelő fejezetben tárgyaljuk.)

Mérleg, súlyegység, mérés. A  mérleg, melyet gyógyszertárban hasz- a  mérleg 
nált alakjában vázlatosan az 5. ábra tü n te t fel, kétkarú emelő és pedig®^®‘’'̂ ®*®‘«*

1*
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Súlymérés

rendszerint egyenlőkarú, ahol & h f  egyenlő a k  g'-val, melyre inint 
teher a megmérendő test, m int erő pedig a súlyok hatnak. Főbb 
részei: a mérJegrúd, kengyelek, ékek, csészék, m u ta tó ,' aretáló.

Mérlegrúd. A mérlegrúd, régi mérlegeknél sárgarézből készült tömör, erős rúd ;
újabban tömör rúd helyett rácsmódjára áttört szerkezetet használnak, mely 
a szilárdságot lehetőleg kevés anyaggal igyekszik elérni. (6 . ábra.) A rudat

önsúlyának további csökkentése céljából újabban finomabb mérlegeknél nem 
sárgarézből, hanem magnáliumból (aluminium-magnézium-ötvözet) készítik, 
mely anyagnak kiváló előnyei: alacsony fajsúlya és nagy szilárdsága. A mérleg

Ékek. rúdra vannak erősítve az úgynevezett ékek, melyek prizmaalakú, gondosan 
csiszolt testek  ; lehetőleg kemény anyagból, kizárólag kemény acélból készül
nek. Három ék van a rúdra erősítve. Ezek közül egy a rúd közepén élével 
lefelé, a másik kettő a rúd végén van, melyeknek éle felfelé áll. A középső 
az alátámasztó ék, a két szélső az oldalék. Mindhárom éh a rúd hosszirányára 
merőlegesen áll, éleih egymáshoz 'párhuzamosan vannak elhelyezve és egymáshoz 
viszonyítva vízszintes síkban fekszenek. A középső ék képviseli a mérleg forgás
tengelyét, mely körül a rúd lengéseket végez. Minél finomabb az ék, annál 
könnyebben forog a mérlegrúd és annál biztosabb az egyensúly. Az oldal
ékeknek és annak a követelménynek, hogy az ékek egymással szigorúan 'pár
huzamosan álljanak az a célja, hogy az ékekre nehezedő egész terhelés : kengyel 
csésze, csészében lévő teher, úgy legyen tekinthető, mintha a terhelés csak 
egy élben érné a mérlegrudat. Ez azonban akkor érhető el tökéletesen, ha a 
csészék nyugodtan függőlegesen állnak, mert a csészék lengésével az erő iránya 
nem megy át az oldaléken s így az erőhatást sem lehet az oldalékben egyesítve 
képzelni. A rúd középső élével belefekszik egy kemény acélból kéazült vályúba, 
amely a rúdtartó mérlegoszlopra van erősítve. A két oldalékre ugyanilyen 

Kengyel, acélvályuval felszerelt kengyelek borulnak, melyeken viszont a csészék lógnak.
A mérlegnek még egy igen fontos alkatrésze a mutató, ami a m&leg- 

Mutatő. karból pontosan a középső ék élétől kiindulva az oszlop aljáig ér. A  mutató 
a mérlegrúd vízszintes tengelyével 90“ szöget képez, úgyhogy nyugalmi hely
zetben teljesen függőleges irán3 ít mutat. Az oszlop aljára osztályzattal ellátott 
tábla van erősítve, amely előtt a mutató a kilengéseket végzi.

Záró- Finomabb táramérlegek záró- (ar-etáló) készülékekkel vannak ellátva,
készülék. ]j2 en alátámasztó szerkezetnek az a célja, hogy használaton kívül a mérleg

rudat és a csészéket felem elje; a mérlegrúd ez esetben nem az éken nyugszik.

4



Sülymérés

hanem az aretáló-készülék emelőkarjain. Az ilyen mérleg sokkal tovább tartja 
meg érzékenységét, mert védve van az ékek elkopásától, vagy az ékek rázkódás 
okozta kicsorbulásától.

Megismerve a mérleg részeit, figyelj iík meg azt, az egyensúly 
helyzetében. H a kis levegőárammal lengésbe hozzuk a mérleget, gyarázata. 
úgy a reá ható erő nagyságához mérten, kisebb vagy nagyobb lengő 
mozgást végez. Ez a mozgás a m utatón észlelhető legjobban, amely 
annál nagyobb ívet ír le, minél hosszabb a m utató. A kilengések 
lassanként kisebbek lesznek, végre a mérleg nyugalomba jön. Figyel
jük meg a mérleg külömböző részeit lengés közben. A csészék mozgási 
iránya mindig függőleges, a mérlegrúd súlypontja S  azonban, amely 
nyugalmi helyzetben a m utató irányába esik, a lengés a la tt a függő
legestől egy bizonyos szöggel eltér. S ’ így  az a helyzet áll elő, hogy a 
súlypontra ható nehézkedési erő a súlypontot eredeti helyzetébe 
vissza akarván téríteni G' erővel és 
ennek megfelelő forgási nyomatékkai
a lengést megállítja és a mozgást az I____
ellenkező irányba tereli. (7. ábra.) 1
A mérlegrúd e közben átmegy a V......
nyugalmi helyzetének pontján és az 
ellenkező irányban közel ugyanakkora 
kilengést végez. I t t  a helyzet ugyanaz 
lesz, m int az előző esetben, de a levegő 
ellenállásával és a súrlódással magya
rázható a további lengések folyto- _ 
nos rövidülése, amelynek eredménye, hogy végül a mérleg megáll.
Az a helyzet, amelybe a mérleget nyugalmi állapotban lá t ju k ; az 
egyensúly. Jó mérlegnél egyensúlyi helyzetben a mérlegkor vízszintesen, 
feícszik 'és a mutató 'pontosan a skála ű  'pontjában áll meg.

A gyógyszertári munka közben a mérleg nyugalmi helyzetének ilyetén Nyugalmi 
megállapítása igen hosszadalmas volna, ezért a lengésekből számítjuk ki a helyzet

állapí
tása.

\ i
7

S'

G +<J'
7. ábra.

8 . ábra.
/5 

9. ábra.

nyugalmi helyzetet. A lengésben lévő mérleg mutatójának fordulópontjait a 
skálarész m e^elelő számával fejezzük ki. A 0-tól jobbra eső számok plusz, 
a balra esők mínusz jelüek. (8 . ábra.) Ha a kilengések nem csillapodnának, 
hanem állandóan /I é s / 2  között mozogna a mutató (9. ábra.)i, úgy anyugalm i

1 A számtani művelet érthetőbbé tétele végett a fokbeosztást nem -|- és —  
számokkal jelöljük, hanem +  számmal, illetőleg a -[-1 0 -nél kezdjük a +  
haladó számsort.

5



Sülymérós

helyzet a két távolság felezőpontjában lenne. Levegőben a kitérések azonban 
lassanként kisebbednek, tehát az / 1 -ből elinduló mutató az / 2 -ből visszafelé 
nem éri el a z /1 -e t , hanem csak a z /3 - ig  jut és megfordítva /4 -n é l visszatér 
/5 - ig , majd 10-nél megáll. A két első lengésből elég pontosan megállapítható 
a nyugalmipont a következő módon :

/ 1 + / 3  1 9 + 1 6
+  / 2  _ ■

Mérés.

Súly
egység.

Súlyok.

2 . 2 + 2
=  9-75‘I  2

Mindezek ismeretével rátérhetünk a mérés műveletének ismer
tetésére : M i a súlymérés? Ismeretlen tömegeknek ismert tömegekkel 
való összehasonlítása. Ismeretlen tömeg, a mi gyakorlatunkban min
den növényi vagy kémiai anyag, amiből gyógyszereket készítünk, 
az edényzet, amibe az anyagot lemérjük stb. A súlyok ismert tömegek.

Súlyegységül egy köbcentiméter (cm^) 4 C® víz tömegének a 
súlyát használjuk : a grammot ( g). Legújabb mérések szerint azon
ban 1 g +  4 C° víz 1.000027 cm®, amelynek tízszerese a dekagramm 
(D), százs7orosa a hektogramm (II), 10 hektogramm a kiló (K v. kg), 
100 kg egy métermázsa (q) s 10 métermázsa a tonna. A gyógyszerészi 
gyakorlatban legfeljebb 10 kg-ig van szükségünk súlyokra, mert 
egyenlőkarú mérlegen ilyen nagy tömegeket nem igen mérünk, 
tizedesmérlegen pedig (melyről később lesz szó) 10 kg-mal 100 kg-nyi 
tömeget mérhetünk. A g-nak tö rt részeit azonban állandóan hasz
náljuk. A g századrésze a centigramm (cg), ennek tízszerese a deci
gramm (dg). Finomabb mérlegen használhatjuk még a centigramm 
tizedrészét, a milligrammos súlyt is (mg).

A gyógyszertár súlyai, csak olyan kemény fémből készülhetnek, 
melyek a kopásnak, valamint az oxidációnak legjobban ellenállnak. 
Legmegfelelőbb erre a nikkel, de leggyakrabban a nikkelezett réz 
van forgalomban. Vasból készült súlyokat a gyógyszertárban hasz
nálni nem célszerű, m ert a vas már a légköri nedvesség ha

tására is oxidálódik, 
valamint igen köny- 
nyen kopik és siilyá- 
ból már rövid hasz
nálat után is igen 
sokat veszíthet. Ap
róbb súlyaink, sárga
rézből, a 10 centi
grammosnál kisebb 
névértékű súlyok alu
míniumból készülnek.

A gyógyszertári 
táramérleg súlysoro
zata, mellyel 1 kg te r
helésig mérhetünlí, 
a következő egysé
gekből áll. (10. ábra.)10. ábra.
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1 darab O'OI grammos 1 centigramm
2 * » 0-02 )) 2 »
1 » 0-05 )) 5 »
1 » 0-1 )) 1 decigramm
•2 » 0-2 )) 2 »
1 » 0-5 )) 5 »
1 )) 1- )) 1 gramm
2 » 2-— h 2 »
1 » 5‘— )) 5 B
1 » 10-— )) 10 »
2 » 20-— )) 20 »
1 » 50'— )) 50 ))
1 » 100-— )) 100 ))
2 )) 200-— )) 200 »
1 » 500-— )) 500 ))

A gyógyszerek készítéséhez csak precíziós súlyokat lehet hasz
nálnunk, amely kifejezés azt jelenti, hogy ezeknél, a normál súlyok
tól csak csekély, eltérés van megengedve. Normál sillyoknak nevezzük 
azokat a legfontosabb analitikai súlyokat, melyeket úgy a precíziós, 
mint a kalmár súlyok ellenőrzésére használnak. Az eltérés nagysága 
a külömböző névértékű súlyoknál pontosan meg van határozva és 
ez oly csekély, hogy a táramérlegen megérezni már nem lehet. A két
évenként történő mérleghitelesítés éppen azt célozza, hogy az or
szágban használatos mérlegek és súlyok megfeleljenek a törvény 
követelményének. A gyógyszerész azonban nem elégedhet meg a 
kétévenkénti mérleg- és siilyvizsgálatokkal, m ert gyógyszereink el
készítésénél minden időben jó és pontos mérlegének kell lenni, 
s így első kötelességünk hogy ismerjük meg mérlegünket és 
siilyainkat.

A következőkben lássiik azt, nű t kívármnk meg a jó mérlegtől 
és milyen viszonyban van mérlegünk a hozzávaló siílyokkal.

A jó mérleg fökelléke, hogy az ékek egymással párhuzamosan áll
janak. Hogy erről meggyőződjünk, vegyük le a mérleg mindkét kar
járói a kengyelt és a csészét. Készítsünk kemény drótból két egyenlő auáaa. 
súlyú horgot és erősítsünk mindkét horogra egy-egy 50 g-os súlyt.
A két súljTiak a horoggal együtt legpontosabban egyenlő súlyúnak 
kell lenni. Miután meggyőződtünk, hogy a mérlegkar egyensúlyban 
áll és a m utató pontosan 0 pontnál megállapodott, tegyük az egyik 
horgot a baloldali ék a pontjára, a másikat a jobboldali ék a' pont-

♦ Általános szabály, hogy a kettős egységekből, mint 0 -0 2 , 0 -2 0 , 2 -0 , 2 0 - 0  

grammosok, két-két darab van a szekrényben.

7
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jára. (11. ábra.) Most hagyjuk a mérleget szabadon lengeni és állapít
suk meg a nyugalmi helyzetet, amely n  osztályzatnál áll be. Ezután 
változatlanul hagyva a jobb horgot a «'-be, a bal horgot az oldalé]

Érzé
kenység.

h pontjára helyezzük és megfigyeljük néhányszor! lengés u tán a 
nyTigalmi helyzetet, ami most n’-he. lesz. H a n  =  w'-el, úgy a bal 
oldalél párhuzamos a középső éllel. Ha a balhorgot hagyjuk változat
lanul h-he és a jobbhorgot tesszük a b’-loe, amikor a nyugalmi hely
zet n”-be van, akkor, ha a n ” azonos az n'-tel, úgy a jobb él is pár
huzamos a középső éllel.

A  második feltétel, amit a mérlegtől megkövetelünk, az érzékenység. 
A mérleg érzékenységét többféleképpen értelmezik. Egyesek az ér
zékenység mértékének azt a legkisebb túlsúlyt tartják , mely a maxi
málisan megengedett terhelés esetén még észrevehető kitérést okoz. 
Az észrevehető kitérés helyett, mivel ez határozatlan és a megfigyelés 
módjától függő érték, célszerűbb a mérlegnyelvnek egy osztályrésznyi 
eltolódását használni az érzékenység mértékéül. Mi a táramérlegnél, 
mivel egy, esetleg két kg-nyi megterheléssel mérünk, az utóbbi meg
határozási módot ta rtju k  megfelelőbbnek. Azt a súíymennyiséget 
tehát, ami egy bizonyos terhelésnél a mérleg nyugalmi helyzetét egy 
osztályvonással eltolja, a mérleg érzékenységi, mértékének nevezzük és 
a-val jelöljük.

Az « meg- Miért fontos külön-külön minden mérlegnél az « ismerete? Táramér- 
állapltása. legeinkkel igen gyakran kis súlymennyiségeket kell mérnünk: 1 — 2  grammot.

Ezen kis mennyiségek mérése pedig kiilömböző terhelésnél történik ésakülöm - 
böző terhelésnél a mérleg « is más és más. Ha tehát 100 g-os terhelésnél 1 g 
a közönséges táramérlegen az érzékenységtől függőleg 0-95 vagy 1-05 g-nak 
felel meg, az 500 g-os terhelésnél az «-nak megfelelően 0-90 vagy 1-10 g 
lesz. Könnyen belátható, hogy ilyen nagy súlykülömbség nem közömbös a 
méregként ható gyógyszerek hatásának nézőpontjából, sőt sokszor veszedelmes

8
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következményekkel járhat. Az a értékét megállapíthatjuk tehát, az üres 
mérlegnél, továbbá 50, 100, 250, 500, 750, 1000 g terhelésnél és a mérések 
eredményét belerajzoljuk egy derékszögű koordináta rendszerbe. ( 1 2 . ábra.) 
Ezt az értéket mindig figyelembe kell venni valahányszor kis mennyiségű és 
erős hatású gyógyszert mérünk és csak annál a terhelésnél mérünk, amel}mél 
az <t a legkisebb.

0100

<<í;

0010
50 100 250

imgterhám
12. ábra.

500 100

Az a  meghatározásánál meggyőződhetünk arról is, hogy mér- stabilitás, 
legünk stabilis-c ? Ez a la tt azt értjük, hogy valamely csekély tú l
súly hatása a la tt a mérleg nem billen fel teljesen, hanem kitérített 
helyzetében valamely új egyensiilyállapotba ju t és a túlsúly levétele 
u tán  visszatér eredeti nyugalmi állapotába. A mérleg annál stabi
lisabb, minél kisebb lengéseket végez, ami a mérés gyorsasága szem
pontjából nagy fontosságú. Ez azzal magyarázható, hogy a kar
szerkezet súlypontja a C nem esik egybe a felfüggesztési ponttal, 
a 0-val, hanem valamely csekély távolsággal alatta fekszik.
(13. ábra.) A k itérített mérlegkarokat ennélfogva a G pontra ható 
Q-forgási nyomaték visszatéríteni igyekszik eredeti helyzetébe. így  
nézve a mérleget, az nem más, 
mint oly fiziJcai inga, aminek 
lengési ideje annál nagyobb, 
minél hosszabbak és súlyosab
bak, a karok és a G siílypont 
minél közelebb fekszik a 0 fon t
hoz. Tehát a stabilitás szem
pontjából a mérlegeket újab
ban rövidebb karral szerkesz
tik  és az érzékenységhez mér
ten a C és a 0 pontok közötti 
távolságot kisebbre vagy na
gyobbra veszik. A súlypont 
C helyzetének szabályozása 
egyes mérlegeknél úgy érhető

9
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el, hogy a m utatón le és felfutó csavar magasabbra vagy mélyebbre 
állítható be. H a a csavar fenn van a m utatón, úgy érzékenyebb és 
a lengési ideje hosszabb, ha lenn van, úgy a lengési ideje rövidebb 
(stabilabb, de kevésbbé érzékeny), 

mérlegé H átra van még egy követelmény, ami azonban bizonyos körül
' mények között fontos tulajdonsága a mérlegnek az : hogy igaz legyen, 

illetőleg ha az egyensúlyban lévő mérlegen mindkét csészét egy
forma súllyal terheljük meg, a kilengés u tán  ugyanabba az egyen
súlyi lielyzetbe kerüljön vissza, m int amibe a megterhelés előtt volt. 
A mérés módszereinek tárgyalása alkalmával rá fogunk mutatni, 
hogy a gyógyszertárban szokásos mérés megköveteli ugyan a mér
legtől, hogy igaz legyen, de a leg'pontosahban mérhetünk akkor is és 
olyan mérleggel is, ami érzékeny, de nem igaz. Ennek m agyarázatát 
a mérés módszereinek leírásakor fogjuk megtalálni.

^ellen”*̂ |Mindezek után elengedhetetlen kötelességünk, hogy használat előtt 
őrzésé, siilyszekrényünk összes súlyait egyínással összehasonlítsuk. É célból vegyük 

elő a 1 0 0  g-os súlyt és mérjük azt le  analitikai mérlegen normál súly- 
lyal (analitikai súllyal), amikor módunkban \a n  megállapítani a tárasúly 
és az analitikai súly között lévő külömbséget. Ha a tárasúly megfelel a követel
ményeknek, azaz az eltérés nem nagyobb a megengedettnél, úgy felhasznál
hatjuk a többi tárasúlyok összehasonlítására.

Az összehasonlítást akár a legnagyobb, akár a legkisebb darabon kezd
hetjük meg. Például a bal csészébe 100 grammost téve a jobb csészébe a súly
sorozat kisebb névértékű darabjaiból 1 0 0  grammnyit teszünk és megállapítjuk 
a nyugalmi helyzetet. ,

1. bal 100 =  jobb 50 -f- 20 10 j * +  IO2 -H IO3  nyugalmi helyzet =  m.
2. bal 50 -f- 20 -|- lOj lOj lOj =  100 nyugalmi helyzet =  n

------- a IW = <*1
2

azdj tehát az az érték, amit az apróbb súlyokhoz kell adni, vagy le kell vonni, 
hogy egyenlő legyen a 100 g-os súly tömegének a súlyával. Eszerint a súlyok 
egymáshoz való viszonyát így jelöljük:

100 =  50 4- 20 -I- lOi - f  IO2 - f  (IO3  ±  a.
Ha például a nyugalmi helyzet az első mérlegelésnél a nyolcadik osztály

vonáson volt, a második mérlegelésnél a harmadikon a megterhelés pedjg 
1 0 0  g, melynél a mérleg érzékenysége 0 -1 0 , úgy az

. űj =  . O'IO 0-25 gramm
2

hasonlóan végezzük az összehasonlítást a sorozat többi súlyai között és ezen 
mérések alapján a következő egyenletrendszerhez jutunk.

100 =  50 -f  20 -1- lOi -H IO2  +  IO3 ±
50 =  20 4- lOi - f  IO2  IO3  ±  &i
20 =  lOi -f  IO2  ± Cj
10i =  10., ±
1 0 ^ =  1 0 3 ±  € 1

«bböl következik, hogy

* Az egyenlő névértékű súlyokat megkülömböztetésiü jelöljük 1, 2, 3-mal.
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101 =  IO3 ±  dl ±  e,
102 =  103±

Ha a két legutóbbi egyenletet behelyettesítjük a felső egyenletekbe akkor :
20 =  2 X IO3  ±  Cj ±  d ^ ±  2e,
50 =  6  X IO3 i  1̂ i  i

100 =  10 X lOg ■:iz ib  i  2ci i  ^  Sê
Az utolsó egyenlet azt mutatja, hogy a IO3  súlyunk hányadrésze a ki

indulásunkat képező 1 0 0  g-os súlynak és ha ezt az értéket az utolsó egyen
letekbe behelyettesítjük, megkapjuk a csoport minden tagjának az értékét 
a sorozat 100 g-os súlyához viszonyítva. Súlysorozatunk ilyetén ellenőrzése 
új mérlegnél és új súlyszekrénynél nem szükséges, mert a mérleghitelesítő 
hivatalok a mérleget és súlysorozatot csak abban az esetben engedik át a 
közforgalomnak, ha az a követelményeknek megfelel.

Gyógyszertári munkánk közben, gyakran előfordulhat, hogy maró savak 
érintkezhetnek súlyainkkal, vagy valami mehanikai dörzsölés folytán, de 
már a mindennapi munka közben is súlykülömbségok állnak elő, melyeket 
a fenti módszerrel fel kell ismernünk és megállapítanunk, vájjon a kérdéses 
súly további használatra alkalmas-e vagy sem ?

A mérlegnek és súlyoknak ismerete u tán tudnunk kell, hogy 
miképpen kezeljük a mérleget, hogy az, egyrészt érzékenységét a mérés 
sokáig megtartsa, másrészt hogy mérésünk megbízható legyen.

Az elhelyezésnél ügyelni Jcell arra,, hogy az, rázhódtatásokna,h ne 
legyen hitévé, se 'pedig a fűtőtest közvetlen közelébe ne állítsuk fel, mert 
az arámjtalan felmelegedéstől a fűtőtest felé eső mérlegkar m-egnyúUk 
és mérlegünk ez esetbe,n hamisan mér. A mérlegtartó oszlop fontosán 
függőlegesen legyen felerősítve.

Súlyokat kézzel lehetőleg ne fogjunk, hanem csiptetővel: így súlyaink 
mindig tiszták maradnak.

A  súlyokat úgy helyezzük a csészébe, hogy a terhelés súlypontja 
az oldalék alá essék, mérés után pedig helyezzük vissza azokat a súly
szekrény megfelelő helyére.

Ha a mérleg rendben van, úgy a kilengések szabályosan és 
egyenlően csökkenek. A csökkenés annál lassabban történik, minél 
finomabb a mérleg. A kilengések gyorsasága és szabálytalansága 
arra m utat, hogy a mérleg valahol súrlódik; ilyenkor az ékeket 
meg kell igazítani. H a a kilengés két oldalon nem egyforma, hanem 
szabálytalanul változó, hol gyorsan leng, majd újból folytatja a 
lengést, úgy ez vagy a csészék erős oldallengésétől, vagy valami 
meglazult alkatrésztől (csavar vagy m utató) származik.

Ha valamely folyadék mérésénél azt tapasztaljuk, hogy a kitéré
sek állandóan csak az egyik oldalon csökkenek, a másik oldalon nem, 
úgy ez minden bizonnyal az anyag gyors párolgásától ered (éter, 
kloroform, benzin stb.), ezért ezen anyagok mérését a leggyorsabban 
kell végezni.

A táramérleggel való mérés legegyszerűbb módja az, ha a mérendő 
tömeget pl. egy gyógyszeres üveget a mérleg jobbcsészéjébe teszünk 
és a balcsészébe addig rakunk fel súlyokat, míg a mérleg néhány 

lengés u tán egyensúlyba jut. A felrakott súlyok összege az üvegnek 
a súlya, vagy tárája. Most ha egy üvegbe 10 g folyadékot kell mér-
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Kézi
mérleg.

nünk, akkor a tárához hozzáteszünk még 10 g-ot és az üvegbe mind
addig öntünlí a folyadékból, míg az egyensúly iijból beáll.Mérhetünk 
azonban úgy is, hogy az üveget és a lemérendő folyadék súlyát, 
tehát 10 g-ot a jobboldali csészébe tesszük és a baloldali csészébe 
addig rakunk táráló gránátot vagy sörétet, míg a mérleg egyensúlyba 
jön. Most az üveg mellől elvesszük a 10 g-os súlyt, s helyette az 
egyensúly beálltáig folyadékot öntünk az üvegbe. így  az a helyzet, 
hogy az ismert tömegű súly helyett ugyanazon csészébe folyadékot 
öntöttünk. Könnyen érthető, hogy míg az előző módszerrel csak 
igaz mérlegen dolgozhatunk, addig az utóbbival mérhetünk olyan 
mérlegen is, amely érzékeny ugyan, de nem igaz.

A gyógyszertárban használatos egyenlőkarú mérleg még a 
Mzimérleg, ami lényegében ugyanazon elv alapján van felépítve, 
m int a táramérleg. Kisebb tömegek gyors mérlegelésére használjuk: 
előnyük pedig az, hogy kényelmesen és gyorsan kezelhetők. 
Hogy azonban kézimérlegeink érzékenységüket hosszabb ideig 
megtarthassák, nagyon óvatosan kell használat u tán  felfüggesz
teni, rendszerint úgy, hogy a középső ék, m int az aretált mérlegnél 
fel legyen támasztva. Nagy hátránya ezen mérlegeknek, hogy a 
mérlegcsészék felfüggesztésénél akár a zsinór, akár a lánc könnyen 
érintkezve a mérendő gyógyszerrel bepiszkolódik és a rá tapadt 
anyagot sohasem lehet tökéletesen eltávolítani. A mérésnél nagyon 
fontos, hogy biztosan tartsuk  kezünkben a mérleget, mégpedig úgy, 
hogy a m utató szabadon mozoghasson és a mérés közben a csészék 
ne lengjenek.

Újabban szerkesztenek kézimérlegeket, ahol az erőkarra toló
súlyt alkalmaznak. Az ilyen mérleg kombinált emelőrendszer, ahol 
az egyenlőkarú emelőt egyenlőtlen karú emelővel kombinálják. 
Ezen mérlegekkel az egész g-ot legtöbbször súllyal mérjük, míg a 
cg-ok mérését tolósúllyal végezzük. A tolósúllyal való mérés elvét 
a tizedesmérleg tárgyalásánál részletesebben tanulmányozzuk.

Keres- A Jaboratóriumban, különösen nagyobb tömegek mérésére nagyobb
kedelmi hordképességű kereskedelmi mérlegeket használhatunk, melyek érzékenygége 

m kisebb mint a táramérlegé. Hyen a 14. ábrán feltüntetett Eoherwal-
féle kalmármérleg. »Mint látható, a mérleg csészéi nincsennek a kar egy ha
tározott pontjára felfüggesztve, mint az eddig tárgyalt esetekben és így úgy 
látszik, hogy a mérés eredménye attól függ, hogy a súlyokat a tágas csészének

mely pontjára helyezzük, 
mert ugyanazon Q sokkal 
nagyobb forgatónyomaté- 
kot fejthet ki, a forgás- 
tengeljdiől nagyobb távol
ságiban a csésze külső szélén, 
mint a belsőn. Ha azon
ban tekintetbe vesszük, 
hogy a szilárd csuklós kar 
szerkezet a csészéknek csu
pán önmagukkal párhuza
mos helyzetbe való emel
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kedését vagy süllyedését engedi meg, vagyis a csészék különböző pontjai mind 
ugyanakkora S  távolsággal tolódnak el, következik, hogy a Q súly munkája 
ugyanolyan Q S  értékkel bír bárhova helyezzük is el azt a csészébe s így a 
mérés eredményének is függetlennek kell lenni ezen elhelyezéstől.<(i

Hasonló eredményre jutunk akkor is, ha a Q súlyt mindig a csészének 
ugyanazon pontjába, pld. a tartó rúd fölé képzeljük elhelyezve, amit úgy 
érhetünk el, ha felveszünk két a Q-val párhuzamos erőt +  Q é» —  Q. 
Az eredeti +  Q a —  Q-val együtt erőpárt alkot, melynek forgató nyomatéka a 
szilárd csuklós szerkezeten nem érvényesülhet (csupán a súrlódást fokozza, 
innen van az aránylag csekély érzékenység) s így csupán a +  Q marad hátra 
mint aktív erő.

A nem egyenlőkarú mérlegek 
között megemlíthető a régi római 
mérleg, {15. ábra.), ami a tizedes 
mérlegnek egyszerűbb formája.
A teherkar tízszer kisebb, mint 
az erőkar, ha tehát 1  kg terhet 
egyensúlyozni kell, úgy az erőkar 
egyes osztályzatához kell helyezni 
az 1 kg tolósúlyt. Ebben az eset
ben a mérleg mint egyenlőkarú 
emelő működik, a tizes osztály
zatnál már a karok 1  ; 1 0  viszonya 
alapján 1 0  kg súlyt képes egyen
súlyban tartani.

Gyakrabban használt tizedes 
mérleg a mázsa (1 0 . ábra), ami 
rendszerint nagyobb tömegek mé
résére szolgál. Ha figyelemmel 
szemléljük a vázlatos rajzot, meg
állapíthatjuk, hogy bárhova is he
lyezzük el a mérleghídjánaterhet, 
az úgy hat, mintha az az Á  pontba '
lenne felfüggesztve. Hogy érthető legyen előttünk, előrebocsátjuk, hogy az 
erőkar és a híd részei (teherkar), a következő arányban állanak egymáshoz. 

O B - . O  A =  C E - . C D .

Eömai
mérleg.

'

Mázsa

15. ábra.

Rohrer Pliysika.
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Az anali 
tikai mér-

Legyen ez az arányszám 5. Most a híd bármely pontjára helyezett q súlyt fe l
bontjuk két egymással és a g'-'val párhuzamos 5 j és komponensre, úgyhogy 
a ^ 1  +  g'2 =  g-val. Ezek [közül a komponens közvetlenül a A  pontra nehe
zedik, a D  pontban ható komponens pedig ide át helyezhető a következő 
képpen. A O í; része a hídnak egy egykarú emelő, melynek forgástengelye a C- 
ben van. A D-ben ható q̂  erő a;C D  karról áthelyezhető az ötször nagyobb C B  
karra az E  pontban. Ha az erőt ötször kisebbnek vesszük, akkor a Z)-be ható 
q̂ -% helyettesíthetjük a &'-ben, illetőleg a £-ben ható q^: 5 erővel; ezt viszont a
0 ,B  karról áthelyezhetjük az ötször kisebb O A  karra, azaz a A  pontba, ha az 
erő nagyságát ismét ötször nagyobbra vesszük. Tehát a i?-ben ható q^: 5-t 
helyettesítettük a 4-ban ható Jj-vel és így mindkét komponenst áthelyeztük 
a A-ha,, ezt úgy tekinthetjük, mintha az eredeti q hatna közvetlenül a A  pontra 
és ezt a terhet az 0  tengely másik oldalán levő csészébe rakott ismert súlyok 
segítségével a szokott módon meghatározhatjuk.

Aszerint, amint a,0  F  kar tízszer vagy százszor hosszabb a 0  A-náA, tizedes 
vagy százados mérleget külömböztetünk meg.

Azaz, ha a q̂  komponens =  5 kg
q̂  » = 5  kg, akkor a g, komponenst 0-5 kg súly

tudja’egyensúlyban tartani. Aq^&G E  emelő folytán a iJ-ben 1 kg erővel hat, 
amit miután 0 F = X - . 2  újból 0-5 kg egyensúlyoz, úgyhogy egy 10
kg-nyi teher lemérésére, illetve egyensúlyban tartására 1  kg kell a tizedesmér
legen.

analitikai mérleg és annak használata. A magyar gyógyszer- 
leg leírása.könyv megkívánja, hogy az eddig tárgyalt mérlegeken kívül egy 

sokkal érzékenyebb mérleget is tartson a gyógyszertár. (17. ábra.)
Ezek a mérlegek igen kis mennyi
ségek mérésére, valamint a gyógy
szerek vizsgálatához s.?ükséges 
pontos súlymeghatározásokra, 
súlyaink ellenőrzésére vannak 
hivatva. Szerkezetük teljesen 
ugyanaz, m int az eddig leírt 
mérlegeké, de a nagy érzékeny
ségre való tekintettel anyaguk 
és kivitelük finomabb. Az el
mondottakból magától értetődik, 
hogy a mérlegkarok rövidebbek 
m int a táramérlegé, igen könnyű, 
de merev ötvözetből készülnek, 
a m utató hosszú, a skála be
osztás rendkívül finom, az élek, 
— miután az acél nem elég kemény 

az analitikai mérlegekhez, — achátból vannak és hogy a súrlódás 
is a minimumra redukálódjék, nem vályiíban mozognak az ékek, 
hanem achátlapon. Az aretálás kettős : egyrészt a középső éket 
emeli fel a lapról, másrészt a csészéket is feltámasztja, hogy az oldal
ékeken használaton kívül minél kevesebb terhelés marad^jon. A két 
mérlegkar végén igen finom csavarmenettel ellátott beállítócsava- 
rok szolgálják az egyensúly korrigálását; a m utatón alkalmazott 
igen hosszú csavarmenetű futócsavar pedig az érzékenység és a

17. ábra.
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lengési idő szabályozását célozza, k z  analitikai mérleg a külső lég
változástól és légáramlattól való megvédés céljából tolóajtóval 
ellátott üvegszekrényben áll. A skálarészek pontosabb leolvasásának 
megkönnyítése végett az osztályzat elé bikonvex- (domború) lencse 
van felállítva. A mérleg használhatóságának, érzékenységének és 
stabilitásának megállapítása ugyanolyan módszerrel történilí, m int 
a táramérlegé, csak természetesen a megterhelés sokkal kisebb, az 
eltérések pedig a mg vagy annak tö rt részei lesznek. Igen finom 
mérésekre .szolgáló mérlegek karján vízszintes oszlopon osztályzatok 
vannak, melyek 0-tól jobbra pozitív, a 0-tól balra negatív értékűek.
Ezen osztályzatra helyezett bizonyos súlymennyiség (lovassúly) a 
milligrammot és annak tö rt részeit m utatja.

Ezen mérlegekhez külön analitikai súlyok készülnek, melyeknél 
sokkal kisebb a megengedett eltérés, m int a precíziós tárasúiyoknál. ’ 
Anyaguk rendesen ugyanaz, m int a gyógyszertári súlyoknak, de 
hogy a külső behatásoknak (savgőzök, nedvesség 
stb.) jobban ellen- álljanak, aranyozott kivitelben 
készülnek. Azonkívül a súly olyan szerkezetű, 
hogy a fémhüvelyen kívül fémgolyókkal vagy 
bármely más nehezékkel van töltve, amely nehe
zék a súly nyúlványán levő csavarral tökéletesen 
elzárható. (18. ábra.) Egy ilyen súly, ha a hasz
nálat a la tt kopik, mindig kalibrálható, mégpedig 
olymódon, hogy a csavart felnyitják és annyi 
nehezéket tesznek bele, m int amennyit a súly a 
kopás foI}i;án súlyából veszített. Természetes, 
hogy analitikai súlyainkat a gyógyszertár eszközeivel kalibrálni 
nem lehet, m ert a súlyok ’/izsgálata mindig sokkal érzékenyebb 
mérlegen történik, m int az a mérleg, amihez a súlyt felhasználjuk.

A legpontosabb súlyoknál is vannak azonban eltérések és így föltétlenül Az analiti- 
szükséges, hogy az összehasonlítást, amit a tárasúlyoknál elvégeztünk, az kai súlyok 
analitikai súlyoknál megismételjük. Ez mutatja meg nekünk az időpontot, 
amikor súlyainkat újból kalibráltatni kell, mert a mérési differenciák, ha nem  
dolgozunk súlykorrekoióval, olyan nagyok lehetnek, hogy hatóanyagmeghatá
rozásainknál lényeges eredménykülömbséget kaphatimk.

Az analitikai mérleggel maga a mérés is más módon történik, mint a Mérés az 
táramérleggel. A mérleg finomsága, érzékenysége a legnagyobb figyelmet, analitikai 
pontosságot, tisztaságot követeli a gyógyszerésztől, ami csak úgy érhető el, ™ ’
ha a gyógyszerészjelölt mindazon mozdiüatokat, amelyek a mérésnél szüksé
gesek, a mérlegen kívül többször gyakorolja, nehogy a lengő mérleget gyakor
latlanság folytán valami sérülés érje.

A mérés legelső momentuma, meggyőződni a mérleg egyensúlyáról. Ez 
úgy történik, mint a táramérlegnél, de mivel az analitikai mérleg aretálva van, 
előbb az aretáló készüléket lassan felnyitjuk ; megfigyeljük a lengési kitéré
seket, melyből az ismert módon kiszámítjuk az egyensúlyi helyzetet. A mérleg 
újbóli aretálásánál vigyáznunk kell, nehogy az aretálás gyorsan történjen s 
ezért az aretálóval lassan keU követni a mélyebben levő csészét mindaddig, 
míg a mutató 0  pontba nem ér. Ekkor már az aretálót felzárhatjuk, midőn 
zökkenés nélkül, símán, egy pillanat alatt feltámasztja a karokat és a csészé
ket. A baloldali csészére tesszük a megmérendő tárgyat (lombikot, óraüveget

18. ábra.
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poroelláncsészét stb.) és jobboldalra annyi súlyt helyezünk, amennyi hozzá
vetőleg az edény súlya lehet. Az aretálónak Ids megnjdtásával már látjuk, 
hogy a súly több vagy kevesebb. Ha több, úgy levesszük a felét, majd mindig 
annyi súlyt teszünk hozzá, mint amennyi a legutoljára feltett súlynak a fele. 
íg y  eljutunk ahhoz a határhoz, mikor 1  ctg sok, de viszont e nélkül a súly 
kevés volna, ebben az esetben a lovassúUyal mérjük tovább a milligrammokat 

A súly- Fontos, hogy úgy a súlyrátét elénél, mint a levételnél, edény ráhelyezés-
™ííyai^az" vagy a mérendő anyagnak az edénybétét elénél a mérleget állandóan are- 
analitlkai tálva tartsuk ; lengő mérleghez nem szabad hozzányúlnunk vagy rálehelnünk, 

mérlegnél, hanem lehetőleg a tolóajtót zárva kell tartani. Soha anyagot a mérlegen no 
tegyürJi az edénybe, hanem az edényt vegyük le és a megtöltés után tegyüic 
vissza a mérlegre.^ Forrón vagy nagyon hidegen nem lehet mérlegelni, hanem 
meg kell várni, míg a mérendő edény és anyag felveszi a szoba hőmérsékletét. 
Hideg edényre meleg szobában pára csapódik le  és ilyenkor meg kell várni, 
míg a nedvesség magától elpárolog. Meleg edényen egyrészt nincs az a lég
köri nedvesség, ami különben minden tárgyat ugyanazon hőmérsékleten be
von, másrészt a meleg tárgy a mérleg egyoldali részeit felmelegíti, hosszúsági 
eltolódásokat idézhet elő a karokon, ami a mérést bizonytalanná teszi.

Nagy gyakorlattal analitikai mérleggel is igen gyorsan mér
hetünk és éppen ezért az utóbbi időben mindig gyakrabban 
látunk gyógyszertárakban kis teherbírású (10 g) egyszerű preciziós 
mérlegeket, melyekkel cg-okat vagy g-okat 1 mg pontossággal gyor
san lehet lemérni. A mérleg, két kivehető tányérral van felszerelve, 
úgyhogy a csészébe rako tt anyagot egy kis fogantyúval m indjárt 
kivehetjüli a kártyára vagy mozsárba. Ezen kis mérlegek szerkezete 
olyan stabil, hogy hosszabb használat u tán  is érzékenyebb marad, 
.mint a kézimérleg.

Térfogatmérés,

A térfogat ^  térfogatmérésnek a méterből leszármaztatott egysége a köbcenti- 
mérés méter (cm^) s ennek ezerszeresse a köbdedméter (dm^) vagy liter.

Amint a legutóbbi igen pontos mérésekből az tűnt ki,' hogy l'cm* +  4 C° 
víz súlya 0.999960 g, úgy áll ez fordítva is ; t. i. l g  víz térfogata l!000027 cm'® 
Természetesen a gyakorlati életben 1  cm®-f-4C® víz súlyát 1  g-nak, valamint 
1000 cm® vizet 1  kg-nak veszünk. Leggyakoribb eset, hogy gyógyszertári 
edényzetnek kell meghatározni a térfogatát, mint pordobozoknak, üvegeknek 

Köbtarta- vagy nagyobb edényeknek, melyet, ha nem szükséges különös pontosság, 
*ÍíatSo^' edény lineális méreteiből számíthatunk ki :
zások. 1. A hasáb köbtartalma egyenlő az alap területének és magasságának

szorzatával;
2. A henger köbtartalma egyenlő az alapkör területének és magasságá

nak szorzatával;
3. A gömb köbtartalma egyenlő a gömb felületének és a sugár harmad

részének szorzatával.
A számítás könnyebbsége végett a következő képletekbe a megfelelő 

értéket kell behelyettesíteni:

1 Ha egy meghatározott súlymennyiségű anyagot kell lemérni, úgy annak 
megközelítő súlyát a mérlegen kívül helyezzük az edénybe, míg az utolsó ki
egyenlítő milligrammokat az előbb learetált mérlegen is hozzáadhatjuk.
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1. Kh =  A X m
2. Khg =  r^n X m
3. Kgb =  X 71

3
amely képletekbe a K  =  köbtartalom, 

a =  alapterület, 
m — magasság, 
r =  körsugár és 

77 =  314.

Igen gyakran előfordul, hogy egy hordó űrtartalmát számítással, hozzá
vetőleges értékkel kell kiszámítanunk. A hordónál meg kell mérni :

a) a, hordónyíláson Iceresztül a legnagyobb belső átmérőt (a donga vas
bele nem szám ítva); 

h) a hordó tetejének vagy fenekének sugarát (a donga vastagságát bele 
nem számítva) és

c) a hordó belső magasságát (a fenék és a tető  vastagsága nélkül).

Űrtartalom =
D + 8^Y

3
D =  a hordó legnagyobb átmérője,
Sj =  a fenéksugár és 
m =  a magasság.

Az edények térfogatát, ha azok nem szabályosak és pontos 
mérésre nincs szükségünk, a kereskedelmi ürméitékkel, a literrel 
vagy annak törtrészeivel mérjük. Ezen ürmértékek, iigy m int a 
mérleg, hitelesítve kerülnek forgalomba. Ennek 
a, gyógyszertári laboratóriumban lévő formája : 
a mensura (19. ábra.), ami vagy porcellánból, 
ónból, aluminiumból vagy üvegből készül és 
oldalán osztályzattal van ellátva. A leolvasás 
bizonytalansága és nehézkessége m iatt ez az 
üm iérték csupán csak a víz hozzávetőleges tér
fogatának iriegmérésére használható. Pontosabb

űrmértékűnk a 
mérőhenger ami-

^ ___ nek két formája
I v a n  általában a 

\ I l i  I I gyakorlatban; az
egyik egy ny ito tt 
mércéshenger, a 
másik ugyanolyan, 
de szűkített nyak
kal és beköszörűlt 
üvegdugóval. (20. 
ábra.) Ezen eszkö
zöknél a leolvasás 
m ár pontosabban 
történhetik, mert 
szűkebbek és eset-

Menzura.

Mérő
henger.

19. ábra.

Spergely Béla : Gyakorlati gyógyszerészet.

2 0 . ábra. 
2
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lég m ár fél cm® folyadék, szeimnel jól észrevelietó nívókülömbséget 
m utat. H a teh.át egy edén3mek a térfogatát hozzávetőleges pontos
sággal meg akarjuk mérni, úgy teletöltjük vízzel s a vizet beletölt- 
jük egy mérőhengerbe, ahol a térfogatot a cm®-es osztályzaton le
olvassuk.

Igen pontos térfogatmérésre finomabb ürmértékeket kell ta r
tanunk, melyeknek kezeléséhez sok gyakorlat és igen lelkiismeretes 
munka szükséges. Mérőeszközeinket i t t  két csoportba soroljuk;

^ékek' Olyan eszközök, melyekből a kifolyó vagy kiöntött folyadék
felosztása, térfogata felel meg a keresett térogatnak, ilyenek : pipetta, büretta.

2. Olyanok, ahol a mérőedényben lévő folyadéknak van meg 
a pontos té rfogata : ityenek a mérőlombikok és az éter-kémcső.

A kettő között igen nagy külömbség van. Tudjuk azt, hogy a 
folyadékok az üveghez és általában minden edényhez tapadnak és 
ezért az edényekből a folyadéknak csak egy része önthető ki, míg 
egy kisebb része az edény falára tapadva visszamarad. Ennek 
meggondolásával érthetjük meg, hogy miért készítenek kétféle ür- 
mértéket.

Pipetta. ^  pipetta legegyszerűbb formájában egy cm^-re heosztott üvegcső, 
ami úgy az alsó, mint felső végén msgvékonyodík. H a a felső végét 
óvatosan megszívjuk és ha az alsó vége a folyadék felszíne alá merül, 
a folyadék a csőben emelkedik. Amikor pedig tele van, szájunktól 
gyorsan elvesszük, jobbkezünk m utatóujjával a felső nyílást gyen
gén befogjuk. Ha levegő nem ju t be az ujjunk mellett, úgy a folyadék
oszlop abban nyugodtan megáll. H a pedig ujjunkat egy kissé meg
lazítjuk a pipetta felső n}álásánál, a folyadékoszlop a levegő benyo
mulásával arányosan süllyed. Mikor a folyadék a 0 osztályzathoz 
ért, u jjunkat újból a nyílásra szorítjuk, mire a folyadék újból megáll, 
így  most már módunkban van a Ö-tól lefelé növekedő cm® osztály
zatok szerint, annyi köbcentiméter folyadékot Icbocsátani, ameny- 
nyire éppen szükségünk van. Nagyobb mennyiségű folyadék méré
sére nagyobb és másalakú pipettákat készítenek, melyekkel 25— 
50—100 cm® folyadék is mérhető. Ezen pipetták felső és alsó végén 
egy jel vagy karcolt gyűrű van és a két jel közötti folyadékmennyiség, 
ha a pipettából kifoljdlc, olyan térfogatú, m int amilyen a pipettán 
jelezve van. 20. ábra o. h, c. Az utóbbi formájú pipettákat készítik 
úgy is, hogy a pipetta felső szárán van csak egy jel, és a mérésnél 
a folyadékot teljesen ki kell bocsátanunk mindaddig, míg a folyadék 
magától folyik, A pipetta hegyén m aradt csepp még a mérendő anyag
hoz tartozik, am it a pipetta hegyének a felfogó edény falához való 
érintésével levehetünk; míg a pipetta csúcsában hajszálcsövesség 
folytán m aradt folyadékot onnan sem fúvással, sem rázással eltávolí
tani nem szabad, m ert az eszközök ennek tekintetbe vételével van
nak kalibrálva. A 20. ábra c rajzán látható pipetta marófolyadékok 
mérésére van szerkesztve, ahol a pipettából a levegőt egy hozzáfor
raszto tt kis üvegtartályon keresztül szívhatjuk s ha megtörténik, hogy
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a pipetta felső nyílásán folya
dék ömlik ki, az a felső üveg
tartályban marad és így ve
szedelemnek nem vagyunk ki
téve. (Amint később az olda
tok fejezetében látni fogjuk, 
a külörnböző viszkozitású fo
lyadékok viselkedése a baj szál
csőben más és más, amiből az 
következik, begy a p ipettá
ban lévő folyadék térfogatát 
a hajszálcsőben visszamaradó 
folyadékmennyiség befolyásol
hatja, s ez az egyes eszközök
nél egj^ized cm® eltérést is 
kitehet.)

A másik eszköz, ami már 
inkább a gyógyszerek vizsgá
latánál a térfogatos elemzés
nél használatos, a büretta.
(21. ábra). Ez olyan beosztott 
cső, mint a 20. ábrán rajzolt 
a) b) pipetta, csak az alsó meg
vékonyodott cső csappal elzárható. A folyadékot i t t  a büretta felső 
nyílásán egy kis tölcsérrel ^dssziik a csőbe és mikor már teleöntöttük 
egy rövid üvegfiolát borítunk reá, hogy a levegő pora ne hulljon 
be a bürettába. A büretták  kezelése könnyebb, m ert szilárdan áll- 
ván)Ta lehet erősíteni és a csap segélyével a folyadékból tetszés
szerinti mennyiséget könnyen lebocsáthatunk. A közönségesen 
használt büretták ^/jo cm®-ekre vannak beosztva.

Mérőedényeink másik típusai azok, melyeknél az edényben lévő 
folyadék térfogatát mérjük. Ezek az eszközök mindig pontosabbak, 
m int a kiöntésre készült előző csoport edényei. Mint em lítettük, ezek 
egyike az éterkémcső és ehhez hasonló mérőeszközök, a másik a 
mérőlombik.

Az éterkémcső ^/k, cm®-ekre osztott egyszerű üvegcső, amely 
ismertebb formájában kémlőcső alakú vagy pedig, m int a mérőhenger 
is, talpra van szerelve és beköszörült üvegdugója van.

A mérőlombikok jénai üvegből készült vékonynyakú üvegdugó
val vagy a nélkül készült lombikok. (22. ábra.) A cm® űrtartalom 
jelzést a lombik nyakára karoclt gyűrű tün teti fel. Ezen mérőedé
nyekkel elérhető pontosság az edény nyakbőségétől függ, m ert minél 
szűkebb azon a helyen, ahol a térfogat mérésére szolgáló jel van, 
annál pontosabb a térfogat beállítása.

A berlini mértékhitelesítő intézet megállapította a mérőlombikok nyak
bőségének megengedett maximumát.

2*

Büietta.

Éter
kémcső.

Mér6-
lombik.
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Térfogat
mérés mén - 

zurftval.

Térfogat : 1000 500 200 100 50 25 cm .̂
Átmérő: 18 15 12 12 10 6  mm.

Megismerve mérőedényeinket, 
lássuk azon elővigyázati szabályo
kat, amelyeket be kell tartanunk, 
hogy a mérés pontos és megbízható 
legyen.

A kereskedelmi literrel való 
mérésnél az iirmértékbe mindaddig 
öntünk folyadékot, amíg az ki nem 
csorog. A mensuránál a megfelelő 
oldal]élig öntjük az anyagot, de a 
mensura alakja és az osztályzat 
leolvasása, illetve a benne lévő 
folyadék felszínének megfigyelése 
olyan tökéletlen, hogy az ezzel való 
mérés a kereskedelmi liternél is 
rosszabb eredményt ad.

A többi mérőeszközöknél a mé
rés pontossága főleg a folyadék felszínállásának leolvasásától vagy 
beállításától és a folyadék hőmérsékletétől függ.

A z a felület, amellyel a folyadék felszíne a levegővel érintkezik, 
a meniszhusz. (A meniszkusz m agyarázatát megtalálja az olvasó az 
oldatok fejezetében.) A leolvasás úgy történik, hogy a meniszkusznak 
szemünkkel vízszintes irányban kell lenni és m iután a meniszkusz 
homorú felület, ennek a felületnek a legélesebben látható vonala a 
homorulatnak a legalsó határa. (23. ábra.) Ezért a leolvasánál a 
homorulatnak a legmélyebben fekvő pontja a mérvadó. Tehát ennek 
a pontnak össze kell esni a büretta valamelyik osztályvonásával. 

Paraiaxis. Abban az esetben, ha szemünk a meniszkusz a la tt van, úgy a látószög 
nagyságától függőleg mindig kisebb vagy nagyobb eltéréssel, de többet 
olvasunk le a bürettán, míg ha felülről nézzük, úgy kisebb értéket 
figyelhetünk meg. A leolvasás megkönnyítésére a meniszkusz mögé 
homályos üveglapot tehetünk, amikor a kép élesabbé válik. (24. ábra.) 
Készítenek olyan bürettálcat is, amelyeken az osztályzatnak meg-

2 2 . ábra.

Menisz
kusz.

23. ábra.
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felelően az ellenkező oldalon fehér alapon fekete vagy 
kék sáv vonul végig. Ez ráeső fényben az ábrán 
látható képet adja (25. ábra.) és annyira pontosan 
m utatja a folyadék állását, hogy az cm®-eken belül 
az /̂joQ cm®-ek becsléssel, elegendő pontosan meg
állapíthatók. Azonkívül ezen bürettáknak az az elő
nyük, hogy kisebb látószögeltérés a leolvasás helyes
ségét nem befolyásolja.

Merőedényeinket amellett hogy cm^ jelzéssel látják el 
a gyárban, bizonyos meghatározott hőmérsékleten kalibrál
ják. Ez annyit jelent, hogy a mérőedény kalibrálása az 
edényre feljegyzett hőmérsékletű vízzel történt, amiből kö
vetkezik, hogy a mérésnél is be kell tartanunk az ürmértéken 
jelölt hőmérsékletet. Célszerűségi szempontból leginkább 15“ 
vagy IV-S -̂ra állítják be az edényeket. Tudva azt, hogy a 
folyadékok a hőmérséklet emelkedőével kiterjednek és a lehű
léssel összehúzódnak, könnyen érthető, hogy 22“ C-on 100 óme
nek mért víz térfogata 15“ C-on valamivel kisebb lesz. Ezt, a 
hőmérséklettel járó térfogatváltozást, a gyógyszertárban használt mérőlombik
ban is szembetűnően észrevehetjük, ha megtöltünk egy 1 0 0 0  cm^-es mérőlombi
kot hideg vízzel s miután a meniszkuszt beállítottuk az 1 0 0 0  em^-es jelzéshez, 
óvatosan melegíteni kezdjük, vagy meleg vízbe áUítjuk. Rövid idő múlva 
a lombik nyakában lévő folyadék a jeltől emelkedik, ez a kitágulás több cm 
meniszkusz eltolódást is okozhat. Tudjuk, hogy ha a lombik nyaka ott, ahol 
jelzés van még jobban megvan szűkítve (2 2 . ábra.), úgy a kiterjedéssel történő 
térfogatváltozás még sokkal pontosabban ellenőrizhető.

A következő^táblázat, külömböző hőmérsékleten 1 cm” desztillált víznek 
a súlyát, valaminí 1  g  víznek a térfogatát mutatja :

Urmérté- 
kek kali- 
brftlása.

25. ábra.

c
1 cm' 

víz súlya 
g

t g víz 
térfogata 

cm*
C

1 em= 
Ylz súlya 

g

1 g víz 
térfogata 

cm'

4.................. 1 - 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 18.................. 0-9976 1-0024
1 0 .................. 0-9986 1-0014 19.................. 0-9974 1-0026
1 1 .................. 09985 1-0015 2 0 .................. 0-9972 1-0028
1 2 .................. 0-9984 1-0016 2 1 .................. 0-9970 1-0030
13.................. 0-9983 1-0017 2 2 .................. 0-9967 1-0033
14.................... 0-9982 1-0018 23.................. 0-9965 1-0035
15 . . . . 0-9981 1-0019 24.................... 0-9963 1-0037
16.................... 0-9979 1 - 0 0 2 1 25.................... 0-9960 1-0040
17.................... 0-9977 1 0023

Ezen táblázat segítségével most már könnyen megérthetjük a precíziós 
ürmértékek hitelesítési jeleit. Fontoljuk meg e célból azt, hogy 1000 g 4“-os 
víz 1000 cm®. Ez a Mohr-liter. Ha a vizet szobahőmérsékletre 15“ vagy 17-5“-ra 
melegítjükxés ugyanabba a 4“-os edénybe mérjük, úgy a víz kiterjedésével 
annak térfogata nagyobb lesz és a lombik nyakában magasabban fog állni a 
meniszkusz. Ez az utóbbi térfogat a látszólagos liter 15® vagy 17.6“-on, ami 
nem 1000 cm®, de a folyadék, ami ebben a térfogatban van 4»-ra lehűtve Mohr- 
liternyi térfogatú. Ha az edényt is felmelegítjük 15“ vagy 17-5“-ra, úgy a hő
mérséklet emelkedésével az üveg is tágul, aminek az a következménye, hogy 
a Mohr-liternjn folyadék a lombikba egy harmadik meniszkusz-állást fog mu
tatni. Ha hozzávesszük még azt, hogy a súlymérésnél eltérést tapasztalunk



22____________________________Térfogatmérés

a légüres térben mért súly és a levegőben mért súly között, mert az előző esetben 
csupán a gravitáció az utóbbi esetben a légnyomásnak az edényre és a súlyra 
gyakorolt hatása, illetőleg az edény és a súlyok térfogatával kiszorított levegő
nek a súlya is szerepet játszik, úgy a teljes precizitás szempontjából nem ha
nyagolható el annak a jelzése, hogy víznek a lemérése légüres térben vagy 
levegőben történik.

Ezeket tekintetbe véve most már az 1000 cm*-es mérőlombikot a követ
kezőképpen lehet h itelesíten i:

40
1. M o h r - l i t e r r e ( 0 ) ;  ami annyit jelent, hogy 4®-os edény 4“-os

vízből 1 0 0 0  g-ot tartalmaz, légüres térben mérve, ami egyenlő 1 0 0 0  cm®-el.
15"

2. Mohr-literre (0) :  15“-os edény 4“-os vízből 1000 g-ot tar
talmaz légüres térbe mérve, ami egyenlő 1 0 0 0  cm®-el.

3. Mohr-Uterre (76): 17-5»-os edény 17-5»-os vízből 1000
g-ot tartalmaz rézsúlyokkal levegőben mérve, ami egyenlő 1002-35 cm», ennél- 
togva nagyobb mint 1000 cm®, de 4“-on ugyancsak egyenlő a Mohr-literrel.

Ismeretlen térfogatú edény crrfl tartalmát a fenti táblázat segítségéivel úgy 
határozhatjuh meg, hogy az edényt előbb mérlegen lemérve teletöltjük ismert hő- 
mérséJcletű vízzel és újból megmérjük. A két mérés külömhsége adja a víz súlyát. 
Ha a víz hőmérséklete 22" C volt és a víz súlya 324 g, akkor

1*0033 X 324 lesz az edény térfogata.
Hogyan győződünk meg arról, hogy a büretták cm"-es beosztása helyes-e? 

A megvizsgálandó csövet színig megtöltjük szobahőmérsékletű desztillált vízzel 
és megvárjuk, míg a levegőbuborékok a víz felszínére jutnak. Most lebocsátunk 
a büretta tartalmából annyit, hogy a meniszkusz a O osztályzaton álljon. Rövid 
ideig várnunk kell, hogy a büretta oldalát benedvesítő folyadék lefolyjon, s ha 
ilyenkor a meniszkusz kissé feitolódna, újabb egy-két csepp kibocsátásával a nul
lára kell beállítani. Most mérjünk le egy kis lombikot az analitikai mérlegen s 
bocsássunk a lombikba 1 0  cm® vizet, szem előtt tartva az előbb említett elő- 
vigyázati szabályt, tudniiUik, hogy meg kell várnunk, míg a meniszkusz meg
állapodik s most a lombikot a kibocsátott vízzel együtt megmérjük. Pld.

10 cm® 18“ C vizet lebocsátva : 
az üveg súlya tisztán 16-72 g 
» » » +VÍZ 26-69 »

ebből a víz tisztán 9-97 g

18" C-on 9-97 g X 1-0024 =  9-993928 cm® kikerekítve 9-994 om®. A külömbség 
tehát 0-006 cm®, ami a gyakorlati életben nem jön számításba.

Térfogatmérésünk helyessége még egy tényezőtől függ : az edények tisz
taságától. Durva ürmértéknél, ahol a mérési hibák amúgy is nagyok, ez nem 
tűnik fel, de finomabb ürmértékeknél, mint a mérőhenger, pipetta, büretta 
erre ügyelni keU. Eltekintve a mehanikai tisztátalanságoktól, mint dugódarab 
por stb. leggyakrabban a zsír az, ami legtöbb hibát okozza. A pipetták a szájból 
a szívás alatt, a büretták a csap zsirozásától szennyeződnek be s így ajánlatos 
minél gyakrabban erős lúggal vagy éterrel mosni az eszközöket. Igen jól taka- 
ríthatók jódtinktúrával is, különösen, ha a csőbe szűrő papirosdarabokat do
bunk és azzal rázogatjuk. A mosófolyadékok után bőven ki kell öblítenünk 
vízzel, mert különösen a lúg igen erősen tapad az üveg falához. Tiszta zsírmentes 
üvegcsőben a folyadék egyenletesen nedvesíti be az üveg falát és ha a csőből 
lebocsátimk folyadékot, a büretta oldalán nem maradnak folyadék cseppek. 
Zsíros bürettával, vagy pipettával nem dolgozhatunk, mert a mérés eredménye 
teljesen hamis lesz.
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Szilárd testek térfogatának mérése a legritkább esetben sikerül 
annak lineális méreteiből, m ert ez csak teljesen szabályos testnél kép
zelhető e l ; de meghatározható az Archimedes elve alapján.^ A  szilárd 
test, ha a vídjen oldhatatlan, vízbe merülve annyit veszít súlyából, mint törvénye. 
amennyi az általa kiszorított víznek a súlya.

Ennek megmérésére a hidrosztatikai mérleget használjuk, ami gyógyszer
tárban nincs ugyan, de a táramérleggel is igen könnyen helyettesíthető. (26. 
ábra.) Vegyük le  a táramérleg baloldali csészéjét és tegyünk reá egy fémlapot

26. ábra,

vagy csészét, mely a kengyelre éppen úgy három zsinórral felfüggeszthető, mint 
a kézimérleg csészéje; vagy pedig, a lap közepéből e ^  drótból készült horog
gal is fel lehet akasztani. Most az A  csészét a B  csészével ki kell tárálnunk, 
amivel a hydrosztatikai mérleg a használatra készen van. Ha már most egy fém- Hidro- 
darabnak a térfogatát keU megmérnünk, úgy azt egy vékony selyemszállal, vagy sztatikai 
platinadróttal felfüggesztjük az A  csésze horgára és a levegőben szabadon lógva 
megmérjük. A súlya pld. legyen 50 g Most az A  csésze alá tegyünk egy vízzel 
telt edényt, úgy hogy a fémdarabot a víz ellepje. A test most könnyebb lesz 
A B  csésze lebiUen, miért is a .4 csészébe súlyokat kell raknunk, hogy az egyen-, 
súly újból beálljon : ezt a jelen esetben 25 g súllyal értük el, ami annyit jelent, 
hogy a test 25 g súljfnak megfelelő térfogatú vizet szorított ki a helyéből, ami 
közelítőleg megfelel 25 cm^ víznek. A térfogatmérés azonban 20“ C történt, 
amikor 1 g víz 1.0028 cm^-nek felel meg. Tehát a test térfogata =  1.0028 X 25 
=  25-07 cm®.

Kisebb tömegek térfogatmérése 'piknométerrel történik. Ez a mérő
eszköz külömböző alakú 10—20—30—50 g vagy cm® víztartalomra “ knô - 
szerkesztett vékonyfalú lombik, ami egyszerűbb formájában igen jól

1 Lásd 27. oldalon.
^Az A csésze rövidebben függesztendő fel, mint ahogy a B csésze.
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27. ábra.

beköszörült üvegdugóval van ellátva. (27. ábra.) 
A dugóban hajszálcsövet találunk, amelyen 
keresztül a felesleges folyadékot kiszoríthatjuk 
az edényből. A súly vagy cm® jelzés mellett, 
hőfok jelzést is találunk, amely az eddig elmon
dottak szerint azt jelenti, hogy a piknométer a 
ra jta  lévő hőmérsékleten x  g vagy y cm® vizet 
tartalm az. Minden piknométert használatba
vétel előtt ki kell mérnünk, hogy meggyőződ
jünk a ra jta  lévő adatok helyességéről. E cél
ból legelsősorban a kis lombikot alaposan ki kell 
tisztítanunk, előbb közönséges vízzel többször 
kiöblítjük, m ajd szűrő papirosszeletekkel és 
vízzel hosszabb ideig rázogatjuk, hogy az olda
lára tapad t szennyet letisztítsuk, végül lepárolt 
vízzel gyakran és alaposan kiöblítjük és kicsor

gatjuk. Hogy a kiszárítása gyorsabb és tökéletesebb legyen, előbb 
tömény alkohollal, m ajd éterrel öblítjük ki s végül dugójával együtt 
/̂4 órára a szárítószekrénybe tesszük. A megszáradt és még forró 

piknométert klórkalciumos exikatorban  ̂ hagyjuk kihűlni. Az ilyen 
módon kitisztított piknométerhez lehetőleg többé kézzel ne nyúl
junk, m ert a kéz természetes nedvességétől mindig tapad valami 
rá és ez a súlyát erősen befolyásolhatja. A kihűlt piknométert tegyük 
most az analitikai mérleg csészéjére, helyezzük melléje a dugót és 
várjunk vele néhány percig, míg a légköri nedvességet^ felveszi. 
A mérésnél leírt minden műfogás és óvatossági szabály betartásá
val megmérjük : P  =  56.4320 g Most öntsük tele lepárolt vízzel, 
melynek hőfokát jegyezzük fel. Vízzel egészen színig kell töltenünk 
a lombikot s a dugót lassan és óvatosan helyezzük a piknométer szá
jába, vigyázva arra, hogy a dugó a la tt levegőbuborék ne maradjon. 
H a véletlenül m aradt egy kis levegőbuborék, úgy a megtöltés! műve
letet újból meg kell ismételni. A dugóval a folyadék feleslegét így 
kiszorítottuk. Most töröljük le a piknométert egy kis szűrőpapiros
sal, figyelve arra, hogy a dugó körül minden kis nedvességet leszárít
sunk. Ne tartsuk  sohasem kezünk között a m egtöltött piknométert, 
m ert a vékony üvegfalon keresztül a folyadék a kéz melegét felveszi 
és kitágul, aminek az a következménye, hogy a folyadék kilöki a 
dugót, vagy a hajszálcsövön keresztül kinyomódik és elpárolog. Uj
junkkal sem szabad megszorítani a lombikot, m ert a vékonyfalú üveg 
ruganyos lévén, behorpad egy kissé s mivel térfogatában csökken, a 
vizet úgy, m int előbb, kiszoríthatjuk.

1 Leírását lásd 119. oldalon.
2  A levegő bizonyos % vízpárát tartalmaz, ami a tárgyakra lecsapódik, 

és ezért minden tárgy a felületén némi nedvességgel van mintegy bevonva. Ha 
valamely testet kiszárítunk és a levegőben kihűlni hagyjuk, úgy ez a nedvesség 
arra a tárgyra is lecsapódik, de csak a kihűlés után. Ezért van a meleg száraz 
lomlik és a kihűlt lonilik között súlykiilönbség (lásd a súlymérést).
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Szilára 
test tér* 

fogat 
mérése^

A vízzel te lt piknométert újból lemérjük.
T e h á t; Pv =  106.6384 ■

P =  56.4320
50.2064 g víz van a piknom éterben; miután 

azonban 22®-os vízzel dolgoztunk, 50.2064 X-1.0033 =  50.37208 cm® 
lesz a piknométer köbtartalm a. E zt a számot feljegyezzük, hogy a 
többi alkalommal ne kelljen újból meghatározni a térfogatot.

Ha szilárd testek, pl. cinkdarabkák térfogatát akarjuk megtudni, 
úgy az előbb leírt módon vízzel m egtöltött piknométer mellé a mér
legre helyezzük a megmérendő cinkdarabokat és azzal együtt mér
jük. A Pvz =  126.6384 g. Most vegyük le a mérlegről a pikno
m étert és szórjuk bele a cinkdarabokat. Természetesen víz szorul ki 
az üvegből, aminek feleslegét szűrőpapírral gondosan el kell távolíta- 
nunk. A jól leszárított piknométert újból megmérjük Pvz=123.8215g.

T ehát: 126.6384 
123.8215

2.8169 g vizet szorított ki a cink. A mérés 20® C-on 
lett végezve, így 2.8169 X 1.0028 =  2.82478 cm®.

Ezen méréseknél ügyelnünk kell, hogy a vízbe merülő testen ne marad- T r̂f£,<,at. 
janak légbvborékok, mert ezek is szorítanak ki vizet, amiért a súlyvesztességet jnérés'hiba. 
s vele együtt a térfogatot is a ténylegesnél nagyobbnak találjuk. Hasonló hibát forrásai, 
okoz a test felületénektisztátlansága, pl. zsírosság, ami a test tökéletes nedve
sedését megakadályozza. Hibát okozhat még a felfüggesztő platinadrót vízbe 
merült része. Ezt is kikerülhetjük azzal, ha ismerjük a platinadrót vastagságát 
és a vízbe merülő rész hosszát, amiből a drótot hengernek véve kiszámíthatjuk 
annak térfogatát és ezt a kapott eredményből levonjuk.

Oázok térfogatmérésere beosztott csöveket, bürettákat használunk, melyekben 
a mérendő gázt valamilyen zárófolyadék felett felfogjuk. (28. ábra.) Ez egész logat-

raéi-ése.

28. ábra.



26____________________________ Sűrűségmérés

röviden úgy történik, hogy a beosztott csövet teletöltjülí zárófolyadékkal 
{vízzel, glicerinnel vagy higannyal)' és ujjunkkal befogva beleborítjuk egy 
hasonló folyadékokkal te lt kristályosító cs&zébe. Ezen cső alá vezetett gáz 
lassanként kiszorítja a folyadékot a csőből és a folyadék állásából leolvashatjuk 
a fejlesztett gáz térfogatát az adott hőmérsékleten és nyomáson. Miután a 
gyógyszertári munkálatok közben, kivéve az analitikai munkákat, gázméré
sekkel nem foglalkozunk, bővebben nem is tárgyaljuk.

Sűrűségm érés.
Fajsúly- Hogy a sűrűség, illetve a faj súly fogalmával tisztába jöjjünk, 
“  végezzünk el néhány mérést. A táramérlegen egy kisebb edénybe 

m érjük meg pontosan a pipettából kibocsátott 10 cm® víznek a súlyát, 
ami 10 g lesz. Ez annyit jelent, hogy egy bizonyos térfogatban fog
lalt tömegnek  ̂(itt 1 cm®) mennyi a súlya (itt 1 g). 10 cm® higanynak 
136 g lesz a súlya, illetőleg 1 cm®-ben 13‘6 higany van ; amiből követ
kezik, hogy a víz mérésénél a víz térfogatának és tömegének viszonya 
1 :1 , a higanynál ugyanez az arány 1 : 13'6. Á test tömegének és tér- 

iíMség.* fogatának ezen vismnyát a test abszolút sűrűségének nevezzük.
Ha tovább is végzünk méréseket és meghatározzuk, hogy a 

kloroform 10 cm®-e 15 gr és a glicerin 10 cm® 12 g, úgy egymással 
szemben felállíthatjuk mindezen testek 1 cm-®ben foglalt tömegének 
a súlyát.

1 cm® víz 1 g
1 » higany 1 3 '6 »
1 » kloroform l 'S »
1 » glicerin T 2 »

vagyis megállapíthatjuk, hogy a higanynak a sűrűsége 13‘6-szer 
nagyobb m int a vízé, a kloroformé TS-szer nagyobb, a gliceriné 
1'2-szer nagyobb, m int a vízé. Ezen számok pedig nem mások, mint 
az em lített folyadékoknak a vízhez viszonyított abszolút sűrűsége. 
A  testek abszolút sűrűségének viszonya más test abszolút sűrűségéhez ;

■sűrűség ® ‘relatív sűrűség.
' Tudva azt, hogy a tömeg és a súly- fogalmilag egymástól élesen 

megkülönböztetendő mennyiségek, egymással mégis arányosak; 
az abszolút sűrűség meghatározását ezért úgyis kifejezhetjük, hogy 
az, a test súlyának és térfogatának egymáshoz való viszonya. így 
ju tm k  a fajsúly fogalmához, am it rendesen úgy definiálunk, hogy 
az, a térfogategységben foglalt tömegnek a súlya.

ismerjük valamely test térfogategységében lévő súlyát, akkor 
* ' kiszámíthatjuk 1 g térfogatát is. Ez a térfogat cm^-be kifejezve a test

1 Zárófolyadéknak csak olyan folyadék használható, melyben a gáz 
nem oldódik.

2 A tömeg az erőből éa az általa előidézett gyorsulásból keletkezett hányados. 
A  súly pedig azon nyomóerő, amellyel a test az alapra nehezedik. A súly =  tömeg 
X "
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fajlagos térfogata. Pl. 1 cm® higany 13‘6 g, akkor 1 g higany 0.0753 
cm®, ez a higany fajlagos térfogata.

Mindezen fogalmaknál tekintetbe kell venni a hőmérsékletet, 
melyen a súly és a térfogat arányát felállítjuk, m ert minden test a 
hőmérséklet emelkedésével kitágul és a térfogatnagyobbodás, vagy le
hűlésnél a térfogatkisebbedés nem minden anyagnál egyforma. így  a 
külömböző hőmérsékleten meghatározott abszolút sűrűségek arányá
hoz a relatív sűrűséghez, illetve a faj súly kifejezéséhez hozzá kell 
tenni azt a hőmérsékletet, amelyen azt meghatároztuk. Továbbiakban 
látni fogjuk, mi módon történik a fajsúly megmérése és m int lehet 
a hőmérséklet tekintetbe vételével helyes eredményhez jutni.

A faj súly meghatározása történhetik :
1. Mérleggel
2. Piknométerrel
3. Areométerrel.
Hogy a három eszköz és módszer közül, melyik az, amelyet 

külömböző halmazálllapotú testeknél használunk, a célszerűség 
szabja meg, de alapjában véve a legtöbb módszer az Archimedes 
elvére van felépítve.

Ismeretes, hogy a folyadék súlyánál 
fogva nyomást gyakorol az alatta feky 6  

rétegekre, ezen nyomás Pascal törvénye sze
rint az edény alakjától független, de a felület 
nagyságával {i) Is a folyadékoszlop magassá
gával (h) a folyadék fajsúlyával (s) egyenesen 
arányos. Azon tényből, hogy a folyadékban 
olyan hidrosztatikai nyomás uralkodik, 
amely arányos a folyadékoszlop magasságá
val, magyarázható, hogy a folyadékba me
rülő testekre egy felfelé ható, úgynevezett 
felhajtóerő gyakorol nyomást, melynek nagy
ságát, szabályos testre vonatkoztatva (28a. 
ábra.) a test geométriai viszonyaiból ki
számíthatjuk. A testre oldalirányból ható 
erők egymás munkáját kölcsönösen ellen
súlyozzák, minthogy a jobboldalra ható P j 
erővel szemben a baloldalon vele egyenlő, 28a. ábra.
de ellentétes irányú Pb erő hat. Ellenben ' '
a testre felülről ható erő például kisebb,
mint a test alsó oldalára ható, felfelé nyomó erő, mégpedig annyival kisebb, ameny- 
njrivel a \  magasság kisebb a magasságnál. Ebből a magassági külömbség- 
ből (7í2 —\ )  ami a test magasságának felel meg h és a, felületből f, meg lehet 
határozni a térfogatot, mert

(ĥ  —  h )̂ X f =  v

a vízbemerülő test térfogata, feltéve, ha szabályos hengerrel vagy oszloppal 
van dolgunk. Ha ismerjük a d térfogatot és ismerjük a folyadék fajsúlyát, 
akkor a térfogatnak és fajsúlynak szorzatából megáÚapíthatjuk a folyadéknak 
a súlyát, amit a test a folyadékbamerülésekor Mszorított, v  X  s  =  p . Meg
állapítjuk a folyadékbameriilő testnek a levegőben mért súlyát p  ̂ és módunk
ban van a testet a folyadékba merülve is megmérni, amikor a súly pf. Á két

Pascal
törvénye.

AreM- 
medes tör
vényének 
magyará

zata.
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mérés külömbsége a testre ható felhajtóerő, ami a test által kiszorított folya
dék súlyával egyenlő.

Pl —  p / =  u X s.

Ebből kiindulva, lássuk azon módszereket, melyekkel a külömböző 
halmazállapotú testek  fajsúlyát megállapíthatjuk.

^méiél' Fajsúlymeghatározás mérleggel. H a szilárd test faj súlyát kellene 
hidroszta- meghatároznunk, úgy egy érzékeny táramérleget átalakítunk hidrosz- 

tátikái mérleggé, úgy m int azt a térfogatmérés fejezetében láttuk. 
Előbb lemérjük a test levegöbeni súlyát g-okban, azután lemérjük 
ugyanazt vízbe merítve. A  két mérés külömbsége adja a test által kiszorí
tott víz tömegének a súlyát, ami cm^-ben kifejezve (mert a víz súlyának 
és térfogatának aránya 1 :1 )  egyenlő a test térfogatával. Ezen 
méréssel a következő számadatok birtokába jutunk.

1. A test súlya a levegőben P.
2. A test térfogata Y .
H a keressük a test térfogategységében foglalt tömegének a 

súlyát s úgy
P

^ = V

Például ha egy fémdarab súlya a levegőben 32.355 g, a vízben m ért 
súlya 29.845 g, akkor s =  32.355/2.510 =  12'8 g á fém fajsúlya.

Ellenőrzés végett tanácsos a mérést megismételni, lehetőleg 
külömböző darabokkal két-három mérést végezni. Az eredményeket, 
ha azok közelítőleg megegyezők, össze kell adni és elosztani annyival. 

Közép- ahány méréseredményt adtunk össze. Az így kapott középértéket 
érték, gj ]ielyes fajsúlynak.

P é ld áu l: 1. Meghatározás 12'8
2. » 12-7
3. » 12-7

38-2 : 3 =  12.733

Ha valamely test vízben oldódik, úgy olyan folyadékot kell keres
nünk a meghatározás céljára, amelyben nem oldódik és amelynek faj
súlyát fontosán ismerjük. Mérjük le a számítás tökéletesebb megértése 
végett az előbb használt fémdarabot víz helyett glicerinben  ̂ A ki
szorított glicerin súlya 3.012 g s =  32.355/3.012 =  10'7 ez a 
fém fajsúlya a glicerinre vonatkoztatva. Hogy megkapjuk a vízre 
vonatkozó fajsúlyt, meg kell szorozni a glicerinnek vízre vonatkoz
ta to tt  relatív sűrűségével, vagyis fajsúlyával 1'19-el.

10-7 X 1-19 =  12.733

1  A használt glicerin fajsúlya legyen 1-19.
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Az elmondottak sz'erint hidrosztatikai mérleggel csak a tömör 
szilárd testek fajsúlyát állapíthatjuk meg, m ert nem homogén^ vagv 
likacsos test faj súlya ily módon nem határozható meg. Míg eddig 
a  fajsúlymérés ismert fajsúlyú folyadékok segítségével tö rtén t a 
következőkben, ismeretlen fajsúlyú folyadékoknak kell a relatív 
siírúségét megállapítanunk, ismert súlyú és térfogatú szilárd test 
segítségével. Erre a célra a hidrosztatikai mérlegnek egy m ódosított 
formáját használjulí : a Mohr— Westfhal-mérleget.

A mérleg egyik karja rövidebb és hegyes m utatóban végződik, 
az egyensúly beállítására azonkívül, hogy a másik hosszabb karral mérleg, 
egyensúlyban legyen egy fém
golyó van rajta. (29. ábra.)
A mérleg hosszabb karja 10 
részre van beosztva és min
den osztályvonásnál a súlyok 
kényelmes és biztos elhelyezése 
céljából egy-egy bevágás szol
gál. A jobboldali mérlegkar 
végéa lévő horogra vékony 
platinahuzalon az úszó füg
geszthető fel, ami nem más, 
m int üvegburokban elhelye
zett hőn^rő. A levegőben 
felfüggesztett úszóval a mér
leg egyensúlyban van. H a 
azonban a baloldali m utatók 
nem állnak pontosan egymás
sal szemben, akkor az alap, 
amelyre a mérleget felállítot
tuk  nem vízszintes. Ilyenkor a M  talpcsavarral lehet a mérleget egyen
súlyba, illetőleg a mérlegoszlopot vertikális helyzetbe hozni. A mér
leg felszereléséhez tartozik egy üveghenger, amelybe a mérendő 
folyadékot öntjük. A súlyok a lovassúly alakjára készülnek, melyek 
közül a legnagyobb a mérlegkar végére helyezve képviseli 15® C-on 
az egységet. Tehát, ha az úszót 15° C-ú vízbe merítjük, ügyelve arra, 
hogy az úszót a víz teljesen ellepje és a legnagyobb lovassúlyt a 
mérlegkar horgára helyezzük, a mérlegnek egyensúlyban kell lenni.
A z egység súlya az úszó által 15" C-on kiszorított víznek a súlyával 
egyenlő. (A, Á j, A 2 .) A többi súly ehhez alkalmazkodik,^ ennek mérleg 
O’i  (5) O'Ol (C) része. Minden mérleg használat előtt úgy a ® 
levegőbe, m int a vízbe m erült úszóval megvizsgálandó, hogy egy
részt a mérleg egyensúlya, másrészt az úszónak és a súlyoknak a

29. ábra.

 ̂ Homogén testnek nevezzük az egynemű testeket.
2  Az ábrán látható A, és A^ súlyok egyenlő aúlyúak és értékűek, csak 

alakjuk különböző.
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o.ms

0.910

ÎSUS

30. ábra.

viszonya helyes-e? Ha a mérleg minden tekintetben megfelel, úgy 
öntsük ki az üvegben lévő vizet, szárítsuk le az úszót szűrőpapiros 
között, öblítsük ki az üveghengert többször a megmérendő folya

dékkal (ha olajat kell mérnünk, ki kell 
szárítanunk). Most a mérést ugyanúgy 
végezzük, m int az előbbi esetben. H a az 
egységsúljrt feltéve, az soknak m utatko
zik, úgy levesszük és a mérlegkar osz
tályzataira téve keressük az egyensúly
hoz legközelebb álló helyzetet. Az egység
súly a mérlegkaron a tizedeket jelzi. 
Az O’Ol és O’OOl kifejezéshez a meg
felelő kisebb súlyokat kell a karon el
helyezni. H a a mérlegkar végén az 
egységsúly is szükség es az egyensúly 
beállításához, úgy a fajsúly 1-en felül, 
ha ez nem szükséges 1-en alul van. 
A 30. ábrán látható súlyelhelyezéseket 
és a faj súly leolvasását mérleg nélkül 
is gyakorolhatjuk.

Amint már a térfogatmérés fejezetében is tárgyaltuk, ügyel
nünk kell mindkét mérleggel történő meghatározásnál arra, hogy 
a folyadékba merülő test felülete feltétlen tiszta és zsírmentes legyen, 
továbbá vigyázni kell, hogy légbuborék az úszóra ne tapadjon, mert 
a térfogatot egyrészt ez is nagyobbítja, másrészt a felhajtó erővel 
egyirányban működik és mintegy felfelé emeli a testet. Végül pon
tosan be kell tartanunk azt a hőmérsékletet, ameljrre eszközeink 
kalibrálva vannak.

FajsúlymegJiatározás 'piknométerrel. A térfogat mérésénél le
írtuk az egyszerű piknométer alakját. H a fajsúlymérésnél a szilárd 
test térfogatmeghatározására használt módszert alkalmazzuk, akkor 
ki kell egészítenünk azzal, hogy a szilárd test súlyát is megmérjük. 
A fajsúlymérésnél tehát megmérjük előbb a szilárd test súlyát F, 
m ajd az analitikai mérlegen meghatározzuk a testnek és a vízzel 
te lt piknométernek együttes súlyát. Most helyezzük a testet a pikno
méterbe, vigyázva arra, hogy levegőbuborékok ne tapadjanak annak 
felületéhez. A dugóval szorítsuk ki a fölösleges vizet. Az így elkészí
te t t  és jól leszárított piknométert újból megmérjük. A két mérés 
külömbsége, annak a vízmermyiségnek a súlyát adja, am it a test 
a piknométerből kiszorított, egyben cm^-ekben kifejezve adja annak 
térfogatát. A test súlya elosztva a térfogattal adja a test fajsúlyát 
azon a hőmérsékleten, melyen dolgoztunk.

Az eredmény pontossága érdekében célszerű, minél nagyobb 
tömegekkel dolgozni és így annyit vegyünk a meghatározandó szi
lárd testből, hogy a piknom étert félig megtöltse. A másik nehézség 
a levegőbuborékok eltávolítása, amelyek néha oly makacsul tapad-
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nak a test felületére, togy  onnan elűzni alig le te t. Ilyenkor vagy 
felmelegítjük a vizet a szilárd anyaggal együtt, ha annak természete 
azt megengedi, vagy pedig légszivattyú burája alá tesszük és a levegő 
kiszívásával távolít] uk el a lég
buborékokat. (31. ábra). Termé
szetes, hogy felmelegítés után 
újból lehűtjük a piknométer 
tartalm át arra a hőmérsékletre, 
amelyen a mérést eszközölni 
kell. Ez úgy történik, hogy a 
piknométert 15° C-ú vízfürdőbe 
álhtjuk be (32. ábra.), melynek 
hőmérsékletét hőmérővel állan
dóan ellenőrizzük. H a hűteni 
kell a piknométer tartalm át, 
úgy a vízfürdőnek hidegebbnek 
kell leimi, m int 15® C. H a me
legíteni kell, úgy melégebb für
dőt alkalmazunk m int 15° C.

A hőmérséklet pontos ellen
őrzése végett készülnek olyan 
piknométerek is, amelyeknek két nyaka van. A középsőbe egy dugóhő
mérő van, az oldalnyakban egy hajszálcsővel ellátott dugó van beköszö
rülve. (33. ábra.) H a egy folyadékkal m egtöltöttük a piknométert, 
akkor előbb a dugóhőmérőt ( A) szorítjuk bele, majd a hajszálcső (C) 
dugóját, amelyen a felesleges folyadék kiszorul. így  tesszük bele a víz
fürdőbe s amikor a piknométerbe lévő folyadék elérte 
a kívánt hőfokot, a hajszálcsőben lévő folyadék
oszlopot kell beállítani az azon lévő jelig fm j. Ez úgy 
történik, hogy vagy egy csepp víz hozzáadásával azt 
pótoljuk, vagy szűrőpapirossal felszívunk belőle any- 
nyit, hogy az éppen a jelig legyen. Most ráhelyezzük

méter.

‘ A

33. ábra.
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kivitele.

a  ráköszörült sapkát (ha van a piknonieteren), szűrőpapirossal töké
letesen leszárítjuk. Ily módon a piknométer a mérésre készen áll.

Folyadékok faj súlyának megállapítása, most már az ismert 
elvek és gyakorlati fogások birtokában, könnyebben végezhetők.

1. Előbb lemérjük a piknométert üresen P f.
2. Lemérjük a piknométert vízzel telve Tv.
3. Feljegyezzük a víz hőmérsékletét t.

A^faMiy- A vizet a piknométerből kiöntjük, majd úgy a piknométert, 
“ koriaff^’mint a dugókat alkohollal, majd aetherrel kiöblítjük és szárazra

fujtatjuk (34. ábra). Azután a 
piknométert lehetőleg olyan hő
mérsékletű folyadékkal töltjük 
meg, amilyen a víz volt. Ezt 
úgy érhetjük el legkönnyebben, 
hogy a vizsgálandó folyadékot 
és a vizet lehetőleg egy órán á t 
ugyanazon helyiségben tartjuk. 
A folyadékkal te lt piknométer 
súlya legyen Pf, hőmérséklete 
pedig Í2- H a a vízzel és a folya
dékkal teli piknométer súlyaiból 
levonjuk az üres piknométer 
súlyát, akkor megkapjuk az

34. ábra.

egyenlő térfogatú folyadékok súlyát.
Pl. a terpentinolaj:

Pp  =  6-5, Pv =  66-5, Pv-Pp = 6 0  =  v,Pf== 54'5, Pf-Pp =  48 =  P.

S  = ^ = §  =  0-8 
V 60

H a az üres és a száraz piknométer súU4t a korábbi meghatá
rozások alapján ismerjük, akkor a vízzel való töltés u tán  nem szük
séges a piknométert szárítani, hanem helyette a mérendő folyadékkal 
néhányszor kiöblítjük, azután ezzel megtöltve mérjük. (Olajok, vagy 
hasonló anyagok vizsgálatánál természetesen csak száraz pikno
m étert használhatunk).

Hogy a vizsgálandó folyadékok hőmérséklete milyen nagyfontosságú 
szerepet játszik a fajsúlymérésnél, azt a térfogatmérések fejezetében tanultak 
alapján könnyen elképzelhetjük. Ennek teljes megvilágítása végett, vegyünk 
fel néhány példát amikor a víz súlyából a piknométer térfogatát állapítjuk meg 
és amikor a víz súlya nem olyan hőmérséldetű mint az a folyadék, amelynek 
fajsúlyát akarjuk meghatározni.

Megmérjük a piknométert a fajsúlyozandó folyadékkal telve. Megálla
pítjuk annak hőmérsékletét =  4® C. A víz azonban mellyel dolgozunk C. 
Akkor

Pjo =  12 g  ,
P f =  61 g 4»
P v =  61 g 25“
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Mielőtt ebben az esetben a fajsúljrazámitást véghez vinnénk, le  kell 
redukálni a 25“-os víz térfogatát 4“ C-ra, illetőleg arra a hőmérsékletre, amelyen 
a  fajsúlyozandó folyadék súlyát megállapítottuk. Abból a meggondolásból 
kell kiindulni, hogy a piknométerben lévő 61—-12 =  49 g víz 25“-on sokkal 
nagj'obb térfogatban fór el mint 4“ C-on, illetőleg ugyanabban a térfogat
ban H-á-oon több víz fér bele. 1  g víz térfogatát kikereshetjük a 2 1 . olda
lon lévő táblázatból, ahol 1 g 25<>-os vizet 1.0040 cm»-nek találunk, míg 1 
g 4 0 .^ yíz  térfogata gyakorlatilag 1 . 0 0 0 0  cm .̂

Tehát a képlet nem helyes, ha így állítjuk fel

S  =  1-1224,
49

hanem 8  = 55 55
49 X 1-0040 49-1960

=  1-1179,

<izaz a térjogatredukciő úgy történik, hogy hárrmly JiőmérséMeten lemért víz súlyát 
m^g kell szoroznunk a víznek azon térfogatával, amely azon MmérsékUten mutat
kozik, amelyre redukálni akarjuk.

Álljon itt egy másik példa :

Pp  =  12 
P f  =  67 19» 
Pv  =  62 2o».

Ebben az esetben a víz térfogatát 19'> C-ra kell redukálni, mert a vizsgá
landó folyadék 19“ C-ú volt.

62— 12 =  50 g 25® C-on a víz súlya 
5 0 . 1-0026 =  50-030

■ S  =  -  . =  1-115
50-030

redukció nélkül pedig -4? =  1-1000
50

Fajsúlymeghatározás areométerrel. A z areométer 
vékony üvegből készült, belül üres eszköz, amMy súly fo n t
jában higannyal vagy seréttel úgy van megterhelve, hogy 
az a folyadékban függőlegesen úszhasson. Használata 
azon az arciiimedesi törvényen alapszik, hogy a folya
dékon líszó testek annál mélyebben merülnek a folyadéJcba, 
minél jobban megközelíti a test sűrűsége a folyadék sűrű
ségét, amiből következik, hogy ugyanaz a test sűrűbb 
folyadékban kevésbé merül el, mint higabb folyadékban.
A  folyadékban úszó test által kiszorított folyadék súlya 
mindenkor azonos az úszó test súlyával.

Vannak areométerek, melyek súlyát rárakott 
súlyokkal megváltoztathatjuk, ezek a súlyareométerek 
(35. ábra.), míg a másik csoportot, ahol az areométer 35. ábra.

Spergely Béla: Gyakorlati gyógyszerészet. 3

Az areo
méterek 

beosztása.
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Súly
areométer.

súlya mindig állandó : osztályzatos areométerek
nek hívjuk (36. ábra.).

Az osztályzatos areométerek között is két 
csoportot különböztetünk meg. Az egyik, 
amellyel csak a folyadék sűrűségét mérjük meg 
fokban, tekintet nélkül arra, hogy mi az a 
folyadék, a másik típusú műszerrel csak meg
határozott folyadék mérhető, mégpedig kizáró
lag olyan folyadék, melyhez az areométer ké
szült. Ezek az areométerek nem a sűrűséget 
m utatják, hanem a folyadékban oldott anyag 
% tartalm át. Pl. egy konyhasóoldatban lévő 
konyhasó tartalm át, vagy a sósavoldatban lévő
abszolút sósav mennyiségét, a spiritusz alkohol
tartalm át stb. Ebből következik, hogy alkohol
mérővel nem lehet a sósavat mérni, m ert 
annak osztályzatai kizárólag a spirituszmérésre 
készültek. Az ilyen areométert denziméternek 
nevezzük.

Súlyareométer : az areométerek mindig a relatív 
sűrűség meghatározását célozzák és azt mutatják, hogy 
a kérdéses foli/adék mennyivel sűrűbb vagy ritkább a 
víznél. Leginkább 15“ C-ra vannak beállítva. Ez a tény  
legszembetűnőbb a Fahrenheit-súlyareométernél, amely 
belül üres vékony üvegből vagy bádogból készült s 
aminek felső részén sútyok felrakására alkalmas tányér 
van. A tányér és az úszó test között a műszer vékony 
nyakban szűkül meg, melyen Jól látható Jel van 

beköszörülve. Az úszó test annyira van megterhelve, hogy az biztosan 
és függőlegesen ússzék a vízben. Ha 16° C-ú vízbe tesszük, úgy az éppen a 
rajta lévő j élig merül el, amiből az következik, hogy az areométer súlya egyenlő 
azon víz tömegének a súlyával, amit az elmerült rész térfogatával kiszorított.. 
Ha már most az areométert egy másik sűrűbb folyadékba tesszük, akkor az 
areométer nem merül be a Jelig, mert az eszköz súlyának megfelelő súlyú folya
dék kisebb térfogatban fér el, mint a kevésbé sűrű víz. így  az areométert a 
tányérjába rakott súlyokkal keU terhelni, hogy a JeUg elmerüljön. Ha ismer
jük az areométer térfogatát és a súlyát, valamint a tányérba rakott súlyt,, 
úgy a számítás az ismert képlet szerint egyszerűen végezhető.

PL:
Az areométer térfogata 50 cm® (a Jelig), 
az areométer súlya 50 g.

36. ábra.

Egy sűrű folyadékba merítve
az areométer térfogata 
az areométer súlya

62

50 cm  ̂ (a Jelig).
50 g - f  12 g =  62 g.

S =  ^0=1.24.

A súlyareométerek előnye, hogy minden hőfokon helyes eredményt adnak 
és csak súlysorozatot kívánnak. Az elérhető pontosság azonban igen csekély 
és a kezelés is kényelmetlen, ezért ma inkább az osztüyzatos areométereket 
használjuk.
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Osztályzatos areométer. A súlyareométertól 
abban különbözik, Hogy az úszótest felső része 
osztályzattal ellátott erősen megvékonyodott nyúl
ványban végződik. A 15“ C-ra beállított műszer 
a már tárgyalt fizikai törvény alapján 15® C~ú 
vízben egy bizonyos fokig elmerül és az osztály
zaton i t t  l®-ot m utat. Az ilyen műszerek annál 
mélyebben merülnek a folyadékba, minél hígabb, 
és megfordítva annál magasabban áll meg az 
areométer, minél sűrűbb a folyadék. Ha tehát 
areométerrel a víznél nehezebb folyadékot akarunk 
mérni, úgy a fokbeosztásnál az l®-nak felül kell 
lenni, hogy a sűrűbb folyadékba feljebb tolódva, 
a fokok leolvashatók legyenek (37. ábra B), míg a 
víznél könnyebb folyadékokra^ készült műszerek
nél az 1° az areométer osztályzatának alsó részén 
van, hogy a faj súlynak megfelelőleg a műszer mé
lyebbre süllyedhessen. (37. ábra A.)

A  fokbeosztás megállapítása úgy történik, hogy 
a megfelelő hőmérsékletű vízbe mártott műszeren azt 
a vonalat, ameddig a vízbe elmerül, 1-él jelölik.
M ajd egy 2 fajsúlyú folyadékba téve, az elmerülési 
fontot 2-vel és a közbeneső részt 10 vagy kisebb be
osztással látják el. Ebből érthető, hogy a fokok 
leolvasásánál sok durva hibát követhetünk el, ha a skála
rész rövid, m ert így legjobb esetben is csak i/jo fokot vagyunk 
képesek leolvasni. Ezért vagy igen hosszú skálával ellátott areo
métert kell készíteni, hogy a beosztás ^/jooj /̂looo ''^^§7 /̂lo-ooo 
szekre is lehetséges legyen ; ez azonban igen kényelmetlen és a mé
réshez igen sok folyadékot igényel. Ma külön műszereket állítanak 
elő 1-1-25 , 1-25-1-50 stb., valam int l - 0 ‘75, 0-75-0-50 stb., 
úgyhogy az areométeren elég hely van arra, hogy a skálán a negyedik 
tizedesig is osztályzat legyen készíthető.

A közéletben még ma is használt Baume-féle mérő se más, m int 
egyszerű areométer, amelynek fokbeosztása az előbbiektől eltérően van 
megállapítva. I t t  is megkülönböztetünk egy víznél nehezebb folya
dékok faj súlymérésre használt eszközt, ahol a fokok felülről lefelé 
haladnak 0—70, valamint könnyebb folyadékok részére, ahol a fokok 
alulról felfelé haladnak 0—60 beosztással. A víznél nehezebb fajsúly- 
mérőnek az alappontját, a 15“ C-ú víz sűrűsége adja, a másik

Baume-
mérő.

1 A víznél könnyebb folyadékok részére ugyanolyan térfogatú, de kisebb 
önsúlyú műszereket készítenek. Gyártanak areométereket, súlyareométereket, 
melyekhez éppen úgy mint a Mohr—^Westphal-mérleghez speciális súlyokat 
készítenek, melyek az areométer térfogatához igazodnak és a fajsúlyt minden 
számítás nélkül adják.

3*
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kiindulópont a 10%-os konyhasóoldat sűrűsége ugyanezen a hőmér
sékleten. Ezen alappontok közötti távolság 10 részre osztva a 10-es 
osztályzaton tú l is folytatva van 70-ig. A víznél ritkább folyadékok 
számára a 15° C-ú vízben való elmerülési pont 10-zel, a 10%-os 
konyhasóoldatban az elmerülési pont 0-ával van jelölve. A két pont 
közti távolság 10 részre van osztva, amely osztályzatok 60-ig folyta
tódnak. .

A Baume-mérők kizárólag csak a gyakorlati életben leginkbáb 
a gyáriparban nyernek alkalmazást. Savak, lúgok, néha sók tömény
ségét mérik Baume-fökokban és így szükségünk van gyakran átszá
mítani a Baume-fokot normál fajsúlyra, amely számítás a követ
kező képlet szerint történik :

144 .
S  =  —^víznél nehezebb folyadék fajsúlya

144 .
S  =  —j  a víznél könnyebb folyadék faj súlya

/S == a keresett normális fajsúly, /  == Baume-fok.
Pl. 66 5  =  kénsav fajsúlya =  144/144-66 =  144/78 =  1.845.

Denzi- A speciális i o k m é t ő h  ( denziméterek) szeszmérő, mustmérő, szóda
méterek. lúgmérő stb. alakra ugyanúgy néznek ki, m int az areométerek, 

csak a beosztásuk nem faj súly fokokba, hanem az ányag százalék fo
kaiba, vagy valamely oldott só százalék tartalmának megfelelő fokok
ba tapasztalati úton van megállapítva. Ezen műszerek, m int már emlí
tettük, kizárólag azon anyag ínérésére használhatók, amelyhez készültek. 

nféterek Ezek u tán  lássuk az areométer használatát. Minden fajsúly- 
gyakoriati mérőhöz hosszának megfelelő üveghenger tartozik, melybe a vizsgá

landó folyadékot öntjük. Ügyelni kell, hogy a folyadék felületén a 
beöntéskor hab ne keletkezzék, m ert ha a hab az areométerhez tapad, 
a skálát nem lehet pontosan leolvasni és az areométer mozgását befo
lyásolja. Ennek elkerülése végett ajánlatos a henger nyílása fölé 
étergőzt fújni vagy egy nyito tt éteres üveget rövid ideig a henger 
fölé tartani, amikor a levegőnél nehezebb étergőzök a hengerbe 
ömlenek és o tt a felületi feszültséget csökkentve, a habzást meg
szüntetik. Az areométert gondosan meg kell tisztítani egy kis éteres 
gyapottal, hogy az zsírmentes és száraz legyen. Óvatosan bocsássuk 
a fajsúlymérőt a folyadékba s addig a pontig vezessük kezünkkel, 
amíg körülbelül el nem érjük azt az osztályvonást, ahol az megáll. 
H a hirtelen engedjük bele a műszert, úgy megtörténhetik, hogy az 
edény aljáig leesik és a vékony üveg könnyen összetörik. Figyeljük 
meg, hogy levegőbuborék nem tapad-e a műszerhez (lásd térfogat- és 
fajsúlymérés pontjait a piknométernél) és ami legfontosabb, vigyáz
nunk kell, hogy szabadon ússzék a folyadékba, nehogy az areométer 
a henger falához simulva, teljesen hamis eredményt mutasson.
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Minden areométeren jelezve van a hőmérséklet, amire a skála be van 
állítva s így a folyadékot minden esetben csak a jelzett hőfokra, 
leginkább 15® C-ra kell melegítenünk vagy hűtenünk.

Az areométer nem ad a mérleg fontosságával megegyező eredményi, 
de azért mégis nagyon jól használható olyan esetben, mikor túlságos 
precizitásra nincs szükségünk. Különösen nagy hasznát vesszük az 
areométernek az oldatok, savak, lúgok százaléktartalmának gyors 
meghatározásánál, m ert a százaléktartalom növekedésével leg
többször arányosan női a faj súly is. Mivel pedig a gyógyszerkönyv
ben az egyes oldatok faj súlyainak megfelelő százaléktartalom táblá
zatokba van összeállítva, a fajsúlyból a százaléktartalom kikereshető.
A fajsúly továbbá a testeknek az a jellemző tulajdonsága és ismertető 
jele, amiből az anyagok tisztaságára idegen anyagoktól mentes előállí
tására következtethetünk. A meghatározásoknál általában arra kell 
ügyelnünk, hogy olyan műszerrel dolgozzunk, amelynek minél 
nagyobb az alsó kiszélesedett rész térfogata és minél kisebb a 
skálarész keresztmetszete. Ugyanis ezektől függ az areométer érzé
kenysége, m ert annál nagyobb magasságkülönbség felel meg az 
areométer állásban egy bizonyos fajsúlykülömbségnek. Természe
tesen annál szűkebbek azon határok is, melyek között bizonyos skála
hosszúság mellett az eszköz használható.

Az eddig tárgyalt direkt fajsúlymérési módszereken kívül, 
egyes esetekben indirekt úton is meghatározhatunk faj súlyt az úgy- '
nevezett lebegési módszerrel. Két indiferens s a vizsgálandó anyagot 
nem oldó folyadék elegyének összetételét, melyek közül egyik nehezebb, 
a másik könnyebb, mint a mérendő anyag, addig változtatjuk, míg a 
beleszórt test a folyadékelegyben lebegve úszik. Ez annak a jele, hogy 
sűrűsége megegyezik a folyadékelegy sűrűségével. Ha most a folyadék, 
fajsúlyát az előbb ismertetett módszerek valamelyikével m£gmér,ük, 
megkapjuk a test fajsúlyát.

A  módszer rendkívül érzékeny, úgyhogy az utolsó kiegyenlítését a folya-A lebegési 
dékkeveréknek igen óvatosan és cseppenként kell végezni, de még így is rend
szerint azt tapasztaljuk, hogy egyes szemecskék nem lebegnek, hanem vagy ’ 
felszállnak vagy süllyednek a folyadékban. Rendszerint addig folytatjuk az 
elegyítést, amíg emelkedő és süllyedő részecskék egjddejűleg vannak a lebegő- 
kön kívül a folyadékban. Ez a meghatározási módszer finomabb eloszlású 
testeknél nem használható, mert minél finomabb a por, amelyet mérni aka
runk, annál nagyobb a súrlódás, mely a felszállást és leülepedést gátolja.
Például kellő finom eloszlásban (kolloid-állapotban) a magas fajsúlyú fémek, 
mint arany, platina hónapokon keresztül lebegve maradnak, a sokkal alacso
nyabb fajsúlyú folyadékban.

Míg a módszernek előnye egyrészt annak pontossága és hogy oly csekély 
anyagmennyiséggel végezhető, amely semmi más módszernél nem volna 
elegendő, addig hátránya az, hogy csak bizonyos határok között használható, 
mégpedig 0 ’900—3-500 és hogy mindig olyan folyadékot kell keresnünk, amely
ben az anyag nem oldódik. Folyadéknak egyes esetekben igen jól használ
ható a metiljodid és xilol vagy toluol elegye, amivel 0-9-—3-3 lehet m érni; 
olyan anyagoknál pedig, amelyek ezen elegyben oldódnak a káliumhiganyjodid 
vizes oldatát használjuk 1-1— 3-5 közti mérésekre.
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A viasz fajsúiyát pl. megmérhetjük alkohol és víz 
keverékében. (38. ábra) E célból egy kis \aaszdarabot, 
melynek minden oldalát meleg késsel lesímítottuk, 
hogy levegőbuborékok ne tapadjanak hozzá henger
pohárba tesszük és tömény alkoholt öntünk reá. 
A viasz mivel a fajsúlya az alkoholnál nagyobb a po
hár alján marad. Most előbb jól kiforralt és lehűtött, 
lepároltr vizet öntünk igen óvatosan és apró részletek
ben az alkoholhoz. Minden részlet után üvegpálcával 
összekeverjük az elegye+ és folytatjuk a víz hozzá
adását mindaddig, míg a viasz mozgékonyabbá nem 
válik, ami azt mutatja, hogy a folyadék fajsúlya közel 
van a viasz fajsúlyához. Ezután igen kis részletben 
később eseppenként adjuk az elegyhez a vizet, míg a 
viasz úszni kezd. Az első fázis az lesz, mikor egyidci 
lebegés után újból a fenékre száll, majd néhány csepp 
víz hozzáadására az előbb hosszabb ideig lebegő viasz 
lassan felfelé vonul. A viasznak ez a felfelé lebegése 
az a határpont, mikor a víz hozzáadását abbanhagy- 
juk. Ajánlatos az elegyet vízben liűteni, mert az alko
hol és a víz keveredés közben felmelegszik, ami mint 
tudjuk a fpjsúlyra befolyással van éa ezért a hűtést 

úgy kell végezni, hogy a keverék hőmérséklete állandóan 15“-ú legyen. A viasz 
fajsúlya az alkohol és víz elegyének fajsúlyával egyenlő.

38. ábra.

Normál
cseppentő.

Cseppmérés.
A folyadék mérésének igen elterjedt módja a cseppentő vei való 

mérés és éppen ezért táblázatok vannak kidolgozva, melyekből 
kiolvasható, hogy külömböző gyógyszerek egy grammja, hány csepp
nek felel meg, illetőleg mennyi ugyanezen gyógyszer egy cseppjének 
a súlya. Mielőtt a cseppmérés tehnikáját tárgyaljuk lássuk, hogy 
hogyan keletkezik a csepp és milyen körülmények befolyásolják 
annak nagyságát.

Ha külömböző vastagságú üvegpálcákat (39. ábra.) veszünk és mindegyi
ket félig vízbe mártjuk, majd függőlegesen kihúzva a vízből megfigyeljük az 
arról lecseppegő vizet, azt tapasztaljuk, hogy a vastagabb üvegpálcáról lecsöp
penő vízcsepp sokkal nagyobb, mint a vékonyabb pálcáról. Ha ugyanezt a kísér
letet éterrel végezzük, úgy arról fogunk meggyőződni, hogy a cseppek nagyság

ban nemcsak egymástól különböznek, hanem sokkal 
kisebbek, mint előbb a víz cseppjei voltak. Ebből azt 
tanuljuk, hogy a csepp nagyfíága függ a cseppentő feliikt 
nagyságától, de fuga a folyadéktól -is, melyet cseppentünk. 
A víz cseppjei nagyobbak és súlyosabbak mint ugyan
azon felületen cseppentett éter cseppjei. A spiritus 
aetheris cseppjei nagyobbak, mint a tiszta éter cseppjei. 
Ezért szükséges volt nemzetközileg megállapítani a 
cseppentőfelület egységes nagyságát, hogy ugyan
azon folyadékból mindig egyforma nagyságú cseppeket 
kapjunk, ami annál inkább fontos, mert cseppeg- 

f—^  — r~  ̂ te tv e  leginkább kis mennyiségben használt igen mér-
( y) V_y  ges hatású gyógyszereket mér a gyógyszerész. Ez

az internacionálisan megállapított cseppentő a normál
39. ábra. cseppentő, mely cseppentő felületének átmérője 3 mm.
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(40. ábra.) A cseppentő, pipettához hasonló üvegcső, melynek felső 
részén gummilabda van 6  s ez alatt az üvegcsövön egy kis nyílás l. 
A cső a nyílás alatt gömbbé szélesedik ki és hosszú, vastagfalú 
hajszálcsőbe végződik, amelynek csúcsában a cseppentő felület 
átmérője 3 mm. Ezt az átmérőt használatba vétel előtt tanácsos 
a mérőléccel ellenőrizni. Méréskor a cseppentő végét a folyadék 
felszíne alá mártjuk, a gummilabdát kissé behorpasztjuk, majd 
a nyílást ujjunkkal befogjuk és miután a cseppentő a folyadék
kal megtelt, kivesszük. A felső nyílást szabadon hagyva a 
folyadék egyenletesen lassú ütemben egyforma nagyságú esep- 
pekben folyik ki. A következő táblázatban néhány gyógyszer
1  g-jának megfelelő normál cseppmennyiséget sorolunk fel.

Acid. hydrochloric........................................................  20 csepp
dilut.............................................. 2 0

Aether ............................................................................  84
Aqua amygd. amar......................................................  39

» destillata ........................................................... 2 0

Chloroform ...................................................................  53
Kreosot .......................................................................  38
Ol. citri .......................................................................  53

» Crotonis ...................................................................  45
» menthao pip.............................................................. 45

Spiritus 96% ............................................................... 65
» aetheri nitrosi..................................................  59
» dilutus ..........................................................  55

Tinctura jodi ............................................................... 60
» Belladonnae......................................................  50
» Opii crocata .............................................. 45
» Strophanti ......................................................  54
» Striohni ......................................................  54

Csepptíib-
lazat.

40. ábra.

Ez a néhány példa mutatja legszembetűnőbben, miszerint a külömböző 
anyagok és készítmények között milyen nagy a eseppsúly külömbség.’-

Jelen fejezet keretében még rá kell mutatnunk a külömböző folyadékok 
azon tulajdonságára, hogy a folyadékok felületén olyan közelebbről nem ismert 
erők észlelhetők, melyek a szabad felsánt lehetőleg kisebbíteni iparkodnak  ̂
s a felület nagyobbításának ellene szegülnek. Ezen sajátságos erőknek a fel
színi feszültségnek következtében a folyadék felülete sok tekintetben úgy visel
kedik, mint egy kifeszített rugalmas hártya, amely össszehúzódni iparkodik. 
Ez az erő mindenütt ott nyilvánul meg, ahol a folyadék más anyagokkal, he
lyesebb fizikai kifejezéssel, más fázissal érintkezik, ami lehet gáz (levegő, éter
gőz, hidrogén), vagy az elsővel nem keveredő folyadék és végül szilárd test.

Lássuk tehát a normál cseppentő eseppfelületén függő csepp körülmé
nyeit, melyből megállapíthatjuk az elővigyázati szabályokat, mellyel a csepp-

 ̂ F  Eschbaum a következőképen foglalta össze a cseppképződés és a 
eseppsúly szabályszerűségét:

1. A folyadék eseppsúlya a cseppentő felület nagyságától függ.
2. A folyadék kifolyási sebességét és hőmérsékletét, ha az nem túlságos 

gyorsan folyik, a gyakorlatban elhanyagolhatjuk,
3. A külömböző folyadékok eseppsúlya külömböző.
4. Folyadék elegyek eseppsúlya, az elegyedő alkotórészek cseppsúlyai 

között van.
5. Szilárd é.s gáznemű anyagok oldatainak eseppsúlya a gyakorlatban 

egyenlőnek tekinthető az oldószer eseppsúlyával.
2  jy jelenség bővebb magyarázatát olvasd el az »0 1 dás és az oldatok* 

című fejezetben 84. oldalon.
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41. ábra.

2 mérést végeznünk kell. A 41. ábrán a c a vastagfalú kapiláris 
cső, 6  a cseppentő felület, melynek kerülete az ismert 2r^n,a, 
a függő csepp, m elyet a felületi feszültség alkotta hártya 
tart a & felületen függve. Ha a cseppentőt vízzel töltjük meg 

' és figyeljük annak egyenletes cseppegését, úgy láthatjuk, hogy 
a folyadék lassú áramban a d kapillárison a 6  felületre ömlik,

, ott előbb megnedvesíti a b felületet, majd a tömege mindig nő
* egy bizonyos határig, míg végül lecseppen. Ha megmérjük a. 

cseppek bizonyos számának súlyát és elosztjuk a cseppszám- 
mal, úgy ugyanazon folyadéknál mindig ugyanazon értéket 
kapjuk ; de külömböző folyadékoknál ez az érték külömböző 
és jellemző az egyes folyadékokra. A víznek 20 cseppje 1 g,  ̂
amiért is I csepp súlya 0-05 g. Az éternek 84 cseppje 1 g és
1 cseppje 0-012 g. Hogy pedig ezen csepp súlyára ugyan

, azon folyadékoknál a cseppentő felület nagysága bír befolyás
" sál, azt a fejezet elején végzett egyszerű megfigyeléseink is 
a  igazolják. Az azonban, hogy ugyanazon cseppfelüloten a külöm

böző folyadékoknak külömböző nagyságú és súlyú cseppjeí 
keletkeznek, a külcmböző folyadékok felületi feszültségétől, 
fajsúlyától és specifikus kohéziójától függ, amely minden folya
dékra éppen olyan jellemző, mint a fajsúly. Kohéziónak azt 

az erőt hívjuk, amely a testek részecskéit egymással összetartja. Ez az er& 
a külömböző anyagoknál külömböző és jellemző.^

Légnyomásmérés.
A  levegő bizonyos nyomást gyakorol 

a földre. A  nyomás nagysága mindenek
előtt a levegőoszíop magasságától függ, 
amiből következik, hogy a legnagyobb 
nyomás a tenger felszínén, a legkisebb 
nyomás a legnagyobb magasságban van.
A  tenger színén a légnyomás átlagos értéke 
760 mm magas higanyoszlxrpnak felel meg, . 
ami annyit jelent, hogy 76 cm magas és §
1 cm^ átmérőjű higanyoszlop súlyával R 
ta r t  egyensúlyt. Ezen adatból kiszámít
ható a légnyomás nagysága kg-ban, mert 
<p =  h s. A higany fajsúlya 0®-nál 13.596, 
a 76 cm magas higany oszlop nyomása ti 
ennélfogva 76 X 13.596 =  1033’3 g. Ez 
cm^-enként kerekszámban 1 kg. Ez kísér
letileg úgy állapítható meg, hogy egy 
egyik végén beforrasztott 1 cm^ átmérőjű 
és 80 cm hosszú üvegcsövet megtöltünk 
higannyal és befogva annak nyito tt végét beleborítjuk egy higany
nyal te lt edénybe, amikor a higanyoszlop csak annyit fog süllyedni,

42. ábra.

1 Ezért hívjuk a normál cseppentőt viginti-eseppentőnek.
2  ^  folyadékokban ható ezen erőkről az »0 1 dás és az oldatoko fejezeté

ben bővebben lesz szó.



Légnyomásmórés 41

hogy a csőben lévő meniszkusz és az edényben lévő 
higany felszíne között körülbelül 76 cm távolság 
marad. Ez a szerkezet a Toricelli barométere 
(42. ábra.), melynek finomabb kivitele az az eszköz, 
amit ma is a légnyomás meghatározására használunk.

A készülék csöve sokszor sárgaréz hüvellyel van körül
véve és felső végén, a rcellette levő skála hosszúságában elől 
és hátul, keskeny rés van vágva, hogy a higany állását meg
figyelhessük. A mm-eket a skáláról direkt leolvashatjuk; 
annak tört részeit pedig a skála m ellett mozgatható noniusz- 
szal határozzuk meg. B célból a noniusz rövid fémcsőre van 
erősítve, amely a eső hüvelyén fel és le mozgatható. A baro
méter hüvelyének alsó vége üvegedény fémfedelébe van 
belecsavarva, a barométer üvegcsövének vége pedig a 
higanytartó üvegedényébe jó mélyen beleér. A  készülék úgy 
van m egtöltve higannyal, mint ahogyan a Torrieelli-cső meg
töltése történik és így az alsó üvegtartályban fölös meny- 
nyiségű higany van, aminek felszíne aszerint változik, ammt 
a csőben a higanyoszlop magasabban vagy alacsonyabban áll, 
vagy ami ugyanaz, amint a levegőnyomás változik. A higany
állás leolvasásához pedig annak a távolságnak az ismerete 
szükséges, ami két higanyfelület között van. Ezért a skála 
(amely a barométer vázon mozgatható) O pontja a F  csavar 
segélyével az alsó higanytart.ályban lévő higany felszínére 
pontosan beállítható oly módon, hogy azt addig toljuk 
lefelé, míg a skála alsó végén lévő fémcsúcs a higany fel
színén keletkezett tükörképét éppen érinti. A barométercső 
felső része erősen kiszélesedik többnyire 2  cm-re, hogy a 
kapilláris depresszió, ami a hajszálcsöveVben igen lényeges, 
elhanyagolható legyen. A  leolvasás a nonius segélyével tör
ténik, amelynek 0  pontja a vízszintes síkban lévő B  pálcák 
segélyével a higany felszínére pontosan beállítható. A baro
métert leolvasás előtt függőleges helyzetbe hozzuk, a higany- 
osziop renyheségének elkerülése végett kissé megkopogtatjuk, 
majd a mm osztáyzatot állítjuk be a már leírt módon. Először 
a mm-eket olvassuk le, majd noniussal annak tört részeit.

Tudott dolog, hogy a barométer csak 0“-o)i mutatja a  
helyes légnyomást, mert egy t»-on a higanyszál is meg a skála 
is megnyúlik, ezáltal olyan eltolódás állhat elő, ami az ered
ményt nagyon befolyásolja. Ezért, ha pontos mérésre van 
szükségünk, a leolvasott mm-eket 0“ C-ra kell redukálni.
Ezen számításhoz ismerni kell három állandót és pedig ; a 
higany kitérjenési koefieiensét 0.000182, a sárgarézből készült 
skálának 0 .0 0 0 0 1 !) és az üvegskálának 0.008 kiterjedési állan
dóját. A számítást egy példával tudjuk legjobban bemutatni.
Pl. 15“-on észlelt 748-2 mm higanyoszlop legyen 0“-ra reduk
álandó. A redukció értéke a mellékelt táblázatban csak 
10 mm-ként van jelezve, és így 748-2 mm redukciójára 750mm 
redukcióját vehetjük, az pedig IS^-on 1-83 mm 

0» =  748-2— 1-83 =  746-37, 
ha a skálatest üvegből van, úgy a redukció a következő szá
mítással történik : 15® x  0.008 =  0.12^, amely érték a rézskála redukciójához 
hozzáveendő : 1-83 -j- 0-12 =  1-95 tehát üvegskálánál

Toricelli
baro

métere.

A leolvasás 
redukciója.

43. ábra.

1 Ez a szám a táblázaton is fel van tüntetve.
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0» =  748-2 — 1-95 =  746-25 mm.

ebből látható, hogy a hőmérséklet milyen nagy befol_yással van a leolvasásra.

Ezenkívül minden barométernek van valami szerkezeti hibája, melynek 
állandó korrekcióját a gyáros az eszközzel együtt megküldi, melynek értékét 
minden leolvasásnál hozzá kell adni vagy le kell vonni.

A barom éterállás redukciója 0°-ra.

Leolvasott állás mm-ben

700 710 720 730 740 750 760
ram-ben

Üveg

Skala

1 »............ 0 - 1 1 0 - 1 2 0 - 1 2 0 - 1 2 0 - 1 2 0 1 2 0 - 1 2 0 - 0 1

2 ............... 0-23 0-23 0-23 0-24 0-24 0-24 0-25 0 - 0 2

3 ............... 0-34 0-35 0-35 0-36 0-36 0-37 0-37 0 0 2

4 ............... 0-46 0-46 0-47 0-48 0-48 0-49 0-50 0-03
5 ............... 0-57 0-58 0-59 0-59 0-60 0.61 0-62 0-04
6 ............... 0 - 6 8 0-69 0-70 0-71 0-72 0-73 0-74 005
7 ............... 0-80 0-81 0-82 0-83 0-84 0 - 8 6 0-87 0-06
8 ............... 0-91 0-93 0-94 0-95 0-96 0-98 0-99 0-06
9 ............... 103 1-04 1-06 1-07 1-09 1 1 0 M l 0-07

1 0 ............... 1-14 1-16 117 1-19 1 - 2 1 1 - 2 2 1-24 0-08
1 1  ............... 1-26 1-27 1-29 1-31 1-33 1-34 1-36 0-09
1 2 ............... 1-37 1-39 1-41 1-43 1-45 1-47 1-49 0 - 1 0

13 ............... 1-48 1.50 1-53 1-55 1-57 1-59 1-61 0 - 1 0

U  ............ 1-60 1-62 1-64 1-67 1-69 1-71 1-73 0 - 1 1

15 ............... 1-71 1-74 1-76 1-78 1-81 1-83 1 - 8 6 0 1 2

1 6 ............... 1-83 1-85 1 - 8 8 1-90 1-93 1-96 1-98 0-13
17 ............... 1-94 1-97 2 - 0 0 2 - 0 2 205 2-08 2 - 1 1 014
1 8 ............... 2-05 2-08 2 1 1 2-14 217 2 - 2 0 2-23 0-14
1 9 ............... 2-17 2 - 2 0 2-23 2-26 2-29 2-32 2-35 0-15
2 0 ............... 2-28 2-31 2-35 2-38 2-41 2-45 2-48 016

méÍer*’K i' Í® barométerben a higanynak egészen tisztának kell lenni',
lékel. '  H a a higany nedves, úgy a vízgőz, ami a higanyszál felett van, a 

légnyomást befolyásolja. E zt azonnal észrevehetjük, m ert a higany
oszlop felett lévő légüres térben vízpárát látunk. A higany fölött 
lévő térnek teljesen légüresnek kell lenni, m ert ha ide levegő ju t be, 
úgy a barométer használhatatlan (m agyarázatát lásd a manométer- 
nél). A cső nagyon szűk ne legyen, m ert a szűk csőben a higany a 
kapillaritás folytán mindig alacsonyabban áll, m int ahogy kellene : 
így pl. egy két mm átm érőjű csőben a higany depressziója egy légköri 
nyomásnál 4‘6 mm, egy 16 mm átmérőjű csőben csak O'l mm, ami 
m ár elhanyagolható, de a skálán eredetileg korrigálva van. A skálának 
pontosnak kell lenni s úgy állítandó be, hogy pontosan a higany két 
felszínének a távolságát jelezze.

Aneroid A légnyomásmérő egy másik alakja az aneroid barométer (44. 
barométer. melynek elnevezésében benne van az eszköz egyik lényeges

alkotórésze a légüres kis hullámos fedelű doboz vagy fémcső. A levegő-

t
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nyomás nagyságának megfele
lően a doboz vagy behorpad, 
vagy kitágul, amely alakválto
zást egy igen érzékeny emelővel 
a mutatószerkezetre visznek át, 
ami viszont egy empirikus ská
lán jelzi a légnyomás nagy
ságát. A  Bourdon-íéle baro
méternél az evakuált doboz
kát egy elliptikus keresztmet
szetű és félkörben m eghajlított 
fémcső helyettesíti, melynek vé
gei a légnyomás változásával, 
majd közelednek, majd távolod
nak egymástól. Ezen elmozdulást 
megfelelő berendezés viszi á t a 
mutatóra.

Bourdon
baro

métere.

44. ábra.

Feszültségmérés.
Ha gázokat és gőzöket zárt térben melegítjük, miután azok 

a hőmérséklettél arányosan kiterjedni igyekeznek az edény 
falára bizonyos nyomást gyakorolnak. Ez azzal magyarázható, 
hogy magasabb hőmérsékleten a gázmolekulák mozgása gyorsabb 
lévén, sokkal gyakrabban ütköznek az edény falához, mint alacso
nyabb hőmérsékleten és így a nyomás is nagyobb. Ugyanez a jelen
ség áll elő akkor is, ha a gáz eredeti térfogatának felére szorítjuk 
össze, amikor az összesajtolt gáz kétszer akkora nyomást gyakorol 
az edény falára, m int eredeti térfogatának esetében.

A gyakorlatban a gázok és gőzök nyomásának megmérése első
rendű szerepet játszik, m ert gőzkészülékeink és vákuum^ lepárlóink 
biztonságát vagy m unkáját csak a készülékben lévő nyomás ismere
tével ellenőrizhetjük. H a pl. egy gőzkészülék úgy van felépítve, 
hogy falai négy légköri nyomásnak képesek ellenállni és túlfűtés 
esetén a nyomás hat légköri nyomásra emelkedjek, úgy a készülék 
tönkre mehet, m ert a nyomás azt szétvetheti. Éppen így vacuum 
lepárlóinknál, ha valamely a hő iránt érzékeny készítményt kell 
besűrítenünk, amelyhez bizonyos meghatározott légritkított térre 
van szükségünk, okvetlen mérni kell a vacimm mennyiséget.

E  célra szolgálnak a manométerek. Szerkezetük szerint két 
típust különböztetünk meg : először a baromanométereket, másod
szor a rúgósmanométereket.

1 Vacuum lepárlónak iávjuh az olyan desztilláló készülékeket, melyekből 
a levegőt légszivattyú segítségével kiszívjuk és így a lepárlás légüres, illetve lég- 
rUkított térben történik. Hogy mennyire sikerült a levegőt a készülékből eltávolí
tani, azt a vaouométer mutatja meg.
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Baromano-
méter.

l i
Í r 3

P"*

Tcnziö
(gőz

feszültség).

Eugős
mano-
méter.

A baromanoniéter (45. ábra.) U  alakú üvegcső, aminek 
egyik vége nyitott és a levegővel érintkezik, a másik vége? 
pedig össze van kötve azzal a készülékkel, melyben az ural
kodó nyomást megfigyelni akarjuk. Ha a készülékben a gőz
nyomás egy atmoszférának felel meg, úgy a manométer nyu
galmi helyzetben marad, illetőleg a higanyoszlop mindkét 
csőben ugyanolyan magasságban van. A nyomás emelkedé
sével a szemben lévő csőben a higanyoszlop felemelkedik, 
úgyhogy két atmoszférának megfelelő nj^omáson eca 76 cm 
lesz a íiiganyoRzlopok külömbsége (a leolvasásnál mindig a két 
higanyoszlop felülete közti 
tá\olságot kell mérni, úgy
mint a barométernél). Elkép
zelhető, hogy több légköri 
nyomásnál a csőnek milyen 
hosszúnak kell lenni, hogy 
a 76 cm többszörösét azon 
leolvassuk. Vacuum készü
lékeknél negatív nyomás, 
azaz vacuum van, úgyhogy 
a higany a készülék felé eső 
oldalon emelkedik a csőben, 
a vacuum mintegy felszívja 
a higanyt. Ezen állásban le 
olvasott nívókülömbség a 
vacuum nagyságát adja a 
vacuum nagyságának és az 
uralkodó kiílső légnyomás 
diferenciája pedig azt a 
tenziót^ fejezi ki, amit a ké
szülékben lévő gőzök nyomása 
mutat.

Amint látjuk a haromano- 
méter alkalmas úgy a pozitív 
mint a negatív nyomás mé
résére, de az előbb leírt alak

jában csak kis nyomásnál használhatjuk, mert a hosszú üvegcső alkal
matlanná teszi a készüléket. Szerkesztettek magasabb nyomásra^ is 
baromanométert, amelynél a cső vége be van forrasztva, azonkívül 
a higanyoszlop fölé valamilyen gázt töltenek. Természetes, hogy a nyomás 
em elkedéséve, mikor a higanyoszlop emelkedik a fölötte lévő gázt össze
nyomja és a Boyle—Mariotte-törvény értelmében ha már a gázt a iérjogaíának 
felére szorította, akkor annak nyomása két atmoszférára emelkedik, ami kétszer 
76 cm magas higanyoszlop súlyának felel meg. (46. ábra.) A gáz további 
összenyomásánál hatvánj^ozva emelkedik a gáz nyomása is, illetőleg az ellen
állás a készülékben uralkodó nyomással szemben. A higanyoszlop magas
ságából itt már egy más skála szerint kell leolvasni a nyomást, ahol a higany 
magasságából, illetőleg annak súlyából és az összenyomott gáz nyomásából 
tevődik össze az empirikus skála. Ebben az alakban a baromanométer már 
magas nyomások mérésére is használható.

Egy más alakja a manométereknek, mikor a folyadékkal töltött cső 
fémből van készítve ovális vagy hullámos keresztmetszettel spirálisan meg
hajlítva, tokban van elhelyezve, (47. ábra.) A növekedő nyomásnál a cső kereszt
m etszete mindinkább köralakú lesz, közben a spirál-cső is alakot változtat.

46. ábra. 46. ábra.
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47. ábra.

megrövidül. Ez a formaváltozás, 
mutatóra áttéve egy beosztott lapon 
jelentkezik, ahol a nyomás nagy
sága az empirikus skálán leolvas
ható.

A rúgósmanométerek hasonlóan 
alakváltozáson alapulnak, ahol egy 
folyadéknak az érzékeny rugóra 
gyakorolt nyomása idézi elő az 
alakváltozást, amnly egy szerke
zettel a mutatóra van áttéve. 
(48. ábra.)

Minden manómét er folyadék
kal van töltve. Ez a folyadék 
lehet víz, amit azonban nem igen 
használhatunk, mert nem fagyálló, 
helyette inkább glicerint vagy olajat 
alkalmaznak. 48. ábra.

Időmérés.
A z idő megméréséhez úgy jutunJc legkönnyebben, ha a mozgásokat 

figyeljük meg, melyek mindig egyforma időközökben visszatérnek. így  
magától adódik az az idő, mely a la tt a föld a tengelye körül meg
fordul. H a most egy állócsillagot veszünk fix pontnak, akkor csillag
napról beszélünk ; ha a napot tekintjük, m int időmérőt, illetőleg 
egy délköri két nap átm enet között eltelt idők középértékét, ami 
más szóval annyit jelent, hogy az év folyamában előforduló vala
mennyi valódi napórai nap középértékét képezzük, változatlan 
középértéket kapunk. Valóban ez az, am it a csillagászok egyenletes 
időmérés céljából nagy gonddal rendszeresen meghatároztak. Kénye
lem szempontjából képzelt közepes napot tételeznek fel, melynek 
neve a közéfnap. Ez a mi időmérőnk, és számítás ú tján  meghatározzák 
a képzelt és a tényleg megfigyelt valódi nap helyzeteinek külömb- 
ségét. A  képzelt napot, olyan csak odagondolt napnak, vagy más égi
testnek értelmezhetjük, mely tökéletes egyenletes mx>zgással egy év 
alatt 36‘-5-szóV járja be nyugatról kelet felé az egész eget, mégpedig az 
egyenlítőben, nem az ekliptikában. Könnyű átlátni, hogy a képzelt 
nap délkörátmeneteinek időközei egyenlők. Ezt felosztják 24 közép
órára, minden órát 60 percre és minden percet 60 másodpercre. Ezek 
az órák, percek és másodpercek azok, amit a közönségesen használt 
órák mutatnak.

Az időmérő műszerek azon alapulnak, hogy a periodikus moz
gásokat a számozott lapra reáv itt m utató számokban jelzi. Ilyen 
mozgást, vagy inga segítségével, vagy egy rugóval érhetünk el, 
melynek járását az úgynevezett billegő szabályozza.

Az ingaórák szerkezetét súly hajtja, melynek felfüggesztő zsi- ingaóra, 
zsinórja a tengelyre van felcsavarva, ugyanez a cél érhető el egy 
felhúzott rugóval is. A tengelyre fogaskerék van szerelve; melynek
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fogaiba az ingának vagy rúgónak a kapaszkodó karjai akaszkodnak 
bele. A fogaskerék a reáható állandó erő dacára, csak akkor tud 
tovább haladni, ha az inga mozgása folytán a kapaszkodó kar kikap
csolódik, amikor a kerék mindaddig foroghat, m.íg az inga az ellen
kező oldalon a kilengés maximumához nem ér, mikor a kapaszkodó 
kar újból megakasztja. Az inga mozgásának gyorsításával vagy 
lassúbbá tételével a fogaskerék haladását, illetve az óra járását is 

szabályozhatjuk és elérhetjük, hogy a középnap bizo
nyos időközében egy órában vagy percben az inga 
mindig ugyanazon lengésszámmal mozogjon. (49.ábra.)

Az inga szabályozásának ismeretét a gyógysze
részi gyakorlat a mérleg érzékenységének 
fokozására vagy csökkentésére haszno
sítja. Ha azt akarjuk, hogy az inga gyor
sabban járjon, úgy a súlypontot feljebb 
toljuk, az óránál ezzel gyorsítani fogjuk 
az óra járását, a mérleg ugyanekkor 
gyorsabban leng. H a a súlypontot az 
ingán lejjebb toljuk, úgy az óra lassab
ban jár, késni fog, a mérleg pedig las
sabban leng.

At. ürmértékek tárgyalásánál említettük, 
hogy a büretta meniszkuszát a betöltés vagy 
a folyadék térfogatának változtatása után nem  
azonnal, hanem egy kis idő elteltével olvashat

juk le, hogy az edény oldalára tapadt folyadék lefolyhasson.^ Ezt az időt 
rendszeresen mérni szoktuk éspedig homokórával. (50. ábra.) Ősi alakja ez 
az időmérésnek, ma már azonban csak kis időközök hozzávetőleges megítélé
sére használjuk.

50. ábra.

Hőfokmérés.

A  külömbözS Jialmazállapotú testek hőmérsékletének megváltozásá
val azok sajátságai is bizonyos mértékben megváltoznak; térfogata, 
sűrűsége, elektromos vezetőképessége, törésmutatója, fényének színe és 

A hőmérők erósségte megváltozik, mely tulajdonságokat felhasználhatjuk a hő- 
feiosztása. ^^g/]^iet mérésére. Ez alapon elindulva, a hőmérést szolgáló készü

lékeket felosztjuk: folyadékhőmérők, gázhőmérők, elektromos 
ellenállásmérők, elektromos termoelemek, optikai hőmérőkre. Ezek 
között bennünket leginkább a folyadékhőmérők érdekelnek, melyek
nél a hőfokmérés azon tényen alapszik, hogy a folyadék a hőfok
emelkedés közben jobban tágul, m int az üvegedény, amely a folya
dékot tartalmazza. A folyadéknak pedig, melyet a hőmérők készí
tésére használunk, olyannak kell lenni, hogy olvadáspontja és forrás
pontja minél távolabb essék egymástól, tehát minél tágabb határok 
között maradjon cseppfolyós : ne nedvesítse meg az edény falait.
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kiterjedési koeficiense állandó legyen s minél könnyebben lehessen 
kémiailag tisztán előállítani.

Ezen követelményeknek aránylag legjobban a higany telel meg. Azonban a 
higany — 38"9“-on megfagy, valamint SöV-on forr és így ezen határokon alul és 
felül a higanjrmérő nem használható. Ezért alacsonyabb hőmérsékletek mérésére 
toluol és alkohol hőmérőket használnak, melyekkel — 90°, pentánhőmérővel 
— 180“, éter-hőmérővel —220“-ig mérhetünk. Ezen utóbbi hőmérők nagy 
hibája elsősorban az, hogy a folyadék rossz hővezető, a cső falát megnedvesíti, 
a hőmérsékletet lustán és nem egészen pontosan jelzi, kiterjedési koefficiense 
a hőmérséklet emelkedésével aránytalanul nő. Magasabb hőmérséklet mérésére 
a higanyhőmérőket úgy szerkesztik, hogy a higanyszál fölé nagynyomású 
gázt forrasztanak be, miért is a higany nagy nyomás alatt magasabb hőmérsék
leten forr és így nagyobb határok között használható. 360“-ig terjedő hőmér
séklet mérésére a higany fölé 1 0  légköri nyomású nitrogént töltenek, míg 
SSO -̂ig használható hőmérőket 20 légköri nyomáson szénsavval zárnak el.
Ezen hőmérsékleten a közönséges üveg megolvadna és ezért erre a célra vagy 
borosilíkát-üveget, vagy újabban olvasztott kvarcot használnak. Az ilyen 
hőmérők használatával óvatosan kell eljárnunk, mert magasabb hőmérsék
leten a higany fölé zárt gáz nyomása 15— 100 atmoszféráig is emelkedhetik. 
amikor az explozió lehetősége sincs kizárva. 750“-nál magasabb hőmérsékletet 
folyadékhőmérővel már nem mérhetünk, erre a célra pirométerek készülnek.

Folyadékhőmérőket tehát csak bizonyos határok között alkalmazhatunk 
és ezért felkeli használnunk a gázok azon tulajdonságait, amit a Boyle-Mariotte- Boyle— 
törvény formuláz, hogy a gázok térfogata egyenesen arányos a hőmérséklettel, 
vagyis állandó nyomás m,ellett, pl. a légköri nyomás alatt álló gázt melegítve, '
O ay~Lusac térfogati törvénye szerint a térfogat, minden 1“ hőemelkedésnek meg

felelően a 0 ° alatti (v )̂ térfogatnak a =  részéi’eZ JióVeteíi, úgyhogy a t“-iiál 

V =  Vn +  Vg a t =  v„ {1 +  at)

A másik gáztörvény Gay—Lusac törvénye szerint pedig, állandó térfogat Gay— 
mellett a gáz zártedényben melegítve a nyomás {p) minden 1 “ hőmérsékletre a 
0" alatti (p„) nyomásnak =  1/273 részével emelkedik, úgyhogy t “-nál '

P =  Po +  Po> =  Po (1 +  “0-
Ezek alapján már most megtaláljuk az összefüggést a nyomás, a térfogat 

és a hőmérséklet között, mert ha a két egyenletet együtt fejezzük ki, amikor

pv =  PqV„ ( 1  4 - at)

világossá lesz az, hogy a p és a í; szorzata állandó hőmérsékleten mindig 
állandóértékű. Ha azonban a hőmérsékletet emeljük, akkor a hőmérséklet 
emelkedésével, hogy a p és v szorzata egyenlő maradjon a +  (íí)-vel,
a nyomásnak (p) vagy a térfogatnak (v) értékében meg kell változni.

Ezen két érték megváltozásának mérésére vannak a gázhőmérők beren- „Gftz- 
dezve, mely szerint egyik típusnál a gáztérfogat nagyobbodását mérjük állandó ''“mérők, 
nyomás mellett és ebből következtetünk a hőmérsékletre; a másik típusnál 
viszont az áiiandó térfogatú gáz hőmérséklettel arányos nyomáskülömbséget 
mérjük. A gázhőmérők széles hőmérsékleti határok között használhatók.
Az alsó határt a gázok cseppfolyósodása szabja meg ; ez 1 atmoszféra nyomású 
levegőnél — 191“, hidrogénnel —252“, a héliumnál —268“. A legalsó eddig 
ismert határ a ■—273“, amelyet abszolút 0“-nak hívunk és ezen 0“-tól számít
juk felfelé az abszolút hőmérsékletet, mely szerint a hőmérő 0“ pontja az Abszolút 
abszolút 273“-nak felel meg, a 100“ C pedig abszolút 373“-nak. A felső határ hőmérsék- 
csupán a gázt magábafoglaló edény anyagától függ ; így pl. a porceUán mint 
legmagasabb hőmérsékletet 1 1 0 0 “-ot bír ki.
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A gyógyszerész gyakorlatában gázhőmérőt nem használ, mert 
kezelése nehézkes. A hőfokot azonban minden ismert hőmérőnél ponto
sabban m utatja és érzékenyebb, amiért is az 1887-ik évi nemzetközi 
fizikai kongresszuson a hidrogén hőmérőt fogadták el normál hő
mérőnek és azóta minden folyadékhőméröt a forgalombahozatal előtt, 
gázhSmérövel kell összehasonlítani.

A közönséges hőmérő egyik végén kis gömbben végződő hajszál
csőből áll, melynek gömbje higannyal van megtöltve, felső végét 
pedig légüresen forrasztják be. A beosztás vagy magán a hőmérőn 
van, pl. a kémiai hőmérő ; vagy hozzája erősített fémlécen, vagy 
szobahőmérőnél fakereten. Mielőtt használatba vesszük a hőmérőt, 
feltétlenül szükséges, hogy annak használhatóságáról meggyőződ
jünk, amelynek első feltétele, hogy alappontjai megfeleljenek.

A Ennek ellenőrzése végett ágyazzuk be a hőmérőt apróra zúzott
pontjainak természetes jégbe, olyan mélyen, hogy a higanyoszlop ne álljon ki 

őrzése, belőle, azután öntsünk egy kevés vizet a jégre. A keményre fagyott 
jég 0°-nál alacsonyabb hőmérsékletű, azért kísérlet előtt be kell 
várni, míg az olvadni kezd. Éppen ezért tanácsos a hőmérő higany
tartá lyá t flanellal betakarni és a szárat gyapotfonállal becsavar
gatni, hogy csak a jég között szivárgó 0°-m vízzel érintkezzék. 10—15 
perc múlva a 0° a skáláról leolvasható, illetőleg egy jó hőmérő ilyen

körülmények között 0"-ot mutat.^
A  másik alaffontja  a hőmérőnek 

a 10(P, ami nem más, mint 760 mm 
nyomás alatt forró víz, gőzének a hő
mérséklete. E zt úgy állapítjuk meg, 
hogy egy frakcionáló lombik (51. ábra) 

felső nyílásába parafadugó segítségével egy 
hőmérőt erősítünk olymódon, hogy annak 
100® jelzése még a lombik nyakában legyen. 
A lombik aljára vizet öntünk és forraljuk. 
A hőmérőnek nem szabad a folyadékba érni, 
csupán a folyadék gőzével érintkezhet. Néhány 
percnyi erős forralás u tán  a hőmérő higany
oszlopa a 100-as beosztáson kell hogy nyuga
lomba megálljon, feltéve, hogy a barométer 
760 mm-t m utat. Ha a légnyomás más volna, 
úgy a víz forráspontja sem lesz 100“, miért is 
azt 760 mm nyomásra kell korrigálni.

A korrekció az alábbi táblázat szerint tö r
ténik.

Nem szabad elfelednünk, hogy a leolvasott 
harométerállást a már az előző fejezetben leirt 

51. abra. számítás szerint 0°-ra redukáljuk.

A forrás
pont kor
rekciója.

Az olvadó jég hőmérséklete mindig 0 fok.1
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A víz forráspontja b légnyom ás alatt.

ram

720
721
722
723
724
725
726
727
728

98-49 
98.53 
98 57 
98'61 
98'65 
98'69 
98-72 
98-76 
98-80

h 0» 
mm

729
730
731
732
733
734
735
736

98-84
98-88
98-91
98-95
98-99
99-03 
99-07 
99-10

6 o»
mm

737
738
739
740
741
742
743
744

99-14
99-18
99-22
99-26
99-29
99-33
99-37
99-41

& 0« 
mm

745
746
747
748
749
750
751
752

99-44
99-48
99-52
99-56
99-59
99-63
99-67
99-70

& 0’ 
mm

753
754
755
756
757
758
759
760

99-74
99-78
99-82
99-85
99-89
99-93
99-96

100-00

H a a hőmérőnek nem a barométerállásnak megfelelő forrás
pontot m utatja, úgy az eltérés az a szám lesz, amivel a forrás
pontot, illetőleg a 100° körüli fokokat korrigálni kell. Pl. 743 mm 
barométerállás m ellett a leolvasott forráspont 99‘920, a táblázat 
szerint 99’37®, így a differencia 0'55, am it 100® körül minden eset
ben levonásba kell vennünk.

A nemzetközileg elfogadott Celsius-hőmérőnél a két alappont 
közötti részen 100 egyenlő beosztás van. Ezen beosztás folytatódik 
íL lOO^-tól felfelé éppen úgy, mint 0®-tól lefelé. A 0®-tól felfelé szá

mozott fokok pozitív (-f),  a lefelé haladók negatív (—) 
jelzést kapnak. A Reaiimur-hőmérőnél a két alappont 
közötti terület 80- részre,a Fahrenheit-nél 180 részre van 
osztva. lg}'- minden hőmérő más és más számmal 
fejezi ki a hőfokot, egy és ugyanazon hőmérséklet
nél, miért is a fokjelzés mellé, melyet valamely 
hőmérőn leolvasunk, a hőmérő fa jtá já t »C«, »E«,
»F« betűkkel jelezni kell. H a a hőfok jelzésnél 
a betű elmarad, akkor ez mindig C°-ot jelent.

A hőmérőket a célnak megfelelően különböző ala
kúra készítik. A kémiai hőmhö (52. ábra.), melyet a 
gyógyszerészi gyakorlatban leginkább használunk, hosszú, 
páloaalakú és 100—200—300“-ra van beosztva. Minél 
hosszabb a hőmérő és minél nagyobb az egyes fokok 
közötti távolság, annál nagyobb a leolvasás pontossága is.
Ha azonban a kémiai hőmérő nem volna elegendő, bizonyos 
igen kicsiny hőmérsékletkülömbség megítélésére, abban 
az esetben a Bec/cmanm-félehőmérőt használjuk. (53. ábra.)

A legtöbb higanyhőmérő osztályzata csak fokokra 
van beosztva, tehát a fokok törtrészeit becsléssel kell 
megállapítanunk. A higany P-ra eső és észrevehető 
térfogatváltozása igen kicsiny, tehát vagy igen nagy 
higanytömeget, vagy igen szűk hajszálcaövet kell hasz-

Eémiai
hőmérő

(bot
hőmérő).

nálnunk, hogy a hőmérőre fokra beosztott skálát
alkalmazhassunk. Mindkét kivitelnek sok hátránya van, 
mégpedig hogy a hőmérő az első esetben lomhán követné 

62. ábra. a hőfokváltozást, az utóbbi esetben pedig vékony hajszál- 5 3 . ábra.

Spergely Béla: Gyakorlati gyógyszerészet. 4
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Beokmann csőnélaszál könnyen elszakad és összehúzódása nemfolytonos, hanem ugrásszerű, 
hőmérő, továbbá, hogy nagy hosszúsága következtében elveszne a higanyhőmérő egyik 

nagy előnye a könnyű kezelhetőség. Beckmann egyrészt az alkalmatlan hosszúság 
elkerülésére, másrészt a kívánt érzékenység elérése céljából olyan higanyhőmérőt 
kászített, melyen a skála közvetlenül beosztva, ezzel szemben
hosszúsága csak 6  intervallumnak (6 ®-nak) fele] meg. A hőmérő mindazon
által tág hőfokhatárok között használható, mert a hőmérő edényének higany
mennyiségét szabályozni lehet. Ugyanis a kapilláris cső felső végén lévő  
tartalékedényből a mérés előtt mindig csak annyi higanj't juttatunk a hő
mérő edényébe, hogy a higanyszál vége a mérendő hőfok változásainál a skálán 

A Beck- belül leolvasható legyen. A  Beekmann-féle hőmérővel tehát nem a hőfokot, 
hőmérő tticsiny hőfokkülömbségeket lehet aránylag nagy 'pontossággal mérniink.

h aszn a la ta .A  hőmérő higanymennyiségének szabályozását a következőképpen végezzük.
A hőmérőt fejjel lefelé fordítjuk és kopogtatással a tartalékedény felső F  
részébe rázzuk a higanyt, azután óvatosan visszafordítjuk a hőmérőt rendea 
állásába. (A higany a tartalékedény felső részében függve marad.) Alkalmas 
vízfürdőben addig melegítjük a hőmérőt, míg a hajszálceőben lévő higany
szál a tartalékedényben lévő higannyal egyesül (az ábra ezt az állapotot mu
tatja). Ekkor óvatosan lehűtjük a hőmérőt, mialatt a higanyszál összehúzódik, 
de nem szakad szét. E közben olyan vízfürdőt készítünk, mel^Tiek hőmérsék
le te  a höfokemelkedés mérésénél 6 — 8 ®-kai, hőfokcsöklíenés mérésénél 2 —3®-kal 
magasabb legyen a mérendő hőfokkülönbség kezdeti hőmérsékleténél. A fürdő 
melegének ellenőrzésére közönséges kémiai hőmérőt hasznáhink. Szolgáljon a 
beállítás példájául egy oldat, amelynél azt akarjuk tudni, hogy mennyivel 
magasabb hőmérsékleten forr, mint a víz ? Ilyenkor fürdőnek a 108“-on felül 
forró oldatot veszünk s ebbe beleállítjuk a Beckmann-hőmérőt úgy előké
szítve, mint azt az imént leírtuk. Mikor a Beckmann-hőmérő átvette  
a fürdő hőmérsékletét, megkopogtatjuk a hőmérőt és a felső liiganytartály- 
ban lévő fölösleges higany, ami az F  részben függve veit, lehull a tartály alsó 
részébe. Most vegyük ki a hőmérőt a fürdőből, amikor a lehűlésnél a higanyszál 
leszállt, tegyük bele a forró víz gőzébe, amikor a hőmérő egy bizonyos ponton, 
a mi esetünkben 0“ körül megáll. Ez a pont a víz forráspontja. Ezek után 
nincs más teendőnk, mint a vizsgálandó oldat gőzébe helyezni ugyanezt a. 
hőmérőt és leolvasni azt a hőfokkülömbséget, amely az előbbi víz forráspontja 
és a most leolva,9 ott hőfok között van. A víz forráspontja pl. 0-0“ volt, a hő
mérőn az oldat forráspontja 3-9®, akkor a vizsgálandó oldat 3-9—()-6 “ =  3-3’-kal 
magasabb hőmérsékleten forr, mint a víz. Abban az esetben, ha hőfoka 
csökkenést akarunk mérni, úgy a fürdő hőmérsékletének 2 —3“-kal magasabb
nak kell lenni, mint a mérendő folyadék hőmérséklete. Ez i.? egy példával 
válik legkönnyebben érthetővé. Pl. a mérést a víz olvadáspontjára, 0®-ra, 
akarjuk vonatkoztatni s azt akarjuk tudni, hogy egy bizonj'^os oldat hány 
fokkal alacsonyabb hőmérsékleten fagy meg, mint a tiszta víz. Ilyenkor a 
Beckmann-hőmérőt beállítjuk 3”-os vízfürdőbe és akkor rázzuk le a higany 
fölösleges mennyiségét; most, ha 0 ®-os vízbe tesszük bele a hőmérőt, körül
belül 5 °-os osztály vonásnál áll meg a higany. Tegyük be ezt olyan folyadékba, 
amely alacsonyabb hőmérsékleten fagy meg, pl. a mi hőmérőrtk irzcrint 2-3"-on, 
akkor 5—2'3‘’ =  2-7“, ami annyit jelent, hogy a vizsgált folyadék 2-7“-kal 
alacsonyabb hőmérsékleten fagy meg, mint a víz. Ezzel a két példával világí
tottuk meg legjobban azt, hogy hőmérsékletkülömbségeket milyen módon 
lehet Beckmann-hcméróvel mérni.

Láz- Speciális célokra készült hőmérő az úgynevezett lázhőmérő
hőmérő. (54. ábra.), mely a test hőmérséJcletének meghatározására szolgál. Minthogy 

a test hőmérséklete a környezetnél magasabb, a mérés csak akkor 
lesz megbízható, ha a hőmérő berendezése nem engedi a maximális 
állásban levő higanyszálat a mérés u tán  a tartályba visszahúzódni.
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hanem a higanyszál a legmagasabb ponton marad. Ez ligy 
érhető el, hogy a higanyoszlop kapillárisban levő részét 
egy erősebben megszűkített kapillár-részlet választja el 
a tartóban levő higanytól. E zt a szűkü
letet vagy a kapilláris-cső alsó végéig a 
higanytartóból felnyúló üvegpálcika, vagy 
a csőnek egy helyen különös vékonyra 
való kihúzása idézi elő. Melegedés közben 
a higanyoszlop feltolódik a legmagasabb 
hőmérsékletnek megfelelő helyzetig, de 
lehűlés közben a megszűkített helyen el
szakad s így megmarad a legmagasabb 
helyzetben, míg csak le nem rázogatjuk.

A napi legmagasabb és legalacso
nyabb hőmérséklet mérésére a Rutterford- 
féle hőmérők a legcélszerűbbek. (55. ábra.)
A maximum-hőmérőben a higanyszál egy 
kis pálcikát (P) tol maga előtt, melyet 
mikor visszahúzódik, otthagy a maxi
mális állásban. A minimum-hőmérő alko
hollal van töltve, amely a visszahúzó- 

54. ábra. dáskor felületi feszültségénél fogva a meg
nedvesített pálcikát magával viszi a lég- 

alacsonyabb állásig, táguláskor azonban otthagyja. Az ilyen hő
mérőket maximum-minimum hőmérőknek hívjuk.

A higanyhőmérővel való hőfokmérésnél igen sok zavaró körüIményA hőmérők 
állhat elő, amelynek egy része a gyártással történt gondatlanságból eredheti 
A hőmérő készítésénél a kapilláris csövet akkor forrasztják be, mikor a mele
g íte tt higany a kapilláris-cső végéig kitágult. Kihűlés közben nemcsak a 
higany húzódik össze, hanem az üvegedény is, egyrészt a hőfoksüllyedés 
miatt, másrészt azért is, mert a légnyomás csak kívülről hat reá. A hőmérő 
edényének összehúzódása azonban igen lassú, hónapokig is eltarthat s eközben 
az alappontok a skálán feljebb vannak mint rendesen, tehát a hőfokieolvasás 
hibás. Ez a jelenség mutatkozik valahányszor a hőmérőt magasabb hőfokon 
használtuk s utána alacsonyabb hőmérsékletet mérünk. A hőmérséklet ki
egyenlítődése sokkal gyorsabban történik, mint az üveg összehúzódása az 
eredeti térfogatra és így a kitágult edény következtében a kelleténél alacso
nyabb hőfokot olvashatunk le. Ezen termikus utóhatások igen kicsinyek 
a jénai 16. III. számú normál üvegnél, melynek jelzésére az üvegbe forrasztott 
vörös fonál szolgál. Ebből érthető, hogy a nem jénai üvegből készült hőmé
rőknél előbb a 1 0 0 ®-ot kell megállapítani s közvetlen ntánna a 0 “-ot a már 
leírt módon, hogy a jelentékeny hibát okozó termikus jelenségek a skála 
jelzésénél ily módon már tekintetbe vehetők legyenek. További hiba a higany
hőmérővel való mérésnél ott áll elő, mikor a mérendő folyadékba a hőmérőnek 
csak a higanyedénye ér és a szál legnagyobb része a más hőfokú térben van.
Ilyenkor a szálban lévő higany hőfoka nem egyezik meg az edényben lévő 
higany hőmérsékletével, miért is a hőmérő a valóságnál alacsonyabb hőfokot 
mutat.

Pontosabb méréseknél, mint forráspont és olvadáspont meghatáro
zásánál szálkorrekciót kell alkalmaznunk.

4*
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A szál; Gyógyszertári hőméréseknél igen célszerűen használhatjuk a liimbaeh-
kiviteíe” féle tabellákat, melyek egyike olyan hőmérőhöz készült, melynek fokai 1  mm

■ távolságra vannak osztva. A másik tabella 4 mm fok távolságii műszerhez 
alkalmazható.

Foktávolság 1 mm.
Eimbaoh-
tabellftli.

A levegő
ben lévő 

hőmérőszál 
fokokban

A leolvasott és a szobahőmérséklet külömbsége fokokban

6Ü0 80« 1 ioo« 1 120" 140" 160" 1 180« 200" 220"

10 ....... 0-00 0-01 ! 0-04 ‘ 0 0 7 0-10 0-13 0 1 7 0-19 0-21
20 0-05 0-12 i 0-19 : 0-25 0-28 0-32 0-40 0-49 0 54
40 0-22 0-35 1 0-48 i 0-60 0-67 0.77 0-92 1-08 1-20
60 0-60 1 0-79 1 0-99 1-11 1-23 1-46 1-70 1-87
80 0-87 i 1-15 ! 1-38 1-53 1-70 1-98 2-29 2-54

100 M 2  i 1-47 í 1-82 2 0 3 2-20 2-55 2-92 3-24
150 1 3-17 3-55 4-07 4-58 5-06
200 . . . i 5-68 6-34 6-98

Foktávolság 4  mm.

A levegőben 
lévő hőmérő
szál fokokban

A leolvasott és a szoba hőmérséklet külömbsége fokokban

20" 30" 40" 50" 60« 70" 80"

10 ............. 0-04 0 0 4 0-05 0-05 0 0 6 0-08 0-10
2 0 ............. 0-11 0 1 2 0-15 0 1 5 0-17 0-19 0-22
3 0 ............. 0 1 9 0-21 0-23 0-25 0-27 , 0-31 0-35
4 0 ............. 0-25 0-28 0-31 0-35 0-39 0-43 0-48
5 0 ............. 0-36 0-40 0-44 0-48 0-53 0-61
6 0 ............. 0-45 0-51 0-55 0-60 0-66 0-73
7 0 ............. 0-69 0-75 0-87
8 0 ............. 0-76 0-87 1-00
9 0 ............. 0-99 1-13

1 0 0 ............. 1-10 1-26

A táblázatok használatának megértése céljából lássuk, hogy történik az 
antipyrin olvadáspontjának meghatározásánál a szálkorrekció alkalmazása. 
A meghatározásnál, amelynek módszerét később írjuk le, a hőmérő lll-5®-ot 
mutatott.

A szoba hőmérséklete 20“ 
meghatározásnál 111-5® 
külömbség cca 1 0 0 ®

A levegőben a hőmérőszálból 100“-nak megfelelő darab áUt ki, amelynek 
megfelelő korrekció az első táblázatból 1-47 ; tehát 111-5® +  1-47 =  112-97 
a magyar gyógyszerészkönyv pedig 113®-ot ír elő. Ez az egy mérés meggyőz 
bennünket arról, hogy szálkorrekoió nélkül olvadáspontot pontosan meghatá
rozni nem lehet.

Hibát okozhat még az úgynevezett holtjárás, m elyet főleg a szűk kapil
lárissal bíró hőmérőkön tapasztalunk. Ezekben a higany mozgása jelenté
kenyen megvan nehezítve, úgyhogy a hőfok megváltozása közben a higanyszál 
mozgása nem folytonos, hanem ugrásszerűieg történik. Ez a holtjárás nagyobb 
a hőfokcsökkenés esetében, mint a hőfok emelkedésnél, miért is arra kell töre
kednünk, hogy a mérést a higanyszál emelkedése közben végezzük és sohase 
mulasszii; el a leolvasás előtt a termometer oszlopát gyöngéden megkopog-
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tatni, mert ezáltal a holt járást csökkenthetjük. Ha a hőmérő kapillárisa nem  
egyenletes és a beosztásai sem egyformák, úgy a mérés is hibás lesz. D e ezen 
hibákat már a készítésnél a hidrogénhőmérővel való összehasonlítás alkal
mával korrigálják. Ezért egyes hőmérőkhöz korrekciós tabellát mellékel a 
gyáros, amelyen fel van tüntetve a hőfoknak megfelelő korrekció, amit a le. 
olvasott hőfokhoz vagy hozzáadni vagy abból levonni kell. Ezek után még 
hiba állhat elő a paralakszisból eredő téves leolvasásból, amit hogy elkerüljük, 
figyelembe kell venni azokat az elővigyázati szabályokat, melyeket a 
meniszkusz leolvasásánál már leírtunk.

Már most, ha, a hőmérsékletet külömböző be
osztású hőmérővel mérjük (56. ábra ), szükséges 
azt az egyöntetűség kedvéért C®-ra átszámítani, 
ami az eddigiek alapján a következő egyenletek 
szerint történik :

5“ C =  4« R  =  9« F

Celsius Réaumur fokokban R® =  

Réaumur Celsius fokokban C° =  

Fahrenheit Celsius fokokban C° =  

FahrenheitRéaum ur fokokban R® =  

Réaumur Fahrenheit fokokban F® =  

Celsius Fahrenheit fokokban F® =

C“ X 4

Ro X 5 
“4

(FO-32) X 5 
9

(F“-3 2 )  X 4 
9

R» X 9 
4

Co X 9

+  32

4- 32

A Fahrenheithőmérő 
Réaumur foknak,

0®-a megfelel — 1 4 1

Leolvasott 
(nrj hömérsék- 

'■ letek át
számítása.

valamint —17,] C“-nak.
Igen magas hőmérséklet mérésére a ‘pirometerek 

szolgálnak, melyeknek egy része a szilárd testek, mele- gg_
gitésnél előálló térfogat növekedése, másrészt külömböző ’ '
fémek vagy fémötvözetek vagy külömböző anyagok gyúr
nak ismert olvadáspontjára vannak alapítva. A 57-ik ábra egy ilyen piro- 
metert mutat be, ahol három különböző olvadáspontú pirometergyertya 
úgynevezett Segers-gyertya magas hőmérsékletű térben megolvadva elhajlik. 
Ha a 8 -as számú gyertya ISOO -̂on olvad, a 9-es számú 1400-on, akkor az

ábrán látható képből a hő
mérsékletet 1300" és 1400® kö- 
zöttinek olvassuk le. Magas 
hőmérséklet mérhető továbbá 
gázhőmérővel, ami levegővel, 
nitrogénnel, hidrogénnel vagy 
héliummal lehet töltve. Ugyan
erre a célra a fémek azon 
tulajdonságát, hogy elektro
mos vezetőképességük a hő
mérséklettel változik, igen jól

Pyro-
méterek.
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felhasználhatjuk. Ezen elektromos ellenálláshőmérők igen érzékenyek és nagy 
pontossággal mutatják a hőfokot. Mindezeket azonban, miután a gyógyszer
tári munkálatok közben ilyen magas hőmérséklet mérésére szükség nincs, 
részletesebben nem tárgyaljuk.

Hőfokmérés a testek halmazállapot változásainál.
A testek halmazállapota igen változó, amennyiben ugyanaz a 

test lehet majd szilárd, folyékony, majd gáznemű. Pl. a higany, 
mely közönséges hőmérsékleten folyékony, —39'4 C®-on megme
revedik és kalapálható, m int a többi fém, de +  350“-on forr és 
gázneművé lesz. Minden test. ami magasabb hőmérséMeten nem bomlik 
el; bizonyos meghatározott körülmémjek között és hőmérsékleten mind 
a három halmuzállapotba átvihető, amiből következik, hogy a halmaz
állapot megváltozásához a hőmérsékleten kívül egy másik tényező
nek, a nyomásnak is meg kell változni.

A hőmérséklet, valamint a légnyomás nagysága, melynél a 
külömböző testek halmazállapotváltozást szenvednek, nagyon külöm- 
böző. Míg egyes anyagok, pl. a viasz már alacsony hőmérsékletnél 
(65®-on) megolvadnak, addig mások magasabb hőmérsékletnél. Egyes 
gázok vagy gőzök az olvadó jég hőmérsékleténél alig alacsonyabb 
fokon cseppfolyósodnak, addig (pl. a chlor —40®-on) mások csak 
igen alacsony hőmérsékleten sűrűsödnek meg folyadékká. Ami áll a 
hőmérsékletre, ugyanaz vonatkozik a nyomásra. Ebből egyszersmind 
az a tanulság, hogy az a hőmérséklet, amelyen a testek halmazálla
potukat megváltoztatják, a testek szerint változik és jellemző reájuk. 
Ezért a gyógyszerészi gyakorlatban egyes anyagok azonosságának, 
valamint tisztaságának megállapítására a fönt leírt fizikai állandókat, 
ú. m. forráspontot, olvadáspontot vagy fagyáspontot használjuk fel

Forrás-pont meghaMrozás. Hevítéskor a folyadékok hőmérséklete 
szabályosan emelkedik mindaddig, míg a folyadék forrásba nem jön. 
Ekkor minden folyadék hőmérséklete állandó marad, bármily erősen 
melegítjük is azt, m ert a folyadékkal közölt hő teljes egészében gőz

' képződésre használódik fel. Mégis megesik, hogy a folyadék túlhevüí, 
Túihevüit “>̂ o,gyis hőmérséklete forráspontján túl emelkedik anélkül, hogy a folya- 
aiiapot. dék forrna. A z ilyen folyadékot túlhevített folyadéknak, az állapotot 

magát pedig túlhevült állapotnak nevezzük.
Forráspont' A forráspont meghatározása végett egy frakcionáló lombikba 
"^ozasa '̂ vagy ha ez nincsen kéznél, egy kétfuratű dugóval ellátott 

lombikba (51. ábra) öntjük a folyadékot úgy, hogy a lombik csak egy- 
harmadáig legyen megtöltve. Á dugó egyik furatába egy könyöksze- 
rűen m eghajlított üvegcső van illesztve, a másik furatába pedig egy 
hőmérőt erősítünk oly módon, hogy a hőmérő higanytartálya ne a 
folyadékba érjen, hanem csak annak a gőzével érintkezzék. Ezt leg
biztosabban úgy érhetjük el, hogy a hőmérőt a lombik megszűkített 
nyakába toljuk be és ezzel elkerüljük, hogy az esetleg habzó folyadék 
a hőmérő higanytartályát elérje. A folyadék túlhevülésének elkerü-

r
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lése végett a folyadékba néhány üveggyöngyöt teszünk, amitől a 
forrás egyenletesebb lesz. Amikor a folyadékot melegítjük, a hőmérő 
higanyszála emelkedni kezd, majd a forrás beálltával egy bizonyos 'ponton 
megállapodik. Ezt a fokot leolvassuk és ez a folyadék forráspontja.
A hőmérőnél tanult korrekciós számítások elkerülése végett célszerű 
olyan hosszúnyakú lombikot alkalmazni, amibe lehetőleg az egész 
hőmérő elfér és a forráspont is a gőztérben legyen leolvasható. Ha ez 
nem volna kivehető, úgy legalább is arra kell törekedni, hogy a hőmérő 
legnagyobb része a lombik nyakában legyen.

Ha igen magas forráspontú anyagokkal dolgozunk és a hőmérő valamelyForráspont 
okból magasan kiáll a lombikból, úgy a korrekciót mégis ki kell számítani, 
amely az előbb közölt táblázatok segítségével most már igen egyszerű. ‘
A forráspont meghatározásának egyik igen lényeges feltétele, hogy az 760 mm 
nyomáson legyen mérve. Ha a barométer ettől eltérő légnyomást mutat,
TÍgy a légsúlymérő állását 0 -ra és a forráspontot 7G0 mm légnyomásra kell 
átszámítani, amely a következő képlet szerint történik :

 ̂ F p = T  +  [0.0375 . (760—6)]'
T  — a, leolvasott és már korrigált forráspont
h =  0 “-ra redukált barométerállás.
A z egynemű folyadékok forráspontja állandó, a keverékeké változó és az illó- 

anyagok eltávozásával emelkedik. íg y  a víz és az alkohol keveréke 78“— 100® 
között forr.

Olvadáspont^meghatározás. A  Jcülömböző szilárd testeit megolvadáskor 
eltérő módon viselkednek. A jég melegítve kristályti.szta vízzé változik 
anélkül, hogy előbb meglágyulna és az olvadék hőmérséklete mind
addig, míg abban jégdarabok vannak, 0°. Az ón addig, míg egész 
tömegében meg nem olvad, 230® hőmérsékletű s m iután tökéletesen 
cseppfolyóssá vált, a hőmérséklet is emelkedik. H a a cseppfolyós 
«s tovább melegített ónt kihűlni hagyjuk, úgy hőmérséklete roha
mosan csökken 230“-ig, i t t  újból megállapodik, amíg az ón egészen 
megmerevedik és csak azután sülyed a hőmérséklet tovább. A meg
merevedéspont vagy fagyáspont rendszerint összeesik az olvadás
ponttal, de az olvadáspontnál észlelt jelenségek a megmerevedésnél 
fordított sorrendben ismétlődnek.

Megtörténik, hogy az ígŷ  cseppfolyósított anyagot egy elzárt edény
ben nyugodtan hagyjuk lehűlni és bár az olvadáspontnak megfelelő ' ' 
fagyásponton alul hűlt le, azaz túlhűtött állapotba került ( Ostwald szerint 
ez metastabilis állapot), mégsem merevedik meg. A z ilyen túlhűtött álla
potban is cseppfolyósán maradt testet sokszor azzal, hogy az edényt meg
rázzuk, máskor azzal, hogy egy kis szilárd szemcsét ugyanebből az 
anyagból a folyadékba dobunk, azonnal szilárd halmazállapotba vihe
tünk át. Ilyen túlhűlt állapotra igen hajlandó a kristályos glauber só, 
a kristályos nátrium  acetat, vagy am it a gyalcorlatból jobban isme
rünk, a Butyrinm kakaó. H a megolvasztott Butyrium kakaót for-

1 1 mm barométerállás átlagban 0.0375- forráspont-külömbözetet okoz.
Ezért kell ezt a leolvasott hőmérséklethez hozzáadni.

V
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Olvadíis-

Kémlö-
csőben.

m ába öntünk, akkor az csak hosszú idő múlva fog megszilárdulni. 
Ezért a kiöntés előtt vagy addig kell kevergetnünk, míg az olvadék 
megtörik, illetőleg szilárdulni kezd, vagy pedig az olvadékhoz szilárd 
Butyrium kakaószemcséket keverünk, amikor az igen gyorsan meg
merevedik a formákban, 

pont meg- Legtöbb testnél a szilárd állapot éles átm enet nélkül megy á t a 
határozás cseppfolyósba és hőmérséklete az olvadáskor és megmerevedéskor az 
^kfviteie!’olvadásponton vesztegel. A z olvadásfontot eszerint vagy közvetlenül 

a megolvadás hezdeténeh Jiőmérsékletéböl 
vagy pedig kihűléskor a megmerevedés alkal
mával mutatkozó állandó hőmérsékletből 
állapítjuk meg. Ha nagyobb mennyiségű 
anyag áll rendelkezésünkre, úgy 10—20 
g-nyi anyagot finom porrá törünk és egy 
száraz kémcsőbe szórunk. A kémlőcső 
nyílásába egy parafadugóba erősített hő
m érőt helyezünk úgy, hogy a hőmérő 
higany edénye az anyagba elmerüljön.
Most a kémlőcsövet egy szélesebb nyílásií. 
lombikba helyezzük el, amelybe előbb 
egy fürdőnek megfelelő folyadékot tö ltö t
tünk. H a anyagunk olvadáspontja 100® 
a la tt van, úgy a fürdőnek vizet használunk, 

ha annál magasabb, úgy 
paraffinolajat vagy ritkán 
kénsavat (58. ábra). A 
fürdőt most melegíteni 
kezdjük, mire a hőmérő 
fonala is emelkedni kezd.
Mikor a hőmérséklet az 
anyag olvadáspontjára 
emelkedik, a hőmérő egy 
bizonyos ponton állan
dóan megmarad mind
addig, míg az anyag 

_ nem olvad. Ez a hőfok az anyag olvadáspontja. 
Kis mennyiségű anyagnál az olvadáspontot hajszálcsővel határozzuk 
meg (59. ábra). Ezen olvadáspontcsövecskék úgy készülnek, hogy 
4—5 mm átm érőjű vékonyfalú üvegcsövet egy helyen lángon meg
lágyítva, finoman kihúzunk és a csövet középen megolvasztva szét
húzzuk. H a a hajszálcső tágasabb végét az anyag porába mártjuk, 
úgy elég anyag tapad meg rajta , hogy a csövet megfordítva gyenge 
melegítéssel a fenékre szórjuk és egy finom üvegszállal o tt össze- 
tömködjük. Most ezen csövecskét gumiszalaggal bothőmérőhöz erő
sítjük olymódon, hogy az anyagot tartalm azó része és a hőmérő 
higanyedénye egyszínbe essenek. A továbbiakban hasonlóan járunk

■üveg
csőben.

58. ábra.

teljesen meg

59. ábra.



el, m int fentebb : belehelyezzük egy fürdő valamelyikébe és lassan 
melegítve figyeljük a hőmérőt. Amikor az anyag összeesik és tiszta 
folyadékká olvad, leolvassuk az olvadáspontot. A két meghatározás 
között az a külömbség, hogy még az előbbinél az olvadó anyag hőmér
sékletét közvetlenül mérjük, addig az utóbbinál a fürdő hőmérsék
letét álla’ 
hőmérsék
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)ítjuk meg, ami pedig folytonosan melegszik és így az a 
et, ami az előbbi meghatározásnál egy bizonyos ideig válto

zatlanul marad, az utóbbi esetben többé-kevésbé elmosódik.
Pontos olvadáspont-meghatározásoknál, különösen pedig ott, ahol ma

gasan olvadó anyagokról van szó, a hőmérő kiálló szárának korrekciója éppen 
úgy elengedhetetlen, mint azt a forráspont meghatározásánál említettük.
Végül még azt jegyezzük meg, hogyha munkálataink közben kényszerítve vagyunk 
kénsavfiirdót használni, akkor nagy elővigyázattal és éber figyelemmel dolgoz
zunk, nehogy az edény elrepedése következtében szétfreccsenő kénsav, ami forró 
állapotban különösen veszélyes égési sebeket okozhat, kárt vagy bajt idézzen elő.

A z olvadáspont meghatározásánál azt az érdekes megfigyelést Rejtett 
tettük , hogy akkor, mikor egy szilárd test folyékony halmazálla- 
pótba megy át, a hőmérő mindaddig ugyanazt a hőmérsékletet mutatja, 
míg a megolvadás teljesen he nem fejeződik, annak ellenére, hogy mi 
az olvadás a la tt is a fürdőt folytonosan melegítettük. H a a mele
gítést megszüntetjük, az anyag, hacsak a fürdő hőmérsékelte nem 
volt magasabb az olvadáspontnál, nem fog megolvadni. Ez azt 
m utatja, hogy egy bizonyos hőmennyiségre van szüksége minden 
anyagnak ahhoz, hogy szilárd állapotból folyékony halmazállapotba 
menjen át, vagy pedig a folyékonyból a gázneműbe. Hogy ez a tény 
még érthetőbb legyen, keverjünk 1 kg 79“-os vizet 1 kg O -̂os hóval.
A hó a meleg vízben megolvad és 2 kg 0°-os vizet nyerünk. Tehát az 
összes hőmennyiség, melyet a víz 79^-ról 0°-ra lehűlve átadott, a 
hőmérő számára eltűnik s nyilvánvalóan arra le tt felhasználva, hogy 
1 kg hóból 1 kg 0®-u vizet készítsen. Tehát a 0®-ú vízben van az a 
melegmennyiség, ami látszólag eltűnt. A 0“-ú víznek ezt a melegét 
látens vagy rejtett melegnek nevezzük.

Azt a melegmennyiséget, amelyre az anyagnak szüksége van, KaWria. 
hogy egyik halmazállapotból a másikba átmenjen, melegegységbe 
vagy kalóriába mérjük. A z a melegmennyiség, ami szükséges 1 kg 
14.5^-ú víznek 15.5^-ra melegítéséhez, nagy kalória (kilogrammkálória), 
ennek ezredrésze a kis kalória ( grammkalória). A  kalóriák számát, amely 
egy súlyegységnyi anyagot a szilárd halmazállapotból a folyékonyba 
visz át, az anyag olvadási melegének nevezzük, teh á t a jég olvadási 
melege 79, m ert 1 kg hónak 79 nagy kalóriára volt szüksége, hogy 
1 kg ugyanolyan hőmérsékletű víz legyen belőle.

Hasonlóan, am int egy szilárd anyag megolvadásánál meleg jjyomli’ 
lekötés áll elő, meleg szükséges ahhoz is, hogy egy szilárd anyag egy (oidasi' 
oldószerbe, oldatba menjen. A szilárd anyag molekulái úgynevezett 
oldási nyomással (diffúziós jelenség) igyekeznek az oldószer molelailái 
között elvegyülni, amelyhez az energiát meleg alakjában a környe-

tenziö).



zetből veszik át. A hőmérséklet sülyedése egy hevenyében készült 
oldatnál annál nagyobb, minél töményebb az oldat és minél gyor
sabban történik az oldódás. Ilyen számottevő hősülyedés áll be, ha 
valamely jól oldódó só finom porát apróra zúzott jéggel keverünk. 
Ebben az esetben a só oldódásra való hajlandósága a jeget meg
olvasztja, de iigyanakkor az ehhez szükséges látens meleget a jég a 
környezetből felvéve, a keverék hőmérsékletét tetemesen sülyeszti. 
Ezen tényen alapulnak a hűtőkeverékek, melyeket a következő össze
állításban lehet felhasználni:

Hűtőkévé- 8  rész nátriumszulfát, 5 rész nyers sósav .................. +  10“-tói— 17“-ig
rékek. g 4  jijg kénsav ....................+  10" » — 17" i>

5 >> szalmiáksó, 5 >> salétrom, 15 rósz víz... + lO® » —12“ »
1 >> szalmiáksó, 1 » salétrom, 1 rósz v íz ...+  10" » —25“ »
1  » ammóniumnitrát, 1  rész víz ............................. +  1 0 ° » — 1 2 “ »
2  » hó vagy jég 1  rész konyhasó ............................ 0 “ » — 2 1 “ »
4 » » » » 1 >> klórammónium ..................  0“ » — 15“ »
1 >> » » » 1 » híg kén sav ........................... +  7“ » —50“ »
4 » » » » 1 » töménykénsav ....................  0“ » —20“ »
1 » » » » 1 >> híg salétromsav .................+  7“ » —40“ »
1  >> » » » 2  » krist. klórkalcium ..........  0 “ » —30“ i>
2 » » i> » 3 » krist. klórkalcium .......... 0“ i> —40“ »
1 » » » » 1 » 96%-os alkohol .............. + 1 7 “ » —20“ »
szilárd szénsav, aeth er ......................................................  — 79“ »

A hűtőkeverékek készítésénél arra kell különösen ügyelnünk, hogy a szi
lárd anyagot finoman porított állapotban keverjük össze a többi alkatrésszel, 
a hóval vagy összezúzott jéggel. .

F agyáspont-m eghatározás. A fagyáspont-meghatározással az előbbi feje
zetben is foglalkoztunk némiképpen, amennyiben sok esetben a  f a g y á s i u l  és 
a z o lvadáspont u g ya n a zo n  a  hőm érsékleten  van. Ha azonban ezt a fizikai állan
dót az olvadásponttól függetlenül kell megállapítanunk, akkor erre a célra 

Beckmann-külön készüléket alkalmazhatunk. Ilyen készüléket B e c k m a n n  készíte tt (60. ábra) 
h a s z n á l a t a . amelynek főbb alkatrészei a következők: a legbelső üvegedény kémlőcső- 

alakú, amelyre az oldalcső O van forrasztva a vizsgálandó folyadék betölté
sére . A felső nyílásba kétfuratú parafadugó van beleillesztve, az egyik 
furatba a hőmérő jön H, amelynek higanytartálya a kémlőcső fenekéig nyúlik 
le, a másik furatba a fémből készült keverő K . Ez a szerkezet valamivel 
szélesebb kémlőcsőbe van beleerősitve olymódon, hogy a két edény között 
vékony levegőréteg maradjon B . Mindez pedig tágasabb edénybe F  van bele
illesztve, amelybe a célnak megfelelő hűtőkeveréket helyezzük cl. A hűtő
keverék tehát nem érintkezik közvetlenül a vizsgálandó folyadékkal, hanem 
köztük szigetelőlevegőréteg van, amely a folytonosan csökkenő A  hőmérsékletet 
lassan és egyenletesen adja át a belső edényben foglalt folyadéknak. A meg
határozás meglehetősen egyszerű. A hőmérővel felszerelt belső edénybe bele
öntünk annyi vizsgálandó folyadékot, hogy az a hőmérő higanytartályát te l
jesen ellepje. A hűtőkeveréket pedig a külső tartályba helyezzük el. Az 
egyenletes lehűlés biztosítása végett úgy a belső, mint a külső keverőt, ami a 
hűtőkeverékben van, állandóan lassú mozgásban tartjuk. A lehűléssel ará
nyosan a hőmérő higanyszála is folytonosan lejebb esik, majd azt vesszük 
észre, hogy megáll és a hűtés ellenére is, kissé emelkedni kezd és újból megáll. 
Ugyanekkor a folyadék megmerevedik. Most leolvassuk a hőmérőt és ez a 
pont a folyadék fagyáspontja.

könyves A gyógyszerészi gyakorlatban ritkán van szükség a Beckmann- 
“ rozaí^' készülék használatára, gyakrabban kell azonban zsiradékok megmere
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vedéspontját meghatározni, melynek 
kivitele sokkal egyszerűbb. Egy főző- 
pokárba annyi zsiradékot (axungia, 
vazelin, lanolin stb.) olvasztunk meg 
vízfürdőn, hogy bothőmérővel kever- 
getve a hőmérő higanyedényét ellepje.
Folytonos kevergetés közben a zsiradék 
kihűl, amikor a szép átlátszó olvadék 
éppen megtörik, a hőmérőt leolvassuk.
Ez a hőfok lesz a zsiradék megmere- 
vedési pontja.^

Optikai mérések.
Polarizátor és polarizáció. A polari

zátor szerkezetének és használatának meg
értéséhez az a jelenség vezet, hogy két 
turmalin-lemezen keresztülhatoló fény
sugárnyaláb a lemezek elhelyeződése és 
egymáshoz viszonyított helyzete szerint 
külömbözőképpen viselkedik.

Ha, mint a 61. ábrán a lemezek egy
mással párhuzamosan állnak, úgy az A  
lemezre eső fénysugarak áthatolnak először 
a  P , majd az A  turmalin-lemezen. Ha azon
ban az A  kristálylemezt a 61. 1 1. ábra szerint 
90® alatt elfordítjuk, úgy a P lem ezen át
jutott sugarak az A  lemezen többé nem 
jutnak keresztül. Abban az esetben, ha 
-az elforditást lassan végezzük és figyeljük 
az áthatolt fény erősségét, azt tapasztal
juk, hogy a fény erőssége az elfordítás 
szögével arányosan csökken, végre 90°-nyi 
elforditásnál teljesen elsötétül az A  lemez.
Ez azt bizonyítja, hogy a fény ilyen szög 
alatt mindkét lemezen nem hatolhat keresz
tül. Egy ilyen szerkezetben az első lemezt 
polarizátornak, a másodikat analizátornak, 
végül azt a fényt, amely a P  lemezen 
keresztülhatolt polarizált fénynek ne
vezzük.

A fénypolarizációt Ch. Huyghens, 
hollandi fizikus rezgéselmélete magyarázza.
O felteszi ugyanis, hogy a közönséges ter
mészetes fényben az éter részecskék 
rezgései a terjedés irányára merőleges 
összes irányokban történnek (62. ábra).
Ezen rezgések azonban, a rezgés síkjában is különböző irányban történ
hetnek, miért is könnyen elképzelhető, hogy az egyik részecske rezgése

1 A hőmérővel úgy kell keverni az olvadékot, hogy a higanytartállyal 
ne dörzsöljük állandóan az edény falát, mert ez esetben a dörzsölés folytán  
keletkezett meleg következtében magasabb-értéket kapnánk, mint amilyen a 
zsiradék valóságos megmerevedési pont j a.

Huyghens
fényrezgés

elmélet.

60. ábra.
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P I . a másik részecske 
rezgésének irányával 
10, 15, 20 és 90 fo
kot képez, mely fény 
közül csak az jut á t

JT.

Turmalin
lemezek
optikai

sajátságai.

a polarizátor P  kris
tálylemezén, mely
nek rezgése az P  
lemez optikai tenge
lyével egyirányú, míg 
azon fénysugarakat, 
melyeknél az éter

rezgés az optikai tengelytől 90“-nyira eltér, azt az P  lemez tökéletesen 
elnyeli. A •polarizált fény tehát már egynemű és egyforma rezgésirányú 
sugarakból áll, amely sugarak az analizátoron akadál5 rtalanul átmennek abban 
az esetben, ha az analizátor optikai tengelye a polarizátor optikai tengelyével 
egysikban áll. Mihelyt az analizátor elfordul az elfordulás szögének nagysága 
szerint mindig kevesebb és kevesebb sugarat enged át a polarizált fényből, 
míg 90“-nyi elhajlásnál az összes polarizált fénysugarakat kioltja.

A turmalin-lemezek

63. ábra.

ezen
optikai tulajdonságait akkor ért
jük meg legjobban, ha a polarizá
tor A  és az analizátor B  optikai 
síkját ábrázoljuk (63. ábra). 
Legyen az ^  ^  a polarizátor op
tikai síkja, a, B  B  az analizátoré, 
akkor az első ábra szerint az A  A  
és a B B  egysíkba esve az A  A  
által polarizált fény a B  B  leme
zen akadálytalanul átjuthat s így 
a, B  B  lemezt figyelve, azt világos
nak találjuk (hasonlítsd össze a 
61. ábrával).

Ha a B  B  analizátort el
fordítjuk, a polarizált fénysugár 
összetevőkre oszlik, mégpedig az 
erők parallelogramjának megfele- 
lőleg ah  összetevőkre, melyekből 
a b nagyobb mint az a, az a elvész, 
mert az analizátoron nem hatolhat 
keresztül.

Az analizátornak 45» nyi el
fordulása esetében az a =  6 -vel, 
mikor a fényerősség természet
szerűleg a felére csökken.
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Végül OÔ -njá elhajlásnál a b — 0, míg az a teljesen elvész.
Ezek a grafikai rajzok csak szemléltetni akarják a könnyebb megértés 

céljából a jelenséget, melynek fizikai magyarázata azonban csak a fény inter
ferencia tantilmányozásával lenne teljesen megvilágítható, amelyre azonban 
nem térhetünk ki.

A turmalin-lemezek azonban színesek s így színes sarkított fényt adnak.
Ezért sokkal tökéletesebb eszközök, az úgynevezett Nikol-prizmák, melyek 
izlandi pátból készülnek. A prizmát, mint a rajzon látható, kettévágják, majd, 
két végső lapját olymódon csiszolják le, hogy a félprizma egyik szöge 90“ 
a másik 6 8 ° legyen. (64. ábra.) A prizmát a metszési lapján kanada-balzsammal 
újból összeragasztják, amivel a kalcitromboéder közepére egy olyan kanada- 
balzsamlemez lett alkalmazva, aminek törésmutatója a Mkol-prizma optikai 
tengelye irányában haladó e sugár törésmutatójával közelítőleg megegyezik. '
Ha most az A  £  lapra a prizma optikai tengelye irányában fénysugarat 
bocsátimk a akkor az a nikolba való belépéskor két komponensre bomlik, t. i. 
az o e sugarakra. Az ea  főmetszetben rezeg, az o pedig merőlegesen reá. Az e 
gyorsabban rezgő, az o ellenben lassabban rezeg és erősebben fog megtörni. Ezért 
az o és az e sugár külön-külön pontban jelenik meg a kanada-balzsamlemez előtt.
Az egyik sugár az o, mivel a nikol optikai sűrűsége nagyobb mint a kanada-

pnzma.

64. ábra.

balzsamé, teljes reflexiót szenved és o á  irányban tér el, ahol a nikol foglalata és 
belső falának feketefestéke a sugarakat teljesen elnyeli. Az e sugár pedig átmegy 
az egyenlő törésmutatóval bíró kanada-balzsamrétegen e J  irányban és F ff 
vonalon lép ki a nikolból majdnem ugyanazon iránnyal, mint amivel a b-nél 
belépett.

A Nikol-prizma a turmalin-lemezhez hasonlóan csak az e fénykompo- A nikol 
nenst engedi át. Azt a síkot, amelyben az e sugár rezgéseit végzi, a nikol fő-főmetazete. 
metszetének mondjuk. E prizmák ezen sajátsága az alapja a polarizáló-készü- 
lékek használatának, melyeklíel mód van adva megállapítani egyes testek  vagy 
oldatok azon tulajdonságát, hogy a polarizált fény síkját többé-kevésbé 
eltérítik.

Visszatérünk a turmalin-lemezekre, ahol azt tapasztaltuk, hogy 90®-nyi 
elfordításnál fény nem jut át az analizátoron. Most a két turmalin-lemez 
közé egy párhuzamos lapokkal bíró edénybe szőlőoukoroldatot teszünk és azt 
látjuk, hogy az analizátor 90"-nyi elfordításánál a látótér nem lesz sötét, hanem 
világos marad, úgyhogy az anallizátort még tovább kell forgatni vagy jobbra, 
vagy balra, hogy a látótér elsötétedjen. Ez a jelenség nyilvánvalóvá teszi, 
hogy a lemezek közé helyezett oldatnak az a tulajdonsága, hogy az optikai
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tengely irányában rezgő e sugár rezgéssíkját elfordítja. Ugyanez az eset áll 
elő, ha nem két turmaUn, hanem két nikol közé helyezünk ilyen oldatot. Ha 
az oldat a poláros fény rezgésének síkját nem téríti el, úgy a fény áthatol a 

Optikai polarizátoron és az analizátoron is és a j elenségek ugyanolyanok, mint magában 
aktiYitóa. ^ nikol között. Abban az esetben, ha az oldat eltéríti a fény síkját, tehát 

optikailag aktív, úgy az elsötétülés és a látótér megvilágosodása bizonyos szöggel 
eltolódik. A z eltolódásnak ez a  szöge egyes anyagokra jellemző és függ mindig a 
koncentrációtól. Azért ezt a fizikai jelenséget egyrészt az anyagok felismeré
sére, tisztaságának megállapítására, másrészt azok töménységének meghatáro
zására lehet felhasználni.

A  testek és azoJc oldatai fényfcrgató kéjjességénelc megmérésére 
szolgál a polariméter. (65. és 66. ábra.) Az eszköz szerkezete a Nikol-

ó l

65. ábra.

prizmák előbb leírt tulajdonságán alapszik, csak célszerűségi okokból 
van néhány alkatrészszel felszerelve. A polarizátor lényeges része a 
polarizáló nikol a P  az analizáló nikol A. Ezenkívül a P  nikol mellett 
egy félakkora P  segédprizma van alkalmazva, amely azonban a

látótérnek csak felét foglalja el. A segédprizma a P  nikol optikai 
síkjától 8—10°-nyira van elfordítva. A P  prizma előtt egy gyűjtő
lencse van, melynek fokusába helyezzük a fényforrást, rendesen 
nátrium-fényt, ilymódon a lencsén keresztül párhuzamos sugarak 
jutnak a nikolra. A A  polarizátor két nikolja közé egy üvegcső van
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helyezve, melynek két vége párhuzamos üveglemezekkel van elzárva. 
Ez a hengeres edény a vizsgálandó folyadék befogadására szolgál. 
Az állványba a P  prizma-csoport stabilan van szerelve, míg a A  
prizma vízszintes tengelye körül forgatható, amikor vele együtt 
forog az előtte lévő plankonkáv-lencse és a távcső, valamint a prizma 
foglalatára szerelt m utató is. Az állványnak egy A' köralakú 
lemezére, melyben a prisma szerkezet mozog a 360 körosztályzat 
van bevésve, melyen az előtte lévő m utató elmozdulása fokokban 
leolvasható. Ha a készülékbe nézünk a T  távcsövön keresztül, akkor 
a látóteret két részre osztva látjuk, m ert az alsófelén szemünkbe 
ju to tt fény a segédprizmán f  nem ju to tt át, a felsőfél fénye pedig

67. ábra.

a segédprizmán keresztül-vetődik, a látótérbe. A segédprisma optikai 
tengelye azonban a P  nikol tengelyével nem esik egybe és így te r
mészetes, hogy a felső látótér sötétebb lesz, m int az alsó, sőt az 
analizátornak 90®-nyi elfordulásánál az alsó látótér teljesen sötét 
lesz, míg a felső világos. A készülék 0  pontját akkor találjuk meg, 
ha a látótér mindkét fele egyenlően van megvilágítva. Ha a 0  pontra 
beállított készülékben egy optikailag aktív oldatot tartalmazó csövet 
C helyezünk, a látótér egyik fele világosodik a másik fele sötétedik.
Most az analizátort addig kell forgatnunk az anyag természete szerint 
vagy jobbra vagy balra, míg a látóterek egyformán világosak lesznek.
Az elfordításnak fokát az analizátoron a nonius segítségével tized- 
fokokban is leolvashatjuk és ezt a szöget az anyag forgató képes
ségének nevezzük (67. ábra).

A jorgatóképesség függ először az oldat töménységétől, másodszor a cső hosz- Az oldatok 
szúságától. A  külömböző anyagok forgatóképességének megismerése céljából 
specifikus forgatóképességet állapítjuk meg, ami alatt az 1 %-os oldat 1 0  cm 
hosszú csőben kifejtett forgatóképességének százszorosát értjük. Pld. egy c%-os 
oldat l dcm hosszú csőben a forgatóképességet mutat, minélfogva ennek az

a
oldatnak specifikus forgatóképessége =  1 0 0
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Az «-t a spektrum D  vonalára szoktuk vonatkoztatni, ezért a polarizátor 
megvilágítására homogén nátrium fényt állítunk elő. Ez úgy érhető el, hogy a 
gáz vagy spiritusz gőz lángjába konyhasóval telt kis kanalat helyezünk. A kony
hasótól a láng élénk sárga lesz és a polarizátorban a nátrium D  fénye dominál. 
A vizsgálatokat 20’ hőmérsékletű oldatokkal végezzük, mert a hőmérsék
le t is befolyással van a forgatóképességre. A specifikus forgatóképesség 

. je lo = [c í]
Tehát ha a nádcukor [a] =  « -f  66’5, ez annyit jelent, hogy egy 1%-os 

nádcukoroldat 2 0 “on 1  dcm hosszú csőben a poláros nátrium fény síkját jobbra
0.665“-al térítette el.

A forgatóképesség ismeretéből meghatározhatjuk most már az 
oldatok koncentrációját is, m ert mint tanultuk a forgatóképesség 
a  koncentrációval egyenes arányban nő. A nádcukor [ « ]= 6 6 '5 ‘'. 
Egy ismeretlen koncentrációjú oldat pedig 2 dcm hosszú csőben 
ö^-al forgatta el a poláros fény síkját. Ebből az oldat koncentrációja

Refraktométer és a törésmutató mérése. A prizma, mint középiskolai tanul
mányainkból ismeretes, a fényt felbontja és a külömböző hullámhosszú kom
ponenseket külömbözőképpen töri. A fény ezáltal eredeti irányától eltér és az 
eltérített sugár az eredeti sugáriránnyal bizonyos szöget képez, ami az eltérítés 
vagy refrakció szöge. Mindezekhez még tekintetbe kell venni, hogy a már szét
bontott sugár nem egy pontban hagyja el a prizmát, hanem divergálodva egy 
vonallá lesz, melyben a külömböző színkomponensek külön-külön tűnnek fel. 
Így, ha a törési szöget meg akarjuk határozni, úgy ermek a sprektumnak egy 
komjwnensét kiválasztjuk, amely mindig ugyanazon törésképességgel bír és 
mindig a spektrum meghatározott helyére esik. A törőszöget erre a kiválasz
tott sugárkomponensre vonatkoztatjuk. A fehér fénynél a nátrium D  vonalát 
használjuk leggyakrabban, vagy ami kényelmesebb, magát a homogén nátrium 
fényt. . , , ,  „

A külömböző anyagok fénytörési képessége igen külömböző. A levegő 
fénytörése más, mint a vízé, vagy mint az üvegé, vagy pedig mint valamely 
oldaté. így  felhasználjuk a fénytörési képességet az anyagok fizikai jellemzé
sére tisztaságának megállapítására, vagy töménységének egyszerű meghatá
rozására, mert éppen úgy, mint a forgatóképesség, a fénytörési képesség is, ille
tőleg a refrakció szögének nagysága jellemző a testekre, az oldatoknál pedig 
azok töménységével arányosan női.

^m éter”' eszköz, amely ezen fizikai jelenségen alapszik, a refrakto-
vaziata. méter. A gyógyszertári gyakorlatban ritkán van szükség a refrakció 

megállapítására, de a modern gyógyszerészi laboratórium, aminek 
berendezése különösen az anyagok ellenőrzésére van alapítva, ma 
m ár nem nélkülözheti ezt az eszközt sem.

A készülék szerkezetét a mellékelt 68. ábrából könnyen meg
érthetjük.

Az a; a ritkább közeg, az y a sűrűbb közeg, a M  m  felületre 
90® ala tt eső A-̂  M  sugár a sűrűbb közegben megtörik és irány
ban halad tovább. H a egy távcsövet b, M  A^ irányba állítunk, 
akkor a sugár az abban felszerelt ernyőt megvilágítja. Mihelyt a
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távcsövet a m-felé visszük, a világos terület kisebbedik, majd az 
ernyő fele lesz csak világos, végül elsötétedik. Az ernyőn egy 
ielezóvonal látható és a 
beállítás úgy történik, 
hogy a látótér fele vilá
gos, a másik fele sötét.
Ebben az állásban a táv 
cső a M  m  felülettel egy 
bizonyos szöget fog ké
pezni, aminek nagysága a 
K  körosztályzaton fokok

ban leolvasható.
Az Abbé-féle refraktó- 

méteren, ami a gyakorlatban 
leginkább bevált és elterjedt 
a sematikus rajznak minden 
része kivehető. (69. ábra.)
A  távcső T  a fokbeosztást 
viselő kar az F, a kar mellett 
a prizma elmozdulását jelző 
mutató & M. A  mutató mű
ködése most már könnyen 
érthető. Ugyanis az eszköz úgy 
van berendezve, hogy nem a .: 
stabil prizma körül forgatható 
a. távcső, hanem a stabil táv 
cső alatt forgatható a mutató- T 
val összekötött prizma. A 
prizma-szerkezet a vizsgálandó ■ 
anyag befogadására való és két 
részből áll a felső prizmából,

Spergely Béla; Gyakorlati gyógyszerészet.

69. ábra.



ami a mutatóra van ráerősítve, azután az alsó prizmából, ami viszont a felső  
prizmára ráborítható és arról lenjdtható. Ha a két prizmát összezárjuk, úgy 
azok között egy párhuzamos lapokkal közrefogott üreg van, amit a vizsgálandó 
folyadékkal lehet kitölteni. A prizmákba tükör vetíti a fényt. Ha a prizmák 
közti üreg üres, úgy a mutató 0 -t mutat, ha azonban egy fénytörő anyagot 
helyezünk a prizmák közé, úgy a mutatóval a prizmát el kell mozdítanunk, hogy 
a fentebb leírt félárnyékos látótér előáUjon. A prizmának az elmozdulása, vagy 
ami ugyanaz lenne, a távcsőnek a prizmához való elmozdulása az osztályzaton 
pontosan leolvasható. Ez a szám az az anyag törésmutatója.

A  törésmutató értéke azonban változik a hőmérséklettel, ezért a készülék 
meleg vízzel füthető, ami a prizmák és azok fémtokja között áramlik, hőmér
séklete pedig a termometerrel ellenőrizhető.



A nyersanyagok feldolgozásánál előforduló 
munkálatok és eszközök.

A gyógyszerek elkészítésénél a fizikai munkálatok egész sorára van szük
ség, hogy azok segítségével a nyersanyagokat, valamint a már kész prepará
tumokat is a megkívánt alakban állíthassuk ölő. E célból a gyógyszertárak labo
ratóriumai olyan eszközökkel és gépekkel vannak felszerelve, melyek ezen mun
kálatokat megkönnyítik és lehetővé teszik a rendelkezésre álló erőkifejtéssel a 
szükséges nagyobb fizikai munka elvégzését. Az eszközök és gépek megválasz
tása természetesen a végzendő munka szerint történik és annak nagysága sze
rint válogatjuk ki a legmegfelelőbb szerkezetű és hatásfokú eszközöket.

A legfőbb irányelv, mely gépeink megválasztásánál vezet az, hogy azok 
gazdaságosak legyenek. A gyógyszertár laboratóriuma, amely a kutató mun
kától eltekintve, éppen úgy gazdaságos üzemvezetésre van utalva, mint a 
gyár, sőt tekintve, hogy a gyógyszertár kisebb mennyiségben állítja elő készít
ményeit, mint a nagy üzemek, fokozottabban kell ügyelni a gazdaságos mun
kára és arra, hogy az energia, m elyet a gyógyszertárakban felhasználunk, min
dig produktív munkát fejtsen ki.

Ezen munkálatokat fizikai szempontból két részre bontjuk szét, úgy- A munká-
• O S Z tá S íl.1. A nyersanyagok mehanikai kezelése : aprítás, kavarás, (keverés), gyú- ’ 

rás, osztályozás.
2. A nyersanyagok hőtehnikai kezelése: melegítés, szárítás, elpárolog- 

tatás, desztillálás, szublimálás.
Külön csoportba foglalkozunk az oldatok készítésével és fizikai tulaj

donságaival, ahol a mehanikai és hőtehnikai kérdéseket az oldatokkal kap
csolatban egymás mellett tárgyaljuk.

Aprítás.
Ezen művelet lényegében abban áll, hogy külső erővel a test 

belsejében lévő kohézió ellenében hatunk s ott, ahol ez a külső erő 
a kohéziót legyőzi, a test részecskéi egymástól szétválnak. Az aprítás 
módszerei mindenkor az anyag minőségéhez alkalmazkodnak, illető
leg a módszerek közül ki kell választanunk azt, amellyel az aprítandó 
anyagot a legkönnyebben, a legkisebb erővel és leggyorsabban ré
szekre oszthatjuk. A nyers anyagokat tulajdonságaik szerint fel
oszthatjuk :

1. Merev anyagok, melyek már kis erő hatására is széttörnek. Az anya- 
Az ilyen testekre ható erő alakváltoztatásra kényszerítené a testet, dő^lgS.' 
de miután rugalmassága nincs, azonnal szétesik. Ilyenek pl. a tökéle-

II. FEJEZET.

5 *
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A kés.

tesen szárított drogok, kristályos sók, hideg állapotban az üveg, 
porcellán, öntöttvas stb.

2. Rugalmas anyagok, melyek bizonyos erő hatására némi alak
változtatást eltűrnek a nélkül, hogy szétesnének, sőt az erő hatásá
nak megszűntével régi alakjukat visszanyerik. Ilyenek pl. nem tökéle
tesen száraz növényi drogok, kaucsuk stb.

3. Gyúrható anyagok: labdacsmasszák, kenőcsök, melyek egy 
tömegben tetszés szerint alakíthatók a nélkül, hogy az anyag az 
alakváltoztatással fizikai tulajdonságait elveszítené.

Az anyagok ezen három fizikai tulajdonsága nem jellemzi a testeket, 
mert a testek a gyúrható állapotból minden élesebb átmenet nélkül köny- 
nyen átmehetnek előbb rugalmas, majd merev állapotba. PL a gyúr
ható anyag megszárítva vagy lehűtve könnyen felveheti a két másik 
em lített fizikai tulajdonságot, míg vannak olyan merev testek, me
lyek melegítve, vagy nedvesség hatására rugalmassá vagy gyúr- 
hatóvá válnak, pl. a gyanták. A merev állapot tulajdonképpen úgy 
fogható fel, hogy ebben az állapotban hiányzik a testből a gyúrható- 
ság és a rugalmasság.

Vannak anyagok, melyek átm enetet képeznek ezen tulajdon
ságok között. Ezek a testek az erő sebessége iránt igen érzékenyek, 
úgyhogy lassan ható erővel szemben rugalmasságot m utatnak, míg 
az erő gyors hatására merev testek módjára viselkednek. Pl. a szurok 
(pix) és a pecsétviasz. .

Az aprító-műveleteket most már az anyag minősége szerint fel
osztjuk ;

1. Vágás, darálás, őrlés és törés munkálatára.
Vágás. Puha sejtszövettel bíró lágy növényi vagy állati részek

Növény- 
vagó gép.

73. ábra.

aprításánál alkalmazzuk. Eszköze a kés 
(72. ábra), amelynek lefelé haladásánál a 
hatás iránya merőleges a kés élére. Ez a 
vágás jellemzője. Labdacsgépeink, melyek
kel a gyúrható labdacsmasszát vágjuk, 
alapjában egymás mellé rakott kések. 
Keményebb és nagyobb tömegek vágására, 
olyan késeket alkalmazunk, melynek egyik 
vége forgathatólag van felszerelve. I t t  a 
vágást az emelőszerkezet is könnyíti (73. 
ábra). Növényi drogjaink közül a lágyabb 

növényi részeket, m int levele
ket, -lágyszárú egész növénye
ket olyan gépekkel vágjuk, 
amelyek a vágandó drogot 
előbb kötegekbe préselik, majd 
a kötegek előtt mozgó kés a 
megfelelő hosszúságúra vágja 
le. Keményebb drogokat a Icés
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elvére épített vágógépekkel fölaprítani csak úgy lehet, ha a drogokat 
előbb megnedvesítve felpuhítjuk, azután m egvágjuk; természetes, 
hogy a vágás u tán 
azonnal szárítani kell a 
drogokat. A 74. ábra 
egy ilyen vágógépet 
m utat be, amely azon
ban kisebb gyógyszer
tári üzemben ritkán 
nyer alkalmazá.st.

74. ábra.

Darálás. Kissé kemény, szívós anyagok aprítására szolgál. A dará- a  darálás 
lók alapszerkezete két barázdált lap, ahol a barázdák a szemben lévő 
lap barázdáival találkoznak és az ellentétes irányú mozgás alkalmával 
nyíró hatást fejtenek ki (75. ábra). Magvak, secale cornutum és egyéb 
növényi drogok aprítására 
használjuk fel. Egyszerűbb 
formájában, m int kézidarálók 
ismeretesek, melyek a recep
tura céljára szükséges kis 
munka elvégzésére elegendő 
teljesítményűek. Ezen darálók
úgy épülnek, hogy egy henger 75. ábra.
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76. ábra.

belső felületén darálunk egy másik kisebb hengerrel (76. ábra). 
A nagy henger áll, a barázdák, mint a rajzon láthatók, lefelé folyton

kisebb bemélyedésnek és mivel a kis 
henger elhelyezése exentrikus a nagy 
hengerhez viszonyítva, a hengerek 
barázdái a forgás a la tt egymáshoz 
mindjobban közelednek, úgyhogy az 
anyag többször egymásután van az 
aprításnak kitéve.

Nagyobb teljesítményű gépek erő
művi meghajtásra vannak berendezve, 
az elv azonban mindegyiknél ugyanaz.

Őrlés. Lényegében hasonht adará- 
î nyege™ ^^87 jellemezhetjük, hogy a maimoh fordítva járó darálók.

' Ezen gépeknél nem a vágás művelete érvényesül, hanem az anyagot a 
két ferde lap, az )>A« és »B« előbb összenyomja, majd tovább összeszorítja 
és széjjeltépi (77. ábra). H a tekintetbe vesszük a malom munkáját

a darálóval szemben,
\  _________ úgy azonnal feltűnik,

... "* /M///////M//a„„.. hogy míg a darálónál
az élek, melyek a 
vágást végzik, erős 

kopásnak vannak 
munka közben ki
téve, addig a malom- 

g  nttom orles nincs. Ez az
77. ábra. oka, hogy míg darálni

csak puha anyagot
lehet, m ert kemény anyagok az éleket tönkreteszik, addig a kemény 
ásványi anyagokat a malmokban veszély nélkül őrölhetjük, mert a 
malom fogai nincsenek kopásnak kitéve. Minél finomabb őrleményt 
akarunkelőállítani, annál finomabb fogazatúnak kell lenni a malom
nak, amiből az következik, hogy a legfinomabb őrleményt majdnem 

Henger- síma hengerek között állíthatjuk elő. A malmok általában ezen elvek 
malom, szerint vannak építve, részben acél, részben kőőrlőfelülettel.

E könyv szíik keretei közé nem vehetjük fel a nagyobb gyári üzemben 
használt darálók és malmok bővebb ismertetését, csak annyit erSítünk, hogy a 
nagy teljesítményű darálók és malmok legnagyobbrészt tárcsás rendszerűek, 
melyekben a barázda-felület körlapra van felépítve Az egymással szemben 
forgó bordázott körlapok között történik az aprítás. A malmok kő vagy acé l
hengerek egész sorozatából állnak, melyeket az őrlemény finomságához mérten 
jobban vagy kevésbbé szorítanak egymáshoz. Mindkét aprítógéptípus rend
kívül sok kivitelben készül s megválasztásuknál mindenkor az aprítandó anyag 
fizikai tulajdonságai a mérvadók. "

Törés. Merev anyagoknak két lap között történő összenyomását, 
törésnek nevezzük. Ez az összenyomás nem mindig fokozatosan tör
ténik, m int az őrlésnél, hanem gyors ütemben ütésszerűleg. A gyógy-
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78. ábra.

szertári törés legegyszerűbb formája a mozsárban való törés, ahol 
a mozsártöróvel az anyagra ü tést gyakorolunk. H a a törőlapok függő
legesen állnak, úgy az ütés által apríto tt anyag kihull a lapok közül. 
Az ilyen törésnél, am it két egymással szemben elhelyezett tányér
ral is előidézhetünk, az 
anyagot csak bizonyos fi
nomságra törhetjük, de a 
lapokat egymáshoz köze- 
lebbre vagy távolabbra sza
bályozhatjuk, s ezzel a tö r
melék nagyságát tetszés 
szerint beállíthatjuk. H a 
azonban a törőf elületek egy
mással vízszintesen állnak, 
m int ahogy ez a gyógyszer
tári mozsár esetében van, 
úgy újabb ütésre a szét
esett anyag ismét törme
lékekre hullik, úgyhogy 
fol)d;onos ütésekkel mindig jobban aprítódik a test. Ha pedig már 
az úgynevezett nagyolótörést befejeztük, a mozsártörőt előbb a mozsár 
aljára szorítjuk, majd körbedörzsölni kezdjük az anyagot. Ez a 
művelet már nem törés, hanem az anyagnak a megőrlése. így  a leg
egyszerűbb eszközzel 
kétféle műveletet is 
végzünk. Azeldörzsö- 
lés finomsága és gyór- 
sasága most azon fel
tételektől függ, ame
lyekkel a malmoknál 
finom őrleményt állí
to ttunk  elő. Tehát mi
nél durvábbak a törő- 
felületek, annál gyor
sabban végezhetjük a 
porítást, de durva 
felülettel viszont fi
nom port előállítani 
nem tudunk. E  végből 
mozsaraink dörzsfelü- 
lete soha sincsen máz
zal hevonva, hanem 
kissé érdes.

Nagyobb üzemekben a törőgépek igen nagy szerepet Játszanak. Sókat, 
gyantát, cukrot, stb. leginkább ilyen gépeken porítanak. Két típusát említjük 
f̂ el ezen gépeknek :

79. ábra.



1. Dezintegrátorok.
2. Perplexmalmok.
A dezintegrátort (78. ábra) az jellemzi, hogy az anyagot igen gyorsan forg6 

korongra adagoljuk, amelyen radialisan bordák vannak. Ezen bordák mentén 
a gyors centrifugális forgás következtében az anyag a fogasgyűrűhöz repül, 
ahonnan összetörve a korong és a gyűrű közötti hézagon kihull. Ezen gépeknél, 
ha finomabb törést akarunk elérni, egymás alá több és mindig szűkebb gyűrű
távolságú gépet kell alkalmazni.

A perplexmalom  (79. ábra) hasonlít a desintegrátorhoz, de nem a tárcsát 
övező gyűrű képezi az őrlőfelületet, hanem a forgótárcsával szemben egy olyan 
áUótárcsa van szerelve, amelynek kiálló fogai között a forgó tárcsa köralak
ban lévő különleges alakú hasáb testecskéi forognak. A forgó tárcsán egymástól 
kisebb-nagyobb távolságba, négyszögletes pálcák vannak. Ezek igen nagy 
sebeséggel haladnak el az áUótárcsa éles hasábjai mellett. A beadagolt puha, 
sokszor szívós szálas anyagot ez a két tárcsa tépi, és zúzza is egyszerre. Az álló 
fogak köze a kerület felé szűkül, így a tárcsa belsejében már nagyjában meg
aprított anyag a külső felület felé haladva, mindig finomabb darabokra őrlő
dik. A forgó tárcsának kerületén lévő pálcikák alakja ékalakú, úgyhogy a gyors 
forgás alkalmával az aprított anyagot a szitához tereli.

Mind a két géppel a gyógyszerészi gyakorlatban szükséges finomságú 
porokat elő lehet állítani.

Az anyagok keverése (összekeverése) és dagasztása.
A gyógyszerészi munkálatok és az azokhoz szükséges anj^agok 

nagyon külömböző volta szerint a keverés és ennek eszközei igen 
külömbözók. Céliink azonban ezen munkával az, hogy az anyagot 
lehetőleg minden irányban mozgassuk, ennek szeincséit egymástól 
eltoljuk s így egyenletes elosztású keveréket nyerjünk.

Péfszerű vagy alakítható anyagok összekeverését már gyúrásnak 
hívjuk.

Robbanó- Mindezen munkálatoknál, bár a külömböző anyagok fizikai 
ifeVertse. elegyítését célozzuk, előfordulhat, hogy egyszerű keveréssel kémiai 

hatás áll elő. Ezért a keverés mehanikájánál az eszközök meg
választásánál tekintetbe kell venni az anyagok kémiai tulajdonságát 
is, m ert pl. erősen oxidáló anyagok, oxidálható anyagokkal keverve, 
különösen ha a keverés dörzsöléssel történik, meggyulhatnak, rob
banhatnak. Az ilyen anyagok keverése különös eszközöket és beren
dezéseket kíván, amelyek a robbanást kizárják. Ilyen robbanásmentes 
keverőszerkezet legegyszerűbb formájában egy olyan keverődob, 
amelyet a következőkben is tárgyalni fogunk.

Kevorö- Száraz szemcsés anyagokat mozsárba keverünk és a mozsár
törő egyenletes körbemozgatásával csúsztatjuk el a szemcséket. 
Kisebb mennyiségű porok keverését könnyen el lehet ilyen módon 
végezni, míg nagyobb mennyiségű anyagoknál, különösen ha a 
keverendő porok közelítőleg hasonló fajsúlyúak, a keveréshez kever'ó- 
dohot kell használni. Ez egyszerű fém, fa vagy kődob belülről durva 
felülettel vagy barázdált belső fallal van ellátva. (80. ábra). A dobba 
helyezett anyagok a súrlódás folytán a forgás alkalmával a dob falával 
a forgás irányában felemelkednek mindaddig, míg a nehézségi erő

72_________Az anyagok keverése (összekeverése) és dagasztása___________



Az anyagok keverése (összekeverése) és dagasztása 73

hatására a szemcsék a dob aljára visszahullanak. A dobkeveröknél 
rendkívül fontos az a sebesség, amellyel a dobot forgatjuk. H a igen gyor
san forog a dob, úgy a centrifugális erő az egész anyagot a dob falához 
szorítja és ezért nem keveredhetik. Legkedvezőbb fordulatszám az, 
amelynél a szemcsékre ható nehézségi erő nagyobb, mint a centrifugális

erő. Ebben az esetben a szemcsék a forgó dob faláról bizonyos magas
ságban és bizonyos ívben lehullanak és így tökéletesen keverednek. 
Jobb munkateljesítmény elérése végett a dobokat kiilömböző rekesz
falakkal több részre osztják s ezáltal 
a porkeverék több akadályon keresztül 
folyik össze, hogy a keveredés annál 
gyorsabb és tökéletesebb legyen. Ezen 
szerkezetek különösen alkalmasak rob
banó anyagok Iceverésére, m ert it t  
a robbanást okozó dörzsölés vagy ütés 
teljesen ki van zárva.

A keverésnek célja az. hogy az anyagot 
összetevő szemek egymástól elcsússzanak. Ezen 
elcsúzás eshetőségei a következő eszközök 
használatával állíthatók elő ; Ha a folyadé
kot vagy folyadék keverékét egy tölcséren 
keresztül egy edénybe öntjük, vigy a 81. 
ábrán megfigyelhető áramlási irányban a 
folyadék-részecskék egymástól szétválnak. Ezenkívül 
még az a keveredési lehetőség is megvan, hogy köz
vetlen a tölcsér belső felületére tapadt folyadékréteg 
a kohézió következtében sokkal lassabban mozog, 
mint a cső közepén lévő folyadékoszlop, amelynél a 
súrlódás, miután folyadék és folyadék között áll fenn, 
sokkal kisebb. A keveredésnek ezt a módját gyakor
latilag elvégezhetjük akkor, mikor keverés célájból 
több folyadék keverékét egy tölcséren keresztül egyik 
edényből a másikba öntjük. A folyadékok keverésé
nek egy másik módja az, hogy egy zárt térben kiilömböző 
jajsúlyú folyadékokat, vagy a beleszórt szilárd szemcsés 
anyagot összerázzuk. A rázásnál az anyag szemcséinek 
vagy részecskéinek bizonyos gyorsulást adunk. Ebben 
az esetben a nagyobb fajsúlyú anyag nagyobb tehetlen- 
ségénél fogva hátramarad az elmozdulásnál, míg a 
könnyebb anyag előre törekszik. Amikor megállunk a

Folyadé- 
liok keve
rése töl
csérrel.

81. ábra.

Keverés
össze-

rázással.

82. ábra.
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rázás közben, a nagyobb fajsúlyú anyag megint tehetetlenségénél fogva 
mozgásának gyorsaságát megtartja, a kisebb fajsúlyú anyagok sebessége pedig 
csökken. Hy módon az üveg gyors előremozgatásával, megállással, majd 
visszamozgatással, vagyis rázással a szemcsék elmozdulását érhetjük el. 
Annál gyorsabb a keveredés, minél nagyobb a keveredő anyagok fajsúly- 
külömbsége. Ehhez járul még a félig megtöltött üvegnél, hogy a folyadék
részecskék az üveg falához ütödve, az ütközés folytán erős örvénylésnek lesz
nek kitéve, ami a keveredést erősen elősegíti. Éppen ezért a színig megtöltött 
üveg rázásával, ahol az ütközés elmarad, a keveredést tisztán a szemcsék vagy 
a folyadékrészeoskék fajsúlykülömbségétől függő elcsúszás idézi elő, ami azon
ban igen gyakran csak hosszabb idő múltán válik tökéletessé.

Keverés Keverhetünk folyadékot porcellántálban vagy Mngerpohárban is olymódon,
p&lcíiyal. hogy pálcával örvénylést idézünk elő. Üvegpálca egyszerű bemártásával a 82.

ábrán a n3rilak irányában mozgó folyadékáramlás keletkezik. Az áramlás nagy
ságát emelhetjük, ha lapos keverőket alkalmazunk, ami nemcsak örvénylést 
okoz, hanem a folyadékrészeket egy bizonyos irányba tereli.

Gyürőgép.

Gyúrás és dagasztás.
Lágy, plasztikus anyagok keverését hívjuk gyúrásnak. Ezen 

munkálatok, kenőcsök és labdacsmasszák készítésénél nyernek alkal
mazást. Az előbbinél kisebb, az utóbbinál nagyobb erőkifejtésre 
van szükségünk, hogy az anyag egyes részeit egymástól elcsúsztat
hassuk és így csak kis mennyiségek azok, melyeket kézierővel a már 
ism ertetett porcellán vagy fémmozsárban gyúrhatunk. Ezen m un
kálatoknál különösen érdesfelületű mozsarakat és mozsártörőket 
kell alkalmazni, m ert síma felületen a keményebb masszák elcsúsznak

anélkül, hogy a gyúrással 
célzott deformáció előállna. 
Nagyobb mennyiségű kenő
csök, labdacsmasszák vagy 
tapaszok gyúrását kézi vagy 
erőműre berendezett gépek
kel végezhetjük.

A kenőcsök gépi gyiirását, 
illetve eldörzsölését a malom
hoz hasonló szerkezetű forgó
tárcsával oldják meg. Ezen 
gépek egyike a kenőcsdörzsölő 
gép, amelynek alsó forgó tár
csája és felső álló tárcsája kö
zött a kenőcsanyag a forgás és 
dörzsölés következtében beáUó 
fölmelegedés közben finoman, 
szétdörzsölődik és egyben el
keveredik. (83. ábra.)

Keményebb és rugalmasabb 
masszák gyúrására gyúrógépek 

szolgálnak, melyek erős karokkal vagy lapátokkal forgatják, szeletehk és gyúr
ják a masszát. Az ilyen gépeknél a karok egymással szemben forognak és a 
karok felülete a gyúrógép fenekéhez simítja az anyagot, úgyhogy nemcsak 
gyúrást, hanem a gyurmában lévő esetleg szemcsés részek eldörzsölését is

^  ms£msz 
83. ábra.



végzik. Ezen gyúrógépek kisebb kivitelben kézierőre is készülnek, melyekkel 
labdacsmasszák gyúrását könnyen és tökéletesen végezhetjük.

A gyúrógépek egyik igen érdekes formája, ami ma egyes készítmények Henger
előállításánál fontos szerepet játszik, a hengerjárat. Több egymásután szerelt •

_______ Az anyagok szétválasztása_____________________ 7b

Vs

henger között megy át az anyag, míg az utolsó henger már nem csak a tengelye 
körül forog, hanem jobbra és balra váltakozó mozgással egyszersmind dörzsö
lést is idéz elő. Ezen hengerjáratoknál, hogy az anyag az egyik hengerről átha
ladjon a másik hengerre, szükséges, hogy a

Osztályozás.
Az anyagok szétválasztása.

A laboratóriumi munkálatok alkalmával (a kémiai vagy fizikai 
folyamatok gyorsítása céljából) az anyagokat aprítjuk. Ezáltal az 
anyag felülete megnövekedik, a kémiai reakciókra alkalmasabb és 
fizikai változásokra is célszerűbb alakot vesz fel. H a az előző feje
zetben m ondottak felett gondolkozunk, könnyen elképzelhetjük, 
hogy az aprítás alkalmával az anyag külömböző nagyságú darabokra 
esik szét s így a törmelékek egy része szinte porszerű, míg a másik 
része nagyobb szemcsékben vagy darabokban marad. Nagyon sokszw 
szükség van ezen külömböző nagyságú darabokat egymástól oly módon 
szétválasztani, hogy az egyforma nagyságú szemcsék együtt legyenek 
éjt fen  úgy, mint a for szerű törmelék is külön-külön legyen használható. 
Ezt a munkálatot nevezzük szétválogatásnak, vagy osztályozásnak. Ha 
áttekintjük az anyagokat, melyekkel a gyógyszerész dolgozik, akkor 
az osztályozás műveletét a következőkép csoportosíthatjuk.

1. Szilárd anyagot választunk el szilárd anyagtól :
a) alak szerint,
b) nagj^ság szerint.
c) fajsúly szerint,
d) mágnesesség szerint,
e) oldhatóság alapján.
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2. Szilárd anyagot választunk el folyékonytól
a) ülepítés,
b) sajtolás,
c) szűrés,
d) centrifugálás,
e) szárítás,
f) desztillálás műveletével.

3. Folyadékot folyadéktól: 
a) frakcionált desztillálás.

4. Folyadékot gázoktól. 
a) forralás.

Szilárd anyagok szétvá lasztása  : alak szerint.
Nagyobb mennyiségű labdacs kiválogatására vagy épmagvak 

közül a törmelékek eltávolítására (Secale cornutum, semen amyg- 
dalae stb.) az osztályozó szalag (85. ábra) a legalkalmasabb szerkezet.

85. ábra.

K ét hengerre kifeszített jutaszalagból áll a gép, melyet egy bizonyos 
sebességgel forgatunk a nyíl irányában. Ha már most püulákat 
adagolunk a szalag felső végére, iigy a szép gömbölyű tökéletes 
labdacsok vagy ép és kerek magvak, melyek gördülési sebessége 
nagyobb, m int a szalag felfelé haladása az jobboldali edénybe jutnak, 
a deformálódott labdacsok, vagy sérült magvak, melyek alakjuknál 
fogva nehezebben gördülnek a baloldali edénybe gördülnek.

O sztályozás nagyság szerint =  szltá lás.
Szitáiás. Ha egyforma lyukakkal bíró felületre külömböző nagyságú szem

cséket szórunk, akkor azok a darabok, amelyek kisebbek, mint a 
lyukak, átesnek, míg a nagyobb darabok fennmaradnak. A nagyobl>



szemcsék azonban elfödik a nyílásokat és ha újból adagolunk törme
léket a felületre, akkor még az apróbb darabok sem hullanak át.
Ilyenkor mozgatni szoktuk a felületet, hogy a nagyobb szemcsék a 
nyílásokról legördüljenek, amikor a kisebb szemcsék újból áteshet
nek. E zt a műveletet szitálásnak nevezzük. Fontos a szitálásnál, 
hogy a lehulló anyagot a szita alól mindig eltávolítsuk, nehogy 
nagyobb mennyiség szitálásánál, az apróbb szemcsék felhalmozó
dásával a munka megakadjon. Ezért szoktuk a szitát vagy felemelve 
rázogatni (ahol az anyag minősége ezt a szitálást megengedi), vagy 
ami jobb, ferdén tartani. Gömbölyű szemcséjű anyagok szitálása 
tökéletesen elvégezhető, de sok sarkú szemcsék elválasztása m ár csak 
megközelítőleg történhetik. A  munka jó eredménye szempontjából Szita. 
kívánatos, hogy a szita felületnyilásai egyenlóek legyenek, viszont a 
munka gyorsasága azt kívánja, hogy a szítafelület nagy legyen. Általá
ban egy szitafelülettel a törmeléket két nagyságcsoportra osztályoz
hatjuk. Úgy a nagyobb, m int a kisebb törmeléket újabb kisebb 
vagy nagyobb nyílású szitafelülettel újból két részére oszthatjuk.
Ezáltal egy egész szitarendszert kell szerkesztenünk a külömböző 
nyílásnagyságú (sűrűségű) szitákból, amelyek most m ár módot adnak 
arra, hogy valamely törmeléket vagy porfinomságot a szita lyuknagy
ságával, vagy ami ugyanaz, fonaltávolságával meghatározhassuk.

A III. magyar gyógyszerkönyv szitarendszerét a következő szitarend- 
sűrűségi szitaszövetekből állítja össze. szerek.

1. szám, melyben a lyukak átmérője 6 mm
2. » » » » )) 4 »
3. )) » » » )) 2 »
4. » 1 cm szövetben a szálak száma 10 (durva porokhoz)
5. » 1 » » » » » 25 (középfin. »
6. » .1 » » » » » 40 (finom »
Itlj megemlítendő, hogy nagyobb lyuktávolságú szitákat meg- Rosták, 

külömböztetésül a sűrűbbektől, rostáknak nevezzük. A szitáknál a 
fonalszámot úgy kell értelmezni, hogy 1 cm szövetben hány fonal fut

Az átszitált törmelék szemcséinek nagysága függ a szita lyukméretétől, 
de attól az erőtől is, amivel a szemcsét átesni kényszerítjük. Ezért pl. más lesz 
a finomsága annak a pornak, amit a szitán rázogatással szitálunk át, mint an
nak, amit kézzel esetleg átdörzsölünk. Az első esetben az anyagra kizárólag a 
nehézségi erő hat, míg az utóbbi esetben egy eleven erő is, aminek nagyságát 
tetszés szerint változtathatjuk. Sokszor a szitafelület rugalmas szövetein, 
keresztül sokkal nagyobb szemcsét kényszeríthetünk át, mint amekkora a nyí
lás. Ezen szitáló erőnek a fokozásával vagy csökkentésével a szitált anyag 
mennyiségét, illetőleg aszitateljestményét is meg lehet változtatni. Azonban 
bizonyos határon túl nem emelhetjük a szita teljesítményét, mert ha a felület
tel arányos teljesítményt túlhaladjuk, akkor éppen ellenkező eredményt fogunk 
elérni. így pl. ha egy szitát teljesen teletöltünk, akkor hiába dörzsöljük az anya
got, mégis igen kevés fog áthullani, mert az egyes szemcséknek nincs helyük, 
hogy egymás elől kitérjenek. Fontos gyakorlati értékű jelenség az is, hogy na
gyon ferdén tartott szitával nem lehet szitálni, mert ahelyett, hogy a szemcsék 
átesnének, a lejtős felület irányában lecsúsznak. Mérsékeltebb lejtésű szitafelüle 
len, lm azon a port lassan csúsztatjuk le. gyors szitálást végezhetünk. Külömbség,
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van azonban a vízszintesen mozgatott és a ferdén mozgatott szitafelület átszi
tált termékében, mert a vizszintes szitán m ind ig  finomabb anyag esik át, m in t a  
ferde felühten , amelyen már nagyobb szemcsék is a nyílás felé átfordulhatnak. 
Ezért a ferde felületen szitált porok durvábbak.

O sztályozás fajsúly szerint. (Ventillációs eljárás.)
Ha a levegőben egyenlő nagyságú, de külömböző fajsúlyú gömb

alakú testeket dobunk el ugyanazon sebességgel, a nehezebb faj
súlyú test nagyobb tömegénél fogva a levegő ellenállását jobban tudja 
legyőzni, m int a könnyebb test, tehát messzebbre repül. Ha pedig 
szabadon ejtjük le a testeket erős levegőáramhan, akkor a nagyobb faj
súlyú test hamarabb esik le, míg a kisebb fajsúlyú, amely a levegőáram
nak nehezebben tud ellenállni, később és nagyobb ívben hull az alapra 

t i s z t í t á s a .  ( 8 6 .  ábra). Ily módon most már levegőárammal (ventillációval) igen
könnyen osztályozni 

tudjuk a szilárd anyago
kat. Legegyszerűbb gya
korlati módja ez pl. a  
magvak (secala cornu- 
tum nak stb.) tisztításá
nak. Ezen drogok sok
szor nagyon szennyezett 
állapotban jönnek a ke
reskedelembe. Ha szeles 
időben megfelelő edény
ből lassan lefelé ejtjiik 
a szemeket, úgy a nehéz, 
egészséges szemek gyor
sabban lehullanak, míg 
hozzá keverődött más 

hullanak le.

8 6 . ábra.

a rovarrágott üres szemek, valamint 
könnyebb növényrészek a levegőárammal távolabb 
Ugyanezt érhetjük el fújtató szerkezettel, m int az a mezőgazda
ságban a magtisztító és egyszersmind rostálógépeknél van megvaló
sítva. A kén, amely különböző finomságban jön forgalomba, hason
lóan ventillációval lesz osztályozva és ezért a legfinomabb kénport ven- 

Aifa tillált kénnek is nevezzük. Ugyanez a fajsúlyszerinti osztályozás 
separator. jj^egy végbe a centrifuga dobjában is, amikor a forgócentrifugában a 

nagyobb fajsúlyú anyagok a dob kerületéhez simulnak, míg a kisebb 
fajsúlyú szemcsék a belsőfelületet borítják. Ugyanez az osztályozás 
képezi alapját a tej sűrű elválasztásának az alfaszeparátorral.

O sztályozás m ágnes seg ítség év e l.
A gyógyszerészi gyakorlatban ez a munkálat közvetlenül sohasem fordul 

elő, de az elvet felhasználjuk a tárcsás malmok és darálók megóvására. Ugyanis 
durva drogporok vagy magvak közé igen gyakran fémdarabok kerülnek, me
lyek, ha a darálóba jutnak, a tárcsák fogait, sőt magát a tárcsát is eltörik. Ezért 
az adagoló tölcsér és a tárcsajárat közé egy mágnest alk,almaznak, ami a fém 
darabokat az őrlendő anyagból magához rántja és így a törést megakadályozza
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O sztályozás oldhatóság szerint.

Sók keverékét egymástól szétválaszthatjuk, hogyha egy része 
vízben vagy valamely oldószerben oldható, míg másik része azokban 
oldhatatlan (calomel kimosása a szublimáttól, általában a csapadékok 
kimosása, az emplastrum diachylonból, a glicerin kimosása stb.). Ily 
módon az oldható alkatrészek kioldásával már a kétféleséget egy
mástól elválaszthatjuk. De sikerül az elválasztás akkor is, ha az 
egyik só kevésbé oldható az oldószerben, mint a másik. Ilyenkor a 
jobban oldódó só hamarabb feloldódik, míg a másik só legalább nagy
részben oldatlanul visszamarad (elromlott theobrominum-natrium 
salicilicum). Vannak esetek, mikor az egyik só hidegen jól oldódik, 
míg a többi alkotórészek csak meleg oldószerben oldódüak (extractum 
aloe készítés). Ezen elvek szerint dolgozimk akkor is, mikor tinkturá- 
kat és extraktum okat készítünk, ahol az oldószerekben oldható ható
anyagokat elválasztjuk az oldhatatlan növényi sejtanyagoktól.

Szilárd anyagok szétválasztása folyadékoktól.
Ü lepítés.

Ezen munkálatoknál az osztályozást víz vagy más folyadék 
segítségével végezzük, ami egyike a legolcsóbb és minden gép nélkül 
megoldható osztályozó módnak, de természetesen csak o tt használ
ható, ahol az anyag a vízbe vagy a használt folyadékba nem ol
dódik.

Az osztályozás a következő elv alapján történik. Hogyha a folyadék Az ülepe- 
és belehelyezett szilárd szemcsék között mozgást létesítünk, akkora külöm- dés gyor- 
böző fajsúlyú, de egyenlő nagyságú vagy egyforma fajsúlyú, de külömböző 
nagyságú szemcsék mozgását a folyadék külömbözőképpen befolyásolja. Ha 
egy vízzel töltött edényben egyenlő nagyságú, de külömböző fajsúlyú szem
cséket keverünk fel, akkor az örvénylés csillapultával a nagyobb fajsúlyú 
szemcsék gyorsabban ülepednek, mint a kisebb fajsúlyuak. Tehát az edény 
fenekén két réteg keletkezik, az alsó rétegben a nehezebb, a felső rétegben a 
könnyebb szemcsék helyezkednek el. Hasonló jelenség lép fel akkor is, ha 
egyenlő fajsúlyú, de külömböző nagyságú szemcsékkel végezünk kísérletet.
A nagyobb szemcsék gyorsabban ülepednek le és így az edény fenekén képződő 
alsó rétegben helyezkednek el. Ez a rétegződés csak akkor tökéletes, ha a 
szemcsék közelítőleg gömbalakúak és a víz elég magas oszlopban áll a szem
csék felett, valamint ha az egyenlő fajsúlyú szemcséknél ezek átmérője között 
elég nagy a külömbség. Az ülepedés jobban megérthető, ha ezen jelenség és 
a szabad esés között párhuzamot vonunk. H a  légüres térben hülömböző testeket Szabad
szabadon ejtünk, m inden test — tekintet nélkül fa jsúlyára  — egyforma sebességgel 
esik, mert m indegyikre ugyanaz a  nehézségi gyorsulás hat. Ha azonban vízbe 
ejtjük őket, akkor a gyorsulást csökkenti egyrészt a folyadékba merült testre 
ható felhajtó erő, másrészt a test és a víz között keletkezett súrlódási ellen
állás. A z  esés gyorsaságának csökkentése tehát a  testnek és a  folyadéknak a faj- A szilárd 
súlyától, a test nagyságától és alakjától is  függ. Az ülepedés alkalmával is a szemesék 
testek bizonyos sebességgel esnek. E z  alatt a sebesség alatt azt az utat értjük, m e
lyet bizonyos alakú, nagyságú és fa jsú lyú  szemcse adott fa jsú lyú  folyadékban, déklia.



mint maximális távolságot befut. Arra vonatkozólag, hogy a kiilömböző 
testek ülepedési sebessége mennyire különbözik egymástól, a gyakorlati 
életben számtalan példa található. A készítmények előállítása alkalmával 
tapasztalható, hogy pl. a vashydroxin-csapadék ha azt igen finom állapotban 
állítottuk elő, nehezen ülepedő (voluminozus) tömeget ad, míg töményebb 
oldatokkal dolgozva olyan csapadékot is állíthatmik elő, amely a kiválás 
pillanatában már nagy gyorsasággal ülepszik le. Szemcsekeverékeknél azonban 
azt is tapasztalhatjuk, hogy noha külömböző fajsúlyú és külömböző nagyságú 
anyagokból is áll a keverék, az ülepedés mégis egyformán történik. Erre egy 

Az együtt kivétel nélkül érvényes szabályt állítottak fel, mely szerint egij/üíí ülepednek 
szabálya olyan gömbölyű testek, melyeknek eggyel kisebbített fajsúlyúk és átmérőjüknek 

' ' szorzata állandó. Ennek az a gyakorlati értelme, hogy kis fajsúlyú, de nagy át
mérőjű szemcsék ugyanolyan gyorsasággal ülepednek, mint a kisebb átmérőjű, 
de nagyobb fajsúlyú szemcsék. Egy példa világítsa meg a szabályt ;

Együtt ülepednek : 1.5 mm átmérőjű 1.3 fajsúlyú szemcse egy
1.3 » i> 1.3.5 i> szemcsével, mert 
1.5 X 0.3 1.3 X 0.35.

Iszapolás. Ebből láthatjuk, hogy az együtt ülepedő különböző fajsúlyú és nagyságú
szemcséket ül építéssel egymástól elválasztani nem tudjuk, ezért egy más mód

szerhez kell folyamodni. Az
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_____  ' —   ̂ ülepítést hosszú vályúban vé-
----------—  ~ gezzük, amelyben a víz lassú

_ áramban folyik. Ebben az eset
--------------  .. J'.x. -___  ben is fennáll ugyan az együtt

------------------- --------------------------______ - ülepedés jelensége, de a na-
^  gyobb szemcsék a víz áramának 

—  folytán fellépő tolóerőnek kevésbé
- , . ----- - - — *  — —̂ ------  tudnak ellenállni —■ felületüknek

' ---- - -----  --------  nagysága miatt, —  mint a kisebb.
87. ábra. felületű szemcsék és így a na

gyobb, de könnyebb szemcsék ere
deti helyükről eltolódnak és távolabb ülepednek le, mint az apróbb, de nehezebb 
darabok (87. ábra). Ezt a műveletet már iszapolásnak hívjuk. Ily módon sikerül 
pl. a könnyű bolus albát a hozzákeveredett homoktól megtisztítani.

S zűrés.

Szülő- H a szilárd anyagokat folyadékoktól vagy szilárd anyagokat 
felületek, gázoktól valamely szűrőlemez segítségével elválasztunk : szűrést vég

zünk. A szűrés lényege tehát külömböző halmazállapotú testek 
elválasztása. Feltétele mindenkor olyan szűrőfelület, amelyen keresz
tü l a folyékony halmazállapotú testek átjutnak, míg a szilárd szem
csék a szűrőfelületen visszamaradnak. A legegyszerűbb szűrőfelület, 
amelyet a gyógyszertár laboratóriuma használ, a vászon, flanel, gyapot, 
aszbeszt, majd külömböző minőségű szűrőpapíros vagy ásványos 
rétegek, agyag- és porcellán-szűrők. A szűrőfelületek működése a 
porózus vagy likacsos anyagok azon tulajdonságán alapszik, hogy a 

Agyag- likacsos anyagok hajszálcsövei, a haj szálcső vesség ismert jelensége 
következtében, a folyadékokat felszívják. Ezért, ha nedves csapadékot 
porózus lemezre (máztalan égetett agyaglemez, cserép) kiterítünk, 

° úgy a csapadékban levő nedvességet az agyaglemez beszívja és a csa
padék kiszárad. Ha most ilyen likacsos lemezre, vászonra vagy szű-



Szűrés.

papírosra szilárd és folyékeny anyagok keverékét öntjük, úgy a ráön
tö tt  folyadék a folyadék magasságának megfelelő nyomás a la tt 
átfolyik, míg a szilárd szemcsék, melyek nagysága nagyobb, m int a 
szűrőfelület likacsai, a szűrőn maradnak. Ezen jelenségből, ismerve 
az ülepedés szabályait is, hamarosan rájövünk, hogy a szűrés csak 
bizonyos ideig folyhat a szűrőfelületen, m ert a szemcsék rárakódva 
a szűrőfelület likacsaira, elzárják azt a folyadéktól. Ezért a szűrés 
bármilyen felületen történik is, nyugodtan álló és különösen sok 
ülepedő szemcsét tartalmazó folyadéknál igen nehéz lesz és a szűrő
felület gyakori kicserélését vagy lemosását igényli. Különösen áll ez 
az eset, ha a szűrendő folyadékban nyálkás anyag van. A nyálka 
ugyanis a szűrőfelületet bevonva, összefüggő nyálkalemezt alkot, 
miáltal a szűrőlemezt teljesen elzárja. Kristályos szemcséket ta rta l
mazó folyadékok szűrése már gyorsan megy, m ert a szemcsék már 
alakjuknál fogva sem zárják el tökéletesen a nyílásokat s így ha 
lassabban is, de a szűrés tovább folyhat. Ha sok kristályos anyag van 
a  folyadékban, úgy a leülepedés folytán kristályréteget alkot a szűrő 
felületen, ami szinte kívánatos második szűrőréteget képez, a szűrést 
nem akadályozza: sőt tökéletesíti. A kristályos anyagoknak ezt a 
tulajdonságát fel is használjuk, mikor nehezen tisztuló, majdnem 
kolloid finomságú szuszpenziókat keU megszűrni, amelynek szemcséi 
a  szűrőpapíros lyukacsain átmennek, de kristályos szűrőrétegen 
(amelyet talkummal "szoktunk előállítani, m ert a talkum  egy oldó
szerben sem oldódik) tiszta szüredéket adnak.

Bármelyik szűrőréteget alkalmazzuk az em lítettek közül, az elv 
mindegyiknél ugyanaz. A szűrendő folyadék fizikai és kémiai tu laj
donságait mindenkor tekintetbe kell venni, ismerni kell annak szilárd 
anyagait s különösen ügyelni kell arra, hogy az alkalmazott szűrő 
anyaga, kémiai tekintetben is megfeleljen a szűrendő folyadéknak, 
így  pl. töménysavakat nem lehet vattán  szűrni, sem papíroson, 
töménylúgok hasonlóan elpusztítják a cellulose-szűrőanyagokat; 
ezek szűrésére üveggyapotot használunk.

Legegyszerűbb szűrő a vászon vagy flanel. Nagy hkacsain apró Vászon 
szemcsék könnyen átjutnak, míg voluminózus csapadékok fenn- ^szűSk! 
m aradnak és azon könnyen kimoshatók (vashidroxid, vasalbuminat, 
hydrargyrum prácipitatum  album, sulfur prácipitatum).

A gyapotszűrő már sűrűbb szövet. Különösen ha azt elég vastag 
rétegben alkalmazzuk, de azért nyálkás folyadékok, kolloidoldatok  ̂
könnyen átmennek rajta. E tulajdonsága révén alkalmas a digitális
főzet, liquor ferri albuminati, liquor ferri oxychlorati althea és lenmag
főzet szűrésére.

A szűrőpapíros leggyakoribb szűrőanyagunk. A legkülönbözőbb Szürő- 
minőségben készül. A minőség kritériuma mindig a likacsok nagy
sága, amivel mintegy összefügg a papiros vastagsága. Eossz minő
ségű szűrőpapirost használni nem lehet, m ert a likacsok egyenetlenek, 
a  papiros vékony és ham ar elszakad, hajlításnál könnyen eltörik.

Spergely Béla: Gyakorlati gyógyszerészet. 6
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papiros.
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Agyag- és 
poreelán- 
szürők.

A szűrés 
gyor

sítása. ábra.

A jó szűrőpapiros likacsain sem a nyálkás anyagok, 
sem koUoidoldatok nem mennek át.

Legsűrűbb szűrőfelületek az agyag- vagy por
celánszűrők, ahol a szűrőfelületet égetett agyag vagy 
máztalan porcelánlemez képezi. Ezen felületeken ke
resztül csak kis viszkozitású folyadékok szűrhetők és 
likacsaik oly finomak, hogy baktériumokkal fertőzött 
víz baktériummentesen szűrődik keresztül.

Az emKtett szűrőfelületek a legkülömböző módon 
szerkesztett szűrőkbe vannak 
alkalmazva, amelyeknek célja 
a szűrendő folyadékot és a  
szüredéket a legcélszerűbben 
összegyűjteni. A szűrés több
kevesebb időt vesz igénybe.
A hígabb folyadékok, különö

sen amelyekben a szilárd szemcsék nagyobbak, 
gyorsabban szűrődnek; a sűrűbb viszkózu

sabb folyadékok las
sabban folynak á t a

89. ábra.

90. ábra.

szűrőlikacsokon. A 
szűrés gyorsasága 

azonban nemcsak a 
folyadék milyenségé
től, hanem a szűrő
felület nagyságától és 
a nyomástól is függ, 
amellyel a folyadék a 
szűrőfelületre neheze
dik. A szűrőfelület 
nagyobbítását bordás szűrőkkel érhetjük el, 
részben azáltal, hogy a szűrőpapirost nem 
sima, hanem bordázott tölcsérbe helyezzük 
vagy pedig a szűrőpapirost magát hajtogat
juk oly módon, hogy bordázott legyen. Külö
nösen az utóbbi módszer vált be leginkább a  
gyógyszerészi gyakorlatban. A nyomás két 
tényezőből tevődik össze : a légnyomásból és 
a folyadékoszlop magasságából. A légnyomás 
nem játszik szerepet akkor, ha a szűrést oly 
módon végezzük, hogy a szűrőfelület alatt is 
levegő van, de ilyenkor a szűrést úgy gyor
síthatjuk, hogy a folyadékot magasan tö lt
jük  a szűrőre. Még gyorsabban szűrhetünk, 
ha nemcsak a folyadékoszlop nyomását, ha
nem a szűrleiből is hasonlóan oszlopot alaki-
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Taeuum-
szűr5k.

tünk, amelynek súlya szívóhatást gyakorol a szűrőre (88. ábra).
Ezen szűrőtölcséreknél a hurok arra szolgál, hogy a fölötte lévő cső 
teljesen megteljék folyadékkal és ezáltal annak súlya a szűrésnél 
számottevő legyen.

A  szűrés sebességét elősegíthetjük továbbá a légnyomás mester
séges emelésével is. Ez vagy úgy történhetik, hogy a szűrendő folya
dékfelületre megfelelő szivattyúval levegőt préselünk s ezzel mintegy 
átszorítjuk a folyadékot a szűrőn, vagy ami ugyanaz, a szűrőfelület 
alól szívatjuk ki a levegőt, hogy ezáltal közel egy légköri nyomással 
szorítjuk á t a szűrendő anyagot. Ilyenkor a nyomás már két ténye
zőből adódik össze, a levegő nyomásából és a folyadékoszlop magas
ságából. Az ilyen szűrőket vacuumszűrőknek (Nutsche) hívjuk. 
Legegyszerűbb kivitele, amikor erős fahi palackba a kétfuratú dugó 
egyik furatába szűrőtölcsért helyezünk és a 
másik furatába m eghajlított üvegcsövön át 
és gummitömlőn keresztül levegőt szívunk ki.
Az ilyen kis nutsche (89. ábra) kis mennyi
ségű folyadék átszűrésére való. Nagyobb 
mennyiségek szűrésére hasonló szerkezetű, 
de nagyobb dimenzió] ú levegőszivattyú 
(aspirátorral) összekötött szerkezeteket hasz
nálunk. Kisebb labotartórium i üzemek is 
berendezhetők vacuumszűrésre anélkül, hogy 
az nagyobb felszerelést kívánna. A 90. ábra 
m utat be ilyen szerkezetet, amely a szűrőn 
kívül két Deville-palackból áll. A szűrés 
kezdetén a felső palack vízzel van telve, az 
alsó palack üres. H a megindítjuk a víz lefo
lyását, úgy amilyen mértékben a víz nívója 
a felső üvegből csökken, olyan mértékben evakuálja ) a szűrő
palackot. Ha az egész vízmennyiség már lefolyt, úgy á palackokat 
felcseréljük. A tele üveg felkerül az emelvényre, az üres üveg ennek a 
helyébe és a szűrést folytathatjuk tovább. O tt, ahol nagyobb meny- 
nyiségű anyag leszűrésére van szükség, a nutschek alakja és szerkezete 
is a nagyobb tömegekhez alkalmazkodik (91. ábra). Ezek kőből vagy 
porcellánból készült nagy készülékek, amelyekből erőművi lég
szivattyúk szívják ki a levegőt. A gyógyszertári laboratóriumban 
erre ritkán van szükség.

Éppen így ritkán használja a gyógyszerész az ú. n. szüi'őprést is, amelyben Szürő- 
a folyadékot szívó-nyomó szivattyú segítségével szorítják át több egymás- prés. 
után kapcsolt szűrőfelületen. Ezen gépek teljesítménye igen nagy és a nagy
ipar mindennapos munkaeszköze.

6*
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Az oldás és az oldatok.
A folyadékok é s  oldatok tulajdonságai.

A folyadékok egynémely tulajdonságát könyvünk előző fejezeteiben már 
tárgyaltuk és most kizárólag azon munkálatok és készülékek ismertetésére 
szorítkozunk, melyek a gyógyszerészi gyakorlatban a folyadékok fizikai 
viselkedésének felhasználásával szoros összefüggésben vannak. Ezen eszközök 
ismertetése azonban nem történhetik meg anélkül, hogy a folyadékoknak és 
oldatoknak azon fizikai tulajdonságaival ne foglalkozzunk, amelyek éppen ezen

> a :........................ .......... pa::z::

z ir i:: ►.

2

91. ábra.

gyógyszerészi munkálatok elvégzésénél, a végbemenő folyamatok magyarázatát 
adják. Evégből különösen azon jelenségeket ismertetjük, amelyek a minden
napi gyógyszerészi gyakorlatban előfordulva, önként követelik az idevonatkozó 
fizikai ismereteket.

Kohéziós Ismert tény, hogy folyadékban az egyes részecskék egymást vonzzák, 
erő. Az egyik részecske a másikat és az összes szomszédos részecskét magához 

húzza. Ez a molekuláris erő, a kohézió, amely igen nagy erőkifejtés ugyan, de
csak kis távolságra hat. A víz
nél pl. a kohézió olyan nagy két 
részecske között, mintha ezeket 
80.000 cm magas higanyoszlop 
súlya szorítaná egymáshoz, 
ami közelítőleg egyenlő 10.000 
légköri nyomással. A higany
részecskék kohéziója még jóval 
nagyobb. Hogy ezt az erőt 
ábrázolva jobban megérthes
sük, tekintsük meg az itt közölt 
három rajzot (91. ábra). A raj-

■ zokon külömböző felületek
alatt folyadékot képzeljünk el, melyekben önkényesen vegyünk fel egy pontot, 
ami egy-egy részecskét ábrázol. Ha a felületek alatt egy m , n  síkot húzunk, 
úgy az első és harmadik rajzon azonnal feltűnik, hogy az a részecskékre a 
folyadék tömegéből ható erőt az első rajzon nagyobb tömeg tudja a felület 
felől egyensúlyozni, mint a harmadik rajzon, miért is kohézió a konkáv- 
felülettel bíró folyadékoknál kisebb, mint a konvex-felületeknél. Ha a kohézió
ból kiindulva továbbfigyeljük azokat a részecskéket, melyek a felülethez 
közelebb állnak, úgy azt kell tapasztalnunk, hogy minél inkább közeledik

egy részecske a felület felé, annál 
kisebb lesz a vonzóerő, ami a felület 
felé húzza, míg a felületen lévő ré
szecskékre kizárólag azon kohéziós 
erő hat, ami azt a síkban egymáshoz, 
továbbá a folyadék belsej efelé vonzza, 
(92. ábra.) így már világosan érthető, 
hogy a folyadék felületének meg-

92. ábra.
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nagyobbításához bizonyos erő kell, amely okvetlen nagyobb, mint a kohézió.
A zt a kohéziós erőt pedig, ami a felületen lévő folyadékrészecskéket összetartja. Felületi 
felükti feszültségnek nevezzük. A felületi feszültség a felületet mindig kisebbí
teni igyekszik, ezért van a magárahagyott folyadékoseppnek gömbalakja.
Ezt a jelenséget igen jól megfigyelhetjiik, ha egy zsíios üvegbe kevés vizet 
öntünk. A víz apró gömbökre hullik szét és külön-külön, cseppek alakjában 
marad meg az üveg alján.

A kohézió és a felületi feszültség mindig fajlagos, minden folyadéknál más 
és más : ezért a folyadékok keveredésének lehetőségét ez a két fajlagos állandó 
szabja meg. A gyógyszerészi gyakorlatban számtalan jelenség fordul elő, 
amit ezen két erő ismeretével értelmezhetünk.

A 93. ábrán a víz felületén egy csepp olaj úszik F, az, o pontra (termé
szetesen éppenúgy a csepp másik oldalának hasonló pontjaira is) a felületi 
feszültség hat, a folyadék és a levegő között o, l, a víz és a levegő között o, V 
a folyadék és a víz között o, w. Ennek a három erőnek kell nyugalmi helyzetbe 
hozni az o pontot. Az F  olaj fajsúlyánál fogva a vizen úszik. Az erőtényező 
közül az 0 , Zj-et ismerjük és tudjuk azt, hogy ez igen nagy és sokkal nagyobb 
mint az o, l, miért is az o részecskét balra fogja húzni. Természetesen ellerikező 
oldalon és minden oldalon a vízzel érintkező részecskékre ugyanakkora erő hat, 
úgyhogy a nagyobb felületi feszültséggel bíró víz tetején a kisebb felületi 
feszültséggel bíró olaj szétterül.

Ha tárgylemezre, amelyet éterrel gondosan letakarítottunk, vizet öntünk, 
úgy ez, az üveglemezen szétfolyik és azt vékony rétegben bevonja, mert az üveg 
és a víz között a kohézió nagyobb, mint a vízrészecskék között. Ha most egy 
csepp alkoholt cseppentünk a lemezre, akkor a víz felületi feszültsége az alkohol- 
cseppet minden oldal felé széthúzza, úgyhogy az alkohol helye száraz marad. 
Mikroszkópi preparátumok készítésénél mindig megfigyelhetjük ezt a jelen
séget.

Ha a tárgylemezt zsiradékkal bekenjük, úgy a reávitt vízcsepp már nem 
folyik szét, hanem gömbalakban marad épen úgy, mint a higany az üveg
lemezen. Ezt a jelenséget mindig láthatjuk, ha büreltáink a csapzsírtól, pipet
táink a száj zsiradékétól beszennyeződnek, mikor a büretta vagy a pipetta 
folyadéktartalma nem nedvesíti be egyformán a csövek falát, hanem azon apró 
cseppekben megmarad. Egész természetes, amint ezt már a mérés fejezetében 
ki is fejtettük, hogy az ilyen zsíros edényt mérésre nem használhatjuk.

Hasonlóan hat a vízcseppre valamilyen finom porral behintett üveglemez.
Például ha a tárgylemezt likopódiummal behintünk, úgy a lemezen a víz cseppalak- 
ban marad. Ha pedig síma felületrekevés likopódiumot szórmk, azt a felületi fe
szültség azonnal széjjelhúzza, úgy, mint imént az alkoholt. Érdekes azonban, ha 
egymással érintkező közegeket, melyeket fázisoknak is hívhatunk, megváltozta
tunk, úgy a felületi feszültségis megváltozik. így, ha pl. egy kis éterbe mártott 
gyapotpamattal közelítünk a likopodiumos vízfelülethez, a liokpodium az 
éteres gőzöktől szétfut, ami azt j elenti, hogy a víz felületi feszültsége ott, ahol 
éterrel vagy éteres gőzökkel érintkezik, csökken és a szomszédos vízhártya, 
mivel ez egy helyen megszakadt, összehúzódik és magával viszi a rajta szét
szórt likopodiumot. Ezt a megfigyelést azzal egészíthetjük ki, hogyha normál- 
cseppentővel bizonyos nagyságú és súlyú cseppeket cseppentünk olyan üvegbe, 
amelybe előbb étert vagy éteres folyadékot tettünk, úgyhogy az üvegben lévő 
levegő éterrel telített, akkor a cseppentőből az ét eres atmoszférában lehulló 
cseppek igen kicsin3 êk lesznek, mert a felületi feszültség csökkenésével a meg
maradt feszültség nem bír el olyan súlyt, mint amire a cseppentő normáhs- 
atmoszférában készítve volt.

Emulziók. Az elmondottakban megismertünk néhány olyan Emnisiök 
anyagot, melyek a felületi feszültséget csökkentik: ilyenek még 
ezeken kívül egynémely só oldata, kámfor, s általában mindazon 
anyagok, melyeknek felületi feszültsége kisebb a vízénél, illetve,
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amelyekben a molekuláris kohézió is kisebb. A feszültséget csökkentő 
anyagokat aktív anyagoknak nevezzük, melyeknek a gyógyszeré- 
szetben az emulziók készítésénél van igen nagy szerepük. Ha két 
egymásban nem oldódó folyadékot, pl. vizet és olajat jól összerázunk, 
az olaj apró cseppekre esik szét és egyenletesen oszlik el a vízben ; 
emulzió azonban nem tartós, m ert az olaj már néhány másodperc múlva 
nagyobb cseppekké egyesül és a felszínre száll, o tt szétterül és így a 
két folyadék ismét különválik. Ahhoz, hogy az emulzió tartós legyen, 
lehetőleg csekély fajsúlykülömbségen kívül főleg az a körülmény 
kívánatos, hogy a felületi feszültség a két folyadék érintkező felületén 
minél kisebb legyen. Minél finomabb ugyanis az eloszlás, annál 
nagyobb a két folyadék érintkezési felülete, így a felületi feszültség, 
amely ezen felületet kisebbíteni iparkodik, a cseppeknek újból való 
egyesülését idézi elő. Minél jobban sikerül a felületi feszültség csökken
tése, annál tartósabb az emulzió. Ez a hatása az úgynevezett emul- 
gens anyagoknak, gummiarabikumnak, szappannak, caragaheen nyál
kának, lúgoknak. Mindezen anyagoknak már kis mennyiségei a 
felületi feszültséget csökkentik és így tartós emulziókatszolgáltatnak. i)

Szuszfenzióh. Az emulgens anyagoknak segítségére jön a belső 
súrlódás is, amely a cseppek felszállását és egyesülését szintén aka
dályozza. Teljesen hasonló jelenség ez, midőn szilárd anyag van egy 
folyadékban eloszolva, úgyhogy a szilárd anyag, dacára a fajsúly- 
különbségnek, a folyadékban lebeg. A felületi feszültség és a belső 
súrlódás játszik i t t  is szerepet és így könnyen elképzelhető, hogy 
minél finomabbak a szemcsék, a felület annál nagyobb s így a súr
lódás is igen nagy lehet. Ezt az esetet az emulziókkal ellentétben, szusz- 
'penzióknak hívjuk. Ilyen szuszpenziót adnak pl. a bolus alba vagy 
carbo medicinális vízzel vagy bármely más folyadékkal, melyek 
azonban egy idő múlva a gravitációs erő hatására mégis szétválnak 
és a szilárd anyag leülepszik, mégpedig annál nehezebben és annál 
hosszabb idő alatt, minél apróbbak a szemcsék.

Soi. Kolloid-oldatok (sál). Ha a szilárd anyagot a folyadéJcban olyan
finoman oszlatjuk el, hogy annak szemcséit szabad szemmel nem lát- 

KoUoid- de ultramikroszkóppal (százezerszeres nagyítással) mégis kimutat- 
nag^lfga koUoid-oldatról ( sol) beszélünk. Ez a szuszpenziótól abban

külömbözik, hogy a szemcsék rendkívül kicsinyek, átlagos súlyuk 
pl. a fémkolloidoknál 1/1000000 mgr. Azonban ezen igen apró testek 
még mindig a molekulák százaiból állnak és a térfogatuk is olyan nagy, 
hogy a szűrőpapiros likacsain nem ju thatnak  keresztül. Innen van az, 
hogy kolloid-oldatokat, m int liquor ferri albuminati, liquor ferri 
oxychlorati szűrlézni nem lehet, m ert a sűrűbb szűrőpapiros likacsait 
eltömik. Ilyen kolloid-oldatot képeznek a fehérjék, a fémek bizo-

’ ) Rohrer magyarázata. A felületi feszültség csökkentését azonban úgy 
is lehet értelmezni, hogy az emulgens anyagok az olaj cseppeket egy finom 
hártyával vonják be, minek következtében nem érintkezve a yizzeí, a felületi 
feszültségek között előálló külömbség nem érvényesülhet.
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nyos körülmények között, ugyancsak a fémek egyes vízben oldhatat
lan vegyületei, m int a vashidroxid, vagy a vasszulfid stb. A kolloid
oldat áteső fényben tiszta, átlátszó, ráeső fényben zavarosnak lá t
szik és más színű, m int áteső fényben.

Valódi oldatok (solutio). Abban az esetben, ha a szilárd testele a 
folyadékban úgy oszlanak el, hogy molekuláris részekre esnek szét s ' 
ezen afró molekulák semmi nagyítással k i nem mutathatók, valódi 
oldatokról beszélünk. Pl. kálium bromid, nátrium  chlorid, magnesium 
sulfat s a többi oldatai.

A z oldatok sajátságai. Megismerkedve az oldatok lényegével, bennünket 
a gyógyszerészi gyakorlat szempontjából a két utóbbi, a  kolloid és a valódi 
oldatok igen közelről érdekelnek. Valódi oldatokat kristályosodó vegyűletek 
adnak, mint a sók s éppen ezért ezen jól oldódó anyagokat kristalloidoknak és a 
belőle készült oldatot pedig, solutiónak nevezzük. Hogy mennyi oldódik egyik- soliitio. 
másikból valamely oldószerben, az igen külömböző, mert az nemcsak az anyag 
oldódási képességétőll függ (ami anyagonként más és más), hanem a hőmér
séklettől, sőt a légnyomástól is. Ha tehát valamely só meghatározott meny- 
nyiségét oldószerrel leöntjük, úgy abból csak annyi fog oldatba menni, ameny- 
nyit az adott hőmérsékleten és légnyomás mellett az oldószer oldatba vinni 
képes. A felesleg oldatlanul marad. Az így előállt oldatok te líte tt oldatok.
Ha az olyan sónak telített oldatát, amely alacsonyabb hőmérsékleten kevésbé 
oldódik, erősen lehűtjük, abban az esetben, ha a só feleslege nem váUk ki az 
oldatból, az oldat túltelített. Az ilyen oldatból, ha azt megkeverjük vagy egy 
kristálydarabkát dobunk bele a só feleslege hirtelen kiválik, vagy ha a igen 
tömény volt az oldat, megmerevedik. Ezt a m űveletet beoltásnak nevezzük.

Érdekes jelenség a kristalloidok oldódásánál az, hogy bizonyos 
mennyiségű kristalloid oldásához bizonyos hőmérsékletre van szűk- ‘‘dls?” 
ség. így  pl. ha a salétromból 100 gr folyadékban 85 gr-ot kell felol
danunk, akkor ahhoz 50*' C hőmérsékletre van szükség. H a ezt a 
mennyiséget oldani akarjuk, úgy legelőször azt tapasztaljuk, hogy 
az oldat erősen lehűl és csak akkor, ha azt az oldatot 50°-ra melegít- oidasi 
jük, sikerül az egész sómennyiséget oldatba vinni. Azt a meleget tehát, hő. 
amit az oldattal közöltünk az oldás művelete alatt, az oldat felemésztette 
( oldási hő). H a már most ezt a meleget az oldat elveszíti azáltal, hogy 
a  környezetbe kisugározza, akkor a salétrom kikristályosodik. Tehát 
■ez esetben az oldás meleg felvétellel, a kristályosodás melegfejlődéssel 
jár. Azon sóknál, melyek úgy meleg, m int hideg vízben egyforma 
töménységgel oldódnak, m int pl. a konyhasó, kalórikus hatás nem 
észlelhető, azaz nem kell melegíteni az oldáskor, a kristályosodáskor 
pedig nem szabadul fel meleg. Vannak kristalloidok, melyeknek oldása
kor nagy hőfejlődést észlelünk, pl. a kálium-hidroxid, zink-klorid 
stb., ahol viszont bonyolultabb kémiai hatások idézik elő ezt a jelen
séget ; ezt azonban könyvünk szűk kereteiben nem tárgyalhatjuk.

A sóknak azt a tulajdonságát, hogy te líte tt oldataikból kristályok alak
jában kiválnak, felhasználhatjuk a sók szétválasztására is. íg y  pl. a melegen 
telített konyhasó és keserűsó oldatából a lehűléskor a magnézium szulfát k i
kristályosodik. Ezen példa megértésére összeállítjuk az em lített két só oldó
dási viszonyait.
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Keserűsóból 15®-on 100 rész vízben 70 rész oldódik.
i> 100“-on 100 » » 150 » »

Konyhasóból 15“-on 100 » » 36 » »
» 100“-on 100 » » 39 » »

A két só 100°-on te líte tt oldalát összekeverve 15"-ra lehűtjük az oldatot, 
úgy ásó  keverékből, ami 150 rész keserűsóból és 39 rész konyhasóból áll, olyan 
sókeverék kiristályosodik ki, amely már 80 rész keserűsóból és 3 rész konyhasóból 
áll. Tehát a kristályosodással, már a konyhasó nagyrészétől elválasztottuk 
a keserűsót. Tovább mehetünk. Újból oldjuk a legutóbb előállott kristályokat. 
Ebben az esetben már 50 rész 100“-os víz is elegendő az oldásra, amikor már 
a konyhasóból oly kevés lesz az oldatban, hogy a kikristályosodáskor teljes 
mennyiségében az oldatban marad, míg a keserűsó tisztán válik ki az oldatból. 
A sók ezen szétválasztási módját a gyógyszeriparban mindenütt alkalmazzák. 

Frakció- Másik módja a kristályosításnak a frakoionált vagy szakaszos kristályo-
tá lv o ítlr   ̂ műveletet a fenti példa alapján legjobban úgy értjük meg, ha

■ két olyan oldatot veszünk amelynek 100 részében 150 rész keserűsó
100 » 35 » konyhasó van 

oldva. Ebből az oldatkeyerékből ha 50“-ra lehűlni hagyjuk és ezen a hőmér
sékleten kristályosítjuk, tiszta keserűsó fog kiválni, mert 50“-on a konyhasóból 
36-98 rész oldódik 100 rész vízben s így ezen a hőmérsékleten még a telítettséget 
sem érte el a konyhasóoldat, minél fogva ez nem fog kikristályosodni. A további 
hűtésnél az oldatból olyan sókeveréket nyerünk mint az első esetben. Az 
ilyen szakaszokban végzett kristályosítást nevezzük frakoionált kristályo
sításnak, amellyel az elválasztást tökéletesen elvégezhetjük. '

Diffúzió, ozm otikus nyomás é s  dializálás.
A diffusio Ha az oldást minden mehanikai beavatkozás nélkül végezzük, úgy az 
sasivá lassan m e ^  végbe. Ha rézjóZic-kristályokra vizet öntünk, úgy a víz és a

“ ■ só között diffúzió áll elő, ami annját jelent, hogy a rézgálic-molekulák a gravi
tációval ellentétes irányban kell hogy felfelé törjenek, tehát egy munkát kell 
végezniök mindaddig, míg bizonyos idő múlva homogéntömeg lesz a két anyag
ból, vagyis a rézgálicnak fel kell oldódni. Ez a jelen esetben, ha a víz 1 m 
magasan állna a rézgálio-kristályok fölött, egypár évig tartana el. Ha azonban 
a folyadékot folytonosan keverjük, úgy a diffúzió gyorsabb, de így is pár napig 
eltarthat. Melegítéssel és kevergetéssel néhány óra alatt is végbemegy az 
oldódási folyamat. Két oldat között hasonló jelenség lép fel, pl. ha kálium 
hipermanganát-oldat fölé ügyesen vizet rétegzünk, úgy szemmel látható, 
hogy miképpen tör fel a hipermanganát-oldat a víz molekulái közé és egy 
bizonyos idő múlva anélkül, hogy mehanikusan összekevernénk, homogén lesz. 

A diífusio A diffúziót gyorsíthatjuk, ha az oldandó anyagot nem az edény alján, 
gyor- hanem a folyadék felszínén helyezzük el, vagy úgy, hogy annak porát a fo- 

sitasa. lyadék felszínére szórjuk, amikor az bizonyos súlymennyiséget a felületi fe
szültség folytán fenn tud tartani. (Argentum proteinicum oldása) vagy vászon 
vagy organtin-zaoskóba téve felfüggesztjük olymódon, hogy éppen csak a 
folyadék felső rétegében legyen az oldandó anyag. A diffúzió a gravitáció 
irányában oly gyors lesz, hogy azt semmiféle mehanikai keveréssel gyor
sítani nem keU.

Ha most végignézzük a felsorolt folyadékokat 
mint : emulzió

szuszpenzió 
kolloid-oldat =  sol 
kristalloid-oldat =  solutió

és meggondoljuk, hogy ezek egymástól, csak a berme oldott anyagok részees- 
kéinek nagyságában külömböznek, akkor érthetővé válik az, hogy bizonyos



Az oldás és aa oldatok 89

módszerekkel ezen folyadékokat még keverékekben is el tudjuk választani 
egymástól. Az emulziót és szuszpenziót centrifugával lehet szétválasztani, 
míg a sol és solutionál ez csak más alább ism ertetett jelenség figyelembe
vételével lehetséges.

Ismerjük a pergamentpapiros és az állati hártyák azon tulajdon- D ia iis is  

ságát, hogy oly finom likacsokkal bírnak, amelyek a kolloid-oldatok 
ultramikroszkópikus részecskéit nem engedik át, míg a kristalloidok 
sokkal kisebb molekuláit minden nehézség nélkül áteresztik. így, 
ha oly keveréket öntünk állati hártyára, amely kolloid- és kristalloid- 
ból áll, úgy a kristalloid átmegy a perga- 
menten, míg a kolloid visszamarad. E zt a 
tulajdonságát a pergamentnek és az állati 
hártyáknak felhasználjuk a gyógyszerészi 
gyakorlatban. A műveletet m agát dialízis
nek, az eszközt dializátornak nevezzük.
(94. ábra). A liquor ferri oxychloratinál 
például, amelyben, m int tudjuk, a kolloid
oldatban lévő vashidroxid mellett ammo- 
nium chlorid van, m int a reakció mellék
terméke a magyar gyógyszerkönyv a chlor 
ammoniumot kimosatja a csapadékból, 
de egyes külföldi, gyógyszerkönyvek dialí
zissel távolíttatják el azt. E zt a műveletet 
úgy kell végezni, hogy a dializálandó folya
dékot beleöntjük a dializátorba, ügyelve arra, hogy a folyadék csak 
vékony rétegben legyen a pergamentpapír fölött. A dializátort 
lepárolt vízzel te lt kádba á lH tjii olymódon, hogy a lepárolt víz 
szintje ne álljon magasabban a dializálandó folyadéknál. Néhány 
óra múlva a lepárolt vízbe a kristalloid átdifEundál vagy a vasoxy- 
chlorid (Liquor ferri oxychlorid) esetében az ammonium chlorid 

kerül a desztillált vízbe, am it salétromsavval 
és ezüstnitráttal a keletkezett fehér csapadék
ról felismerhetünk. Ezzel szemben a vörös színű 
vashidroxid kolloid-oldata a dializátorban m a
rad. H a a lepárolt vizet folytonosan cseréljük, 
eljutunk ahhoz a ponthoz, amikor a dializátor
ban csak a kolloidanyag marad vissza,^ míg a 

9 5 . á b r a .  kristalloid közelítőleg egész menynyiségében a 
pergamenten keresztül á tju t a vízbe. A folyadék 

mennyiségétől függ, hogy milyen dializátort használunk. Kismennyi- 
ségű folyadékoknál kis dimenziójú üvegkészülék is megfelel, de 
nagyobb mennyiségnél két szitakeret közé szorított pergament- 
dobokat használhatunk. (95. ábra.)

1 Dializálással a kristalloid- és kolloidanyagok elválasztása csak gya
korlati szempontból tökéletes, míg az abszolút elválasztás lehetőségéről köny
vünk szűk kereteiben nem tárgyalhatunk.

94. ábra.
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Semi-
perme-
abilis
hártya.

Hyen eljárással végezzük a többi dialízist is s így készülnek a forga
lomban lévő különböző dializátumok.

Ismerünk azonban olyan hártyát is (semipermeabUis-hártya), amely réz
szulfát és ferrociankálium oldatokkal állíthatmik elő egy agyagedény falában. 
Ennek a hártyának az a tulaCdonsága, hogy csak az oldószert engedi át , míg 
az oldatban lévő kristalloid-moleknlákat visszatartja. Ezen molekulák éppen 
úgy, m int zárt térben a gáz molekulái, folytonos mozgás közben az edény falához 
ütközve, mivel azon átjutni nem tudnak, bizonyos nyomást gyakorolnak az edény 
falára, illetőleg a szemipermeabilis hártyára. Ezt a nyomást ozmotikus-nyomásnak 
hívjuk, amely pontos fizikai készülékekkel meg is mérhető. Ezen mérésekből 
kitűnik, hogy az oldatok ozmotikus nyomására ugyanazon szabályok érvé
nyesek, mint a gázokra.

1. A z ozmotikus nyomás ugyanazon hőmérséklet mellett a koncentrációval 
arányosan növekszilc.

2. Ugyanazo?i koncentráció mellett a hőmérséklettel arányosan növekszik.
A z olyan oldatokat, melyek ozmotikus nyomása bizonyos hőmérsékleten

egyenlő; izoozmotikus, vagy izotónikus oldatoknak nevezzük. Hyen oldatok 
előállítása a gyógyszerészeiben nagy fontosságú, mert gyakran van szük

ségünk szubkután injekciók céljaira olyan oldatokra, me
lyek a vérrel izotónikusak, pl. fiziologilius konyhasó-oldat, 
amelynek ozmotikus nyomása éppen akkora mint a véré.

Ha az oldat koncentrációja következtében nagyobb 
ozmotikus nyomást mutat, mint a vér, úgy hipertónikus 
oldatról Szólunk. Az ilyen oldatok nagy erővel nyomulnak 
be az elősejtekbe s annak plazmáját, mivel a plazma
hártyákon nem hatolhatnak át, összeszorítják, összenyom
ják. Ennek következménye a plazmolízis. A plazmahártya 
ugyanis szemipermeabilis. (96. ábra.)

Ezzel ellentétben az olyan oldatot, amely a vér
nyomással szemben kisebb ozmotikus nyomással bír, hipo- 
tónikus oldatnak nevezzük. Ilyen oldatba fektetett élő
sejtek felduzzadnak annyira, amennyire csak a sejtfal 
nagyságától lehetséges és a sejttartalom töményebb oldata 
igyekszik a higabb hipotónikus oldatba átdiffundálni.

A kolloid-oldatoknak tulajdonképpen ozmotikus nyo
mása nincs. Ami kevés nyomás finom műszerekkel mégis 
mérhető, az minden valószínűség szerint a kolloid-molekula 
csoportoktól el nem választható kristalloidoktól ered.

Ezen előbb elmondott koncentrációval változó ozmotikus nyomás a gyógy
szerészi munkálatok között az extrokciónál, a tinkturák és extraktumok készítésénél, 
játszik legfontosabb szerepet. A növényi sejtek ismerete megtanított bennün
ket arra, hogy az élő protoplazmában a cytoplazma minden szemcsés vagy oldott, 
zárvánnyal érintkező felületen megsűrűsödött réteget alkot, ami hártyaszerűleg 
elhatárolja a cytoplazmát a külömböző és más fázisú anyagoktól. Az egyes zár
ványok tehát plasmahártyán keresztül érintkeznek, a cyto^Jazmával. Az 
egész sejtet pedig sejtfal veszi körül. A sejtfal-pektin és pektin-cellulóze ; szer- 
rkezetére nézve az állati hártyával, vagy a pergamentpapirossal hasonló fizikai 
tulajdonságokkal bír, ami átereszti a kristalloidokat, de nem engedi át a 
kolloidot. A plazmában pedig nemcsak a kristalloid és kolloid között áll fenn sok 
válaszfal, hanem a kristalloid és az oldószer között is semipermeabilis plazma
hártyák keletkeznek és ezek tisztán fizikai működésén alapszik a sejtben képző
dött tápanyag továbbvándorlása, vagy más sejtből átvett tápanyag felvétele. 
Ha a plasma él, úgy a semipermeabilis hártya működése folytán sem a kristalloi
dokat, még kevésbé a kolloidokat az eddig tanult fizikai szabályok tekintet
bevételével semmi módon sem lehet kioldani. Ez így is van, mert élőnövényt 
vízbe téve, abból a hatóanyagok ki nem oldhatók. Ez könnyen megérthető, ha 
tudjuk, hogy a sejtfalon keresztül a kristalloid átvándorolhat, míg a sejtfal

96. ábra.



Az oldás és az oldatok 91

közvetlen szomszédságában lévő plazmahártyán keresztül az oldószeren kívül 
más anyag seki, sebenem  juthat. H atehát élősejtettömény-kristalloid oldatba 
teszünk, akkor az oldat a sejtfalon keresztül átjutva a plazma hemipermeabiUs 
hártyájára nagy nyomást gyakorol és elválasztja a plazmát a sejtfaltól. Ezt a 
jelenséget már előbb leírtuk. Végeredményben a sejt kiszáradása is ugyanerre a 
pontra viszi a sejtet, mikor a víz elpárolog, a plazma kiszárad és elhal. Az 
elhalt sejt hártyáinak fizikai tulajdonságai teljesen megváltoznak. A sejtfal 
megmarad ugyan permeabilis hártyának, de a plazmahártyák elvesztik 
semipermeabilis tulajdonságukat s így a kristalloid sejttartalom közvetlenül 
a sejtfalon keresztül juthat ki az oldószerbe. Szárított drogjaink mind ilyen 
elhalt sejtekből álló növényrészek, melyekben a poritás alatt a szöveteket 
alaposan szétroncsolják a poritó-gépek. Ha valamely oldószerrel, vízzel vagy 
alkohollal érintkezik a drogpor, csakhamar megduzzad, mert az oldószer 
könnyedén bejuthat a sejtbe a sejtfalon keresztül. Az oldószernek nem állja 
útját sem a sejtfal, sem a plazmahártyák s így minden anyag, ami abban a 
bizonyos oldószerben oldható, a sejt belsejében oldatba megy (alkaloidák, 
glikozidák, cukor, növényi savak, festékanyagok stb .). Ezekkel szemben a 
kolloidális fehérjéket és egyéb kolloidanyagot feloldhatja ugyan az oldószer, 
de nem vonhatja ki, mert a sejtfalon keresztül az nem diffundálhat át. Ha 
alkoholos vagy vizes kivonatba mégis belejutnak ezek az anyagok, ez azzal 
magyarázható, hogy igen sok sejt annyira szétroncsolódik, hogy a sejtfalak 
is tönkremennek és az egész sejttartalom a kivonó folyadékba kerül.

Most nézzük azt, hogy a kivonás alkalmával milyen mennyisége Áztatás. 
ju that a kristalloid anyagnak az oldószerbe. Az áztatással történő 
kivonásnál a gyógyszerkönyvekben előírt idő a la tt a folyadék behatol 
a növényi szövetekbe s o tt feloldja az összes oldható sejttartalm at.
Tehát a sejtben koncentrált oldat van, míg a sejten kívül maga a 
kivonó folyadék. Az oldat ozmotikus nyomása igen nagy lévén, ' 
átdiffundál a sejtfalon. A diffusió mindaddig folyik, míg a belső 
folyadék koncentrációja eléri a külső folyadék koncentrációját.
I t t  tanuljuk meg azt, hog^ azt az időt, amely alatt bizonyos koncentrációjú 
oldat átjut a permeahilis hártyán a diffúzió sebességének nevezzük. 
Ilyenkor két izoozmotikus oldat áll elő. Az áztatásnál gyakorlatilag 
állapították meg azt az időt, ameddig az áztatást folytatni kell.
Az áztatással csak tökéletlen kivonást végzünk, m ert az oldható 
anyagoknak csak egyrésze került az oldatba, a másik része a sejtben 
m aradt, am it sajtolással tökéletesen eltávolítani sohasem lehet.

Lássuk a perkolációt: i t t  igaz, hogy a művelet kezdetén az alsóbb Perkoift- 
rétegek sejtjei ki vannak téve a tömény oldat hiperozmotikus hatása- 
nak, ami alatt azt értjük, hogy a perkolátor aljában a kivonó folyadék 
o ldott anyag koncentrációja nagyobb, m int a sejtekben lévő oldat 
koncentrációja, miért is a kivonó folyadék nagyobb ozmotikus 
nyomást gyakorol a sejtfalra (hiperozmozis), m int a sejtben lévő 
oldat és így ahelyett, hogy a perkolátor fenekén lévő anyagok kivonód- 
nának, a sejtekbe még oldottanyag diffundál be, így a sejttartalom  
koncentrációja növekszik. Eövid idő múlva mindig hígabb és 
hígabb folyadékkal érintkezik a kivonandó anyag és a diffúzió 
a  sejtekből kifelé az egész tömegben erősen megindul. Az az egyensúly, 
ami az áztatásnál a művelet végén előáll, i t t  soha be nem következhet, 
m ert a külső folyadék mindig higabb, m int a belső sejttartalom.
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A diffúzió és az ozmotikus nyomás ismerete megvilágítják 
azokat a szabályokat, melyeket a gyakorlati életben az extrakcióval 
kapcsolatban a gyógyszerkönyvek előírnak. Könnyű elgondolni, 
hogy gyorsütemben végzett perkoláció nem nyújthat kielégítő ered
ményt, m ert ahhoz, hogy a sejt belsejében lévő oldatok az oldó
szerbe átdiffundáljanak, idő kell és ezt az időt pontosan be kell tartani. 
Gyors perkoláció alkalmával, hogy a hatóanyagok teljes mennyi
ségükben kivonhatók legyenek, igen sok folyadékot kell használnunk, 
míg lassú perkolációval szükségtelenül sok időt pocsékolunk, m ert 
a d^iffuziót mesterségesen hátráltatjuk. Ezek megfontolásával váhk 
érthetővé az is, hogy m iért kell a kivonandó anyagot aprítani. Egész 
drogból is ki lehetne vonni az oldott anyagokat, de az oldószernek 
olyan nagy u ta t kellene megtenni a drog belseje felé, hogy a kivonás 
igen hosszú ideig tartana. Előbb ugyanis csak a felületet vonhatná 
ki a folyadék és mikor már a felület szöveteiben az oldószer egészen 
híg állapotban diffundál, lehet szó a töményebb oldatokat tartalm azó 
belső szövetek kivonásáról. Ezzel magyarázható, hogy az aprítás, 
vagy a porítás finomságát a drogok szövettani milyensége a sejtfal 
diffúzió képessége a sejttartalom  extraktív anyagainak tulajdonsága 
szabja meg. Olyan hatóanyagokat pedig, melyek oldhatatlan vagy 
kolloid alakban vannak a sejtekben, csak úgy vonhatunk ki, ha 
azokat kristalloidokká alakítjuk át. E zt a célt szolgálják a külömböző 
savas extrakciók, melyeknek típusa az extraktum  chinae fluidum, 
amikor a sav diffúziókra képes sókká alakítja a külömben nehezen 
extrahálható csersavas chinin alkaloidákat. Kristalloidokká á t nem 
alakítható kolloidok kivonása csak a sejtek tökéletes szétroncsolása 
ú tján  sikerül, amely úgy érhető el, hogy a kivonandó anyagot üveg
törmelékkel gépekben a legfinomabb porrá zúzzuk.

Az anya- Nem tartozik szorosan az oldatok fejezetébe, de i t t  tárgyalható 
(juzza™afa. némely anyagnak az a tulajdonsága, hogy folyadékokkal érintkezve 

megduzzad. Legjobb példa erre a zselatin, ami vízbe téve sok vizet 
vesz fel, valamint a kaucsuk, ami viszont benzinben és éterben visel
kedik hasonlóan. Ez a folyadékfelvétel néha olyan nagy határok 
között mozog, hogy az anyagnak sok százszorosát is elérheti. Ha 
most a zselatint melegitjük, vagy a megduzzadt kaucsukot tÓbb benzin
nel kevergetjük, úyy ezek homogén oldattá oldódnak fel, amely azonban 
csak sol lesz. A növényi sejt protoplazmája, amely tudvalevőleg 
sokféle fehérjevegyületből áll, ugyanilyen viselkedésű és mikor a 
perkoláció előkészítésénél a drogot előbb megnedvesítjük a kivonó- 
folyadékkal nem történik más, m int a kiszáradt plazma újból fel
duzzad anélkül, hogy oldatba menne. A plazma ezen vízfelvevő 
képességén alapulnak a növénybiológiának megkapóan szép 
jelenségei.
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A folyadékok áramlásán alapuló eszközök.
Ha egy edényből lyukon keresztül bizonyos térfogatú vizet bocsátunk ki A ki

es utána ugyanolyan térfogatú higanyt, azt tapasztaljuk, hogy a higany közel 
annyi idő alatt ömlik ki az edényből, mint a víz, noha annak fajsúlya 13-szor satóga. 
nagyobb a vízénél. Ez a tény azt bizonyítja, hogy a kiömlés gyorsaságát 
nem befolyásolja a folyadéh fajsúlya. Ugyanis a nagyobb fajsúlyú folyadékban 
a hidrosztatikai nyomás nagyobb ugyan, de ugyanezen arányban nagyobb a 
folyadék töm ege is, melyet mozgásba kell hozni. Ugyanazon folyadékmagasság 
mellett a kifolyás sebessége ugyanakkora akkor is, ha a nyílás nem az edény alján, 
hanem az oldalán van. A folyadék kísérletileg megállapítható kifolyási sebessége 
a valóságban, 60—-64%-a a számított értéknek, ami abban leli magyarázatát, 
hogy a kifolyó folyadéksugár keresztm etszete változó. Közvetlen a kifolyás 
alatt erősen megkeskenyedik, ami abból következik, hogy a folyadék belsejé
ben a nyílás felé törekvő folyadékrészek nemcsak függőleges irányban mozdul
nak el, hanem éppen gördülékenységüknél fogva a vízszintes irányban is, me
lyek éppoly erővel törnek oldalt a folyadékoszlop középpontja felé, mint a 
függőlegesen eső részek lefelé. (97. ábra.) Ennélfogva ennek a két erőnek egy 
eredője keletkezik, melynek következménye az, hogy megszűkül a folyadék
oszlop átmérőj e. Miután így a kiömlésre 
törekvő folyadékrészek között ellentett
erők lépnek fel, melyek egymás hatását ! / / /  
lerontják, az adott idő alatt a számított \A \  \'\ V / / / / / ' /  /^^ 
mennyiségnek csak egy része juthat át a ; ' \ ' \ /  
nyíláson. A kiömlő folyadékoszlop nem " 
marad sokáig egy zárt tömegben, hanem 
mint mindenkor megfigyelhető, cseppekké 
huUik szét. Ez szükségszerű következ
ménye annak, hogy külömböző folyadék- _______
részek külömböző időben hagyják el az 
edényt és a szabad esés törvényeit kö
vetve, folytonosan gyorsuló mozgással 97. ábra. 
esnek. Pld. két olyan részecskét véve
tekintetbe, melyek között 1 m : sec, kifolyási sebessége mellett 1 cm 
magasságkülönbség van, úgyhogy az első csepp 1/100 másodperccel hamarabb 
lép ki a nyíláson, 1 másodperc múlva, mikor sebességük a szabadesés folytán 
közelítőleg 11 m : sec. emelkedett az 1/100 másodperc külömbségnek 11 cm út- 
külömbség felel meg. A köztük lévő távolság ennélfogva 11 cm-re emelkedett.
Hyen mértékben kisebbedik a kiömlő sugár keresztmetszete, míg legvégül csep- 
pekre hxillik szét, mely cseppek a felületi feszültség folytán gömbalakban esnek.

A kiömlő sugár keresztmetszetének kisebbedése elmarad akkor, ha a ki
ömlő nyíláshoz egy rövid hengeralakú csődarabot illesztünk, amelynek falát 
a folyadék megnedvesíti. Ilyenkor a kiömlő folyadék mennyisége növekszik, 
mert a keresztmetszetnek a cső által előidézett növelése, mintegy szívóhatást 
gyakorol az edényben lévő folyadékra és a folyadék hidrosztatikai nyomását 
növeli. A folyadékok kiömlésének ez a megfigyelése képezi alapját a gyógyszer
tári tölcsér alakjának.

Azon folyadékok, melyek a tölcsér falát megnedvesítik, tehát a belső Viszko- 
kohéziójuk kisebb, mint a töleséranyag és a folyadék között fellépő kohéziós 
erő a tölcsér csövén vagy általában üvegcsöveken külömböző gyorsasággal 
mennek át. ü gy  kell elképzelnünk ugyanis, hogy ezen folyadékok a tölcsért 
előbb bevonják, illetőleg egy vékony folyadékréteg borítja be a tölcsér belső 
felületét, tekintet nélkül a tölcsér anyagára és az utána ömlő folyadék tömegére.
A tölcsért benedvesítő és az utána ömlő folyadékréteg között egy súrlódás lép 
fel, mely esetben a folyadékrétegek közötti belső súrlódás áll elő. A folyadék 
és a tölcsér között fennálló súrlódás azonban olyan nagy, hogy ott az elcsúszás 
gyakorlatilag elhanyagolható. A súrlódásnál tudnunk kell, hogy az egyenesen

m ii
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arányos a surlódó felületeh nagyságával és fordítva arányos a rétegek távolságával. 
Gyakorlati nyelven ez annyit tesz, m in t: szűk, hosszúcsövü tölcséren sürii folya
dékot átönteni n^m lehet, mert ott a belső súrlódás olyan nagy, hogy csak igen 
hosszú idő múlva menne át rajta az anyag. Ilyen folyadékokhoz rövid, széles- 
csövű tölcséreket kell használni, ahol a surlódó felület lehetőleg kicsi és a 
folyadékrétegek elég vastagok.

A gyógyszerészi gyakorlatnak ezt a törvényben foglalt megfigyeléseit 
használják fel a belső súrlódás, másnéven viszkozitási meghatározására. A& 
eszköz, amivel a viszkozitást mérjük, a viszkoziméter, ami lényegében nem 
más, mint egy edény, amelynek a meghatározott átmérőjű nyílásán az idő
egységben és adott hőmérsékleten a folyadékok külömböző mennyisége 
folyik át. így  meg lett határozva, hogy az

etil-éter viszkozitása 
víz »
glicerin »
ricinusolaj »

20° C-on 0.0023 
20  » 0.0100
20 » 11.—
20 » 40.—

Zsírok

amely számok azt a gyakorlatilag is ismert tényt igazolják, hogy a könnyen 
mozgó etil-éter kis viszkozitása folytán, szűk nyíláson is igen könnyen átmegy, 
míg a nagyviszkozitású ricinusolaj, bár fajsúlya sokkal kisebb, mint a gliceriné, 
ugyanazon nyíláson lassabban ömlik át mint a glicerin.

Mint látható, a folyadékok viszkozitása igen tág határok között változik, 
szűrése. Megváltozik továbbá ugyanazon anyag viszkozitása a hőmérséklet emelkedé

sével vagy csökkenésével, pl. a vazelint megolvasztva igen könnyen egy tö l
cséren keresztül is átönthetjük, míg ala
csonyabb hőmérsékleten viszltozitása olyan 
nagy ;lesz, hogy a tölcséren csak hosszú 
idő múlva menne át. A zsiradékok és olajok 
azon tulajdonságát, hogy magasabb hő
mérsékleten viszkozitásuk csökken, felhasz
náljuk a zsiradékok szűrésére, amikor még 
a szűrőpapiroson is keresztülhatol, míg a 
szennyezések a papiroson maradnak. Erre 
a célra olyan tölcséreket szerkesztettek, 
melyek kívülről melegíthetők, úgyhogy 
benne elhelyezett szűrőpapírban lévő zsiradék 
megolvad s egyúttal szürléződik is (98. ábra).

A gyógyszerészi laboratóriumban több 
olyan késziiléket használunk, amelyek a  
közlekedőedényekkel vannak összefüggés
ben. Hyen pl. a főzetek és forrázatok ké
szítésére szolgáló gőzkészülék, melynek 
keresztmetszetét és rajzát a 99. ábra mu
tatja. Itt jól látható, hogy a külső nagy 
víztartály, csak azt a célt szolgálja, hogy 
közvetlen a fűtőtest alatt igen kevés víz 
legyen, amit forralni kell s így gyorsan 
elérhető a gőzfejlesztés, míg az elpárolgó 
víz magából a tartályból pótlódik. Ugyan
ezen az elven alapszanak a vízfürdők 
vizének állandó nívón tartására szerkesz- 

98. ábra. te tt berendezések. Ez a közönséges víz-

Infundi- 
bnlum 
és gőz
fürdők.

 ̂ A viszkozitást fizikai kifejezésekkel úgy fogalmazhatjuk meg, hogy 
az az ellenállás, amelyet a testek egyes részecskéi kifejtenek a belső súrlódást elő
idéző erővel szemben.
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fürdőnél azért nagyon fontos, mert az elgőzölgő víz elvész és könnyen elő
fordulhat, hogy víz nélkül maradt vízfürdő tönkremegy a párologtatott anyag
gal együtt. A rajzon látható vízfürdő kisebb munkálatok elvégzésére vagy 
recepturaí célra használható, a víz
állást szabályozó készüléket magunk 
álít-juk össze. (100. ábra.) Erre a 
célra nagyon jól használható a 
Mariotte-palack ami nem más, mint 
egy 3— i  literes üveg egy oldalcsővel, 
az üveg felső nyílásában egy dugó 
van, melybe az üveg aljáig egy 
üvegcsövet tolhatunk, míg az oldal- 
csövet összekötjük egy vízfürdővel.
Ha a függőleges cső alsó vége mé
lyebben esik, mint a vízszintes cső 
külső vége, akkor víz nem folyhat 
ki a palackból. Mihelyt a függőleges 
csövet feljebb húzzuk, hogy a vége a 
vízszintes cső színtájába essék, a víz 
lassanként folyni kezd. A vízfolyást 
tehát a függőleges cső fel- és letolá- 
sával szabályozhatjuk. A palackot és 
a vízfürdőt olyan magasan helyez
zük el, hogy oldalcsöveik vízszintes 
irányba essenek. Azután a palack 
függőleges felét feljebb húzzuk, a für
dőbe ezáltal vizet bocsátunk, melynek 
magasságát a függőleges cső tolo
gatásával szabályozzuk. A fürdő vizé
nek felszíne mindig a függőleges cső alsó végével egyszínbe esik, a fürdőből 
pedig az elpárolgó víz a palackból önmagától pótlódik.  ̂ ,

Soha el ne feledjük azt, hogy az üveg- vagy porcellánedényt a vízfiu'dő 
karikájába csak abban az esetben tegyük bele, ha a karika az edénynél jóval 
nagyobb, mert tudott dolog az, hogy a hőmérséklettel a fém erősen kitágul 
s ez a tágulás, valamint a lehűlésnél való összehúzódás sokkal nagyobb a fém
nél, mint az üvegnél és a porcellánnál. Ha az üvegedény a meleg karikába 
szorosan beleillik és azt a fürdőről esetleg a karikával együtt vesszük le, a lehűlt

99. ábra.

/
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Ki
f e j

gáz-

és összehúzódott fémgyűrű az üveget össze- 
roppantja és áldozatul esik a benne lévő 
készítmény is.

A folyadékok áramlásán alapuló ké
szülékek közé tartozik még két gázfejlesztő
készülék, melyeket laboratóriumokban olyan 
esetkben célszerű alkalmazni, amikor állan
dóan bizonyos hidegen fejleszthető gázra 
van szükségünk. Pl. kénhidrogén (101. ábra).

Kip-készülék : Az ábrán látható ké
szülék középső gömbjébe azt a szilárd 
anyagot rakjuk, amelyből gázt akarunk 
fejleszteni, a felső gömb, amelynek nyúl
ványa a legalsó üvegtartály aljáig ér le, 
tölcsérjéül szolgál a gázfejlesztő folyadék
nak. A felső gömbbe öntött folyadék m eg
tölti az alsó tartályt, majd felfelé emelke
dik a középső gömbbe, ahol az anyaggal 
érintkezve, gázt fejleszt. Ha az oldalcsapot 
elzárjuk, akkor a fejlődő gáz nyomása 
mindig nagyobb lesz, miután ez nincs 
elvezetve, a folyadékot visszanyomja a 
felső tartályba. A gáznyomás itt a tanul
tak alapján meg is állapítható, ami egyenlő 
a levegőnyomás, hozzáadva a folyadék 
két nívókülömbségének megfelelő folyadék
oszlop nyomását. Ha a gázt az oldal- 
csövön elvezetjük, a nyomás csökken és 
a folyadék újból feltör a középső tartályba.

Teljesen hasonlóan működik a Deville- 
'palackokból összeállított gázfejlesztő, ahol 

a folyadékartó palackot magasabbra keU állítanunk, mint a gáz
fejlesztő üveget. Itt azonban a gáz nyomását is módunkban ^van 
szabályozni. Annál nagyobb nyomással ömlik ki a gáz a fejlesztőből, 
minél magasabbra állítjuk a folyadéktartó palackot. Ezért a nívókülömb- 
ségnek, hacsak nincs nagy nyomású gázra szükségünk, kicsinek kell leimi, 
nehogy a nagy gáznyomás a dugaszokat kivágja. Az eddig tárgyalt készü
lékek működéséhez a folyadékok helyzeti 
vagy statikai energiáját használtuk fel. Ezek
kel szemben vannak eszközeink, melyeknél a 
folyadék, leginkább a víz, dinamikai energiáját 
tudjuk hasznosítani.

V í z -  Leggyakrabban használt ilyen gép a víz
turbina. turbina, m elyet bármely vízvezetékkel össze 

lehet kötni. Céljuk a turbináknak az, hogy 
a rajtuk lévő hajtókerék segítségével bármely 
kisebb munkateljesítményű gépet hajthatunk.
Például nagyobb mennyiségű folyadékok be- 
párlásánál célszerű, sőt szükséges is, a párolgó 
folyadék folytonos keverése, hogy ezáltal a 

Az elpáro-felület megnagyobbítva, az elpárolgás is na- 
^logtatás gyobb legyen. A vízturbina könnyen össze,
” 'köthető egy egyszerű keverőszerkezcttel, amit

ez egyenletes ütemben hoz mozgásba. A 102-ik 
ábrán látható egy ilyen vízturbina, amely
nek szerkezete egy könnyen mozgó hajtó-

101. ábra.

kerékből áll, melyre kis kanalak vannak sze- 102. ábra.
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relve. A felső nyíláson át nyomul be a vízvezeték vize és hajtja a 
kanalat a vízsugár irányban előre. Könnyen elképzelhető, hogy a kerék for
gásba jön és annál gyorsabban forog, minél nagyobb a betörő vízsugár, illető
leg, minél nagyobb a vízvezeték nyomása. Ezért a szabályozás céljából a 
turbina felső nyílásánál kicserélhető külömböző átmérőjű csövek vannak, mely- 
lyel a víz mennyiségét szabályozhatjuk. A felszerelésnél arra kell különös figye
lemmel lenni, hogy a már egyszer elhasznált víz, azonnal kifolyhasson a készü
lékből, külömben a kanalak mozgásánál ellenállást fejt ki. A gyógyszertári 
turbinák nem nagy teljesítményűek, mert 2—3 atmoszféra nyomású vízveze
téknél 0.03—0.04 lóerőt fejtenek ki maximálisan, fordulatszámuk percenként 
1000—1400-ig. Ez azonban céljainknak fe lette  elegendő.

Légnyomáson alapuló eszközök.
Könyvünk előző fejezeteiben már tárgyaltuk, hogy 1 cni  ̂ felületre a Le¥egö- 

levegő megközelítőleg 1 kg-nyi nyomást gyakorol. Ezzel az 1 kg-nyi nyo- nyomás, 
mással 1 cm  ̂ átmérőjű, 76 cm magas higanyoszlop tart egyensúlyt, vagy 
ami ugyanaz, 10.3 m. magas vízoszlop. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy egy
11 m magas üvegcsőből, ha a levegőt kiszivattyúzzuk, a víz, amibe a cső 
alsó szabad vége ér, 10.3 m magasra fog felnyomulni. Bármilyen magas is 
legyen a cső, a vizet magasabbra felszívni nem lehet, mert a levegő 
nyomása csak ilyen magas vízoszlopot képes egyensúlyozni. Hasonlóan telik  
meg a fecskendő folyadékkal, ha a fecskendő végét folyadékba mártjuk és a 
dugattyút felhúzzuk. Azonban a fecskendő megtöltése nem fog sikerülni 
akkor, ha légüres térbe lévő folyadékkal kell ezt elvégezni, mert ott nincs 
légnyomás, ami a folyadékot benyomja. Ugyanez alapon telnek meg a 
hébérek és a pipetták is, ha a levegőt kiszívjuk.

A légnyomás igen elmésen használható ampullák töltésére. Ha egy üveg- Ampulla
tálba, (k) nyílásukkal lefelé, ampullákat (m) rakunk és az ampullák közé töltőgé[». 
oldatot öntünk, majd az egészet üvegbura alá tesszük (6), melyből a lev'egőt 
kiszivattyúzzuk, akkor az üres ampullákból a levegő eltávozik. És most, 
ha újból levegőt bocsátunk az üvegbura alá, a levegő benyomja a folya

dékot az üres ampullákba. Szabályozni is lehet az ampullák töltését oly
módon, hogy ugyancsak a bura alá teljesen megtöltött nyílásával lefelé for
dított ampullát teszünk és csak addig ritkítjuk a levegőt az a csapon 
keresztül, amíg a próbaampullából annyi folyadékot távolítunk el, mint 
amennj-it az egyes ampullákba tölteni akarunk. A folyadék steril betöltésé
ről úgy van gondoskodás, hogy a légbura alá egy steril üvegből g maga a 
légnyomás szorítja az oldatot. Ez a készülék azonban, bár elméletileg igen 
szép munkát végez, a gyakorlatban nem vált be. (103. ábra.)

Spergel Béla: Gyakorlati gjógyszerószet. 7
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SziTőcsö. ^  szívócső egy olyan meggörbített üveg vagy gummicső, melynek 
eyyik szára jóval hosszabb, mint a másik. (104. ábra.) Ha az Á  edényben 
folyadék van, melyet egy mélyebben fekvő B  edénybe akarunk 
átvinni anélkül, hogy az A edényt megmozdítanánk, ezt szivornyával 
legkényelmesebben elvégezhetjük. A szivornyát e célból teljesen 
megtöltjük folyadékkal, ujjunkkal befogjuk, míg ennek rövidebb 
végét a magasabban álló edény folyadékába m ártjuk. Ha ujjunkat 
a hosszabb cső végéről elvesszük, az A  folyadék a B  edénybe fog 
lefolyni. Ez a jelenség azon alapszik, hogy a cső magasabb pontján

lévő a keresztmetszetre jobbról kisebb nyomás hat, m int balról. 
Ugyanis a folyadékok felszínére ható légnyomás a p a  folyadékon 
á t  mindkét oldalról érvényesíti a hatását, melyből le kell vonni azt 
a hidrosztatikai nyomást, amelyet úgy a hosszabb, m int a rövidebb 
csőben lévő folyadékok gyakorolnak. Ez a levonandó nyomás a jobb
oldalon nagyobb, mivel a nagyobb m int a Aj, a még fenmaradó 
f —-̂ 2 pozitív nyomás kisebb, naint a baloldali f — Ebből  a két 
nyomásból származó külömbség az, ami a folyadéknak a B  edénybe 
való áram lását okozza. Teljesen analóg módon lehet a levegőnél 
nehezebb gázokat szivornyával magasabb edényből egy alacsonyabb 
edénybe átvinni. A szivornya működésénél azonban nemcsak a lég
nyomás az egyedüli erő, ami a szívást előidézi, hanem a kohézió is, 
ami a vízmolekulákat egy egésszé ta rtja  össze a cső hosszában. Erről 
akkor győződhetünk meg legjobban, ha a szivornyát az a pontban 
megfogva folyadékkal telve felemeljük, amikor a folyadék mindig 
a hosszabb csövön á t  teljes egészében kifolyik, míg a rövidebb száron 
levegő nyomul be a csőbe. Ennek a megfigyelésnek a kohésió nagy-



sága mellett leginkább a légüres térben van nagy bizonyító ereje, 
ahol a hidrosztatikai nyomásból kifolyólag mindkét cső tartalm ának 
külön-külön kellene kifolyni (kohézió nélkül). Legjobban hasonlít 
ez a meggörbült vízoszlop egy csigára vetett kötélhez, melynek egyik 
vége hosszabb és lelóg. A hosszabb rész természetes súlyánál fogva 
legöngyölíti a rövidebb kötélrészt.

A fecskendőhöz elvben hasonló szerkezetű a kéziszivattyú. Szerkezete Kézi 
ugyanaz, mint a szívókúté, ahol úgy a dugattyún, mint a szívóhenger beömlési szivattyú, 
nyilásán egy-egy felfelé mozgó, lefelé jólzáró, golyós szelep van. Ha a dugattyút 
felhúzzuk, folyadék nyomul a hengerbe, ami visszafolyni nem tud, mert a golyó 
elzárja a nyílást. Ha a dugattyút lenyomjuk, úgy a dugattyú szelepén át a 
folyadék a pumpa fölé préselődik, amit megint a golyó nem enged visszafolyni.
A legközelebbi dugattyú felhúzásánál a folyadék a szabadba jön, de ugyan
akkor a hengerbe újból folyadékot emel.

Légszivattyúk.
Ezen eszközök használata a modern gyógyszerészetben mindig nagyobb 

teret hódít, mert úgy az anyagok szárításánál, mint bepárologtatásánál és le
párlásánál a légszivattyú mindig gyakrabban érvényesül. Céljuk és rendel
tetésük szerint, külömböző alakban és elvek szerint épülnek, melyek közül 
különösen három típus van a gyógyszerészi laboratóriumokban elterjedve: 
dugattyús légszivattyú, folyadékos és Gaede-féle molekuláris légszivattyú.

_____________________ Légnyomáson alapuló eszközök 99

105. ábra.

A dugattyús légszivattyúk legtöbbször egy hengerből állanak D u g a tty ú s  

(5), melyben a henger falához jól oda simuló erősen olajozott s z iv a tty ú , 
dugattyú {F) jár. (105. ábra.) A dugattyú működése a középiskolai

7
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tanulmányokból már jól ismert, i t t  inkább azt kell megjegyeznünlc, 
hogy az egyszerű légszivattyúval gyakorlati szempontból elegendő 
légüres teret (vákuumot) lehet ugyan elérni, de a gép részei között 
nagyon meg van a lehetősége annak, hogy a külső levegőből valami 
újból a vakuumtérbe jusson. Ezen szivattyúkat külömben is kis 
területek, m int szárítószekrény légmentesítésére használjuk, vagy 
ha erőművel kapcsoljuk össze, úgy igen alkalmasak vákuum desz- 
tillátorhoz, vagy vakuumszárítóhoz. 

v íz 'iég  Könnyen kezelhetők és állandóan működhetnek a vízsugár- 
szivattyú. szivattyúk is, melyek hibája azonban az, hogy csak o tt használ

hatók, ahol erős nyomású vízvezeték áll 
rendelkezésre. A legrégibb és naég ma is 
m indenütt használt Bunsen-féle vízsugár- 

y  szivattyú (106. ábra) működése abban áll, 
hogy erős nyomás a la tt kiáramló vízsugár 
ragadja magával a levegőt az evakuálandó 
térből. Az eredeti Bunsen-féle készüléknél az 
a cső 10 méternél hosszabb volt, hogy 
a benne foglalt vízoszlop hidrosztatikai 
nyomása felülmúlja azt az egy atmoszféra, 
illetőleg 10 m magas vízoszlopnak megfelelő 
nyomást, mellyel a légköri levegő az esőcső 
alsó végére hat akkor, mikor a felfogó 
edényben a levegő nyomása már közel 
0-ára esik le. H a azonban a víz a 6-néi 
több légköri nyomással áramlik ki, m int a 
városi vízvezetékből és így a nyomásnak 
megfelelő kinetikai energiával halad az eső- 
csövön keresztül, akkor elegendő, ha az a 
cső néhány deciméter hosszúságú. A szivattyú 
a levegőt nagyon gyorsan eltávohtja, nyáron 
cca 20, télen cca 10 mm higanyoszlopnak 
megfelelő nyomásig, ami nem más, mint 
az evakuált térben lévő vízgőz nyomása 

az adott hőmérsékleten. Olyan térben, amelyben a szivattyúzás 
a la tt gőz keletkezik, tökéletes vákuumot nem lehet előállítani, 
m ert a folyadékból keletkező gőzöknek állandóan van bizonyos 
nyomásuk. így  ha a vakuumdesztillátorban a vakuuométer 700 mm-es 
vákuum ot m utat, ez annyit jelent, hogy a desztillátorban lévő gőzök 
annyi mm nyomást fejtenek ki, m int amennyi a 700 mm-nek és 
uralkodó légköri nyomásnak a külömbsége.

H a az esőcsövet, m int a rajzon kipontozva látjuk, egy erős falú 
üvegbe vezetjük, amelyből a beáramló vizet az oldalcsapon elbocsát
juk, de a csapot csak annyira nyitjuk ki, hogy az üvegben a csap 
fölött is egy-két ujjnyi magasságban folyadék álljon, akkor a víz
sugárból a magával ragadott levegő erős pezsgés közben felszabadul.

d

106. ábra.
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107. ábra.

majd egyenletes árammal egy oldalosövön á t e eltávozik. így  lehet 
a Bunsen-légszivattyút egyszer a lombik nélkül evakuálásra, máskor 
az üveggel összekapcsolva fujtatónak használni. Ez a vízlégszivattyú 
igen alkalmas arra, hogy kisebb dimenziójú vakuumdesztillátorokat 
evakuáljon.

A higanyszivattyúh működése ugyanazon elven alapul, mint a vizlég- Higany- 
Kzivattyúkké. Használatuk nehézkes s így a gyógyszerészi laboratóriumokban 
nem terjedt el, bár abszolút légüres tér érhető el velük, mert a gőznyomás, 
ami a vízsugárszivattyuknál nem kerülhető ki, itt elesik.

Abszolút légüres teret a Gaede-féle mo
lekuláris légszivattyúval (107. ábra) érhetünk 
el, amely mint neve is mutatja, a gázok, vagy 
gőzök molekuláit, szinte egyenként távolítja el 
az evakuálandó térből. Az eszköz lényege abban 
áll, hogy egy hüvelyben B  egy tömör fém
henger A  percenként 8000— 12000 fordulat
számot tesz. A hüvely és a forgó A  henger között 
alig több mint egytized mm-nyi távolság van.
A hüvely egyik részében azonban a belső felü
leten megszélesedik A és a forgásirány szerint 
előbb a szívónyílás a, majd a levegőt eltávolító
nyílás b van szerkesztve. A működés azon alap
szik, hogy a gázmolekulák mozgását a henger 
gyors forgása az ab irányba tereli s így a 
gázokat vagy gőzöket gyors áramba mintegy 
kihajtja az evakuálandó térből. Ez a lég
szivattyú, vagy körforgó légszivattyú csak erőműre alkalmazható 
másodperc alatt tökéletes vákuumot állít elő. A gyakorlatban ma kezd tért 
hódítani, de csak ott használható, ahol a desztillátumot felfogni nem kell, mert 
a gyors működés következtében annak lehetősége és felfogása komplikált 
berendezést követel.

Légritkított teret Por-
nemcsak az említett ..................... .......... ......-... .. ----- --------  ----------------  lasztö.
készülékkel, hanem a 
Gaede-szivattyúhoz ha
sonlóan működő 'porlasz
tó készülékkel is előállít
hatunk. (108. ábra.) Itt 
is a gázok áramlásán 
alapszik az a jelenség, 
hogy a pohárból vagy 
az üvegből a folyadékot 
apró cseppekre osztva 
szétszórhatjuk. Ugyanis 
analóg esettel állunk 
szemben, mint a folya
dékok áramlásánál. Ha 
akeskeny csőből gummi- 
labdával nagy erővel és 
sebességgel levegőt fúj
tatunk s ez a levegő a 
szabadba jut, akkor az 
a csőben lévő levegő 
áramlásának sebessége
a b térben annyival 108. ábra.

s pár
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csökken, amennyivel nagyobb a b keresztmetszete az a eső kereszt
metszeténél. A sebességnek ezen csökkenése negatív nyomást, azaz szívó
hatást idéz elő, aminek következménye az, hogy a d edényből a folyadék a c 
csőben emelkedni fog s amikor elérte az a magasságát, ott az erős levegő
árammal együtt cseppekre bontva szétporlik. így  működnek a permetezők, 
folyadékporlasztók, inhallátorok, amelyeknél nem a levegő, hanem a vízgőz 
áramlása az, amely az a edényben foglalt gyógyszert tartalmazó folyadékot 
a gőzáramban szétporlasztja.

A szűrlézésnél a csapadékok kimosásánál különösen jó! felhasználhatjuk 
a levegő nyomásának segítségét. Erre a célra kis mfcíiítmszíiVőí: (nutsehek) szol
gálnak, melyeket már a szűrlézés fejezetében leírtunk.

Sajtolás, sajtók, tablettagépek.
Sajtoláa Amikor külömböző anyagok keverékét nyomás segítségével térfogat

művelete. csökkentéssel alkatrészeire bontjuk, sajtolást végzünk. Ennek a műveletnek 
lényege az, hogy az anyagban térfogatcsökkentés áll be. Legtöbbször kis mér
tékben összenyomható anyagokat kezelünk, melyek gyakorlati szempontból 
összenyomhatatlanok, (oldatokkal és oldószerekkel átitatott növényi részek, 
csapadékok stb.) miért is, hogy az alkatrészek elválaszthatók legyenek, lika- 
csos falakat kell a présnél alkalmazni, hogy az egyik és pedig a folyékony 
alkotórész a térfogatcsökkentés következtében eltávozhassék.

Fajlagos Növényi anyagok, részben a sejtek nedvtartalma, részben a sejtfalak
ellenállás szívóssága szerint a sajtolással szemben külömböző ellenállást fejtenek ki. 
érö v e i” Ez az ellenállás fajlagos, vagyis függ az anyag minőségétől és szerkezetétől, 
szemben. íg y  pl. egy vízbe beáztatott gyapottömegből a vizet kisajtolni igen kis erővel 

lehet, de ugyanolyan tömegű és vízbe beáztatott kéregport (china, címet), 
csak a legnagyobb erővel sikerül a folyadék kis részétől is megszabadítani. 
Hogy a sajtolás az anyag egész tömegére kiterjedjen, asajtoló erőnek olyan 
nagynak kell lenni, hogy a sajtolás folytán az anyag belsejében keletkező  
feszültség nagyobb legyen a fajlagos ellenállásnál. Ha egy edényben folyadékot

tartunk nyomás alatt, akkor a folya
dék minden pontján olyan nyomás 
uralkodik, mint amilyent a sajtolás- 
sál, illetve a felülettel közöltünk. 
Nem így van azonban az aprított 
vagy nedvszegény száraz szemcsés 
anyagok összenyomásánál. Itt a szem
csék közti súrlódás a sajtoló erőt 
részben felemészti, úgyhogy az anyag 
belsejében ható nyomás nem lesz 
olyan nagy, mint közvetlenül a 
nyomófelület alatt.

A gyógyszerészi gyakorlatban 
az említett két esettípus igen sok
féle változatban jön elő, miért is az 
eszközök ezen munkaformákhoz alkal
mazkodnak. így  felosztjuk a gyógy
szerészi sajtókat.

1. Tinktura sajtók ; folyadékok
kal te lített növényrészek kiprése
lésére.

2. Tablettasajtók : szilárd szem
csés anyagok tömörítésére.

A két sajtótípus közül az elsőt 
csavarsajtónak is nevezzük, mert 
ennek legfontosabb alkotórésze a
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A csavar.

110. ábra.

csavar. Hogy a sajtó működését 
és a szükséges erő nagyságát meg
ismerhessük, tárgyaljuk előbb a 
csavar szerkezetét.

Ha a H  henger felületébe 
vésett csavarvonalat egy síkba 
lefejtve képzeljük, az egy olyan 
lejtőnek felel meg (109. ábra), 
melynek magassága egyenlő a 
osavarmenet magasságával, A-al.
A hossza l pedig annál jobban 
megközelíti 2 n r  értéket, minél 
alacsonyabbak a csavarmenetek 
és minél nagyobb a H  henger 
sugara, az r. (110. ábra.) Ez 
esetben a lejtőnél ismert képlet 
szerint p : q = h : 2 n r ,  azaz az eró
úgy aránylik a teherhez, mint a csavarmenet magassága a csavar kerületéhez. Ha A teher 
azonban a csavar fejére egy hosszú l kart erősítünk és az erőkifejtés az l kar az er6  

végén történik, úgy az arányok kedvezőbbek az erő szempontjából, m ert: csav*Sn4 t

^ ~  2  7 t l

ha a csavarmenet magassága 1  mm és a kar 1 0 0  mm, akkor

3-lá.lO O

ha a g =  3 kg, akkor az alacsonyabb csavarmenetnél p — 4-8 

ha a csavarmenet magassága 3 mm és a kar 100 mm, akkor

____
P - 2 .  3Í4.1Ö 0

ha a a g' =  3 kg, akkor a magasabb csavarmenetnél p  =  14-á,

ha tehát a csavarmenet magassága alacsony kis erővel, de kevesebb utat lehet a 
teherrel szemben megtenni, míg ha a csavarmenet magassága nagy, úgy nagyobb, 
erővel, de nagyobb utat is fut be a sajtoló felület. Ebből következtethető az is, 
hogy emberi erővel, de többszöri csavarfordulattal ugyanazt a sajtoló energiát 
érhetjük el hosszabb idő alatt, mint nagyobb gépi erővel kevesebb csavar
fordulattal rövidebb idő alatt. Ez a számítás azonban csak a geometriai viszo
nyokból leszűrt eredmény, ami a gyakorlatban még korrekciókra szorul.
Ugyanis az elméleti számítást igen befolyásolja az a súrlódás, ami a csavar és 
a csavarhüvely között fennáll.

Ha egy kis vízszintes deszkalapra súlydarabot helyezünk és a lapot a víz- surlödás. 
szintesből lassan, de mindig nagyobb szög alatt elfordítjuk, a súly bizonyos 
szögnagyságánál kezd a lapról lecsúszni. Ez a szög az adott súlyú tehernek a 
súrlódási szöge. Természetes, hogy sima felületek között ez a szög kisebb és 
változó aszerint, hogy milyen anyagból van a lap és a súly, mert más a súrló
dási szög fa és fa között, más fa és fém, valamint fém és fém között. D e egy és, 
ugyanazon anyagnál és súlynál a súrlódás legnagyobb akkor, ha az alap víz
szintes, illetőleg a súrlódi szög 0. Ha a tinktura préscsavarját, feltéve, hogy 
annak menetei igen alacsonyak (sűrűek), egy bizonyos magasságba felhúzva 
magára hagyjuk; úgy az mozdulatlan marad, holott a csavarhenger súlya 
egy bizonyos erővel lefelé igyekszik azt tolni. Itt a súrlódás, ami a csavar és a 
csavarhüvelye között fennáll, nagyobb, mint az az erő, m elyet az eszköz súlya
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Tiuk-
tura-
prés.

111. ábra.

kifejteni tud. Ha ugyanilyen sajtó nagyobb menettávolságú csavarját hasonló 
körülmények között figyeljük meg, azt tapasztaljuk, hogy a saját súlya alatt 
leszalad. Tehát a súrlódás ott a  legnagyobb, ahol a csavarmenet magassága kicsi 
és ott a legkisebb, ahol a csavarmenet magassága nagy.

A. sajMk Eszerint a  sajtók hatásfokát egyedül a geometriai viszonyokból kiszámítani 
hat&sloka. Uhet, illetőleg a kapott eredményhez hozzá kell venni a súrlódást, ami viszont 

a súrlódási szöggel, vagy ami ugyannz, a csavarmenet magasságával és a meg
terheléssel van arányban. A  geometriai hatásfok és a súrlódás összege az összes 
munka. Ha a hasznos munkát az összes munkával elosztjuk, úgy megkapjuk a 
valóságos hatásfokot. íg y  ha a hasznos munka 1  és az összes munka 2 , akkor a 
sajtolással végzett munkának fele lesz csak a sajtolás céljából felhasználva, 

míg a másik fele a súrlódással elveszett. Ennek 
elkerülése végett a csavarfelületét, és a hüvelyt síkos 
anyagokkal, olajokkal kell bekenni, hogy a súrlódást 
csökkentve, a munka legnagyobb részét a cél eléré
sére hasznosíthassuk.

A gyógyszertári sajtók is ezen az elven épülnek 
fel, és a munka szerint, amelyhez használjuk őket, 
különböző szerkezetűek. Növényi anyagok kiprése
léséhez leginkább sűrű csavarmenetű sajtókat alkalma
zunk. (111. ábra.) A nagyobb erő kifejtése céljából a 
csavar fejére hosszú kart szerelünk, ami az előbbi isme
retek alapján erősen emeli a hatásfokot. Az erő eme
lését azonban a végtelenségig nem lehet fokozni, mert 
ennek határt szab a készülék anyaga. Bizonyos erő 
kifejtésen túl vagy a csavar törik el, vagy a csavart 
tartó karok, vagy a kosár reped meg.

Nagyobb erőkifejtésre külön sajtók készülnek, 
melyeknek kosara nagyobb feszítőerőnek is ellen tud állani. Az egyszerű 
tinkturaprés szerkezeténél csak akkor tudnánk nagyobb hatásfokot elérni, 
ha mint leírtuk, egy aránytalanul hosszú kart alkalmaznánk a csavarfejre.

Ezt elkerülendő nagyobb ha
tásfokú sajtóknál az ú. n. 
diferenciál áttételt használják 
(1 1 2 . ábra). A présfej, eltérő- 
leg az egyszerű sajtóktól, úgy 
van megszerkesztve, hogy a 
csavaroszlopon egy futó fogas
kerék van alkalmazva, amibe 
a kar helyett egy emelőrend
szer kapaszkodik. A fogaskerék 
( Ipiozdulásával a csavar felfelé 
vagy lefelé mozog aszerint, 
hogy azt az óramutatóval, 
vagy annak haladási aránya 
ellenében forgatjuk. Nagyobb 
ellenállásnál igen nagy erő kel
lene a csavart körülforgatni és 
megtörténik rendesen az is, 
hogy az anyag belső feszült
sége olyan nagy lesz, hogy a 
csavart, ha azt valami szerke
zettel helyzetében nem szilár
dítjuk, ellenkező irányban, 
tehát felfelé mozdítaná el. 
Ezért a fogaskerékben ékek 
vannak elhelyezve, melyek112. ábra.



abban könnyen mozognak. A fogaskerék alatti fémlapban az ékek számának 
megfelelöeg eggyel több olyan nyílás van, mint a fogaskeréken, melybe ha egy 
ék éppen fölébe kerül, beleesik és megakasztja a sajtó csavarját a visszafelé 
mozgásban. Az ékek egyik oldala sima, a másik lejtős és így, ha tovább moz
gatjuk a prést, akkor az ék kicsúszik a nyílásból és ha erőnk ki is fogy 
tovább sajtolni, megállhatunk, mert egy másik ék esik abba a nyílásba, 
melyhez véletlenül ért. íg y  a sajtolás megint megállhat anélkül, hogy a 
visszahatás érvényesülne.

A másik berendezés a már említett emelőszerkezet, ami azt az erőt, amit a Diíeren- 
közönséges sajtónál kifejtünk, még hatványozva értékesíti. (113. ábra.) Az 
emelőnek egy fix pontja van a forgáspont. Az erő az emelőkar végén hat, 
amelyből egy kilincs közvetíti az erőt és kapaszkodik a fogaskerékbe. A kilincs 
által más irányban kifejtett erő nagyobb, mint a b pontban volt, még pedig
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annál nagyobb, minél inkább közeledik a kilincs és az emelő az egyeneshez. 
Az emelőnek geometriai megoldását a tabletta-sajtók szerkezeténél bővebben 
tárgyaljuk. A diferenciál-sa,]tónak tehát nemcsak az az előnye, hogy az erő
áttétel kedvezőbb, mint az egyszerű présnél, hanem hogy lassan haladhat 
a sajtó az ellenállás irányában anélkül, hogy a visszahatás a már egyszer 
elvégzett munkát megsemmisítené.

Hydraulikns sajtók. Igen nagy sajtoló nyomások előállítására a csavar
sajtók azért nem alkalmasak, mert nagy áttételeket kellett közbeiktatni. Ezek 
az erőáttevő-szerkezetek az emeltyűkarok csapjai, csavarok, fogaskerekek súr
lódási veszteségeik folytán a sajtolásnak a hatásfokát nagyon lerontották, úgy 
hogy a befektetett munkának legnagyobb részét hasznot nem hajtó munkára 
kellett fordítani.

A hydraulikus sajtónál ez mind elesik. Az erőt tetszésszerint sokszorosít
juk anélkül, hogy a munkaveszteség növekedne. Az erőnövelés azon alapszik, 
hogy a cseppfolyós testek nagy ellenállást fejtenek ki a térfogatváltozásokkal 
szemben ; nehezen nyomhatók össze. Az pedig, hogy a folyadékrészecskék rend
kívül gördülékenyek, magyarázza, hogy a folyadék belsejében lévő részecskék 
mindenütt egyforma nyomás alatt állnak, mert ha ez nem volna, úgy akkor 
éppen a gördülékenységnél fogva módja van a folyadékrészeknek a nyomás 
elől kitérni, amiből az is következik, hogy a folyadék csak akkor van egyensúly
ban, ha a minden oldalról rágyakorolt nyomás értéke ugyanaz. Ebből vezethető  
le a folyadékokra ható nyomás egyenletes terjedésének a törvénye.

Gyakorlatilag felhasználjuk a folyadékoknak ezt a tuíajdogságát a Bra- 
mah-féle hydraulikus sajtónál. Alapjában ez az eszköz oly közlekedő edény, 
melynek szélesebb és szűkebb szárában a folyadék egyforma magasságban van. 
Ha megfontoljuk, hogy a folyadék mindkét oszlopára ugyanaz a gravitációs erő 
hat és mégis a tömegektől és felülettől függetlenül mindkét edényben a folyadék 
magassága ugyanaz, könnyen érthetővé válik, hogyha mindkét edénybe egy 
dugattyút teszünk és a szűkebb edényben azt megterheljük, vagy egy erőkifej
téssel lenyomjuk {P 2), a másik dugattyú el fog mozdulni, még pedig az erővel 
ellentétes irányban. Hogy egyensúly álljon be, a másik dugattyút is meg kell 
terhelni, még pedig úgy, hogy annak felületegységére ugyanannyi erő jusson.
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B ram ali-
sa jtö .

mint a szűkebb edény dugattyújánál, 
mert hiszen a légnyomásnál a felület
egységre eső nyomás volt az, ami az 
egyensúl3rt fenntartotta (Pj). (114. ábra.) 
így  a szűkebb folyadékoszlop 1 0 0  cm  ̂
felületére gyakorolt 1 0  kg erőt a tágabb 
folyadékoszlop 1 0 0 0  om  ̂ felületén 1 0 0  kg 
súllyal lehet ellensúlyozni. Ha tehát 
az ilyen rendszerű sajtóknál egy igen 
szűk erőszárat és széles teherszárat 
alkalmazunk, akkor majdnem végtelen
ségig lehet fokozni az erőátvitelt.

A gyakorlatban ezen sajtó kivitele 
nem mindig a közlekedő edények alak

jára történik, de az elv mindig ugyanaz. A 115. ábrán a sajtótest alatt egy vas
tartály van. Erre a vastartályra épül fel egy közönséges csavarsajtó. A tartá
lyon három nyílás van, az egyik nyílásba egy csavarmenettel ellátott kis- 
átmérőjű dugattyú jár e, ami erős oszlopokkal van a tartályhoz kötve. A felső 
nyílásba egy felfelé mozgó nagyátmérőjű dugattyú van készítve, a, amely, ha

114. ábra.

115. ábra.

felfelé mozog, akkor a préskosarat tartalmával együtt felfelé szorítja. A har
madik nyílásba egy manómét er van erősítve, amely a folyadék az áiény falá- 

A B ra m a h -n a k  omj-ére gyakorolt nyomását mutatja. A sajtolást itt úgy kezdjük meg, 
keze- mint a tinkturaprésnél és mindaddig folytatjuk, míg emberi erő elegendő a saj

toláshoz. Amikor már a csavart tovább mozdítani nem tudjuk, a e dugattyút 
forgatjuk befelé, aminek következtében a nagy dugattyú is megindul felfelé, 
még pedig annyiszorta nagyobb erőkifejtéssel, ahányszor nagyobb a nagy



dugattyú felülete a kis dugattyú felületénél. Ezzel az eszközzel kis munkával 300 
atmoszféranyomást is elérhetünk, aminél nagyobb nyomásra szükségünk nincs.

Tabletta-gépek. A sajtók egy másik típusa a könyökemeltyűs sajtók, me
lyek működése már nem a lejtőn, hanem az emelőn alapul. Legegyszerűbb for
mája a 116. ábrán látható tablettaprés, ami különböző kivitelben reoepturai 
célra kis mennyiségű tabletta elő
állítására szolgál. A sajtolandó 
anyagot a hengeres tartályba he
lyezzük. a tartályban egy ponto
san illő dugattyú van, a minek 
szára forgathatólag a karra van 
erősítve. Az emeltyű az a pontban 
forog, az erő, nagysága a mérleg
nél tanult karviszonyok szerint 
egyenlő, az emelő erőkarjának 
forgatónyomatékával. Hogy a 
tablettára ennek az erőnek milyen 
sokszorossá jut, az függ a karok 
viszonyától, de füng a dugattyú
felület nagyságától. Ugyanazon
anyagra, ha abból kis tablettá- ’ '
kát sajtolunk, sokkal kisebb erő
kell, mint nagy tabletták készítéséhez. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk 
a súrlódást sem, amit ezen fejezet elején említettünk, ami szilárd szemcsés 
pnyagoknál igen sok erőt emészt fel. Ezért lapos tablettákat sokkal könnyebb 
eréselni, mint hengereket, pld. Cylindri sublimatit. Hogy ez a súrlódás mily 
arősen befolyásolja a tabletta tömörségét, az a hengeralakú tablettáknál jól 
megfigyelhető, mert a hengerkék felső fele igen kemény lehet, ugyanakkor, 
mikor az alsó fele szétmorzsolódik. Ilyenkor erősebb nyomást kell alkalmaz
nunk, hogy a tabletta egész tömegében kemény legyen. A jól sajtolt hengerké
ken is meglátszik a nyomáskülömbség, mert a felső rész fényesebb s ezért 
sötétebb színűnek tetszik, mint az alsó rész.

Nagyobb mennyiségű tabletták előállítására könyökemeltyűs sajtókatlehet 
használni. Ezen sajtók előnye, hogy az erőáttétel igen nagy, de a többi sajtó
val szemben az a hátránya, hogy csak kis térfogatváltozások előállítására alkal
mas. Tablettagépeknél ezen szerkezeti tulajdonságok különösen értékesíthetők.

1 2 0 -ik ábra igen jól szemlélteti a könyökemeltyű-sajtók erőviszonyait.
erőt az és a.̂  karokkal P^-re növeljük. Pj =  . Pj =  a Pjforgási nyoma-

téka, az a , karral a P j erő a P^ pontba is hat. Ez az erő a, A  B  pontra támasz
kodó a \  és â  karokra hatva két komponensre bomlik a P'j és P , erőkre, miután 
a 0 4  kar az A pontban fix a hatására és irányában elmozdulva a C forgó
ponttal az 0 4  kart a P 3  irányába tolja, ami viszont a vele forgó csuklával össze
kötött karon a P^ erővel lefelé hat. Az ábrán jól látható, hogy a P , erő ismét 
két komponensre bomlott, melyek közül a P^ erő pozitív munkát fejt ki, a P , 
erő elvesz, illetőleg a súrlódást fokozza. A karra szerelt dugattyú pedig a 8  
utat futja be az eUenállással szemben.^

 ̂Az erőátviteli viszonyok ismeretéhez még szükséges annak a szögnek az 
ismerete, amit az kar a karral alkot. Ha ismerjük ezt a szöget, úgy ismer
jük a P 4  erőt is, illetve a sajtoló erőt is.

P i =  P s- cos a =  i ’^ c t g a =  'í.?® " =  :??. J _  =  =
2 2 s in  « 2 tg  « 2 .  t g  a

=  P „ . — —̂ =  P . , vagyis, ha az a szög ki-
“ 2 t g «  a , tg  cc *

csiny, akkor a tga a < l-n é l s így a P 4  a Pj-nek nagymérték többszöröse lehet.

______________________Sajtolás, sajtók, tablettagépek ________________ 107
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Nagyobb gépeknél az emelőszerkezet részben fogaskerekekre, részben 
exeenterekre van szerkesztve, de ezek átmérője mindenkor az előbb leírt geo
metriai szabályok szerint van kiszámítva.

118-ik ábrán látható tablettagép iskolapéldája a könyökemeltyűs-sajtó- 
nak. A fogantyú előre és hátratolásával történik a préselés. Tehát az emelő 
egyik karja a geometriai ábra betűivel j elezve a fogantyú, a kar itt hiány-

117. ábra.

zik, mert a a közvetlenül kapcsolódik az ^-hez, amely viszont a dugattyútartó 
fflj-el van forgathatólag összekötve. Az karnak van egy a gép háta mögé nyúló 
nyúlványa, ami viszont az öntöltést végzi azzal, hogy a sajtoló asztalon futó 
töltőtölcsért, az ú. n. pipát, hol a gyűrű fölé tolja, amikor tölt, hol onnan el
húzza, amikor a dugattyú présel. Ez a kis kézisajtó a legideálisabb gép, amit 
erre a célra szerkeztettek.

Centrifugálás.
Centri- Ha a testet egyenletes sebeséggel adott tengely körül állandó forgásba

lugíilis és hozzuk, pl. fonalra erősített követ forgatunk, úgy a test tehetetlenségénél 
petáíis^erö fogva a körpályából érintő irányából kirepülni igyekszik. A z erő, amely ezen 

'érintőiránytól eltérve a testet tengelykörüli forgásra kényszeríti a centripetális erő. 
A centripetális-erő ellenében a test mégis a tangenciális-irány felé törekszik és 
így fellép a centripetális erőre a reakció, a centrifugális erő. Könnyen érthető, 
hogy csak abban az esetben beszélhetünk centrifugális erőről, ha van centri
petális erő kifejtés, mert egyik erő a másiknak egyenlő értékű ellenakciója. 
A körpályán repülő testnél a centripetális erőnek akkorának kell lenni, mint 
a centrifugálisnak, mert ha az előbbi kisebb mint az utóbbi, ami beáll akkor, 
ha a fonal elszakad, úgy a test a körpályáról a centrifugális erő hatására az 
érintő irányban kirepül.
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A centrifugális erőnek kimutatására és mérésére szolgáló és a közép- Centri- 
iskola anyagából jól ismert eszközök és kísérletek leírását mellőzve, itt csupán 
a gyógyszerészetben is nagyfontosságú gyakorlati alkalmazást említjük meg. '
Ha egy folyadékba apró szilárd részecskék szuszpendálva vannak, úgy a finom 
eloszlás következtében a súrlódás olyan nagy, hogy a leülepedés napokig is 
eltarthat. Ha azonban egy alkalmas szerkezetbe, centrifugába tesszük a szusz
penziót, pl. egy finom eloszlású csapadékot, úgy a leülepedés sokkal gyorsabb

118. ábra.

lesz. Az ülepedést ugyanis a részecskékre ható gravitáció idézi elő, ami tudva
levőleg a testek abszolút sűrűségével arányos és így kis fajsúlykülömbségű 
keverékeknél, ahol a súrlódás igen nagy akadálya a leülepedésnek, csak hosszú 
idő múlva történhetik meg. A centrifugáUs erő is egyformán hat úgy a folya
dékra, mint a benne szuszpendált anyagra, de a gravitáció okozta gyorsulás 
helyett, most a centrifugális gyorsulás fog szerepelni, ami egyenlő a mozgó 
test sebességének négyzete törve a rádiusszal, illetőleg azzal a távolsággal, 
ami a mozgó test és a forgás tengelye között fennáll. Eszerint, ha egy kis centri
fugába (119. ábra) egy szuszpenziót helyezünk és tudjuk azt, hogy gépünk 
percenként 2 0 0 0  fordulatszámot ér el, valamint azt, hogy a folyadéknak a 
tengelytől való távolsága 30 cm, akkor megállapíthatjuk először a körpálya 
kerületét: 2rn =  60 . «  cm =  188-4 cm, a mozgó test sebességét pedig meg
kapjuk, ha a fordulatszámot elosztjuk az egységül vett idővel sec-el és 
megszorozzuk a körpálya hosszával. Pl. 2000/60.188.4 cm =  33.33x188.4 =  
6279 cm. Ezen adatokból kiszámítjuk a centrifugális gyorsulást, amit meg
kapunk, ha a sebesség négyzetét elosztjuk a rádiusszal;
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A centri
fuga gya
korlati al
kalmazása.

62792: 30 =  1314194 om ; sec, 
ha a gravitáció okozta ülepedés 

981 cm : sec,
"gy

1314194 : 981 =  1338,
a kétezer fordulatszámmal szaladó és 
30 cmres sugarú centrifugában a 
szuszpenzió szemcséinek ülepedése 
1338-szor gyorsabb, mint a gravitáció 
esetében.

E példát szem előtt tartva, lás
suk azokat az előnyöket, melyeket a 
centrifugális erővel a gyógyszerészi 
gyakorlatban elérhetünk.

1. Nedvesség eltávolítása szi
lárd anyagokból pld. kristályokból.

2. Emulziók szétválasztása (egy
másban nem oldódó folyadékok ke
verékének szétválasztása).

3. Szuszpenziók szétválasztása 
(igen finom szemcséjü lebegő szi
lárd testek elválasztása a folyadé
koktól).

A nehézségi erő hatására vala
mely test felületére tapadt folyadék 
cseppecskéket egy lefelé ható erő 
igyekszik a felületről elválasztani. 
Hogy a felületről lecseppenhessen, a 
gravitációs erőnek nagyobbnak kell 
lenni, mint a cseppecske tapadásának. 
Akkor, ha a tapadás olyan nagy, 
hogy a nehézségi erő nem elegendő, 
a lecseppenéshez valamilyen gyorsu
lást kell hozzáadnunk. Pl. a törül- 

közés előtt kezeink megrázásával leröpítjük a rátapadt vízcseppet. Ugyan
ezt érhetjük el centrifugálással, mikor a forgatással a gravitációhoz egy foly
tonosan működő gyorsulás a centrifugális erő gyorsulása is hozzájárul. Ily 
módon a sók szárítására alkalmazott gépek úgy vannak szerkesztve, hogy a 
szilárd só a centrifugában visszamaradjon, míg a folyadék a likacsos dobon 
keresztül a forgatás következtében eltávozhasson.

A oentri- A centrifugának főbb részeit képezik : egy lapos henger (dob), ami leg-
résfei. i>ikább rézből van készítve és az oldala lyukasztott. Ez egy tengelyre van 

’ erősítve, amely tengely a centrifugaváz alsó és felső részén a csapágyakban 
forog. A forgatás a faajtókkal fogaskerékáttétellel történik. A henger felül 
nyitott, ott töltjük meg a centrifugálandó anyaggal, a folyadék pedig, amely 
a kristályokról vagy bármely más anyagról lecsöpög a centrifugaváz egy 
nyílásán eltávozhatik és ott össze is gyüjthetjük. A forgássebességet igen 
lassan szabad fokozni, hogy az anyag egyenletesen helyezkedjen el a dob falán. 
Ha valamely oldalon a terhelés nagyobb, úgy forgás közben a tengely igen 
nagy feszülésnek van kitéve, aminek következménye egyrészt, hogy a tengely 
meggörbül, vagy a gép el is törhetik, ami nagy sebességű forgás esetében nagy 
veszedelmet okozhat (1 2 0 . ábra.)

Kísérjük figyelemmel az anyag felszínét a nyugalomban lévő centri
fugában és a felszín megváltozását a forgó gépben. (121. ábra.) Látni fogjuk, 
hogy az álló dobban az anyag vízszintesen helyezkedik el, míg a forgássebesség 
fokozásával mindinkább a dob oldalfala felé húzódik s azon szinte felkúszik.

119. ábra.
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léüísó'dob

(teísö ílob

1 2 u. ábra.

és a felület parabolát alkot. Ha a centrifuga elérte a legnagyobb forgássebes
séget, úgy annak közepe teljesen kitisztul és az anyag a centrifuga falához 
tapad, sőt ha a dob felsőrésze nem volna befelé hajtva, mint az az ábrán látható, 
úgy az anyag a centrifugából kicsapódna.

1 é l i

-  =

Ez a jelenség önként veti fel a kérdést, hogy mennyi anyag az, amit A centri- 
egy gépbe bele szabad tenni és milyen nagy az a gyorsaság, amit egy gép elbír.
Ugyanis a bevezetésben felhozott példákból nyilvánvalóvá válik, hogy ke- ‘ 
vesebb anyag nagyobb gyorsasággal forgatva ugyanazt a  centrifugális erőt 
fejti ki, mint nagyobb mennyiségű anyag kisebb forgási sebesség mellett.
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Ha'már most nagy tömegeket nagy forgássebeséggel forgatunk, úgy a centri
fugális erő oly magasra fokozódik, hogy a gép anyaga annak ellenállni nem tud, 
a dob szétpattan és az erő nagyságának megfelelően nagy pusztítást visz 
véghez a környezetben. Ezért a centrifugák külső burkolatának igen erősnek

kell lenni, hogy egy esetleges géptörés alkal
mával a romboló hatást felfogni, vagy legalább 
is csökkenteni tudja. A maximális mennyiség 
'pedig ami a dobba tehető, minden gépnél megvan 
határozva s úgy ezt, mint a fordulatszámot ponto
san he kell tartanunk. Emulziók, vagy szusz
penziók szétválasztására az átlyukasztott dob
bal ellátott gépek nem használhatók erre a 
célra, ha kiset)b mennyiségről van szó a 
119. ábrán közölt szerkezet a legalkalmasabb, 
nagyobb mennyiségű folyadékoknál a te j
üzemekben használt alfaszeparátor tipúsú 
gépek használatosak, amelyek azonban a ki
sebb gyógyszertári gyakorlatban nem nyernek 
alkalmazást. A oentrifugálás alatt a centri
fuga dobjában a szilárd anyag bizonyos réte
gekben helyezkedik el, mert a dob falához a 
legnagyobb fajsúlyú tömegek simulnak, míg 
a legbelső réteget a kisebb fajsúlyú anyagok 
képezik. Ezen elrendeződés a centrifugális gyor
sulásnak az abszolút sűrűséghez való viszonyával 
magyarázható. A gyógyszertár laboratóriumának 

1 2 2 . ábra. legmegfelelőbb gépet a 1 2 2 . ábra mutat b?.

Hőforrások.
A vegytanból ismeretes, hogy a kémiai energia átalakulhat hővé, amely 

majdnem minden esetben észlelhető, mikor két test egymással kémiailag 
egyesül. Az ilyen hófejlődéssel járó folyamatokat exotermikus realccióknak hívjuk, 
ellentétben az endotermikus változásokkal, mikor a reakciót lehűlés kíséri. Az 
exotermikus kémiai reakciókat, melyeknek legfontosabb csoportja az oxidáció, 
felhasználjuk mindenütt, ahol hőfejlesztésre van szükségünk. Ismerjük az oxi- 

Lassú dációs reakciók közül a gyors és a lassú égést, melyek közül az előbbi köze- 
égés. lebbről érdekel bennünket. Ezt a jelenséget úgy érhetjük el, ha oxigénnel már 

közönségess hőmérsékleten —  de igen hosszú idő alatt — egyesülő anyagokat 
egyszerre magasabb hőmérsékletre hevítünk vagy meggyújtjuk azokat, amikor 
ez az egyesülés gyorsan megy végbe. Ha ez a reakció egy pillanat alatt történik. 

Gyors égés akkor robbanás áll elő, ha lassabban, akkor égés. Benzin, világító gáz, alkohol 
robbanása, alkalmas készülékekben meggyújtva nyugodt lánggal égnek éppenúgy, mint 

a szén, fa vagy más organikus anyag. Az éghető anyagokat megkülönböztetjük 
aszerint, hogy milyen hőmérsékleten gyulladnak meg, illetőleg, hogy milyen 
magasan fekszik a lobbanásfokuk. A benzin lobbanásfoka igen alacsony, ezért 
mint fűtőanyagot igen veszedelmesnek tartjuk, az alkohol már magasabb 
hőmérsékleten gyullad meg, a petróleum és az olaj még magasabban, majd a 
fa és a szén lobbanási foka az említettek között a legmagasabban fekszik. 
Külömbséget teszünk az anyagok között aszerint is, hogy milyen hőmennyiséget 
képesek égés közben fejleszteni. Ez a hőmennyiség pontosan kalóriákban mér
hető és kifejezhető, melynek ismerete gazdasági tekintetben is igen fontos a 
gyógysz erésznek.

A gyógyszertár laboratóriumának legegyszerűbb hőforrása a direkt 
fával vagy szénnel fűthető különböző főzöasztalok, melyeknek vaslemezére 
vízfürdők és egyéb főzőedények könnyen elhelyezhetők. Tekintve azt a nagy 
fűtőanyagpazarlást, ami ezekkel a kályhákkal jár, ma már nem igen hasz-
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nálják. Egy alakja azonban a szélkályha, még ma is mindenütt megvan, mert Szél- 
a levegővel táplált s ha kell fújtatott faszén hőmérsékletét pl. a magnesium 
oxidatum készítésénél alig lehet olcsóbban és jobban elérni. Ez egy közönséges 
vasbádogkatlan, melynek rostélyára faszenet teszünk és ebbe ágyazzuk bele 
a cserépedényt tartalmával együtt, amit hevíteni akarunk. A rostélynál 
gyújtjuk meg a szenet, az izzás magától terjed tova. Az alsó ajtónak a kinyi
tásával vagy becsukásával szabályozzuk az égés gyorsaságát és a hőmérsék
letet. Magnézium-karbonátnak vagy cink-karbonátnak oxiddá való égetéséhez 
használjuk, míg főzéshez vagy e ^ é b  gyógyszertári munkálatoknál nem nyer 
alkalmazást. Ha levegővel fújtatjuk, úgy 1500“ C-t is elérhetünk vele.

Kisebb mennyiségek főzésére vagy melegítésére Gázégők,
általában gázégőket használunk, melyek közül a leg
kényelmesebb és legolcsóbb a világítógáz. Ahol világító
gáz nincs, ott alkohol vagy benzin-gázlámpával érhetjük 
el ugyanazt a célt. Legcélszerűbb a főzéshez a közönsé
ges _Bttra«eJi-lámpa. (123. ábra.)^ A lámpa egy egyszerű 
csőből áll, melybe a világító gáz ömlik, a két oldalán 
lévő nyíláson pedig levegő keveredik a beömlő gázhoz.
A levegőnyüások fölött forgatható gyűrűvel a beáramló 
levegő mennyisége szabályozható. Használatba vételkor 
a gyűrűt előbb úgy fordítjuk, hogy a lámpán lévő kerek 
njSásokat födje. Ebben az állásban a gáz sárga lánggal 
ég, lángja erősen kormoz, hőmérséklete alacsony, ezért 
hevítésre nem használható. Ha a gyűrűt úgy fordítjuk, 
hogy a nyílások szembe essenek, amikor levegő áramlik be 
a lámpába, a gázzal összekeveredik, a láng kék és magas 
hőmérsékletű lesz. Ha nagyon sok levegő ömlik a gáz 
közé, úgy az zúgva nyugtdanul ég, sokszor pedig egy 
pattanással elalszik és becsapa lámpa fenekére, ahol a gáz 
kiömlő nyílása van s ott a gáz ég. A láng visszacsapása tehát onnan származik, 
hogy a iW pában sok a levegő és kev& a gáz. Ezen a bajon úgy segíthetünk, 
hogy a gázlámpa hengerét leosavarjuk és a gáz kiömlő nyílását finom árral 
annyira tágítjuk, hogy a lámpa rendszeresen működjék, ha pedig így rajta 
javítani nem lehetne, akkor a levegő áramlását a gyűrű nyílásával szabályozzuk 
úgy, hogy a gyűrűt annyira fordítjuk visszafelé, hogy a gáz csendesen és szín
telen lánggal égjen. Egy jó Bunsen-lámpa, ha a levegőnyílásokat teljesen  
kinyitj uk, hosszú, nyugodt kék lánggal ég.

A Íítjise/i-lámpához beszerezhető többféle é g ő : gonibégő, melynek apró 
lángjain a hő egyenletesen oszlik meg, a melegítés szabályosabb és gyorsabban 
végezhető, miért is ezen égő nagy mennyiségű folyadék elpárologtatására 
különösen alkalmas. A pillangóégő keskeny lángján üvegcsövet lehet igen 
szépen hajlítani.

Egy nyugodtan és színtelen lánggal égő lámpa hőmérséklete a láng külöm- 
böző pontjain külömböző. A 124. ábrán  ̂ feltüntetett pontokon jelezve van a 
hőmérséklet, amiből kitűnik, hogy a láng belsejében az úgynevezett magban 
a hőmérséklet igen alacsony, úgyhogy a gyufa nem gyullad meg benne, leg
magasabb a magfeletti részben a láng középmagasságának külső szegélyén.

Ahol gáz nincs, ott éppen úgy használható az alhoholgáz Bunsen-égő is.
(125. ábra.) A lámpa tartályból és égőből áll. Az égőt közepe táján két részre '
osztja egy vízszintes rekeszték ; a felső rész üres, ez a tulajdonképpeni égőcső, 
az alsó az úgynevezett pároló tér, amely fémszita szövettel van kitöltve.
A rekesztékben vízszintesen járó oldalosavar van, mellyel az alulról feltörő 
gőzök mennyiségét lehet szabályozrű. A cső rekesztéke fölött két szemben

123. ábra.

1 Részletes leírást megtalálja az olvasó az I. könyv 32. oldalán.
2  Az ábrán a baloldali rajz a szeszlámpa, a jobboldali rajz a gázlámpa 

lángjának hőmérsékletét és szerkezetét tünteti fU.

Spergel Béla: Gyakorlati gyógyszerészet. 8



114 Hőforrások

lévő kerek nyílás van, melyeken keresztül levegő áramlik be a esőbe. Az égőcső 
közepén egy fémszitalemez van alkalmazva, amely arra való, hogy az alkoholgáz 
és a levegő keveredését elősegítse. A lámpa úgy, mint a gázlámpák, tömlővel 
van összekötve a tartállyal, amit az asztal fölött 1  m magasan kell elhelyezni.

124. ábra:

Benzin
lámpák.

Használatkor az égőn lévő karimába kevés spirituszt öntünk és meggyújtjuk. 
Mire a spiritusz elég, akkora a pároló tér fémteste már annyira fölmelegszik, 
hogy a rajta keresztül szivárgó spirituszt gőzzé változtatja, később pedig az 
égő lámpa látja el elegendő meleggel. A láng magasságát az oldalcsavarral 
kisebbre vagy nagyobbra vehetjük, vagy a csavart egészen behajtva, a lángot 
kiolthatjuk.

A Barthelt-benzinlámpa (126. ábra) szerkezete kissé komplikáltabb,^de 
kezelése mégis elég kényelmes, lágjának hőmérséklete pedig nagyobb, mint a
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spiritiisz Bunsen-lámpáé. A tartályra egy töltőnyílás, egy manométer és egy 
levegőpumpa van szerelve. 0-710 és 0-700 fajsúlyú benzinnel félig megtöltjük 
a tartályt és tökéletesen elzárjuk, majd annyi levegőt szorítunk a tartályba, 
hogy a manométer féUégköri nyomást mutasson. A  továbbiakban éppen úgy

126. ábra.

8«
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járunk el, mint a szeszégőnél. Ha nagyon erős lángot akarunk elérni akkor egy 
légköri nyomásra emeljük a levegőt. A jBar<A«tt-benzinlámpával a gyógyszer
tárban előforduló minden hevítést és izzítást el lehet végezni. Lángjának hő
mérséklete 1500—-17000.

Fújtató Az említett lámpáknál elért hőmérsékletet csak az úgynevezett fújtató-
lánggal fokozhatjuk. Ezt kevés gáznak sok levegő vagy oxigén befújtatásával 
érhetjük el, mikor a láng kicsi, hegyes, színtelen és magas hőmérsékletű lesz. 
Az égő különben ugyanaz, mint a Bunsen-égő, csak a légnyílások helyett a 
levegőt egy fujtatóval nyomjuk a lángba. Az ilyen lámpák rendszerint egy kis 
asztalkára vannak szerelve, mely alatt egy lábbal hajtható fújtató van, vagy 
kényelmesebben egy vízsugár-fujtatóval kötjük össze.

Elek- Az újabb időben mindinkáb elterjedtebb lesz az elektromos melegítő- és
főzőedény s így szükségesnek lászik az elvet, melyek szerint ezen edények 

edények, készülnek, röviden érinteni. Tudjuk azt, hogy ha egy vezetőn keresztül egy 
bizonyos mennyiségű elektromos áram áthalad, a vezető végén az áram 
menn3 dsége kevesebb lesz, mint a vezető elején, a belépéskor volt. Ez a külömb- 
ség, ami a vezető elején és végén a be és kilépő árammennyiségben mutatkozik, 
arra használtatott föl, hogy a vezető ellenállását legyőzze. Az energia nem 
vész el, hanem átalakul hőenergiává és a vezetőt fölmelegíti. Ezt a tapasztalati 

Joule- tényt Joule törvénybe foglalta, mely szerint a fejlődő hőmennyiakg egyenesen 
meleg, arányos az áramerősség négyzetével, a vezető ellenállásával és az idővel. Ezt a 

meleget a törvény felfedezőjéről Joule-melegnek is nevezzük. Megállapíthatjuk 
számtanilag is a vezetőben másodpercenként fejlődő hőmennyiséget. Ha pl. 
egy lámpánál tudjuk azt, hogy mennyi amperet fogyaszt és milyen az ellen
állása, valamint, hogy egy jcnile vagy egy volt másodpercenként 0.238 kalória, 
akkor c a l= A  X 0 X 0.24, tehát egy izzólámpánál, amely 0.5 A  fogyaszt, ellen
állása 440, akkor cal =  0.5 X 440 X 0.24, ezt azért fontos tudni, mert ennek 
ismeretével felhasználhatjuk az izzólámpát melegítésre, thermostatok fűté
sére stb., másrészt ugyanezen elvek alapján készítik az elektromos főzőkészü
lékeket is.

A főzőkészülék (127. ábra) folyadéktartó edényének alsó részében vagya  
főző lemezében leginkább samottal vagy aszbeszttal izolált nikkeldrótok vannak. 
Az edény oldalán ezeket a drótokat kontaktusok segítségével összekötjük egy 
nagy feszültségű áramkörrel, mint a világító vezetékkel, mikor a nikkeldrót

127. ábra.

nagy ellenállása folytán felmelegszik és az edényben lévő folyadékot felforralja. 
Üjabban szerkesztett főzőedényeknél, kétféle ellenállású vezeték van az edény 
falában elhelyezve. Az egyik huzalcsomó nagy ellenállással bír, gyors és erős 
melegítésre szolgál. A másik huzalcsomó kisebb ellenállású alacsonyabb hő
mérsékleten való melegítésre használható. Ezen főzőkészülékek igen célszerűek, 
de üzemköltségük ma még nagy.
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20. Davy-lámpa.
Sok gyúlékony és robbanó anyaggal dolgozó és azt raktározó gyógy

szertárban nagy óvatosság szükséges úgy az elraktározásnál, mint a kezelésnél. 
A benzin, éter már alacsony lobbanásfokuknál fogva könnyen meggyTilladnak 
egy véletlen szikrától is, ami vas- vagy kődarabok összeütéséből is eredhet, de 
még könnyebben, ha ezen anyagokat raktározó helyiségbe szabadon égő 
lámpával járunk. Ezen veszedelmek 
elkerülése végett célszerű a robbanó 
anyagok között a Davy-lámpát  ̂
használnunk, ami a dróthálónak hő
vezető képességén alapszik. Ismeretes 
az a tény, hogyha égő Bunsen-lámpa 
fölé egy jó hővezető drótból készült 
hálót tartunk, úgy a láng a háló 
fölött nem ég, mert a háló úgy el
vezeti és kisugározza a hőt, hogy 
a gáz a drótháló fölött már gyulási 
hőmérséklete alatt van. Ugyanez ész
lelhető, ha lámpából a kiömlő gázt 
a drótháló fölött meggyújtjuk, a gáz 
a háló alatt nem fog égni. így  ha 
egy szabad lánggal égő lámpát drót
hálóval veszünk körül és egy éter 
vagy benzin gőzzel telített helyiségbe 
megyünk, a lámpa lángja a hálón 
kívül nem gyújtja meg a robbanó
gázt, mert a láng hőmérsékletét a háló a benzin lobbanási foka alá 
hűti. Ezen megfigyelésen alapuló berendezést okvetlen alkalmaznunk kell 
laboratóriumi munkálataink közben is, valahányszor erősen gyúlékony anyagot 
párologtatunk el. Az éter, petrol-éter benzin gőzei nehezebbek lévén a 
levegőnél, az elpárolgás alatt éppen úgy, mint a szénsav mintegy lefolyik a 
magasabb helyről éppen oda, ahol a Bunsen-égő van. íg y  megtörténik, hogy 
az éter gőze meggyullad s a tűz felcsap a vízfürdőn lévő többi éteres 
oldatba is. Ezért a gázlángot egy hálóval kell körülvenni, hogy az éter
gőzök meggyulladását megakadályozza. (128. ábra.)

123. ábra.

Szárítók és termosztátok.
Igen sok esetben van szükségünk szárítókra, ahol a legkülömbözőbb hő

mérsékletet a legkülömbözőbb célból kell előállítanunk.
A legegyszerűbb esetben levegőszárítást végzünk, mikor friss növényi 

drogjainkat árnyékos, szellős helyen kiteregetjük. Ez esetben tudnunk kell azt, 
hogy a levegő változó mennyiségben vízpárával van telítve s így a levegőn szá
rított drogok csak légszárazok, ami annyit jelent, hogy ugyanannyi nedvessé
get tartalmaznak, mint a szárítás alkalmával maga a levegő.

Sokkal jobban sikerül a szárítás, ha egy olyan szekrény rekeszeibe helyez
zük a drogot, ametynek felső nyílása egy elektromos ventillátorral van ellátva. 
Ilyen szárítószekrények munkája sokkal gyorsabb, 1/10 annyi időbe telik  a dro
gok szárítása, mint szabad levegőn. Különösen alkalmas ez a berendezés sók 
elmálasztására, mert a kristályvizet egy nap alatt elveszítik.

Sokkal energikusabb szárítást érhetünk el, ha a szárítót a ventilláció 
mellett fűtjük. A fűtés történhetik vagy gőzzel m elegített fűtőtestekkel, 
vagy forró vízzel, vagy valami más fűtőszerkezettel, amikor a szárító

Szabad’
levegő-)

szárítás.

Ventil- 
látoros 

szárítók, t

Fűtött
szárítók.

1 Lásd I. könyv 32. oldal.
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szekrény fémlemezből készült alsó 
felületét valami lámpával direkt 
melegítjük, (129. ábra.) A forró 
vízzel történő fűtésnél a szárító 
szekrény kettős fala között a 
forrásban lévő víz melegíti a szá
rító levegőjét. (130. ábra.) Áb
ráink a két főtípust mutatják 
be, melyek kisebb munkáltok 
végzésére valók, míg drogoknak 
vagy nagyobb mennyiségű csapa
dékoknak szárítására megfelelően 
dimenzionált készülékeket áUíta- 
nak elő. A szárítást mindig lassú 
melegítéssel kell kezdem és gon
doskodnunk kell a megfelelő ven- 
tillációról. Erős melegítést csak 
a szárítás vége felé szabad alkal
maznunk, mert a drogok ható
anyagai sokkal hamarabb elbom
lanak nedvesség jelenlétében, mint 
akkor, ha a drog egészen száraz.
Ezért a szárítás maximális hő
mérsékletének szabályozása az, 
ami a legtöbb szakértelmet köve
teli, mert egyes anyagok igen 
érzékenyek a hW érséU ettel szem
ben, s ha a megengedett határon
túl fűtjük a szárítót, készítményeink elromlanak. ,

A hőszabályozás céljából készítenek elmés szerkezeteket, melyekben pon
tosan be lehet állítani a hőmérsékletet, amire a szárítóban szükségünk van. 
Az ilyen készüléket termosztatnak hívjuk; ami alapjában nem más, mint egy 
szárítószekrény akár levegő, akár víz melegítésére berendezve, de a hőmérsék
letet a gázáram útjába bekapcsolt ú. n. regulátor szabályozza, melynek műkö
dését 131. ábra teszi érthetővé. A B  gázlámpához 
vezető gázcsőbe az o m nyíláson keresztül juthat 
csak a gáz. A m  nyílást a h csap zárja el, amit a 
működés alatt egy kissé megnyitimk. Most be
állítjuk a regulátort olyan meleg vízbe amilyen 
hőmérsékletre azt szabályozni akarjuk. A g térben

129. ábra.

U o ,

130. ábra. 131. ábra.
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132. ábra.

«gy gáz van a higannyal elzárva, aminek tágulása folytán a higany felfelé 
nyomul az o nyílás felé. Ha pld. 80“-ra van szükségünk, úgy a p csavar
ral beállítható a higany, hogy ezen hőmérsékleten a o nyíláson keresztül 
a  lámpa gázt ne kapjon, de a A csapon mégis annyi gáz ömöljön be a csőbe, 
hogy a láng el ne aludjon, hanem csak egy igen kis lánggal égjen. Amikor 
a  termosztátban a hőmérsék
let most lejebb esik a gr-ben 
lévő gáz is összehuzódik, a 
higany megnyitja az o'nyílást, 
több gáz ömlik a lámpába és 
újból emelkedni kezd a ter
mosztát hőmérséklete, de csak 
80“-ig. Ily módon a hőmérsék
letet 0 . 1 “-nyi pontossággal le 
het szabályozni. 1

A szárítás többi módoza
taival, mint a centrifugával, 
nutscheval, vacuummal a meg
felelő fejezetben a készülékek
kel kapcsolatban már foglal
koztunk.
I- Még csak egy berende
zést kell említenünk, az exikátort, amely egyes anyagok vízszívó és víz
megkötő tulajdonságán alapszik. Ha egy üvegbura alá, ami egy talpazatra 
osapzsírral légmentesen le van szorítva, vízmentes calcium chloridot teszünk 
és fölibe egy nedves anyagot, úgy a 
ehlorcalcium a nedvességet, ami az 
edényből a levegőbe párolog, meg
köti. így  a levegő mindig száraz lé
vén, tovább szárítja az anyagot, míg 
abban nedvesség egyáltalában van.
Célszerűségi szempontból külömböző 
alakban állítják elő az exikátorokat, 
melynek egjdk gyógyszertárban leg
alkalmasabb formáját a 132-ik ábra 
mutatja be.

Sokkal gyorsabban szárítanak 
az olyan exikátorok, melyekben a 
vízszívóanyag az üvegbura felső ré
szén van, amilyen a Hempel-iéle rapid 
exikátor, amelynél a vízszívó anyag 
a tömény kénsav. A levegő ugyanis 
nedvességgel telve könnyebb és fe l
felé áramlik. Ez a jelenség m egfi^el- 
hető egy nedves gőzzel telt üveg
ben is, ahol külső lehűlésre a víz min
dig az üveg felső részére, sohasem az 
alsóra csapódik le. íg y  a nedves 
anyagból elpárolgó vízgőz felfelé 
áramlik, ott a kénsav elnyeli és a 
megszárított levegő viszont újból le
felé ömlik. íg y  teljes cirkuláció áll 
elő a levegőben, ami a szárítást nagy
ban gyorsítja. (133. ábra.)

1 Az így előkészített hőregulátort a szárítószekrény (termostat) felső 
nyílásába helyezzük el.
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Lepárlás és a lepárló-készülékek.
Egyszerű Lepárlás alkalmával erre alkalmas szilárd vagy folyékony testet olyan 
lepftrl&s. jjjagas hőmérsékletre emelünk, amelyen az gőzzé alakul ; azután a gőzök meg

felelő berendezésben újból lehűlnek és cseppfolyósodnak.
Ezzel a m űvelettel tehát módunkban van az oldatból az oldószert eltávo

lítani, míg az oldott anyag a készülékben visszamarad.
Frak- A forráspont tanulmányozásánál tárgyaltuk azt a j elenséget, hogy külöm-

lenáríás forráspontú folyadékok keveréke külömbözö hőmérsékleten forr, aminek
■ ismeretével a lepárlást úgy vezethetjük, hogy külömbözö hőmérsékleten forró és 

utána lecsapódó folyadékot külön-külön részletekben fogjuk fel, mely műveletet 
az előbbi egyszerű lepárlással szemben szakaszos, vagy frakeionált lepárlásnak 
nevezzük.

Hogy melyik az a hőmérséklet, amelyben a külömbözö testek forrnak, azt 
a forráspont meghatározásnál tárgyaltuk, de a gyakorlati életben eltekintünk 
a légnyomásváltozás folytán előálló hőmérséklet differenciától, mert csak azt a  
célt kell elérnünk, hogy a folyadék gőzzé alakuljon. Magas forráspontú anya
goknál gyakran megtörténik, hogy a forrás hőmérsékletén az anyag elbomlik és 

Tacuum- a párlatban (desztillátumban), ha nem is egészben, de részben boi5ástermékek  
lepárlás, lesznek. Eyenkor a forráspont leszállítására kell törekedni, amit könnyen elér

hetünk azáltal, hogy a lepárló-készülékből a levegőt kiszivatyuzzuk. Azt már 
tudjuk, hogyha a levegő nyomása kisebb, a forráspont is alacsonyabb és így 
elérhető, hogy bomlás nélkül desztillálhassunk. Ezt a m űveletet vacuumdesz- 
iillációnak hívjuk.

134. ábra.

Lepárló- A z egyszerű Zepárotó-készülék (134. ábra) kazánból, hűtő és gyűjtő edény
készülék. ijgj ^  kazánra vagy üstre egy sisak van alkalmazva, ami az üstöt a hűtővel 

összeköti. A hűtő legegyszerűbb formájában csigacső, amely egy vízzel te lt tar
tályban van elhelyezve. Az egész készülék fémből, leginkább vörösrézből készül.



a sisak és a hűtő gyakran ónból, ha pedig rézből volna, úgy az egész készülék 
belülről erősen és vastagon ónozott. Nagy súlyt kell fektetni mindenkor az 
ónozásra, mert a lepárolt víz a fémeket többé-kevésbé oldja, melyek közül 
az ón legrosszabbul oldódik vízben. Ha azonban az ón 20%-nál több ólmot 
tartalmaz, mint amilyenek általában a kereskedelmi forrasztóón készítmények, 
úgy ez az ötvözet már sokkal jobban oldódik vízben és a párlat fémmel szeny- 
nyezett lesz.

A készülék szerkezetében is vannak szabályok, melyeket be kell tartani. A lepirlö- 
A hűtőfelületnek, ami nem más, mint a csigacső felülete, ugyanolyon nagynak g^g^kesz- 
kell lenni, mint az üst fűtőfelületének. Ez természetes is, mert ha a hűtőfelület tése. 
kisebb, akkor nem lehetséges a legerősebb hűtéssel sem az egyidőben gőzzé ala
kított folyadékot, ugyanazon idő alatt újból alacsony hőmérsékletű folyadékká 
cseppfolyósítani. Azt a hőmennyiséget, amit a folyadékkal közlünk, hogy gőzzé 
alakiJjon, a kisugárzással elveszett mennyiség kivételével a hűtővíznek kell 
átvenni és ha a felület kicsi, amellyel a hűtővízzel érintkezik, akkor alig néhány 
fok lesz a külömbség a gőz és a párlat között, míg a hűtővíz hideg marad.
A hűtő úgy van berendezve, hogy benne a hidegvíz állandó áramban legyen  
s így az egyszer fölmelegedett víz már fajsúlykülömbségénél fogva is a felület 
felé áramlik, ahonnan szabadon elfolyik.

Az újabban szerkesztett hűtők nem kígyócsövekkel vannak ellátva, ha
nem a hűtővíz a lemezalakú hűtőtestekbe áramlik. Ezzel a formával elérjük azt, 
hogy kis helyen nagy hűtőfelületet létesítünk. A hűtővíz használata azonban 
itt is annyi, mint a kígyóhűtőnél.

A desztillátorok általában szén, gáz- vagy feszültgőzfűtésre^ vaimak be
rendezve, ami csak a fűtőtér szerkezetében von maga után változást.

A desztilláció mesterfogásai nem e könyv keretébe tartoznak, hanem itt 
azon fizikai jelenségekkel foglalkozunk, melyek a gőzképződésnél és a gőzlecsa
pódásnál észlelhetők. Ahhoz, hogy 1 kg OO-ú vízből 1 kg lOO -̂ú víz legyen, ille
tőleg, hogy 1  kg víz felforrjon 1 0 0  kalória szükséges: ahhoz pedig, hogy 1  kg 
100®-os víz 1 kg 100“-os gőzzé alakuljon, még 496 kalóriát kell közölnünk 
a vízzel, illetőleg összesen 596 kalóriát, mely számot a vízgőz összes kőjének 
nevezzük. A hűtés alkalmával a gőz újból cseppfolyósodik, ezzel a halmaz
állapot-változással kapcsolatban az üstben felvett kalóriameimjdséget a hűtő
víznek adja át. Ha ] 0“-os vízzel indítottuk meg a desztillációt és a párlat 2 0 “-o3  

úgy 1 kg víz az 596 kalóriából 30 kalóriát megtartott és 566 kalóriát átad a 
hűtővíznek, ami viszont 11-3 kg 1 0 “-os vizet melegíthet fel 60“-ra. A gyakorlat
ban azonban a kisugárzással annyi hő vész el, hogy 1  kg gőz lehűtésére 1 0  kg-nál 
több hűtővíz nem kell. Azonkívül ha tudjuk azt, hogy 1 kg gőz 1670 liter, akkor 
elképzelhetjük, hogy a forrás megindultával milyen hatalmas gőzáram tör 
elő a desztillátor üstjéből, mert hiszen 1 kg gőz 1.67 köbméter teret kell hogy 
betöltsön. Ha a gőz valami ellenállásra találna, pl. a hűtőcső el volna dugulva 
vagy valami csap el volna zárva a gőz útjában, akkor a gőz tenziója a már 
tanult gáztörvények szerint emelkedni kezd az üstben, aminek következ
ménye, hogy a víz is magasabb hőmérsékleten forr mindaddig, míg a gőz
nyomás olyan nagy nem lesz, hogy a készülék valamely alkatrészét felemelve 
a gőz kiömlik, ha pedig a desztilláló-alkatrészek össze vannak erősítve, szét
veti az egész desztillátort.

A víznek azon tulajdonságán, hogy a zárt térben hevítve a gőz tenzíójá- 
nak megfelelőeg mindig magasabb hőmérsékleten forr és a gőz hőmérséklete is 
lOO -̂ot felülmúlja, alapszik a gyógyszertári gőzkészülék.

A gőzkészülék áll egy kazánból, amelyben a vizet forralják. A kazánba jól Göz- 
bcorősítve egy desztilláló-üst merül, amely egy sisakkal, a hűtővel van össze- készülék.

_____________________ Lepárlás és lepárló-készülékek______ _

1  Peszültgőznek hívjuk a zárt térben a víz forráspontjánál jóval maga
sabb hőmérsékletre hevített vízgőzt, aminek nyomása is nagyobb 1  légköri 
n'V'omásnál.
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kötve. (135. ábra.) Az üstön kívül még néhány infundibulum is lehet elhelyezve 
a kazánon Ha a készülék gőz alatt áll, úgy a fölösleges gőzt egy gőzvezető 
csövön át el lehet vezetni a szárítószekrény melegítésére, melyben fűtőosövek 
vannak elhelyezve, vagy olvasztóüstök melegítésére, melyeknek kettős faluk 
van és a két fal között áramlik be a gőz ; de elvezethetjük fűtőtestekbe

EO.o"

helyiségek fűtésére is. Hogy mennyi gőzt nyerünk a kazánból az függ a kazán 
nagyságától, fűtöf elül ététől, amit azzal szoktunk kifejezni, hogy a kazánban 
óránként hány liter vizet párologtatunk el. Ott azonban, ahol a gőzvezeték 
valamely fűtőtestben végződik, pl. szárítószekrények fűtőtestjeinél vagy 
gőzüstöknél, ott a gőzvezeték vége egy csappal el van zárva, hogy a forró gőz 
kiömlését megakadályozzuk. Ezáltal egy zárt tér keletkezik, amelyben a víz 
hevítve van és amelyben a víz magasnyomású gőzt fejleszt, eimélfogva a gőz
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Biztosító
szelep.

136. ábra.
Konden

zátor.

hőmérséklete is magasabb lesz IW -nál.
Ez esetben ellenőriznünk kell, hogy a 
gőz hőmérséklete, illetőleg tenziója ma
gasabbra ne emelkedjen, mint amney- 
nyire a gőzkészülék építve van. Ezt az 
ellenőrzést a biztosítószelep automatiku
san végzi, melyek legtöbbje egy toló
súllyal beállítható 1.5— 2  stb. atmoszféra 
nyomásra. A tolósúly a szelep karjá
nak különböző pontjaira helyezhető 
(136. ábra) s ezáltal történik a kívánt 
gőznyomásra a beállítás.

A gőzüstökben (duplikátorokban), 
valamint a fűtőcsövekben a főzés és fűtés alatt a vízgőz természetesen  
kondenzálódik és ha a kondenzvíz megtölti a gőzteret gőz nem jutván be 
a fűtőtérbe, az edényben lévő anyagot nem melegítheti. Ezért a fűtőtestek  
és gőzüstöket nem egyszerű csappal zárjuk el, hanem a csővégződésekre 
kondenzátort alkalmazunk, amelynek m ^ öd ése  folytán a kondenzált víz 
a gőznyomás következté
ben eltávozik, de gőz nem 
ömlik ki a kondenzátorból 
(137. ábra). Szerkezete azon 
alapszik, hogy egy kis nyí
lást egy görbült fémrúd 
csak akkor zár el, ha a fe
szült gőz hőmérsékletére 
van melegítve, melynek 
következtében az megnyí
lik és a nyílást tökéletesen  
elzárja. Tehát addig, míg 
víz van a kondenzátorban, 
amely víznek a hőmér
séklete sokkal alacsonyabb, mint a gőz hőmérséklete, addig a víz kicsepeg 
belőle, mihelyt azonban a víz eltávozott és helyette gőz nyomul a kon
denzátorba. a fémpálca elzárja a nyílást.

Ügyelnünk kell arra, hogy a kazánból a víz el ne forrjon és arra, hogy Kazám- 
oly magasan legyen állandóan vízzel telve, amilyen magasan a láng a kazánt lobbanis. 
éri. Ismerjük u. i. a Leidenfrost-iéle tüneményt, amely akkor következik be, 
mikor a folyadék erősen felhevített izzó, szilárd testekkel jut érintkezésbe.
Ha egy sárgaréz patentulát Bunsen-lángon izzásba hozunk, azután pipetából 
lassan kevés vizet bocsátunk bele, a víz a csészét nem nedvesíti meg, hanem 
higanyosepphez hasonló gömbölyű alakot ölt, ide-oda mozog, de nem forr, 
hanem gőzölög. A jelenség magyarázata az, hogy az izzófelület által kisugá
rozott hő elegendő ahhoz, hogy a vízcseppek alsó felületén a gyors párolgás 
folytán annyi gőz keletkezzék, amennyi a vízcseppet az izzófelület felett le
begve tartja. Ha a patentulát tovább nem melegítjük, akkor lehűlés folytán 
a gőzképződés nem olyan intenzív, hogy a vízcseppet lebegésben tudja tartani, 
amikor is a víz közvetlenül érintkezik a még mindig igen forró edény falával 
és a gőzképződés olyan heves lesz, hogy a vizet exploziószerüleg szétrobbantja.
Ha a víz felszíne a kazánban annyira csökken, hogy a láng a kazánnak a falát 
izzásig hevítheti, vagy ha a kazán belső felületét vastagabb rétegben kazánkő 
borítja és a kazánkődarabok lerepednek, amely alatt a kazán fala izzásban 
van, megtörténhetik úgy az első, mint a második esetben, hogy a víz közvet
lenül érintkezzen az izzó kazánfaUal, olyan rohamos gőzfejlődés áll elő, hogy 
a kazánt szétvetheti. (Kazánrobbanás.) Ennek elkerülése végett alkalma
zunk a gőzkészülékeken vízállásmutatót, am dyen a víz magassága meg
állapítható.

137. ábra.



A ieszült Most még azt a nagy gazdasági előnyt kell megismernünk, ami a magas
gazdasági iiyoniású gőz használatával jár. Legyen előbb egy példa arra, hogy egy 5 lég
előnyei. köri nyomású 150“ gőzhőmérsékletű gőzkészülékkel dolgozunk, amivel dupli- 

kátorszerüleg melegítjük a desztilláló üstöt. 1 kg 0“-u víznek 150® gőzzé alakí
tásához 652.3 kalória szükséges. Ebből le  kell vonni azt a melegmennyiséget, 
amit 0“-tól 100“-ig használ fel a víz, ez 100 kalória. Az elpárolgási hőmérséklet 
tehát 552.3 kalória. Egy kazánban, ahol 10 atmoszférás gőzzel dolgoztunk 
és a vízgőz hőmérséklete 180“ 1 kg víz felforralásához 180“-on 661.4 kalória 
kell. Ebből levonjuk a 100 kalóriát tehát marad 561.4 kalória, tehát csak 
9.5 kalóriával több, mint az előbbi esetben, de a gőz hőmérséklete 30“-al ma-
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Lepirlas Gőzkészülék birtokában most már a lepárlást két módon végezhetjük. 
*gözzeí* lepárlás egyik módja az, hogy a fűtőgőzt a lepárlókészülék üstjének külső 

' köpenyébe vezetjük és ebben az esetben a gőz oly módon melegíti a folyadékot, 
mintha az fával, szénnel vagy gázzal volna fűtve. Az ilyen lepárlást indireht 
gőzzel való lepárlásnak nevezzük. Ezen munkálatoknál az előbbi pontban 
leírt adataink annyiban változnak, hogy a kisugárzás és hővezetés folytán 
sokszor igen nagy hőveszteség áll elő. A desztilláoió másik formája, amelyet 
különösen aromatikus vizek előállításának céljára alkalmazunk a gyógyszerészi 

Lepárlás laboratóriumban, az ú. n. direktgőzzel váló lepárlás, amikor a túlhevített gőzt 
egyenesen a desztillátor üstjébe vezetjük, ahol az egész hőmennyiség a desz- 

gozzei. céljára használható.
Folyadék Az aromás vizek desztillációjánál tulajdonképpen folyadékkeverékek
^S&rlása  ̂lepárlásáról beszélünk, melyek közül az egyik alkotórész az éteresolaj forrás

’ pontja sokkal magasabb, mint a vizé. Ebben az esetben a melegítésnél a két 
folyadéknak együtt kell kifejtem olyan nyomást, ami a levegő nyomásával 
egyenlő. Ennek a ténynek a magyarázatát egy példával legjobban megérthetjük.

Legyen egy keverék, ami vízből és terpentin-olajból áll. A levegő nyo
mása 760 mm. A víz ilyen nyomás alatt 100“-on, míg a terpentin legnagyobb 
része 158“-on forr. Ha azonban a kettő keveréke lesz melegítve, úgy a lég
nyomás ellensúlyozása megoszlik a víz és a terpentin között, ami 95.6*-on már 
meg is történik, mert ezen a hőmérsékleten a víz 647 mm gőztenziót, a ter
pentinolaj 113 mm gőztenziót ad, ami összesen 760 mm. Ez a magyarázata, 
hogy ezen a hőmérsékleten a keverék már forr. Általában vízgőzzel desztillál
ható minden olyan folyadék vagy szilárd test, amely a vízgőz hőmérsékletén valami 
gőztenziót kifejteni képes.

Az aromatikus vizek desztillációjánál a desztillációt addig folytatjuk, 
míg a párlat éteres illanó olajat tartalmaz. Ezzel tulajdonképpen elválasztjuk 
az olajtartalmú párlatot a nem olajtartalmú folyadéktól. Ha most tiszta olajat 
akarunk kapni, úgy az aromás vizet újból átdesztilláljuk, mikor az első pár
latban olyan nagy lesz az olajmennyiség, hogy az maga elválik a víztől. A z  
ilyen desztillációt, amellyel az anyagokat egymástól elválasztjuk, frakcionált desz- 
tillációnak nevezzük. Nehezebb a frakcionálás ott, ahol a folyadékok egymással 
keverednek, például az alkohol és a víz keveréke. A víz 100°-on, az alkohol 
78“-on forr, de 30 ccm alkohol és 70 ccm víz keveréke 85“-on fog forrni. Ezen 
a hőmérsékleten a víz lassan, az alkohol erősen párolog. Tehát, ha az elpárolgó 
gőzt lehűtve összegyüjtjük, az alkoholt a víz nagy részétől el is lehet választani. 
A keverék forráspontja azon mértékben emelkedik, amilyen arányban az 
illanóbb alkotórész elpárolog belőle. Ha a fenti keverék forrását hőmérővel 
figyeljük, azt tapasztaljuk, hogy a keverék 78“-on kezd forrni, majd a hőmérő 
hirtelen felszalad 85"-ra, ahol egy ideig vesztegel és 85“-tól megint gyorsabban 
emelkedik a víz forráspontjáig. A 78® és 85“ között átmenő párlat vizes alkohol, 
a 90® és 100® között majdnem tiszta víz. A hőmérséklet első felszökése alkal
mával összegyűjtött párlat mindig a legillóbb anyagokból áll, ez az első párlat, 
az utána következőben az illékonyabb anyag kevés nehezebben illóval van 
keverve, ez a középpárlat; a legutolsó párlat az úgynevezett utópárlat csaknem 
tisztán nehezen illő magas forráspontú anyagból áll.
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Az eddig leírt készülékek dimenzió
juknál fogva a gyógyszerek elkészítésénél 
jönnek tekintetbe, de a gyógyszerek vizs
gálatánál igen sokszor van szükség kisebb 
szerkezetű lepárlókészülékre. (138. és 
139. ábra). Ilyeneket üveglombíkból, 
valamint üveghűt6 készülékből állítunk 
össze, mindig az anyag menn5dségéliez 
mérten. A desztilláoió elve itt is ugyanaz, 
a hűtőkészülék ellenáramú vizhűtéssel 
működik, a melegítést kisebb alkohol
vagy benzin-lámpával végezhetjük. Sima 
üveglombikban megtörténhetik a túl- 
hevülés, mert a nyugodtan álló folyadék 
nem képes forrásnak indulni, ezért taná
csos néhány üvegcserepet vagy poroeUán- 
golyót a lombikba tenni. Frakcionált 
lepárlást, ahol a forrpontot hőmérővel 
ellenőrizni kell, frakcionáló lombikkal 
végezzük úgy, amint azt a forráspont 
meghatározásánál leírtuk. Üvegedény
ben való lepárlásnál kellő óvatosággal 
járjunk el. mert sokszor gyúlékony anya
got, alkohol-t étert desztillálunk, ne
hogy az üveg elpattanásával tűz tá 
madjon. Használjunk mindenkor vízfürdőt 
vagy homokfürdőt, de különösen ügyel- ^
j ü S  arra, hogy a gyúlékony anyag kiöntésekor a lámpát idejében eloltsuk, vacuum- 

A lepárlókésziilékektől lényegében nem különbözik a vakuwmdesztilláló, desztil- 
alkülömbség mindössze az, hogy a felfogóedény (recipiens), ami az előbb 
tárgyalt egyszerű desztillálókészülékeknél egy üveg is lehet, itt hozzá van

IftUs.

építve a hűtőhöz. A felfogóedényt légszivattyúval kötjük össze. Kisebb 
készülékeknél elegendő egy vízsugárszivattyú, míg nagyobb vakuumlepárlókhoz 
erőművel meghajtott dugattyús vagy forgóhengeres szivattyút kell alkalmazni.
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A levegő ritkításának fokát (vákuumot) a készülékre szerelt manométer pon
tosan mutatja 140. ábrán 1. a vákuum üstje, amely a Z)-nél beömlő gőzzel fűt
hető. A vákuum sisakját ebbe az esetben egy üvegharang képezi, amelynek 
felső nyílásában T  hőmérő van alkalmazva. Innen a gőzök a hűtőspirálon 
keresztül a 2. reeipiensbe konzenzálódnak, amely recipiensből a 3. hiziosUá- 
palackon keresztül a TF-nél működő vízszivattyú vagy más erőmtívi szivattyú

szívja ki a levegőt. A 3. biztosítópalaok arra szolgál, hogy a netán a recipiens 
m e^elne párlattal, a túlfolyó párlat bele ne jusson a légszivattyúba. Teljesen 
légüres teret természetesen előállítani nem lehet, mert a készülékben állandóan 
folyadékgőz van, ami 40—50 mm tenziónak felelhet meg. íg y  igen jó készülék 
az, amelyben 720 mm vákuumot sikerül előállítani. A vákuum melegítésére 
ugyanazon fűtőberendezések szolgálnak, mint a többi desztillátoroknál. 
A hőmérséklet azonban, amire melegíteni keU, a minimáUs. Könnyen illó folya
dékok, mint éter-kloroform, már közönséges hőmérsékleten desztillálódnak 
a vakuumban. Vizes folyadékok 56“—58®-on forrnak, sőt arra kell ügyelnünk.



hogy erősen ne melegítsük a folyadékot, mert a forrás olyan heves lehet, hogy 
könnyen áfuthat. Erős forrásnál, különösen, ha az anyag habzik, az oldalszelepen 
egy kis levegőt bocsátunk be a vakuumba, mellyel a légnyomást megnagyobbí
tottuk, a forrás azonnal megáll s így időnk van akár a vákuumot, akár a hőmér
sékletet szabályozni.

Bomlás Tvílkül gőzzé alakítható szilárd testek desztilláeióját szállasztásnak Sznbli- 
(szvblimációnak) nevezzük. Ez is alapjában desztilláció, sőt abban az esetben, 
ha a szublimációt különböző hőmérsékleten végezzük, frakcionált szublimációról 
beszélhetünk. A gyógyszertárban előforduló szubümációnak eszköze egy homok
fürdő, amelyben a szublimálandó anyagot tartalmazó edényt ágyazzuk és az 
edény fölé akár egy agyaghengert, akár kisebb mennyiségeknél egy papír
tölcsért borítunk. A szublimátum az agyaghengemek, vagy a papírtölcsémek 
hidegebb részén lerakódik.
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III. FEJEZET.

Nagyítások. Lupe. Mikroszkóp.
Szemünkkel két pontot csak akkor tudunk egymástól megkülöm- 

böztetni, ha a két pontból a szembe jutó sugarak egymással legalább 
I®-nyi szöget képeznek. Ennek magyarázata a szem anatómiai szer
kezetében rejlik, aminek tárgyalását itt mellőznünk kell. Ezt a szö
get úgy lehet nagyobbítani, ha a tárgyat szemünkhöz közelebb 
hozzuk. Ha azonban a tárgyat a közel pontbâ  vagy annál közelebb 
helyezzük el a szemlencséhez, az akkomodáció igen fárasztó, sőt később 
lehetetlen lesz, úgyhogy a tárgyat nem látjuk. Ezen a nehézségen 
úgy segíthetünk, hogy a szem és a tárgy közé egy mesterséges lencsét, 
(lupét) helyezünk.

Lupe. ^ épúgy, mint a később tárgyalandó mikroszkóp, a látó
szöget nagyítja és ezáltal a képet a recehártyára hozza. Általá
ban minden optikai műszer a tárgynak látszólagos nagyságát 
nagyítja. . , „

A lupe gyűjtőlencséből vagy lencserendszerből áll, melyet közvet
lenül a szemünk elé tartunk, míg a nagyítandó tárgyat a lupe és annak 
gyújtópontja közé tesszük (B  D), úgyhogy a kép egyenes állású,

nagyított lesz és a vég
telenbe keletkezik. B'D'.

Ha szemünket a 
lupétól távolítjuk, ak
kor (ami az ábrán igen 

• A --- jól látható), mindig ke
vesebb fény éri a szem
lencsét és így érthető, 
hogy a látóterület min- 

141. ábra. dig kisebb lesz, míg ha
közelebb visszük sze

münket a lupehoz, a látótér is nagyobb lesz, mert a perifériáról 
jövő sugarak is bejutnak a szembe. (141. ábra.)

 ̂A közelpont, az a legközelebbi pont, amelyben még a tárgyakat élesen 
látjuk, ez 20 éves korban cca 10 cm. Távolpont viszont az a legtávolabbi pont, 
amelyből jövő sugarak még éles képet adnak. Ez normális szemnél a végtelenbe 
fekszik.



A lupe nagyítása a lencse vagy a lencserendszer erősségétől függ, vagy 
ami ugyanaz a törőképességétől. A törőképességet a lencse fokusz-távolságával 
szoktuk dioptriákba kifejezm. Ez alatt azt értjük, hogy az olyan lencse, melynek 
fókusza 1 méterre esik a lencsétől, az egydioptriás, ha ^  méter távolságra, 
akkor kétdiopritás, ha méterre, akkor 20-dioptriás, tehát a dioptria 
nagysága a fókusz távolsággal fordítva arányos. A lencserendszer törőképes- Dioptria. 
ségét pedig a rendszert alkotó lencsék törőképességének összege adja.
Például ID  +  3D-rendszerű lencsék erősége 4Z) lesz, vagy 2D  és egy szóró 
—  ID-ből álló rendszer erőssége 2Z> —  l i )  =  ÍZ).

A nagyítás értékét pedig megkapjuk, ha a tiszta látás távolát (25 cm-t) 
elosztjuk a lencse fókusztávolságával, vagy ami ugyanaz, megszorozzuk a 
lupénak dioptriákban kifejezett erősségével. Például fókusz =  5 cm, nagyí
tás =  25/5 =  5, tehát a nagyítás ötszörös. Ha a lencse erősségét dioptriákban 
fejezzük ki, akkor a tiszta látás távolát méterekben kell mérni, azaz 25 cm =
0.25 m =  1 / 4  ™tr és így a nagyítás =  Z)/4. Az említett példákban 5 cm fokusz- 
távolság =  V2 0  mtr, ami viszont 20-dioptriás lencse, amiből =  5 vagy
0.25 mtr x  20D =  5. Eszerint a lupa úgy fogható fel, mint egy akkomodációt 
elősegítő eszköz, melynek segélyével a tárgyakat a szemhez igen közel vihetjük 
és róluk mégis tiszta képet nyerhetünk.

Az elmondottak alapján feltehető, hogy egy igen kis gyujtótávolságú, 
tehát magas dioptriájú egyszerű lencsével bármely nagyítás elérhető. A való
ságban a magas dioptriájú lencsék előállítása igen nagy nehézségbe ütközik 
és így egy lencse helyett célszerűbb lencserendszert alkalmazzunk nagyobb 
nagyítások elérésére. Ilyen lencserendszerből megszerkesztett nagyító a 
mikroszkóp.

A mikroszkóp alapjában két optikai részből áll, úgymint objektív lencséből Mikro- 
Ob, melynek fókusza í'-ben van és okulár lencséből Ok, melynek f/)-ben van. szkóp. 
Egy kis tárgyat B C D  úgy helyezünk az objektív alá, hogy az a fókusztávol
ságon kívül essék, ekkor a lenese másik oldalán egy megfordított valóságos 
nagyított képet B', C , D ’-et kapunk. Ezt, a már nagyított képet az okulár
lencsével kell néznünk, melyhez az okulárt úgy kell beállítanunk, hogy az 
objektívtői vetített kép az okulár 'h fókuszán belül essék, mert mint a lupénál 
tanultuk, így kaphatunk megfelelően nagyított képet. Az objektívtői már 
nagyított B', C ,  D' nagyított valódi képet, az okulár a végtelenbe tolja és 
ott egy újból nagyított virtuális (valóságos) képet ad, mint egy lupe. Az objektív, 
mint a rajzon látható, megfordítja a képet, az okulár azonban, mint a lupe, 
egyenes képet ad s így a mikroszkópban látható kép a tárgyhoz képest mindig 
fordított lesz.

Rövidlátó emberek az okulár lencséjét egy kissé letolják, hogy ezáltal 
a virtuális kép a szemhez közelebb jusson a szem közelpontjába, míg a távol
látók kissé feljebb húzzák az okulárt 142. ábra dimenzióiban nem felel meg 
a mikroszkóp szerkezetének, csak a könnyebb megértés kedvéért vettük a len-- 
cséket nagyobbra és a két lencse közötti távolságot kicsire.

Az elvek megismerése után, melyek alapján a mikroszkóp fel
épül, foglalkoznunk kell az okulárral és objektíw el, valamint ezek 
alkotta lencserendszerrel, m elyet az előző rajzban csak egy-egy lencsével ábrá
zoltunk.

Az okulárok közül, csak a Huygens-okulárral foglalkozunk, mert a okuUr 
mikroszkóphoz ez felel meg legjobban. Ez két lencséből van összetéve oly- szerkezete, 
módon, hogy mielőtt a 142. ábrán keletkező B’, C ,  D' valóságos kép előállna, 
az okulárnak alsó lencséje az úgynevezett kollektív lencse van közbeiktatva, 
amely a sugarakat b a gyorsabban összetérőké teszi s így már B ,̂ Oj, űj-ba, _
egyesíti. (143. ábra.) Itt keletkezeik a valódi kép, ami által a nagyítás v a l a m i v e l Ky>mi t̂ikus 
kisebb, de a látótér valamivel nagyobb lesz. A látótér nagyságát a B ,̂ magas- k̂ uŝ aber- 
ságában alkalmazott diafragma szabja meg. Erre a diafragmára okulár mikro- raciö. 
méter erősíthető, mely a képpel egy síkban fekszik és a kép egyes részeinek 
nagysága megmérését teszi lehetővé.

Spergely Béla: Gyakorlati gyógyszerészet. 9

_______________________Nagyítások. Lupe. Mikroszkóp___________________1 ^
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142. ábra.

Apokroma-
tikus

remiszorek.

A mikrosz
kóp szerke

zete.
144. ábra.

Az objektív igen bonyolult lencserendszer, 
melyben a külömböző fHnt és krown-üvegből készült 
konkáv (szóró) és konvex (gyűjtő) lencsék sorozatá
val a lencsék kromantikus i és spherikus  ̂ hibái 
vannak kiegyenlítve, úgyhogy a kép, ami az okulár
ban megjelenik, fehér lesz, nincs színes szegéllyel 
zavarva, továbbá a részletekben is teljesen éles. 
Az ilyen rendszereket ezért apokromatikus rend
szereknek hívjuk. (144. ábra.)

Az okulár és objektív egy belől feketére 
festett üres fémcsőre, a tubusra van szerelve, 
amely a két lencserendszert oly helyzetben

^A kromatikus hiba azzal áll elő, hogy a jobban törő ibolyasugarak 
gyújtóponton belül egyesülnek, míg a vörössugarak a gyújtópontban, ez az 
eltolódás a kép színeződését idézi elő és zavarólag hat a megfigyelésre.

2  Spherikus hibát az a jelenség idézi elő, hogy a konvex-lencse szegélyén 
átjutó sugarak a törés után nem pontosan a gyújtópontba jutnak, hanem azon- 
belül vagy kívül esnek, amiért is a kép nem lesz tiszta, hanem diffúz.
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tartja, hogy optikai tengelyeik egyvonalba esnek, amellett úgy egy
máshoz, mint a tárgyhoz képest elmozdíthatok. A lencserendszer a 
tubussal együtt képezi a mikroszkóp nagyító szerkezetét, amely áll
ványra van szerelve. Az állványon (statív) finom csavarokkal függő
leges irányban le és fel mozgatható. A tubus alatt vízszintesen a 
tárgyasztal van középen egy nyílással, amely összeesik az objektív 
homloklencséjével. A tárgyasztal nyílása alatt a kondensor van fel
szerelve, ami maga is egy lencse-rendszer a fénysugarak össze
gyűjtése és a világítás erősítése céljából. A kondenzor alatt egy mozgat
ható sima vagy homorú tükör van, ami a ráeső sugarakat a kondenzor 
és a tárgyasztal nyílásán és a vizsgálandó tárgyon keresztül a tubusba 
vetíti. Mikroszkóppal csak átlátszó tárgyakat nagyíthatimk, miért is 
a növényi részekből igen vékony metszetet kell készíteni, a metszetet 
földeríteni, melynek mesterfogásai nem tartoznak e kis könyv kere
tébe.

A finom szerkezetű növényi szövet mikroszkópi képének keletkezésénél Optikai 
ugyanazok a fényjelenségek szerepelnek, melyek az optikai rácson tapasztal-  ̂
hatók. Ugyanis a tárgyra a tükör vetítésével érkező sugarak elhajlásos nyalá
bokra bomlanak, melyek közül a középső irányát megtartva, halad tovább 
az objektív felé, míg a szélsők hullámhosszuk szerint többé-kevésbé eltérnek 
a sugár főirányától. Ha meggondoljuk, hogy ahhoz, hogy egy szép tisztán jel én
jén meg előttünk az szükséges, hogy a tárgyról elegendő fénysugár jusson a 
szemünkbe, könnyen érthető, hogy a mikroszkópi m etszettől elhajló fény
sugarak, ha nem jutnak be kellő mennyiség
ben az objektívbe, akkor a kép nem lesz 
tiszta, sőt kép helyett csak körvonalakat 
kapimk. Ezért az obj aktívek mind igen 
kicsi fokusztávolságúak, hogy minél jobban 
megközelíthessék a tárgyat és hogy az el
hajlott fénysugarak legnagyobb részét fe l
foghassák. Egy növényi szövet, ha az egy 
átlátszó metszet alakjában a mikroszkóp 
alatt van, csak akkor ad teljesen tiszta ké
pet, ha az obj ektív a tárgyhoz közel esik.
Ha az objektívet a megfelelő csavarral las
san felhúzzuk, úgy előbb a tárgy éles vo
nalai tűnnek el, majd csak körvonalai 
maradnak meg, végül a tárgyból semmi 
sem látszik. A sugarak ezen fizikai viselke
désén alapszik a száraz és immerziós ob- 
jektívek használata.

Újból egy gyakorlati példából indul
junk ki. Legyen a tárgy egy mikroszkópi 
metszet, melyet előbb egy csepp vízbe 
egy tárgylemezre helyeztünk, majd letakar
juk fedőlemezzel és a  mikroszkóp tárgy
asztalára helyezzük. A tükörről vetített 
fény a fedőlemez alatt lévő tárgynak G 
pontját világítja meg, (1 4 6 a. ábra) m élypont
ból a fénysugarak kiindulva, külömböző nya
lábokra esnek szét, melyek közül az egyik 
szög alatt eltérő nyalábok ferdén a tárgy
lemez (d) felületéig érve tökéletes vissza- 145. ábra.

9*

Száraz
rend
szerek.
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verődéssel visszatérnek az, üvegbe. Kisebb szög alatt elhajló sugarak az 
objektív homloklencséjébe jutnak. Ez a kép az előzök ismerete után ítélve, 
nem adhat olyan tiszta és minden szerkezetében részletes rajzot, mert 
a tárgyból kiinduló sugarak egyik számottevő része a megfigyelő szem részére 
elveszett. Az ilyen rendszereket, ahol a tárgy és az objektív között levegő
közeg van, száraz rendszereknek nevezzük.

Immerziós Nagyobb nagyításoknál a tárgy és az obj ektív közét egy folyadék-cseppel 
szerel- kitölteni és ilyenkor az obj ektiv mintegy belemerül a folyadékba. A folyadék

közbeiktatásának célja az, hogy a folyadékok jobb fénytörők lévén a levegőnél 
a 146&. ábrán látható módon a levegőben elhajló fénysugarakat az objektív

b
146. ábra.

homloklencséjébe vezetik. Annál jobban felel meg a célnak egy folyadék, minél 
közelebb áll a fénytörőképessége az üveghez. Abban az esetben, ha ez a folyadék 
víz, vagy olaj, olajimmerziós rendszerről beszélünk, ha pedig az üveggel azonos 
törésmutatójú folyadékot használunk, mint cédrusolaj kanadabalzsam, mely 

Homogén esetben a preparátumot is ilyen folyadékba ágyazzuk, miután homogén 
olajimmer- törésmutatójú közeget létesítettünk, a rendszert homogén immerziónak 

ziók. nevezzük.
Nyilvánvaló, hogy az immerziók sokkal több fénysugarat tudnak értéke

síteni s így a kép a mi száraz rendszerekkel éppen a fény elégtelensége miatt 
nem volt tiszta, immerzióval minden részletében tiszta lesz, amelyet úgy karak- 
terizálunk, hogy a kép fel van oldva. Immerzióval a nagyítás is fokozható, de a 
végtelenségig a nagyítás növelése gyakorlatilag nem megy, mert ha a tárgyra 
jutott sugarakat teljes mennyiségükben fel is veszi az objektív, ami a mai mo
dern rendszereknél már el van érve, akkor a nagyítás határához értünk. Ez a 
határ pedig 1 : 5000.

Az objektívnek nagyítását megkapjuk, ha az objektív és az okulár tubus
ban lévő fókuszának távolságát elosztjuk az objektív fókusz távolságával.

A z okulár nagyítása kiszámítható, ha az okulár dioptriáját elosztjuk az okulár- 
fókusz távolságával.

A mikroszkóp nagyítása pedig a két rendszer nagyításának a szorzata.
Ultramikroszkóp. Amint láttuk, a nagyításnak és az objektív feloldó képes

ségének határa van, amelyen túl valamely tárgyról képet nem nyerhetünk. 
Az ultramikroszkóppal mégis megvan a mód arra, hogy igen kicsiny, 4 vagy 6  

millimikron nagyságú testek észrevehetők legyenek anélkül, hogy ezek alakját 
T d 11 képét láthatnánk. Az a megfigyelés, hogy sötét szobában egy kis résen

tüneme^ny. beszűrődő, fénysugár útját, a megvilágított lebegő porszemeoskéktől tisztán



láthatjuk (Tyndall tünemény), értékesítve van az ultramikroszkópnál. Ezen ,
nagyítónál a vizsgálandó tárgyat ugyanis nem alulról világítjuk meg, hanem 
oldalról, mely esetben a világító szerkezetből a fénysugár a mikroszkóp tubu
sába nem juthat be. A látótér tehát sötét, de az apró szemcsék az oldalról rávető
dött fénysugarakat szétszórják és elhajlítják a tér minden irányába, mely elhaj
lított fénynyalábok egyrésze eljut a mikroszkópba is, amely ezt a bejutó nyalábot 
nem a tulajdonképpeni képpontokba, hanem az elhajlásos korognocskákba 
egyesíti úgy, hogy a sötét látótér ilyen erős fényben tündöklő korongooskákkal 
van teleszórva. Ultramikroszkóppal ha nem is molekulák, de kis molekula-cso
portok, fehérje keményítő molekulák kolloidális csoportosulásai megfigyel
hetők és megállapítható az, hogy ezek a térben állandó mozgásban vannak, 
amely mozgást Brown-féle molekuláris mozgásnak nevezzük. ris mozgás.
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Elektromos áramforrások és elektromos gépek.
Galván-elemek.

Alegáltalánosabban ismert áramforrások a galvánelemek, melyek a gyógy
szerészi laboratórium több készülékéhez elegendő elektromos áramot szolgál
tatnak. Ezen elemek működésének megértéséhez néhány fizikai jelenség meg
figyelése szükséges.

Ha kristályos rézszulfátot rézszulfát oldatba szórunk, akkor az oldat 
koncentrációjának megfelelőleg, három eset lehetséges :

1. Ha az oldatban kevesebb rézszulfát van, mint amennyit az oldószer 
feloldhat, akkor a beledobott rézszulfátból még annyi fog oldatba menni, hogy 
az oldat az adott hőmérsékleten telítve legyen.

2. Ha az oldat túltelített, akkor a beledobott kristályokra az oldatból 
annyi rézszulfát fog kikristályosodni, hogy az oldat telítve maradjon.

3. Ha az oldat telített, akkor a beleszórt rézszulfát nem oldódik.
Amint a rézszulfát, úgy a fémek is ,ha azokat saját vegyületeik oldataiba

mártjuk, oldódni igyekeznek. Ez az oldódás azonban nem úgy értelmez
hető, mint a rézsziilifát oldódása, mikor a rézszulfát-molekulák egyenként elve
gyülnek a víz molekulái között*, hanem úgy, hogy a fémek atomjai egy bizonyos 
elektromos töltéssel leválnak a fémdarabról s ily  módon mennek oldatba. Az 
ilyen elektromos töltésű atomokat vagy atomcsoportokat iónoknak hívjuk. 
Ebben az esetben az oldatba menő iónok pozitív elektromossággal vannak 
töltve. Ebből következik, hogy a pozitív elektromosság az oldatot mint pozitív 
elektromos töltésű testet fogja jellemezni. A fémdarab pedig, amiről a pozitív 
ionok leváltak, illetőleg az oldatba mentek, negatív elektromosságú marad, 
mert az előbb benne egyensúlyban levő pozitív és negatív elektromosság egyen
súlya megbomlott és a negatív lett az uralkodó. íg y  azonnal érthető, hogyha 
a fémet saját vegyületének oldatába mártjuk, a fém maga negatív, az oldat 
pedig pozitív elektromosságú lesz. A fémek oldódása azonban nem megy a vég
telenségig, mert minél több pozitív ion ment a fémből az oldatba, annál nagyobb 
lesz a fémdarab negatív töltése és annál nagyobb lesz a negatív fémnek az elek- 
trostatikai hatása a pozitív töltésű ionokra. Ilyen esetben a pozitív fémionok 
a fémlemez felületére rakódva a további fémionok leválását teljesen megaka
dályozzák.

A külömböző fémek oldódási tenziója is, a saját vegyületeik oldatában, 
igen külömböző. Azon esetben, mikor a fém oldódási tenziója nagyobb, mint 
az oldat fém-ion koncentrációja, akkor az előbb tárgyalt esetek anlogiá aképpen 
fém-ion megy az oldatba, miáltal a fém negatív elektromosságú lesz. Ha pedig 
ezzel ellenkezőleg a fém oldódási tenziója kisebb, mint az oldat fém-ion koncen-

1 A sók bizonyos oldószerekben ionokra esnek szét, de mivel az oldatban 
ugyanannyi -f-ion, mint —  ion van, az oldat mégis semleges elektromosságú.

IV. FEJEZET.
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trációja, akkor az oldatból fém-ionok elektromos töltésüket a fémnek átadva, 
elektromosan semleges állapotban rakódnak a fémdarabra és annak az előbbi 

esettel ellenkező jellegű elektromosságot kölcsönöznek. Végül, ha a fém oldó
dási tenziója ugyanakkora, mint az oldat fém-ion koncentrációja, akkor sem a 
fém-ionok nem mennek oldatba, sem az oldat fém-ionjai nem válnak le a fémre. 
Ilyen esetben természetes, hogy az oldat és a fém között jellegbeli elektromos 
differencia nincs.

Ezeket tekintetbe véve, most már a fémeket két osztályba sorozzuk.
1. Azok, amelyek oldódási tenziója nagy és így saját vegyületeik oldatába 

mártva, a fém negatív töltést kap, ilyenkor az oldat pozitív töltésű.
2. Azok, melyek oldódási tenziója kicsi s így vegyületeik oldatába merítve a 

fém pozitív töltést nyer, amikor az oldat negatív töltésű.
Mindkét esetben a fém és az oldat között elektromos feszültség, potenciál 

különbség létesül, melynek nagyságát, mint a következő fejezetben megta
nuljuk, egy mértékegységben. Voltban tudjuk kifejezni. Ha a különböző féme
ket saját jól disszociálódó sójának egy molos oldatába mártjuk, úgy a követ
kező potenciál külömbség észlelhető a fém és az oldat k özött:

K  { K  + ) i  —2-92 Volt m  {N i +  + )  - f  0-06 V olt2

N a {Na + )  —2-54 » Pb {Pb +  + )  0-16 »
Ba {Ba -j- + )  —2-54 » 8n (8n -j— [-) 0-18 >>
8r {Sr - f  + )  —2-44 » H  {H + )  + 0 -2 8  »
Ca {Ga +  + )  —2-24 » 8b {Sb +  +  + )  + 0 -3 8  »
Mg {Mg +  + )  — 1-27 .> B i {Bi +  +  - f ) + 0 -4 6  »
Mn {Mn +  + )  —0-94 » Cu {Gu +  + )  +  0-62 »
Zn (Zn +  + )  —0-48 » A g { A g + )  + 1 -0 8  »
Fe {Fe +  + )  —0'15 » H g ^ { H g +  +  ) + 1 -0 8  ->
Gd {Cd +  + )  —0-12 » Hg { H g + )  +  M 4  »
Co {Go -h + )  —0-01 » Au { A u +  +  + )  +  1-56 »

A legrégibb elem a Fofóa-elem, melynél hígított kénsavba cink és 
rézlemez merül. A cink képezi a negatív, a réz a pozitív sarkot, mely
nek folyadékba merülő végeit anód és hatód néven jelzük. A fém, 
amely az elemnek pozitív sarka, az elem folyadékába a negatív 
elektród vagy katód és a negatív sarkot képező fémnek folyadékba 
nyúló vége pozitív elektród vagy anód. A sarkok kapcsolása alkal
mával a kénsav molekulája oly módon szakad szét, hogy H + + H +  
és SO^ ionok keletkeznek. A negatív ionok az anód felé vándo
rolnak és azzal cinkszulfátot képeznek, mert ugyanakkor Zn+ + ionok 
is leválnak a cinklemezről. A cinkszulfát oldatba megy, a H +  pedig a

1  A zárójelben lévő jegyek mellett a -1- -jelek a vegyértéket, illetve az 
ionok elektromos töltését jelzik. Pl. K  egy vegyértékű fém ionja egy elek
tromos töltésű.

Ha a táblázat egy elemét, pld. Fe t vesszük például, akkor megállapít
hatjuk, hogy a vas fémes állapotban, ha az ferró sójának 1  mólos oldatával 
érintkezik, az oldat és a fém között 0.15 Volt potentiakülönbség létesül, még 
pedig fém —  az oldat töltésű lesz.

Ezen táblázat egyszersmint elibünk tárja azt, hogy a gyakorlatban hasz
nálható elektromos elemek összeállításához mely fémek alkalmasak, mert 
gyakorlati szempontból tekintetbe kell venni az olcsóságot, de amellett a 
legmagasabb áramszolgáltatást.

2  Groh Chemia.
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rézlemezre, a katódra rakódik, annak pozitív elektromosságot kölcsö
nöz és azt bevonja. így egy idő múlva Volta-elem sarkai között a 
potenciálkülömbség vagy más néven elektromotoros erő csökken, 
végül megszűnik, mert a rézlemez teljesen be lesz borítva ionok
kal s így a folyadékkal nem érintkezhet. Az áram megszűnése után 
azonban egy megfordított áram keletkezik a két sarkot összekötő 
vezetékben, mely áram az előbbivel ellenkező irányban fut. Ez 
alkalommal a. H +  ionok a rézről leválnak és az oldatba ment cink
szulfát savmaradékával kénsavat alkotnak, a cink-ionok pedig 
lerakódnak a cinklemezre. Ez az elem igen gyenge energiaforrás volt 
és a gyakorlatban nem válhatott be éppen az említett jelenségnél 
fogva, melyet galván poUározásnak nevezünk.

pollározás elkerülése tökéletesen sikerült a Daniel-elemnél. 
Itt egy edényben hígított kénsav van, amelybe a cinkelektrod merül. 
A kénsavba ezenkívül egy porózusanyagból készült henger van elhe
lyezve, melybe tömény rézszulfátoldatba rézelektrod merül. A sarkok 
összekapcsolása után mindkét oldat szétbomlik, mindkettő szulfát 
savmaradéka a cink felé a hidrogén és a réz-ionok pedig a réz felé ván
dorolnak, ahol a réz ki is válik a rézelektrodon, amely ion-bevonat 
polarizációt nem okozhat, sőt nagyobbítja a rézlemezt. A réz-szulfát 
savmaradéka pedig a cink felé vándorlása közben találkozik a réz
elektród felé igyekvő hidrogén-ionokkal, amelyekkel azonnal kén
savvá egyesül. így a Volta-elemnél tapasztalt hidrogénkiválás és 
ezzel együtt a polarizáció is elmarad. A kénsav bomlásából kelet
kező szulfátsavmaradék pedig a cinkkel cinkszulfátot ad, ami a 
kénsavban feloldódik. A Dániel-elemnél észlelt ezen kémiai csere
bomlás gyönyörű bizonyítéka annak, hogy az elektrom s áram a 
vegyületekből mindig egyenértékű mennyiségeket bont szét, úgyhogy 
azok újbóli egyesülése anélkül történik, hogy valamely alkatrészből 
fölösleg maradna az oldatban. A z elektromos áram okozta kémiai 
hatást elektrolizisnek nevezzük. Az elektrohzis folytán lassanként az 
elem kimerül, mert a réz-szulfátoldat a folytonos rézkiválás miatt 
lassanként meghígul, amit könnyen ellensúlyozhatunk azzal, hogy 
fölös mennyiségű kristályos réz-szulfátot teszünk az edénybe. A kén
sav azonban mindig telítődik cinksziilfáttal, ami hosszabb használat 
után a cinkrúdra kikristályosodik. Ezt eleinte eltávolíthatjuk, de 
később, mikor a kénsav nagyon meghígul, ki kell cserélnünk a kén
savat.

Lecian̂ he- Valamennyi elem között legelterjedtebb a Leclanche-elem, ezzel 
■ vannak ugyanis az egész világon az elektromos csengők felszerelve. 

Igaz, hogy egyébre nem is való, mert csak rövidebb ideig tartó 
áramot szolgáltat, azonban előnye az, hogy egy bizonyos idei hasz
nálat után a kifáradt elem kipiheni magát és új erővel működik néha 
esztendőkön keresztül. Tulajdonképpen egy folyadékkal van töltve, 
de négy anyagból áll; cink, ammónium chlorid, barna kő és szén. 
A barna kő durva porrá van törve és egy agyaghengerbe sajtolva.
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Az anyaghenger, hogy a folyadék könnyebben átjárhassa, több 
helyen át van fúrva. A barna kő közvetlenül érintkezik a retorta- 
szénből készült elektróddal. Az áram felbontja a chlorammóniumot 
oly módon, hogy abból az amónium és chlor-ionok a cink felé ván
dorolnak és azzal chlor-cinkammóniumot alkotnak. Ez a só a folya* 
dékban oldatba marad, a hidrogén a szén felé vándorlás útjában érint
kezik a barna kővel, amely oxygénjéből egyet leadva, magnanoxy- 
dullá redukálódik, a szabaddá váló oxygén pedig a hydrogénnel vizet 
képez. A depollarizátor ennélfogva a barna kő, aminek kémiai hatása 
azonban igen lassú, úgyhogy ha a csengetyűt hosszabb ideig meg
szakítás nélkül használjuk, a felhalmozódott hidrogén nem képes 
elég gyorsan lekötni, miért is fellép a galván pollározásnál tanult 
jelenség, hogy az elem elektromos ereje gyengül, majd megszűnik.
Azt az elemrészt, amely hivatva van az elemben fellépő hydrogén- 
kiválását vagy általában az elektromos pollarizációt valami módon 
megakadályozni, depollarizátornak nevezzük. A depollarizátor álta
lában, mint itt a barna kő, a hydrogén oxydációját néhány percnyi 
állás után elvégzi és az elem újból erősen működik.

A száraz elemek, melyek zseblámpákhoz készülnek, szintén 
Leclamche-rendszerűek, ahol a folyadékot chlorammónium-oldattal 
átitatott fűrészpor helyettesíti, a cinket pedig magának az elemnek 
a cinklemezből készült fémtokja.

Sok esetben előnyösen alkalmazható az úgynevezett 
elem, amely csak egy folyadékkal dolgozik, tehát elektródjai igen '
közel hozhatók egymáshoz. Itt is, mint minden egy folyadékkal dol
gozó elemnél, a depollározás nem tökéletes ; így csak rövid ideig szol
gáltat erősebb áramot, mert hamar kimerül, de egy kis nyugalom 
után újból használható lesz. Anyagai cink, 10%-os kénsav, 10%-os 
kaliumbichromat-oldat és szén. A cink a katód, a kálium a bichromat 
a depollarizátor. Amikor ugyanis a káliumbichromat savmaradékai a 
cink felé vándorolnak, egymással egyesülve chromszulfát és kálium
szulfát keletkezik, az oxygén a pollározást előidéző hydrogénnel vizet 
alkot. Az elemet úgy állítjuk össze, hogy a cinklemezek kiemelhetők 
legyenek, mert nyugalmi helyzetben a cink ha kis mértékben is, de 
oldódik. A szénelektród középen van elhelyezve.

Ha az elemek sarkait összekapcsoljuk, úgy áram fog a pozitív 
elektródtól a negatív elektród felé képződni. Ez az áram annál 
erősebb lesz, mi’ él nagyobb a két pólus között a potenciálkülömbség.
A potenicálkülömbség (elektromotoros erő) növelése végett több 
galvánelemet kapcsolhatunk össze, míg végül olyan naggyá emeltük 
az elektromotoros erőt, hogy azzal akár kisebb erőművi gépet is 
meghajthatunk. A galván pollarizációt azonban, amelyek, mint az 
elemek tárgyalásánál is láttuk, még depollarizáló berendezésekkel 
sem sikerül tökéletesen megszüntetni, ezért a galvánelemek nem 
alkalmasak folytonos elektromos áram fejlesztésére.
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Akkumulátorok.
Az elektromos polározás, amely a galvánelemeknél megakadályoz 

nagyobb és fol3 rtonos elektromos energia-szolgáltatást, igen jól kihasznál
ható az elektromosság elraktározásának céljára. Ha ugyanis a Volta-elem 
sarkait zárjuk, ott az áram egy idő múlva a pollározás miatt megszűnik ; 
ilyenkor, ha a sarkokat szét kapcsoljuk, egy olyan állapotba jutott az elem, 
hogy a bármikor összekapcsolt sarkok között, az előbbi áram irányával 
ellentétes irányú pollarizált áram keletkezik. Tehát az előbb elektromos energia 
folytán előidézett kémiai bomlás most a kémiai egyesülés révén az előbbi elek
tromos mennyiséget visszaadja. Az ilyen elem vagy elemek sorozatát nevezzük 
akkumulátornak. Az akkumulátor, az elektromosság gyakorlati alkalmazásá
ban igen fontos szerepet játszik, mert az akkumulátor segítségével az elektro
mosság szállítása válik lehetővé Előnye azonkívül az, hagy az elektromos 
ereje változatlan és az elektromosság legnagyobb része külső célokra érté
kesíthető.

Az akkumulátor elemei, melyeket celláknak nevezünk, kénsavba merülő 
ólomlapokból állanak. Rendszerint a negatív sarkot képező ólomlapok száma 
eggyel több, mint a pozitív sarok ólomlemezei. A pozitív ólomlemezek a már 
használatban lévő akkumulátoron barnaszínűek, mert ólom superoxyddal van
nak bevonva. A negatív ólomlapok fehérek és vagy ólomszulfáttal vannak bo
rítva, vagy a lapok sűrűn átlyukasztottak, vagy rácsszerűek, ahol a rácsközöket 
egy ólomszulfátos massza tölti ki. Ha az akkumulátort összekapcsoljuk egy 
áramot fejlesztő dynamóval, úgy az áram hatására a katódon kiváló hydrogén 
az ólomszulfátból leválasztja a savmaradékot és azzal kénsavat alkot, míg a 
fémólom a katódon marad. Az anódon ezalatt kiváló oxygén az ólomszulfátból 
lehasítja a savmaradékot és a fémólommal ólomoxydot alkot, a felszabadult 
savmaradék pedig a víz hydrogénjével kénsavvá lesz, míg az oxygén megint 
az ólomoxyddal superoxyddá egyesül. A töltés végeredménye eszerint az, hogy 
a cellákban ólomsuperoxyd és fémólom keletkezett, miközben a kénsav meny- 
nyisége megszaporodott, ami azzal is kimutatható, hogy a cellák folyadékának 
fajsúlya a kénsav töménységének megfelelően növekedik. Ilyen állapotban az 
akkumulátor hosszabb ideig eltartható és az elektromos energiát a két sarok 
összekapcsolása által bármikor, bárhol értékesíteni lehet. Amint látjuk, az 
akkumulátornál a gyakorlatban pollarizált áramot nem az elemeknél tanult 
hydrogénkiválás és annak egyesülése folytán nyerjük, hanem ahhoz hasonlóan 
egy depollarizátor segítségével a kémiai reakciók folytán. A kisülésnél, ameJj' 
művelet alatt a sarkok áramkörbe való összkaposolását értjük, az ólom super- 
oxydos elektródon válik ki a hydrogén, ami egy oxygénnel újból vizet alkot, 
míg a kénsav savmaradéka ólomszulfátot képez. A kénsav hydrogénje pedig a  
másik oxygénnel e b esü l vizzé. Tehát a kisülésnél újból előállt a kezdeti állapot 
az elektródokon, újból ólomszulfát van, azonkívül megszaporodott a víz, miáltal 
a kénsav meghigul, ennélfogva annak fajsúlya is alacsonyabb lesz.

A töltést az elmondott kémiai átalakulások ismerete alapján úgy kell 
végeznünk, hogy mindaddig töltjük elektromossággal a cellákat, míg úgy az 
anódon, mint a katódon erős gázfejlődést észlelünk. Ez azt jelenti, hogy úgy a 
hydrogén, mint az oxygén nem talált többé átalakulatlan ólomszulfátot, miért 
is a további töltés céltalan.

Ha több cellát kapcsolunk egymás mellé, akkor ezt a sorozatot batériának 
nevezzük. Az ilyen batéria nagymennyiségű elektromosságot képes magában 
felhalmozni, úgyhogy az világítási célra, sőt erőművi gépek meghajtására 
is felhasználható. Egy nagy előnye van az akkumulátoroknak, hogy a töltésére 
használt elektromosság mennyiségének több mint 90%-át újból visszaadja, 
s így a használata igen gazdaságos. Ügyelni kell azonban, hogy az akkumulátor 
sohase legyen teljesen kisütve, ami alatt azt értjük, hogy a benne lévő elek
tromos mennyiséget teljesen ne használjuk fel, mert töltés nélkül, amikor



Az elektromosság: mérése 139

a sarkok között potenciál külömbség nincs s ennélfogva se pozitív se negatív 
elektród nincs, a cellában, az összes ólomlemezek ólomszulfáttal vonódnak be. 
Ebben az esetben az újbóli töltés hosszadalmasabb és csak sok elektromos 
áram elvesztése után sikerül.

Azt az elektromosság mennyiséget, m elyet az akkumulátorból produktív 
célra visszakapunk, az akkumulátor kapacitásának nevezzük. A kapacitást 
ampére-órákban fejezzük ki. Közelítő pontossággal meghatározhatjuk az 
amper-órák számát is, mert az közelítőleg négyszer annyi, mint a pozitív 
saroknak négyzetdeciméterekben kifejezett feliilete. Ha tehát egy akku
mulátornak 30 pozitív ólomlemez van és a lapok 15 centiméter szélesek és 25 
centiméter magasak, úgy a kapacitás 4 x  30 X 15 X 25 egyenlő 4500.

Az elektromosság mérése.
Ha az eddig tárgyalt elemek pozitív és negatív sarkait összekapcsoljuk, 

úgy elektromos áram keletkezik. Ez az áram az anódból indul ki és a katód 
felé halad, miközben a folyadékon keresztül kell jutnia, majd a katódtól az 
elem két sarka között összekapcsolt külső vezetéken áramlik tovább. így  
az áram egy kört ír le, melynek egy része az elemben van, a belső áramkör, 
míg a másik része az elemhez kapcsolt külső vezetőben, mely a külső áramkör. 
Az áram megindulásának oka pedig az elektromotoros erő vagy feszültség, 
amely ha megszűnik, az áram is megszűnik, az áram tehát csak akkor jöhet 
létre, ha a vezető két pontja között potentiál külömbség van. Ezt a két fo
galmat : áram és feszültség, összetéveszteni nem szabad. A feszültség az ok, 
az áram a következmény. Minél nagyobb a feszültség annál erősebb az áram, 
illetőleg annál nagyobb az áram intenzitása, amiből következik, hogy a fe
szültség és az árain intenzitása egymással egyenes arányban állanak. Az 
áram erőssége vagy intenzitása alatt pedig értjük azt az elektromosság meny- 
nyiséget, amely a vezető valamely keresztmetszetén egy másodperc alatt 
keresztülhalad.

Az elektromosság áramlását legegyszerűbben úgy képzelhetjük el, mint 
a víz áramlását egy olyan Dewille-palaclcból, amelyből a víz egy gummitömlő- 
vel egy mélyebben fekvő edénybe van vezetve (147. ábra). A felső tartályból 
a víz a tömlőn keresztül az alsó edény felé áramlik, amely áramnak az erőssége 
attól függ, hogy milyen nagy 
a két edényben lévő víz nívó- 
külömbsége, továbbá, hogy a 
két edényt összekötő gummi- 
tömlő keresztmetszete szűk-e 
vagy tágabb, mert e szűk 
tömlőben a surlódásokozta 
ellenállás jóval nagyobb, mint 
a tágabb nyílású tömlőben.
Minél vastagabb a gummi- 
tömlő, annál több víz fog 
azidőegységbe lefolyni. Hogy 
pedig milyen erővel áramlik 
le  a víz a felső edényből, az 
a felső és alsó folyadék 
nívókülömbségétől függ. A 
víz áramlásának erősségével 
munka végezhető, amelynek 
mennyisége függ először a 
víz áramlásának erősségétől, 
ami viszont a lefolyó víz 
mennyiségével van szoros 
kapcsolatban.



A víz áramlásának ezen szabályszerűsége mindenben átvihető az elektromos 
áramra is. A nívókülömbséget az elektromos áramnál potenciál-külömbségnek 
nevezzük. A z áram erőssége függ az áthaladó áram mennyiségétől és a vezető 
ellenállásától, aminek nagyságát viszont éppen úgy mint a gummitömlőnél; annak 
hossza és keresztmetszete szabja meg. Szerepet játszik az ellenállásnál a fentieken 
kívül a vezető anyaga és hőmérséklete is. Annál nagyobb az ellenállás, minél 
hosszabb a vezető és minél kisebb annak keresztmetszete. A munka pedig hasonlóan 
a vizáramhoz az áthaladó elektromos áram mennyiségével és a potenciálkülömb- 
séggel van egyenes arányban. Ezen fogalmak leírása közben mennyiségekkel talál
kozunk, melyeket az elektromos vezetőknél és a gépeknél állandóan mérnünk kell.

Elektromos mértékegységek és mérőeszközök.
Az árramforrások csak úgy felelhetnek meg feladatuknak, ha mi, akik az 

áramot felhasználjuk, tájékezódva vagyunk, hogy milyen mennyiségű, milyen 
erősségű és milyen feszültségű áramot kapunk, mert csak ezen adatok ismer
tetésével vagyunk képesek az elektromosságot akár mechanikai mimkát szol
gáltató gépekhez, akár kémiai célra felhasználni. Ezért szükségünk van olyan 
készülékekre, melyek részben az áram mennyiségét, részben feszültségét 
állandóan mérik és mutatják. Ezen készülékek az elektromos mérő-esz
közök. A következőkben leggyakrabban használt mértékegységekkel és mérő
eszközökkel fogunk foglalkozni.

G alv an o m éter. Hogy egy vezetőben egyáltalán van e elektromos áram, azt gal
vanométerrel határozhatjuk meg. Ez a műszer azon elven alapszik, hogy az elektromos 
áram alatt lévő tekercs belsejében vagy közelében elhelyezett mágnestű az észak
déli irányból kitér és pedig annál jobban, minél nagyobb a tekercsben futó áram  
erőssége és a tekercs tekervényei számának a szorzata. A galvanométer csak kis 
mennyiségű egyirányú áram kimutatására alkalmas. Ha egy semleges tekercs 
felé egy mágnessel közelítünk, a tekercsben indukálandó áram a galvano
méterrel már észrevehető, mikor is az iránytű nyugalmi helyzetéből kitér. 
A mágnes eltávolításakor az áram megszűnik, a galvanométer nyugalmi 
helyzetébe tér vissza. A váltakozó irányú áram, amely az időegységben irányát 
számtalanszor megváltoztatja, galvanométerre nem gyakorol hatást, illetve minden 
pillanatban más irányba téríti, miért is végeredményben a mágnestű látszólag 
nyugalomban marad.

Az elektrom os m ennyiség m érése.
Coulomb. ^ 2; elektromosság mennyiségének egysége a coulomb. Ez alatt annyi elektro

mosságot értünk, amennyi az ezüstnitrát oldat elektrolizisekor 1.1175 milligramm 
ezüstöt választ ki. Ez kísérletileg úgy határozható meg, hogy egy platinacsészébe 
bármilyen töménységű ezüstnitrát-oldatot teszünk és egy galvánelem negatív 

^rz*s  ̂platinacsésze falával kötjük össze, a pozitív sarkot pedig egy kis ezüst
lemezzel, m elyet az ezüstnitrát oldatba merítünk (148. ábra). A z elektrolizis 
abban áll, hogy egy fémsó oldatából az elektromos áramhatására a pozitív fém

molekulák a negatív elektródon, jelen 
esetben a platinacsésze falán válnak ki, 
mig a vegyület negativ-ionjai a pozitív 
elektródon jelen esetben az ezüstlemezen, 
ahol az a fémezüsttel újból vegyületet 
képeznek és mint ezüstnitrát oldatba 
megy. Ezen folyamatnál tehát az 
elektromos áram hatására, az ezüst
nitrát oldatból ezüst válik ki a platina
tégely falára és ugyanakkor ezüst 
oldódik fel a pozitív elektródról és 

148. ábra. pótolja az oldatban a kivált ezüstöt.

140__________ Elektromos mértékegységek és  mérőeszközök._____________
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Ha egy bizonyos ideig az elektrolízist folytatjuk és a platinacsészéből az 
oldatot kiöntve, a csészét többször vízzel jól kimossuk, megszárítjuk, meg
mérjük. A platinacsésze súlyszaporulatából pontosan megállapíthatjuk a 
csészére kivált ezüst mennyiségét. Ha 1.1175 milligramm ezüstnek egy 
coulombnyi áram felel meg, akkor megállapíthatjuk a talált ezüstmennyi
séget 1.1175-el elosztva az elektrolízishez felhasznált elektromos áram 
mennyiségét.

Az elektrom os ellen állás m érése.
Az elektromos ellenállás egysége az Ohm, ami alatt azt az ellenállást kell 

értenünk, amelyet egy mm keresztmetszetű 108.3 cm hosszú higanyfonal az elek
tromos áram áramlásával szentben kifejt. Ennek mérése W. Wéher'  ̂ módsze
rének segítségével történik,
melynek lényege a következők- b
ben áll. A galván elem sarkait 
összekötő direkt vezetőt el
ágaztatjuk úgy, hogy a-ból 
c pontba etz a b c és a b’ c 
irányban juthasson, valamint 
a b pontból a b’ jelzett pontba 
is egy vezetéket húzunk.
A b b, jelzett vezetőn elektro
mos áram nem juthat keresz
tül akkor, ha az a ft és az a 6 ' c 
vezetők ellenállása ugyan
akkora, a mit ellnnőrizhetünk 
a bb’ vezetőbe iktatott gal
vanométerrel. Ezt a jelenséget 
felhasználhatjuk az ellenállás 
mérésére, ha a 149. ábrában 
egy ismeretlen ellenállású ve
zetőt X  teszünk és a készülékbe 
és a be közé egy t ismert ellen
állású vezetőt kapcsolunk. Az a 6 ' c vezetőn, amely egyenletes vastagságú 
1-5 m hosszú platinadrót mm osztályzatok vannak. A b b’ közbeiktatott 
vezetővel vagy híddal a b’ pont előre vagy hátra tologatásával megtalálhatjuk 
azt a pontot, amelyben a hídon keresztül áram nem megy át. Most az előbbi 
ábra magyarázatát egyenletbe foglalva kifejezhetjük az ismeretlen vezető  
ellenállását :

X ;<  =  a V  :b'c  
ab'  
b c

Miután a t ellenállása ismeretes és az a 6 ' és a 6 ' c egymáshoz való vi- 
•szonya az osztályzaton is leolvasható, az ismeretlen vezető ellenállása könnyen 
kiszámítható. Ezen mérésre igen ritkán van szükség, mert a gépezeteknél 
biztosítéknak betett ellenállások előzőleg már kipróbáltak s így a fentiekben 
csak az elvet akartuk ismertetni.

149. ábra.

Ohm.

1 Ezt az eljárást igazságtalanul és helytelenül 
is nevezik.

Wheatstone-hidnak
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Am pére-m érés.
Ampére. A z áram erőssége (intenzitás) egysége az amjtére (A), ami mellett a vezetőn

másodfercenként egy coulombnyi elektromosság jut keresztül. Mérése leginkább
mágneses hatáson alapuló rugós ampére- 
méterrel történik. Ezen műszer lényege 
abban áll, hogy egy rugóval vagy súllyal 
feltámasztott lágy vasat »e<i egy alatta 
levő az áramkörbe bekapcsolt vezető  
szelenoid-tekeros annál mélyebben húzza 
be a tekercsbe »S«, minél erősebb az 
áram. 150-ik ábrán a lágy vas mutatóval 
»̂ « van ellátva, amely az empirikus ská- 
Ián mutatja közvetlenül az ampereket. 
Miután az ampére az árammennyiség
gel van egyenes arányban, meghatároz
hatjuk ezt, coulo-méterrel is. Mert ha 
másodpercenként a vezetőn egy coulomb 
elektromosság mennyiség halad át és 
ez az áramerősség egy ampére, akkor 
egy olyan vezetőben, melyben 5 per
cig (5 X 60 mp =  300 mp) tartó áram
hatásra 1 0 0 0  coulomb áthaladását je
lezte  a coulo-méter, akkor: 1000/300 
egyenlő 3.33 lesz az áram 

150. ábra. amperekben.

Volt.

A potencíál-külöm bség (feszü ltség , elektromotoros erő) m érése.
Egysége a Volt, ami akkora feszültségkülömbséget jelent, amekkora egy, 

ohm ellenállású vezető két vége között jelentkezik akkor, ha azon másodpercenként 
egy coulombnyi elektromos mennyiség halad át. Az elektromotoros-erő mé
résére készült műszerek egyik igen elterjedt alakja az, melynek lényege a

normál elem potenciál-külömb- 
ségével való összehasonlítás. 
Az összehasonlítási módszer 
(151. ábra) abban áll, hogy 
egy akkumulátor áram körébe 
egy normál elemet (V ) kap
csolunk. Az utóbb mellékáram 
körbe egy galvanométer van. 
Ha a kapcsolás 6  c pontba tör
ténik, két esett állhat e lő : vagy 
gyengébb az áram a, a B  b c 
vezetékben, mint ah  e V  áram
körbe, akkor a normál elem  
elektromotoros ereje legyőzi a 
vele kapcsolt áram elektro
motoros erejét és az elektromos
ság a eb  V irányban fog áram- 
lani, vagy pedig az akkumulátor 

ereje nagyobb, amikor ez fogja legyőzni a normál elem áramát, mikor is az 
ellenkező irányban keringve V b e Á  V irányban halad. Mindkét esetben 
a galvanométer vagy jobbra, vagy balra tér ki. Ha azonban a c kapcsolási 
pontot a vezeték mellett addig toljuk előre v a ^  hátra, míg a normál elem 
áramkörében megszűnik az áram, (ami annyit jelent, hogy az akkumulátor 
vezetékének c h részében a potencíál-külömbség éppen annyi, mint a normál



Elektromos m értékegységek és mérőeszközök 143

elem  e lek 
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elemé) akkor ezzel megállapítottuk, hogy az akkumulátor-telep vezetőjének  
hány milliméterében van egy normál ekmeknek megfelelő 1.0189 volt feszültség. A “ormál 
Ha már most bármely más elemnek elektromotoros erejét akarjuk mérni, a 
normál elem helyére bekapcsoljuk a mérendő elem et és leolvassuk a c 6  közötti 
távolságot mm-ben. Legyen a normál elemnél ez a távolság 496 mm, a mérendő 
elemnél 960 mm, akkor 496 : 1.0189 =  960 : *. Hy módon megállapítottuk 
a kérdéses elem elektromotoros erejét voltokban.

A másik Volt-mérő az áram hőhatásán alapszik, ezért ezeket hődrót- 
műszereknek nevezzük. Pőalkatrészük egy vékony platina-ezüst-drót, melyen 
a nyilak irányában a mérendő áram folyik (152. ábra). Ez az áram a vezető  
drótot annjdra felmelegíti, hogy az többé-kevésbé megnyúlik. Ez a hosszab
bodás alkalmas módon mutatóra vihető át, amely Voltokra beosztott skála

fölött mozog. A drót megnyúlása annál nagyobb, minél erősebb a dróton 
keresztülfutó áram. Mivel a platina-ezüst-drótnak vékonynak kell lenni, 
ezért aránylag csak kisebb erősségű áramot mérhetünk a műszerrel. Azonban 
módunkban van a mérés határait tetszőleges határok között kiterjeszteni 
oly módon, hogy a műszer elé ismert ellenállású vezetőt kapcsolunk, amellyel 
szabályozhatjuk, hogy a mérendő áram '/j„, Yioo vagy Vjooo juthasson 
be a műszerbe, miáltal 10 vagy 100 vagy 1000-szer erősebb áram is m é r h e t ő  V o lt mérő 
lesz, aránylag csekély áramerősségekre használható készülékekkel is. Ezen 
műszereknél az empirikus skála számjelzése az előre kapcsolt ellenállástólaifts áram- 
függőleg 1 0 , 1 0 0  vagy 1 0 0 0 -rel szorozva mutatja az eredeti áram feszültségét, csökkentő 

Vannak Volt-mérők, melyek lényegileg az ampére-mérővel azonosak, célja , 
mert mind a kettő az elektromos áram magnetikus hatásán alapszik. Ezen esz
közökkel tulajdonképpen áramerősséget mérünk, de ha a készülék ellenállását 
ismerjük, amely állandó és a Volt-mérőknél aránylag nagy ; az ohm-féle tör
vény értelmében a feszültséget azonnal kiszámíthatjuk, ha leolvasott ampére- 
ket megszorozzuk a szelenoid-tekercs ellenállásával. Az ilyen szerkezetű Volt
mérőkön már az empirikus skála ezen szorzatszámot mutatja és ezzel az áram 
feszültségét Voltokban.

Joule-mérés.
Az elektromos energiát Volt-coulombokban szoktuk kifejezni, amelyet 

joulenek nevezünk. Ez egyenlő azzal a munkával, melyet 1 coulombnyi elek
tromosságmennyiség, 1 Volt potenciál-külömbség esetében végez.

Jo u le .



Elektrodynamo-méter. Watt-mérő.
W a tt .  A munka egysége a watt, ami a feszültségnek és az áramerősségnek a szor

zata. 1  watt egyenlő az időegységben végzett egy joulnyi munkával. íg y  a munka 
mérésére tulajdonképpen nem is volna szükség külön mérőeszközre, mert a 
wattokat az áramkörbe kapcsolt Volt és ampére-mérők adatainak szorzatával 
megkaphatjuk. Azonban a matematikai eredmény csak az egyenáram eseté
ben adja a megfelelő értéket, míg a váltakozó áramnál, ahol az áram és a fe
szültség között fáziskülömbség van és mindig változó számmal való szorzás 
útján jutnánk helyes értékhez, nem használható. Ezért a watt mérésére az 
áramok dynamikai hatásán alapuló készüléket szerkesztettek. Ennek lényege 
az, hogy a két párhuzamos vezetékben egyirányú áramok futnak, akkor a veze
tékek egymást vonzzák, míg ha az áramok ellentett irányúak, akkor egymást 
taszítják. Ha pedig a térben a vezetékek egymást keresztezik, akkor az áramok 
oly hatást fejtenek ki a vezetékekre, hogy a vezetők egymáshoz párhuzamosan 
igyekszenek elhelyezkedni, hogy az áramok egyirányúakká legyenek. Ha tehát 
két ilyen vezető közül az egyik stabill, a másik forgatható, úgy a mozgó vezető  
az áram hatása folytán az előbb említett módon igyekszik elhelyezkedni. 
A mozgó vezetéket pedig, melyet a műszerben egy tekercs képvisel, egy rugó
szerkezet igyekszik visszatartani az elmozdulástól. A másik tekercsben futó 
áram hatására azonban, eredeti helyzetétől mégis eltér és ezen elmozdulás egy 
mutatóval vihető át az empirikus skálára, ahol a wattot vagy ennek száz
szorosát, a hektowattot, vagy ezerszeresét, a kilowattot leolvashatjuk.

Dynamóelektromos-gépek.
Elektromos áram fejlesztésére a dynamók szolgálnak. Ezen gépek vagy a 

mechanikai munkát alakítják át elektromos energiává, vagy az elektromos energiát 
mechanikai munkává. Az előbbi esetben áramfejlesztő dynamókxól, az utóbbi eset
ben elektromotorokról beszélünk.

In d u k á l t  A dynamógépekben az elektromos áram indukció folytán keletkezik,
aram. Lássuk előbb' az indukált áram lényegét. Ha egy mágnesrúdra egy rézkarikát 

tolunk, úgy az elmozdítás következtében a rézgyűrűben egy bizonyos irányú 
elektromos áram keletkezik. A z  ilyen áramot, amely mágnes hatására a vezetőben 
gerjed, indukált áramnak nevezzük. Ha most a rézgyűrűt a mágnesrúd közepe 
felé toljuk, akkor a rúd közepén, ahol az északi és a déli mágnesség egymással 
érintkezik, a gyűrűben az áram megszűnik. Ha pedig még tovább toljuk a gyű
rűt, a mágnesrúd ellenkező vége felé, úgy a karikában újból áram fog fellépni, 
de az előbbi árammal ellenkező irányban. A gyűrűk helyett sok tekervényből 
álló drótspirállal is ugyanarra az eredményre jutunk, sőt a spirálban fellépő, 
elektromos áramot a spirálhoz simuló vezetővel el is vezethetjük és ugyanezt 
egy más helyen újból visszavezethetjük a spirál egy másik részébe. Ily módon 
két áramkört kapunk, egy belsőt, mely a spirálban kering és egy külsőt, ami a 
spirálon kívül van. Ha most a spirált a középponton keresztül, ahol az áram 
megszűnik, a mágnesrúd másik vége felé toljuk, akkor ugyanezen jelenség áll 

V áltak o zó  elő, de az áram iránya lesz ellenkező az első áramiránnyal. Ily módon a legegy- 
áram. szerűbb áramfejlesztőgép típusa bontakozik ki előttünk, még pedig egy olyan 

gépé, amely működése közben váltakozó irányú elektromosságot gerjeszt. Az 
elektromos gépeknél az előbb leírt egyszerű spirál egy igen sok tekervényből 
álló tekercs, amelyet armatúrának nevezünk. Az armatúra két mágnessarok 
között forgatható. A mágnessarkok pedig úgy vannak szerkesztve, hogy henger- 
alakúak és az egész armatúrát mintegy körülveszik, aminek az a gyakorlati 
haszna, hogy a mágneses erővonalak, melyek a sarkoktól indulnak ki, minél 
közvetlenebbül érintkezzenek a tekerccsel. Tudvalevő dolog, hogy annál na
gyobb az elektromotoros erő, minél több mágneses erővonalat szel át az armatura- 
egy másodperc alatt. Ebből következik az is, hogy annál több a mágneses erő
vonal, minél erősebb a mágnes és annál több erővonalat szel át az armatúra, minél

144____________ _̂_______ Dynamőelektromos-gépek ,______ _̂______________
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hosszabb, illetőhg minél több telceritvénye van a spirálnak, végül pedig az is vilá
gos, hogy annál több mágneses erővonalat szel át a tekercs, minél gyorsabban moz
gatjuk a spirált a mágneses térbe. Ha az ilyen gépből az armatúrában indukált 
áramot elvezetjük, akkor a vezetőben keringő áram irányát mindannyiszor 
megváltoztatja, valahányszor a tekercs a déli saroktól eltávozva az északi sarok 
mágneses terébe jut.

A gyakorlatban ezt a változó 
irányú áramot nagyon sokszor 
egyirányúvá kell alakítanunk, ami 
egy bizonyos vezető szerkezet 
segítségével történik. Vegyük fel, 
hogy 153. ábra szerint az o 6  t e 
kercs a mágnesek északi és déli 
sarka között a,z x y  tengely kö
rül forog. Mindkét drót végére 
egy-egy félhengeralakú, de egy
mástól tökéletesen elszigetelt réz
lemezt forrasztunk, amely réz
lemezek az a b tekerccsel együtt 
forognak a mágnessarkok között.
A tekercsben gerjedt elektromos 
áramok tehát a rézszeletekbe jut
nak. Most nem kell az áram
elvezetése céljából mást tennünk, mint a lemezekhez valamely áram
vezető fémet vagy fémseprűt, vagy szénkefét érintünk, amelyen keresz
tül az áram a külső áramköribe folyhat, a másikon pedig a külső áram
körből újra visszajut a gépbe. A kefék stabilan állnak a helyükön úgy, hogy 
amikor a tekercs forog, akkor a kefék hol az egyik, hol a másik rézlemezt 
érintik. A 154. ábrán lévő állásban a kefe a.z alsó lemezt, a kefe a felső 
lemezt érinti. Az áram a ke
fén át a külső áramkörbe kap
csolt gépekbe jut, azután a 
kefén keresztül pedig visszaj ut az 
armatúra áramkörébe. Az áram
kör tehát teljesen zárt. Ha most a 
drótkeret a mágneses térbe tovább 
forogva a sarkokhoz viszonyított 
fél fordulat után más helyzetbe 
jut, mint az előzőkből tudjuk, az 
áram iránya is megváltozik. A te 
kercs a része a 6  helyére és 
viszont a 6  az a helyérejut. Mint
hogy az áram iránya megválto
zott, az előbbi ábrán rajzolt nyíl 
mind megfordítandó, 154. ábrán 
azonban kitűnik, hogy a pozitív ^
elektromosság megint csak a K-̂  kefén jut ki a külső áramkörbe, míg a 
kefén víjból a negatív elektromosság tér vissza, amiből látható, hogy az áram 
folyton egy irányban kering.

Az elmondott elvek alapján épülnek fel az áramfejlesztő gépek, a dyna- 
mók, amelyeket két csoportra osztunk :

1 . egyenáramú dynamók,
2 . váltakozó áramú dynamók.
Az egyenáramú dynamók három főalkatrészből állanak. 1. elektromág- E gyen- 

nesből, 2. armatijrából, 3. kollektorból, melyhez az áramszedőkefék simulnak.
Az előbb említett szabályok úgy vannak a gépekben megvalósítva, hogy a gép '
minél több és minél erősebb áramot szolgáltasson. Miután az áram mennyisége

154. ábra.

S p erg e ly  B éla  : G y a k o rla ti g y ó g y sze ré sze t. 10



a mágnes erősségétől is függ, továbbá attól, hogy a tekercs (armatirra) minél 
több mágneses erővonalat szeljen át, érthető, hogy a gépekbe a mágneses sar
kokat megszaporítják, mert így az armatura egyszeri megfordulással több 
mágneses erővonalat tud átszelni, mint két mágnessarok esetében. A másik 
dolog pedig, amiért több mágnessarkot kell alkalmazni, az, hogy két mágnes
saroknál a forgásszámnak igen nagynak kell lenni, hogy megfelelő mennyiségű 
áramot gerjeszthessünk. A gépek forgásszámát pedig részben a centrifugális 
erőviszonyok, részben a hozzá szükséges mechanikai erő mennyisége miatt egy 
bizonyos határon túl fokozni nem lehet. A z armatura áll egy vasmagból és a 
tekercsekből, amelyeknél az jön számításba, hogy milyen teljesítményű gépről 
van szó. Minél nagyobb feszültségre van a dynamógép építve, annál több tel- 
kercse van az armatúrának. A kommutátor vagy kollektor, mint a bevezető 
részben említettük, az áram egyirányúsítására való. Szerkezetét bővebben nem  
tárgyaljuk, csak annyit, hogy egymástól elszigetelt fémszeletekből van össze- 
téve és armyi szelet van a kollektorban, ahány tekercsből áll az armatura. A ke
fék, amint tudjuk, az áramnak az armatúrából való elvezetésére szolgálnak és 
a forgó kollektoron surlódnak. A dynamón annyi kefe van, ahány mágnes
sarok. Tehát egy négy mágnessarkú gépen négy kefe, kettő a pozitív, kettő a 
negatív elektromosság elvezetésére.

A  dynamógép hatásfoka.

Hogy a dynamógép bizonyos feszültségű és erősségű elektromos áramot 
szolgáltasson, az armatúrát a mágnesek sarkai között bizonyos erővel és sebes
séggel forgatni keU, azaz a dynamogépbe bizonyos mennyiségű mehaiűkai 
mmíkát fektetünk bele, amit az átalaldt elektromos munkává és eltekintve a 
súrlódást és a többi veszteségeket, ugyanannyi energiát fejleszt, mint amennyi 
mehanikai munkát követel a meghajtása. Most kérdés, mennyi az a munka, 
amit a dynamógép felvesz és mennyi az az elektromosság, amit szolgáltat? 
A feleletet három példában fogjuk legkönnyebben megkapni.

1. Van egy gép, amely áramkörébe kapcsolt Volt-mérő 110 Voltot, az 
ampére-mérő 50 amp&et mutat. Kérdés, hogy hány 16 gyertyafényű 110 Voltos 
lámpát világíthat meg a gép? A 16-os lámpák 0.5 ampéret fogyasztanak. Tehát 
50-szer 0.5 =  100 lámpát képes világítani.

2. Egy dynamógép, melynek hatásfoka 85%; ami alatt azt kell érteni, 
hogy a meghajtásra felhasznált mehanikai munka 85%-át alakítja át elektro
mos energiává. Ezzel a géppel 360 drb 16-os 110 voltos lámpát kell világítani. 
Kérdés, hány lóerőre van szükség a dynamógép üzembe tartásához? Először 
kiszámítjuk alámpák áramfogyasztását 360 X 0.5 =  180 A., a feszültség 110, 
volt, tehát 180 A X 110 V =  19800 watt. Ez a munka azonban a befektetett 
mehanikai energiának 85%-a, tehát a fejlesztendő munka 19.800 w a tt ; 0.85 
=  23.294 watt. Egy lóerő megfelel 736 watt elektromos munkának, tehát 
23.294 : 736 =  31.65 lóerővel kell a meghajtást végezni.

3. Van egy dynamónk, m elyet 25 lóerővel hajtunk, ami megfelel 18.400 
wattnak. A dynamo az előbbi példa alapján kiszámítva 14.000 wattnjd áramot 
fejleszt. A hatásfok tehát 14.000 : 18.400 =  0.75, tehát a felhasznált munká
nak 25%-a veszendőbe megy. Kérdés, mekkora az áram erőssége, ha a feszült
ség a dynamógép kapcsain 65 volt? Mivel a munka =  feszültség X áramerős
ség ; áramerősség =  munka : feszültséggel, azaz 14.000 : 65 =  224 ampére.

Váltakozó áramú gépek. Az előző fejezetben tárgyaltuk a dynamók szer
kezetét és megállapítottuk, hogy minden dynamo eredetileg váltakozó irányú 
áramot fejleszt. Ezt a váltakozó irányú áramot, ha egy kollektorral egyirányú- 
sítjuk, nyerjük az egyenáramot. Ha a kollektort kikapcsoljuk és a dynamo 
áramát enélkül vezetjük el, akkor a vezetékben az áram iránya folyton válta
kozni fog. A  folyton változó irányú áram a váltakozó áram. Az áram iránya a  
dynamo egy fordiilatánál annyiszor változik, ahány mágnes sarokpár van a 
dynamóban, továbbá egy perc alatt annyiszor változik, ahány fordiJatot tesz
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155. ábra.

a  gép percenként. Pl. Két sarokpáros dynamóban, amely percenként 600 for
dulattal jár, az áram iránya 1 2 0 0 -szor változik, mert minden fordulatnál két
szer változott meg az áram iránya. A váltakozó áramú dynamókat felosztjuk :

1. Eg3rfázisú gépekre.
2. Kétfázisú gépekre.
3. Háromfázisú (forgó áramú) gépekre.
Az egyfázisú gépeknek egy tekercsrendszere van. (155. ábra.) Ha a E. D. 

elektromágnest forgatjuk, akkor a tekercsben váltakozó áram keletkezik és 
mivelhogy egy tekercsrendszer van, egyfázisú, vagyis egyszerű váltakozó áramot 
nyerünk, melynek feszültsége, mint már az 
előzőkben tanultuk, aszerint változik, amint 
a mágnes a tekercshez közeledik vagy távolo
dik. Eszerint a 0 feszültségtől emelkedik a 
feszültség akkor, ha a mágnes a tekercs felé 
közeledik, a legmagasabb pontot akkor éri el, 
mikor a tekerccsel szemben áll, majd a feszült
ség csökken, mikor a mágnes a tekercstől 
távolodik. Annál a pontnál amikor a mágnes 
a két szemben álló tekercs között áll a feszült
ség újból 0 lesz. Tehát a feszültség a 0-tól 
a legmagasabb ponton keresztül újból 0 -áig 
süllyed. A mágnes továbbmozgásában a másik 
tekercs felé közeledve, a feszültség újból emel
kedni kezd, eléri a legmagasabb pontot, mikor 
a  tekercssel szembekerül, majd csökkeni fog, 
mikor eredeti helyzetébe visszatér a 0 -ához.
Ha most a mágnes helyzetét a kör fokbeosztá
sával j eU emezni akarjuk, akkor azt mondhat
juk hogy a 0  pontból kiindulva az első magas 
pontot 90 foknál, majd a második 0  pontot 160 foknál, az ellenkező oldalon 
a legmagasabb pontot 240 foknál, majd újból visszatér a 0-ra pontra a 360 fok
nál. Ezután könnyű lesz a feszültség eme változásait egy görbével ábrázolni, 
amely egyszersmind egyenlő az áram egy fázisával.

Az olyan dynamóknál, ahol két tekercs
pár (156. ábra) van egymással szemben, ott a 
gép működése ugyanolyan, mint az előbbi szer
kezetnél. A külömbség csak abból áU, hogy míg 
az előző gépnél egy fordulat alatt az áramnak 
csak egy fázisa keletkezett, addig ennél a gépnél 
két fázis fog keletkezni. Lássuk a gép műkö
dését ebben az esetben. Akkor, amikor az 
áram feszültsége az egyik tekercsben 90 foknál 
a legmagasabbra emelkedett, már a másik 
tekercsben, amely attól 90 foknyira van, 
a mágnes közeledése folytán az áram erőssége 
emelkedni fog s így ez a második tekercspár
ban is függetlenül az első tekercspártól áram 
keletkezik. Ez az áram 90 fokkal későbben 
keletkezik, mint az előző. Ezt a fokkülömb- 
séget fáziskülömbségnek is szoktuk nevezni.
Az ilyen gépeket kétfázisú gépeknek hívjuk.

A háromfázisú gépeknél három tekercs
pár van egymással szemben, (157. ábra), ahol 
a fáziskülömbség már 1 2 0  fokra emelkedik. ' ’
Ha a gép áramszolgáltató mennyiségét még
ezenkívül is növelni akarjuk, akkor nem kétsarkos elektromá,gnest, hanem 
négysarkos elektromágnest alkalmazunk.
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157. ábra.

Az áramváltakozás száma most már 
függ az elektromágnes sarkok számától 
és a gép fordulatszámától. Ennek a kettő
nek a szorzata adja azt, hogy egy percben 
hányszor változik meg az áram iránya. 
Ha pl. egy gépnek négy sarka van és per
cenként 600 fordulatszámmal forog, akkor 
az áramváltakozások száma percenként 
4 X 600 =  2400, vagyis másodpercenként 
40. Kétáramváltakozást periódusnak nevez
zük. Ennélfogva a mi gépünk “ .'j =  20 
periodusú gép. A váltakozóáramú különö
sen többfázisú dynamók kiváltkép alkal
masak nagyfeszültségű áram fejlesztésére. 
Már magával a váltakozó áramú gépekkel 
30— 40.000 Volt feszültségű áramot lehet fej
leszteni, amely magas feszültségű áram sok
kal alkalmasabb nagy távolságba való veze
tésre, mint a kisebb feszültségű egyenáram.
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